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Frans Masereel in 1931 (foto Franz Pfemfert)
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Voorwoord
In de catalogus van Hôtel Drouot voor de Parijse veiling van zijn archief en
correspondentie in 1984 wordt Frans Masereel ‘schilder, houtsnijder en humanist’
genoemd, en dat zou hem ongetwijfeld beter hebben bevallen dan de collectie etiketten
waarmee hij in de loop van zijn leven is bedacht: van ‘expressionistisch idealist’ tot
‘romantisch realist’ en ‘romantisch expressionist’; van ‘burgerlijk pacifist’ tot
‘beeldagitator in joods-marxistische dienst’ - zijn ‘eretitel’ in het Duitsland van de
jaren dertig.
Ik liet de clichés, simplificaties en vooroordelen voor wat ze waren en ging op
zoek naar oorspronkelijk bronnenmateriaal. Terwijl mij bijvoorbeeld was verteld dat
Masereel weinig of geen contact met zijn familie in Gent had, trof ik in de
nalatenschap van zijn broer Robert (†1988) bijna tweehonderd brieven aan waarvan
sommige te vergelijken zijn met dagboekbladzijden. Zelfs de voornaamste bronnen
bleken tot nu toe grotendeels onbenut: vele honderden nooit gepubliceerde brieven
van en aan Georg Reinhart, Romain Rolland, Stefan Zweig, Henry Van de Velde en
Thea Sternheim, evenals de pas in 1987 uitgegeven briefwisseling tussen Rolland
en Zweig en de ongepubliceerde dagboeken van Thea Sternheim. Deze omvangrijke
bestanden vormen de basis van de biografie.
Bij mijn jarenlange research zijn tientallen personen en instellingen in België,
Duitsland, Zwitserland, Frankrijk en de Verenigde Staten me bijzonder behulpzaam
geweest. Ik blijf hun dankbaar voor de bereidwillige medewerking en de stimulerende
belangstelling.
De families Masereel en Lava dank ik voor het vertrouwen; de heer Balthasar
Reinhart, zoon van Georg, voor de gastvrije ontvangst in Tössertobel; de heer Peter
Riede voor het openstellen van het archief van de Frans-Masereel-Stiftung in
Saarbrücken. Bijzondere dank ben ik verschuldigd aan mademoiselle Armande
Guervin in Belvès, mevrouw Gertrud Fiege in Marbach, de heer Harry
Joelson-Strohbach in Winterthur, de heer Frans Buyens in Brussel, de heer Jacques
Brun in Gent, de heer en mevrouw Roger en Mariëtte Vander Linden in Mechelen,
de heer Philippe Kundig in Meyrin, mevrouw Barbara Roth en de heer Jacques Senger
in Genève, mevrouw Gabriele Ullmann in Frankfurt a.M.,
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mevrouw Christa Sammons in New Haven, Connecticut, mevrouw Francisca Safran
in Fredonia, New York.
De heer Paul Ritter verleende mij onbeperkte toegang tot zijn Masereel-collectie in
het Klingspor-Museum in Offenbach am Main en heeft mij laten profiteren van zijn
jarenlange ervaring als collectioneur en medeorganisator van exposities. De laatste
fase van de samenstelling van zijn Masereel-bibliografie (zie: Bronnen) viel samen
met de research-fase van de biografie, zodat de uitwisseling van informatie zowel
de biografie als de bibliografie ten goede is gekomen. Uit onze briefwisseling ontstond
in de loop van de jaren een vriendschap waaraan ik na het onverwachte overlijden
van de heer Ritter eind 1993 een dankbare herinnering bewaar.
Zonder de hulp van mijn vrouw had ik de enorme brievenbestanden in Parijs,
Marbach, Saarbrücken en Winterthur nooit zo grondig kunnen excerperen als ik dat
nu heb kunnen doen. Met de kracht van haar liefde heb ik dit boek voltooid.
Stekene, februari 1995

Joris van Parys, Masereel

7
Aan Inès (1945-1994)
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Zelfportret, potloodtekening in een schetsboek, 1908
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I
Jonge jaren
(1889-1915)
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Frans Masereel (r.) met broer Robert (m.) en zus Marie-Louise in 1894
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Villa St. Christophe
(1889-1894)
I
Voorpaginanieuws in de Belgische kranten van eind juli, begin augustus 1889 zijn
de parlementaire debatten over kinderarbeid. Surrealistisch aandoende discussies
over de vraag of kinderen van tien in kolenmijnen, steengroeven en fabrieken mogen
werken, en of nachtarbeid voor twaalfjarigen moet worden verboden. Een voorstel
voor een algemeen arbeidsverbod tot de leeftijd van veertien wordt weggestemd
wegens ‘de nefaste consequenties voor bepaalde sectoren’ en ‘uit respect voor de
vrijheid van de arbeider’1: zo diep is de kloof tussen de grimmige wereld waarin
arbeiderskinderen terechtkomen en het belle époque-decor van de Zeedijk in
Blankenberge, waar Frans Masereel op dinsdag 30 juli geboren wordt. Zijn latere
vriendin Thea Sternheim neemt aan dat zijn moeder ‘het in de heetste tijd van het
jaar waarschijnlijk dubbel zwaar heeft gehad’2, maar in werkelijkheid is het een grijze
ochtend waarin Louise Masereel haar eersteling ter wereld brengt. Aan de Vlaamse
kust hebben de badgasten die zomer minder vaak last van hitte dan van regen en
wind.
In het België van 1889 is de aangifte van een geboorte geen louter papieren
formaliteit. Het kind moet aan de ambtenaar van de burgerlijke stand worden
‘vertoond’, zodat die kan constateren van welk geslacht de pasgeborene is: een
regeling uit de Napoleontische tijd waarmee wordt voorkomen dat ouders een zoon
als meisje laten registreren en er op die manier voor zorgen dat hij later aan de
dienstplicht ontsnapt. Vandaar dat ‘Frans Jaak Masereel, rentenier, oud twee en
veertig jaren, geboren te Gent, wonende alhier,’ luidens de geboorteakte op 31 juli
met zijn één dag jonge zoon voor de burgemeester van Blankenberge verschijnt, die
bevestigt dat de vader ‘ons heeft vertoond een kind van het mangeslacht, geboren
gister, om tien ure voormiddag, in zijne woning, staande op den zeedijk, nr.79, dezer
stad, van hem verklaarder en van Louisa Adelaida Ernestina Vandekerckhove,
bijzondere, oud een en twintig jaren, geboren te Gent, wonende alhier, zijne
huisvrouw, aan welk kind hij verklaard heeft te wil-
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len geven de voornamen van: Frans Laurent Wilhelmina Adolf Lodewijk’. Aangezien
de ouders uit de verfranste bourgeoisie stammen en ‘Frans Jaak’ nooit anders dan
François is genoemd, valt niet uit te sluiten dat ook de eerste voornaam van de zoon
het produkt van Blankenbergse vervlaamsingsijver is.
De familienaam gaat terug op het Franse ‘masurelle’, verkleinwoord van ‘masure’
(huis), dat is ontstaan uit het laat-Latijnse ‘mansura’.3 Merkwaardig en amusant is
de overeenkomst tussen ‘Masereel’ en ‘Masschereel’, een van de drie bijnamen
waaronder de familie van de Limburgse abt Antheil Van Schoonhoven4 vanaf de
twaalfde eeuw bekend stond. Amusant, omdat de twee andere namen Maxhereit en
Mascarez zijn, en Frans Masereel geneigd is te geloven dat hij van Spaanse afkomst
is: ‘Vergeet niet dat de Spanjaarden België, in het bijzonder het Vlaamse deel, een
paar eeuwen lang bezet hebben gehouden.’5 Vertelt hij dat omdat hij zich evenals de
twee jaar jongere Gentse dichter Richard Minne ‘voor ¼ Spanjaard’6 voelt, of alleen
omdat hij met zijn rijzige gestalte en zijn ongermaans donker voorkomen eerder een
Spaans dan een Vlaams type lijkt? ‘Il est réservé comme un Espagnol, et il semble
de cette race,’7 is de eerste indruk van Romain Rolland in 1917 - al wordt die sterk
beïnvloed door de imposante zwarte baard die Masereel in die jaren draagt.
Spaans bloed of niet, in zijn eigen woorden is Frans van vaderskant in elk geval
‘nen Gentenère, nen echten Gentenère’.8 In het oudste register van de St-Baafsparochie
is de uit 1585 daterende doopakte van ene Guillelmus Joannes Masereel te vinden,
en met alle mogelijke varianten - Maesereel, Maserreel, Masareel, Massereel - duikt
de naam in de 17de en de 18de eeuw ook elders in Gent op. In de parochie
St-Michiels-Noord wordt op 4 juli 1773 Franciscus Amandus Masereel ten doop
gehouden, de toekomstige vader van Christophe, grootvader van François en
overgrootvader van Frans. Hij zal schrijnwerker worden, terwijl zijn zoon Christophe
als tabakwerker begint maar in 1853 in de Kortrijkse straat een ellegoedwinkel opent
die hij later overbrengt naar de Langemunt, in het oude centrum van de stad. De
kleinhandel moet floreren, want in 1865 wordt Christophe zelf fabrikant van katoenen zijden stoffen. Toch weegt zijn succes als ondernemer niet op tegen de ellende
die hij als vader doormaakt: vier van de zeven kinderen die tussen 1839 en 1850 uit
zijn huwelijk met Maria Bombeke geboren zijn, verliest hij door de fatale gevolgen
van kinderziekten. François, zijn twee jaar oudere broer Laurent en hun oudste zus
zijn de enigen die vader en moeder zullen overleven.
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In 1883, een jaar voor de dood van hun vader, nemen de zoons het familiebedrijf
over.9 Op dat moment is François zesendertig, weduwnaar en vader van een zoon
van tien. Nadat zijn vrouw Adèle Van Langenhove in 1877 op haar vierentwintigste
overleden is aan tuberculose, blijft hij tien jaar alleen: tot hij kennis maakt met Louise,
dochter van de Gentse ijzerhandelaar Jules Vandekerckhove en de Duitse Aletta
Hoos, die geboortig is uit het Rijnstadje Wesel. Louise wordt vers van het pensionaat
in een huwelijk met de rijke weduwnaar gemanoeuvreerd - op haar trouwdag, 22
oktober 1887, is ze negentien, vijf jaar ouder dan haar stiefzoon en bijna twintig jaar
jonger dan haar echtgenoot. Wat voor karakter en temperament François is, blijkt
bijvoorbeeld op een avond in het Gentse theater, als Louise op staande voet - de
voorstelling is nog niet begonnen - met hem naar huis terug moet omdat ze haar
zwarte halsband niet heeft omgedaan.
In juli 1888 verhuist het Gentse echtpaar naar een herenhuis, een ‘villa’, naast
Hôtel de Venise op de Zeedijk in Blankenberge, waar François zich als rentenier laat
inschrijven. Daar is het, in Villa St. Christophe, dat een jaar later Frans wordt geboren,
in juli 1891 zijn broer Robert, in april 1893 zijn zus Marie-Louise. De beschermheilige
Christoffel duikt zestig jaar later op in een houtsnede van Masereel die mogelijk ook
verwijst naar een van de oudste gedateerde houtsneden, een ‘Sint Christoffel’ uit
1423.

II
Buiten het badseizoen is Blankenberge een vissersdorp van drieduizend inwoners,
maar de statige dames en heren die in de zomer van 1889 's avonds op de Zeedijk de eerste elektrisch verlichte strandpromenade in Europa - voorbij het nieuwe Casino,
de hotels en de villa's flaneren, wanen zich in een mondaine badstad. Hôtel du Pavillon
des Princes, Hôtel de Venise, Hôtel de l'Océan, Hôtel de l'Univers zijn namen die
bijna doen vergeten dat achter de rij monumentale façades en kokette geveltjes de
lege vlakte van het Vlaamse polderland ligt. Vakantie aan zee is in die tijd een luxe
die alleen cle bourgeoisie zich kan permitteren. In 1881 zegt Eduard Anseele over
de Gentse dichter Emiel Moyson, die op de Blankenbergse dijk boeken verkocht:
Hij was soms kokend van verontwaardiging en toorn, wanneer hij de
uitspattingen der rijke badbezoekers, de ontzaglijke sommen zag, die daar
in
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Uit de Guide illustrée de la Côte de Flandre (1888) van Jean d'Ardenne: de Zeedijk met villa's en het
nieuwe Casino van Blankenberge, en een advertentie voor ‘Blankenberghe-Bains’
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wulpsch vermaak werden verbrast, en de arme visscherslaven bemerkte,
die, niet getroffen door het schreeuwend verschil tusschen de menschen,
het hoofd in den grond of zingend de schuit instapten.10
Voor La Plage de Blankenberghe, het zondagskrante van de lokale horeca, schrijft
de achtentwintigjarige Emile Verhaeren in juli 1883 een plastisch verhaal over de
opening van het badseizoen. Hij verblijft hier met zijn vriend Georges Rodenbach,
die op dezelfde voorpagina de sfeer van een zomerse ‘soirée musicale’ in een
Blankenbergse villa schildert:
Hij wil dat ze iets van Gounod voor hem zingen, en terwijl de kaarsen van
de piano worden aangestoken, laat hij zijn ogen door de kokette villa
dwalen, over de massa bloemen die zwaar over de guéridons hangt. In
een hoek staat een aquarium, versierd met schelpen; een baby laat er
kruimels van een koekje in vallen, die rode vissen komen weghappen.11
Op het strand tegenover Villa des Bruyères, waar hij bij zijn broer Laurent logeert,
schildert de jonge Henry Van de Velde in augustus 1888 zijn eerste
neo-impressionistisch doek, ‘Plage de Blankenberghe avec cabines’. Een jaar later
maakt hij op de Zeedijk kennis met dichter Charles Van Lerberghe, tekenaar Félicien
Rops, auteur Maurice Maeterlinck en jurist Emile Vandervelde, die een paar weken
tevoren in Parijs de oprichtingsvergadering van de Tweede Internationale heeft
bijgewoond. In die augustusdagen van 1889 moeten Van de Veldes dagelijkse
wandelingen op het strand en de dijk ook voorbij Villa St. Christophe voeren, waar
de pasgeboren zoon van het echtpaar Masereel in de wieg ligt.
De enige levendige herinnering die Frans aan Blankenberge zal bewaren, zijn de
wandelingen in de duinen en het haventje met Otu, de visser die hem onder zijn
hoede neemt als Louise Masereel het te druk heeft met haar twee jongere kinderen.
Zoals Frans zich Otu herinnert - met de gouden oorring die hem tegen oogziekten
moet beschermen - doet die denken aan de oude vriend over wie Verhaeren het in
La Plage de Blankenberghe heeft: ‘een superbe zeebonk, met een vel zo bruin als
dat van een ham, zo hard als dat van een tamboer.’12
De zwerftochten met Otu zijn voor Frans echte ontdekkingsreizen, vol ervaringen
en indrukken die de kern vormen van zijn levenslange intieme relatie met de wereld
van het water. Hij herinnert zich middagen op de kade, temidden van ‘kleuren die
naar
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teer en verse vis ruiken’.13 In een sloep die door het haventje, le Bassin des Pêcheurs,
laveert, langs plompe, primitieve vissersboten, ‘zwart volk van voorstevens, gekooid
tussen de gevels waartussen hier en daar forse gestalten oprijzen’.14 Ook het najaar
en de winters aan zee leert hij kennen, als de laatste badgasten vertrokken zijn, en
de bewoners van de Zeedijk in oktober achterblijven met de meeuwen, de branding,
de stilte van de duinen. Vier jaar lang leeft Frans in een marine, ondergedompeld in
het landschap van de Noordzeekust, dat hij als lezer van Verhaeren zal terugvinden
in La guirlande des dunes15:
La Mer du Nord n'est elle-même
Qu'aux jours rugueux d'hiver,
Quand ses vagues, à l'infini, sont blêmes,
Et ses sables, jusqu'au printemps, déserts.

Die vroegste herinneringen uit zijn kindertijd zal Masereel op zijn manier, zonder
woorden, samenvatten in een houtsnede van de suite Souvenirs de mon pays, die hij
in 1921 vanuit Genève opdraagt aan zijn moeder. ‘Le vieux pêcheur’ rijst op tussen
verhalen over het vissersleven, over sterren, sirenen en stormen die hij vertelt aan
het jongetje in matrozenpak - dat overigens niet het kortgeknipte hoofd van de
zwartharige Frans maar de blonde krullen van broer Robert heeft.16 Op dezelfde
manier zal Masereel zijn eigen prille kinderjaren projecteren in het kleine landschap
dat hij rond 1907 voor zijn halfbroer en petekind Felix schildert: Felix staat in witte
‘col marin’ met rode pet op een duintop, ver van de drukte van de dijk, die in de verte
te zien is. Zo heeft Frans ook zelf in de Blankenbergse duinen staan kijken naar de
zee, ‘het eerste grote spektakel dat ik als kind te zien heb gekregen’.17
In 1961 komt Masereel zowel in een televisie-interview als in de zes jaar later
gepubliceerde gesprekken met zijn uitgever Pierre Vorms voor de dag met het verhaal
dat hij waarschijnlijk tijdens een vakantie van zijn ouders aan zee geboren is. In zijn
eigen aantekeningen voor het boek vertelt hij dat ze de zomermaanden gewoonlijk
doorbrachten in Blankenberge, ‘waar ze op de dijk, naast Hôtel de Venise, een
eigendom hadden, Villa St. Christophe. Ik zie geen andere reden waarom ik in
Blankenberge geboren zou zijn.’18 Toch is de simpele ware reden hem wel degelijk
bekend, want onder andere in een paar autobiografische aantekeningen19 uit 1928
staat te lezen dat hij tot 1894 in Blankenberge
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heeft gewoond. Aangezien hij in de interviews zelf met geen woord over zijn vader
rept, is het mogelijk dat hij de omstandigheden van zijn geboorte retoucheert omdat
hij niets kwijt wil over de tragische gebeurtenissen die samenvallen met de periode
waarin hij zijn kleuterjaren ontgroeit.
Op 7 november 1894, negen maanden nadat het gezin naar Gent is teruggekeerd,
overlijdt François Masereel in de leeftijd van zevenenveertig jaar.20 In april 1896
sterft zijn broer Laurent, en in september van dat zelfde jaar komt Adolphe, de
tweeëntwintigjarige zoon uit zijn eerste huwelijk, door een noodlottig ongeval aan
zijn eind: op het strand van Blankenberge trapt hij in een giftige kwal, en drie dagen
later bezwijkt hij aan de gevolgen van de vergiftiging.
Na de verhuizing naar Gent en de verkoop van het huis op de Zeedijk in 1895
keert Frans nog elk jaar met zijn moeder naar Blankenberge terug, maar die vakanties
zijn niet te vergelijken met de tijd toen de wereld achter de duinen nog niet bestond.

Felix Lava in de duinen van Blankenberge, olieverf op geperst karton, ca. 1907

Eindnoten:
1 Journal de Gand, 1.8.1889, p. 1, over de zitting van 31 juli, waarin o.a. baron de Macar het
woord neemt: ‘Aan het begin van de zitting wijst de heer de Macar op de nefaste consequenties
welke het ontwerp inzake de arbeidsreglementering voor bepaalde sectoren van de industrie
zal hebben. Hij dient een amendement in waarbij kinderarbeid in sommige gevallen wordt
toegestaan.’
In de editie van 10 augustus, na de goedkeuring van de Arbeidswet, voorspelt de hoofdredacteur
dat iemand die binnen 30 of 40 jaar de notulen van deze zittingen leest, niet zal begrijpen hoe
zo wat alle sprekers zich kunnen beroepen op ‘hetgeen in die wereld de vrijheid van de arbeider
wordt genoemd.’
2 Thea Sternheim aan FM, 27.7.1964 (DLA).
3 Eugène Vroonen, Dictionnaire étymologique des noms de familie de Belgique, Brussel 1957,
p. 247. In een brief aan Georg Reinhart (12.2.1947) zegt Masereel dat een Zwitsers genealoog
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zijn naam - met familiewapen - heeft aangetroffen in het Wappenbuch der Stadt Basel (Basel
1917, deel 1, p. 287). In werkelijkheid gaat het om de ridderfamilie Macerel.
Abt van St.-Truiden (†1350). Zie Bibliographie Nationale, XXI (1911-1913), p. 880.
VGM, p. 118.
Richard Minne, ‘Zelfportret’ in Wolfijzers en schietgeweren, Brussel-Rotterdam 1942, p. 37:
‘Ik ben voor 2/4 Vlaming, ¼ Spanjaard en ¼ internationalist.’ Minne heeft zich door ‘een verre
nicht’ laten vertellen dat een van zijn vrouwelijke voorouders ‘een vruchtbare zonde’ heeft
bedreven met ‘Keizer Karel. Zeggen we, met zijn kamenier, als die kamenier een Spanjaard
was.’
RJG, p. 1320 (11-12.10.1917).
BRT.
In de adressen- en beroepengids Wegwijzer der Stad Gent van 1883 adverteert de nieuwe firma
‘L. en F. Maesereel, gebroeders’ in de rubriek Katoenette- en siamoisenfabrikanten.
Eduard Anseele, Voor 't volk geofferd; Gent 1906, p. 271 (eerste druk in 1881). Anseele schreef
deze biografische roman over de Gentse socialistische pionier en dichter Emiel Moyson
(1838-1868) in de periode waarin hij letterzetter was. Louis Paul Boon bezorgde in 1957 een
nieuwe editie waaruit alle lyrische en retorische passages zijn weggelaten.
Georges Rodenbach, ‘Les poissons rouges’, in La Plage de Blankenberghe van 13.7.1883, p.
1.
Emile Verhaeren, ‘La saison de 1883’; ibid.
Durtain, p. 6.
Id.
Voor het eerst gepubliceerd in 1907, nadien opgenomen in de verzamelbundel Toute la Flandre;
het citaat is de eerste strofe van het gedicht ‘Temps gris’.
Frans heeft zwart haar en bruine ogen, Robert blond haar en blauwe ogen, Marie-Louise bruin
haar en grijsgroene ogen.
Uit Masereels toespraak voor zijn huldiging in Blankenberge in 1969.
Typoscript ‘Notes prises par Frans Masereel’ (AV). Het gaat om anderhalve bladzijde
aantekeningen uit 1961 die Masereel heeft gebruikt als geheugensteun voor zijn gepubliceerde
gesprekken met Pierre Vorms.
Bijlage bij een brief aan Vorms van 13.7.192S (AV).
De doodsoorzaak staat nergens vermeld, maar vermoedelijk hield de terugkeer van het gezin
naar Gent in februari 1894 verband met zijn verslechterende gezondheid. In zijn notities uit
1961 zegt Frans dat hij zich van zijn vader niets herinnert.
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Souvenir de Gand, houtsnede, 1956
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Aan de voet van het Belfort
(1894-1904)
I
In Bulles bleues1 vertelt Maurice Maeterlinck hoe het er toegaat in de kleuterklas van
de Soeurs du Nouveau Bois in Gent, waar hij zijn eerste schooljaren slijt tussen
witgekalkte muren en prenten met taferelen uit het Oude en het Nieuwe Testament.
Terwijl Soeur Julia - grijsblauw habijt, geselkoord en paternoster aan de ceintuur,
de gevleugelde witte kap balancerend op haar hoofd - wijze lessen en strenge
vermaningen aan de bijbelse prenten vastknoopt, zit de kleine Maeterlinck zich af
te vragen hoe de tekenaar het voor mekaar heeft gekregen om de kleuren binnen de
contourlijnen te houden.
Wat Frans Masereel in de katholieke kleuterklas te horen krijgt, verschilt niet of
nauwelijks van het onderricht dat Maeterlinck een generatie eerder heeft gekregen
en dat voornamelijk bestaat in het leren opdreunen van gebeden en antwoorden uit
de catechismus. Een paar jaar later, in de eerste lessen Vaderlandse Geschiedenis op
de lagere school, leert Frans dat zijn voorvaderen zich overgaven ‘aan het spel en de
dronkenschap’, maar zich onderscheidden ‘door hunne dapperheid, hunne liefde voor
den geboortegrond en de herbergzaamheid die zij jegens de vreemden uitoefenden.’
Helaas, vertelt het Gentse schoolboekje2 uit 1893, ‘de oude Belgen hadden niet, gelijk
wij, het geluk van den waren God te kennen.’
Bij Frans wordt het ware geloof erin gehamerd met de Catechismus der
beginnenden3: ‘Ziet God alles? Ja, ook de gepeinzen van ons hart. - Weet God alles?
Ja, ook de toekomende dingen. - Wat doet God in den hemel? Hij loont er de
gelukzaligen. - Is God ook in de hel? Ja. - Wat doet God in de hel? Hij straft er de
verdoemden.’ Het alziende Oog in de driehoek die de Heilige Drievuldigheid
symboliseert, met het opschrift ‘God ziet U’ of ‘God ziet ons. Hier vloekt men niet’,
is een prent die in katholiek Vlaanderen overal, tot in de cafés, aan de muur hangt.
Dat Oog moet Frans bijzonder intrigeren, want later duikt het in zijn werk
herhaaldelijk op - tot twee keer toe zelfs levensgroot op de voorgrond, in Souvenirs
de mon pays (‘l'Estaminet’) en de variant daar-
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van in Mijn land: twee houtsneden die de groteske hypocrisie hekelen waarmee,
letterlijk onder het Oog van God, alles gebeurt wat in de Tien Geboden op straffe
van eeuwige verdoemenis verboden wordt. Masereels werk wemelt trouwens van de
verwijzingen naar het wereldbeeld dat hem als kleine jongen is ingeprent: de strijd
tussen goed en kwaad als een soort poppenkast met God en de Duivel als
hoofdfiguren. In l'Oeuvre sleurt de kolos die uit het atelier van de beeldhouwer is
ontsnapt, god aan zijn baard uit de hemel en de duivel uit de hel, om de twee voor
zijn plezier hun oude vete te laten uitvechten.
Net zoals Maeterlinck komt Frans in handen van opvoeders met een obsessionele
aandacht voor ‘wat zij “la belle vertu” noemden, dat wil zeggen, de volmaakte,
onwaarschijnlijke zuiverheid en kuisheid. Er was alleen maar sprake van verleidingen
en zonden van het vlees. Als zij er niet over hadden gesproken, hadden wij er nooit
aan gedacht’4 Maar omdat hij daarna op de Rijksmiddelbare school, de Ecole
moyenne, terechtkomt, blijft hem de beproeving bespaard van de
katholieker-dan-de-paus-discipline in het jezuïetencollege St.-Barbara, waar behalve
Maeterlinck ook Verhaeren, Van Lerberghe en Georges Rodenbach hun puberteit
hebben uitgezweet. Niettemin is het na de jarenlange onderdompeling in dogma's en
taboes niet verwonderlijk dat de geest van vrijzinnigheid die zijn stiefvader Louis
Lava in huis zal brengen, voor Frans even verwarrend als bevrijdend werkt. In 1922
schrijft hij aan Thea Sternheim dat hij zich ‘als de dag van gisteren’ de religieuze
crises herinnert die hij tussen zijn tiende en vijftiende heeft doorgemaakt.5
Louis Lava is in 1865 in Kortrijk geboren als zoon van een Westvlaamse
vlasfabrikant die Jean-Jacques Rousseau en Marx las en met een boerendochter
trouwde om nieuw bloed in de familie te brengen - ‘pour régénérer le sang’. Zijn
officiële eerste voornaam Emile is trouwens een souvenir van zijn vaders bewondering
voor Rousseaus Emile, ou de l'éducation. Aangezien hij ook zelf voorstander is van
een opvoeding zonder dwang, is dat ongetwijfeld één verklaring waarom zijn oudste
stiefzoon allergisch wordt voor elke vorm van discipline waarvoor hij niet zelf heeft
gekozen. Lava studeert gynaecologie in Gent, is van 1895 tot 1899 assistent bij de
universitaire dienst voor operatieve geneeskunde en leert in die jaren de jonge weduwe
Louise Masereel kennen. Na hun huwelijk, op 25 februari 1897, verhuist Louise met
de drie kinderen van Zandberg 8, een pleintje vlak bij het stadhuis, naar het pand aan
de Visserij waar Lava woont. Omdat
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zijn opvattingen als Franssprekende flamingant en progressieve liberaal een
benoeming tot ‘werkleider’ in de weg staan, legt de vrouwenarts zich vanaf 1900 toe
op zijn privé-praktijk, die een van de bekendste van de stad wordt. Aan Friderike
Zweig vertelt Louise later dat hij er nog rechten bij studeerde om haar te kunnen
adviseren in de tot 1906 aanslepende erfeniszaak waarin ze na de dood van haar
eerste man, haar schoonbroer en haar stiefzoon verwikkeld was geraakt.6 Lava is
allesbehalve een kamergeleerde, maar toch heeft hij een verstrooide-professorkant.
Op een avond komt hij thuis, rijdt zijn auto - de eerste T-Ford in Gent - tot voor de
garagepoort, loopt om de hoek door de voordeur naar binnen om de poort aan de
binnenkant open te maken, vergeet dat prompt en wordt 's ochtends door buren
wakker gebeld omdat de auto nog altijd met draaiende motor en alle lichten aan op
straat staat.

II
Op 19 juni 1899, een maand voor zijn tiende verjaardag, poseert Frans met broer en
zus voor een typische studiofoto uit la belle époque. Het idyllische tableau vivant
met het trio in de onvermijdelijke matrozenkraag dateert van een paar weken na de
grote demonstratie voor algemeen stemrecht in Gent. Stakingen voor dezelfde eis
zijn zes jaar tevoren op bloedige botsingen met het leger uitgelopen, en mogelijk
heeft Frans daarover op die 28ste mei verhalen gehoord die hem voor het eerst aan
het nadenken hebben gezet. De vraag is, of de knaap van tien de reacties heeft die
Masereel zichzelf later toeschrijft: ‘... ik herinner me bijvoorbeeld de oorlog in
Transvaal, die op mij een diepe indruk heeft gemaakt. Hoe oud ik toen was? Tien,
twaalf jaar, elf misschien? Op dat moment ben ik begonnen tekeningen tegen de
oorlog te maken, kindertekeningen natuurlijk, en ik denk dat mijn afkeer van oorlogen
uit die tijd dateert.’7
De ‘oorlog in Transvaal’ is de tweede Boerenoorlog, die in oktober 1899 uitbreekt.
Hoe sterk de fantasie van de tienjarige door de oorlogsprenten in de illustraties van
die dagen geprikkeld wordt, blijkt uit het tekenboekje dat hij in november voltekent
met militaire colonnes, kanonnen, pantserschepen. Een aanval op een geblindeerde
trein en de slag bij Ladysmith, compleet met een chargerende compagnie en met
gevangenen en gewonden die worden afgevoerd. Tekeningen tegen de oorlog? Alles
wijst erop
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Uit het tekenboekje van de tienjarige Frans Masereel (1899): de slag bij Ladysmith tijdens de
Boerenoorlog

Frans (m.), Robert (l.) en Marie-Louise Masereel in juni 1899; rechts Frans met cello, ca. 1905
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dat Frans vooral wordt geïntrigeerd door de exotische menselijke fauna van het verre
Zuid-Afrika. Minutieus tekent hij met zijn kleurpotloden een ‘Transvaal’ en een Brits
soldaat na, een ‘anglet’, en over twee bladzijden marcheren zes keurig genummerde
regimenten. Misschien heeft Masereel het boekje nooit meer teruggezien en is het
de herinnering aan de algemene verontwaardiging over de ongelijke strijd tussen
Boeren en Britten die hem doet zeggen dat hij toen zijn eerste tekeningen tegen de
oorlog heeft gemaakt. Van afkeer van ‘das Militär’ is hier in ieder geval nog niets
te bespeuren. Behalve oorlogstaferelen bevat het kleine cahier ook nog kostelijke
tekeningen van alles wat hem verder zoal fascineert: apen, clowns, knipmessen,
windmolens, de eerste vélocipèdes. Sommige tekeningen zijn, waarschijnlijk door
zijn moeder, gedateerd en van bijschriften voorzien. Drie acrobaten vormen een
‘Souvenir de la soirée artistique au grand théâtre’ (22 november). Er is een tableau
met het bijschrift ‘Le prince Albert partant pour les manoeuvres, fait ses adieux à sa
tante, la Reine des Belges’ (23 november). En een tafereeltje waarop broer Robert
voor zijn zesjarig zusje Marie-Louise de eerste beginselen van de schrijfkunst
demonstreert.
De verhuizing naar Gent, de dood van zijn vader, de eerste school, de vreemde
man die zijn nieuwe vader wordt, de geboorte van halfzus Lucie (1898) en halfbroer
Felix (1900) - voor Frans vormt de periode van 1894 tot 1900 een opeenvolging van
ingrijpende veranderingen in zijn kleine wereld. Toch is de behoefte aan geborgenheid
niet de enige reden waarom in die jaren de bijzondere band met zijn moeder ontstaat.
Aan haar schrijft hij later zijn artistieke begaafdheid toe en vooral dank zij haar leert
hij muziek ervaren als een onvergelijkelijke bron van troost en energie.
Hoewel Louise Lava geen conservatoriumopleiding heeft gekregen, dwingt ze als
pianiste zelfs de bewondering van professionele musici af. Als ze na concerten
thuiskomt, speelt ze hele passages na, en zodra haar kinderen oud genoeg zijn, zorgt
ze ervoor dat ze leren zingen en een instrument bespelen. Frans volgt cellolessen aan
het Gentse muziekconservatorium, en voor de som van 2,50 fr zal hij zich op 5
oktober 1908 laten inschrijven voor een zangcursus en een parallelle cursus ‘solfège
individuel’.8 Voor vrienden en kennissen organiseert zijn moeder elke donderdagavond
huisconcerten met een kwartet waarin zij zelf piano en Frans cello speelt, terwijl
Felix9 en - met aanzienlijk minder enthousiasme - Robert de vioolpartij voor hun
rekening nemen.
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Muziek blijft een van de heilzame invloeden die Masereel aan zijn moeder dankt.
Tijdens zijn vierdaagse verblijf in Villeneuve begin 1919 maakt de pianomuziek die
Romain Rolland speelt, herinnering na herinnering in hem wakker. ‘Hij vertelt me,’
schrijft Rolland in zijn dagboek10, ‘dat hij met de muziek van Haendel is opgegroeid.
Zijn moeder speelde voor hem tot 's avonds laat, lang nadat hij naar boven was
gegaan. En het kind bleef rechtop in bed zitten, voorovergebogen, om niets te missen
van de klanken van het harmonium of het orgeltje die van de benedenétage opstegen.’

Masereels tien jaar jongere stadsgenoot Leo Remouchamps herinnert zich als kind
‘aan de straatkant van ons huis in de Kortrijkse straat wakker te zijn gemaakt, in
volle winter, om vijf uur 's morgens, door de klompen van het werkvolk, zo talrijk
opgezogen uit de verarmde buitenstreek, en in snelle marsch optrekkend naar de
verre, stoffige en onmeedogende spinnerijen en weverijen waarop Gent haar roem
gevestigd heeft.’11 Ook Masereel zal de herinnering aan dat straatbeeld bijblijven.
Elke ochtend ziet hij die naamloze massa mensen voorbijtrekken naar de fabriek,
waar ze dag in dag uit van zes uur 's ochtends tot zeven uur 's avonds aan de
weefgetouwen werken ‘voor een hongerloon van 2,50 fr per dag. Dat revolteerde
mij.’12
De man die zijn opstandigheid belichaamt, is Eduard Anseele, boegbeeld van het
Gentse socialisme. In 1877 heeft Anseele de Vlaamse Socialistische Partij, in 1885
de Belgische Werkliedenpartij helpen oprichten. Hij maakt in 1889 deel uit van de
Belgische delegatie op het stichtingscongres van de Tweede Internationale en is
voorzitter van het tweede congres, dat in 1891 in Brussel wordt gehouden. Op de
houtsnede ‘Gents Grootheid leidt haar toekomst’ beeldt Masereel hem af als de
volkstribuun die, zoals Artevelde in de veertiende eeuw, de Gentenaren tegen
onderdrukkers in bescherming neemt en de weg wijst naar een betere toekomst. De
houtsnede wordt later opgenomen in Aan de voet van het Belfort, het boek van
Achilles Mussche over de ellende die de industriële revolutie in de textielstad Gent
veroorzaakt. ‘De Vlaamse hel,’ noemt Mussche de vlasfabrieken:
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Het is er zo laag als in een hol en de spinmolens staan opeengeperst, geen
zestig centimeter vaneen; het is er laag en broeiend heet en vochtig van
het kokende water, waarin de vlaswieken liggen te stinken en waar
onophoudelijk dampen uit walmen, dat men elkaar op een drie meter
afstand niet meer ziet. En midden in al die verhitte nattigheid en 't lawaai
van de razende machines en de walgelijke stank en de dikke mist, daar
lopen waarachtig wezens heen en weer. Zijn dat wel mensen? Het zijn
vrouwen en kinders, meest vrouwen en kinders, de vrouwen en kinders
van de natte spinnerij. Zij werken daar blootvoets, druipend nat.13
Terwijl hij Mussches boek illustreert, komt Masereel bijna op iedere bladzijde beelden
uit zijn jeugd tegen. Naamloze ellende in de blinde stegen die ‘beluiken’ worden
genoemd, arbeidersdemonstraties, confrontaties tussen stakers en bereden
gendarmerie, Anseele tijdens een van zijn gespierde toespraken: ‘een klein,
ineengedrongen man, maar zoals hij letterlijk overeind rijst, wordt hij ineens heel
groot en staat hij daar, breedgeschouderd, fors gehouwen, als een blok graniet, uit
één stuk.’14 Anseeles pleidooien voor sociale rechtvaardigheid en zijn aanklachten
tegen de schaamteloze uitbuiting zijn de jonge Masereel uit het hart gegrepen. Vandaar
dat hij meeloopt in de grote demonstraties van die jaren, voor algemeen stemrecht
en tegen kinderarbeid - hij vertelt er niet bij of hij, zoals Richard Minne, bij het
doorkruisen van een rijke buurt de carmagnole meezong: ‘tous les bourgeois à la
lanterne!’ Dat de socialistische sympathieën van de oudste zoon thuis geen wrijvingen
veroorzaken, is typerend voor de open sfeer in het liberale gezin Lava. De
houtsnedensuite Idée - zijn versie van ‘Die Gedanken sind frei’ - zal Masereel in
1920 opdragen aan de vrijdenker die Lava van huis uit is.
Via tante Fanny, geboren Florence Hélène Maertens, ondergaat Frans nog een
invloed die zijn sociale bewustwording in de jaren na 1900 sterk stimuleert. Tante
Fanny is een halfzuster van Lava en de vrouw van Julius Mac Leod15, hoogleraar aan
de Gentse universiteit. Niet alleen assisteert ze haar man bij zijn wetenschappelijk
onderzoek, ze heeft ook ‘verscheidene boeken van Russische anarchisten in het
Vlaams vertaald en die heb ik als jonge vent allemaal gelezen.’16 De boeken waarnaar
Masereel met enige overdrijving verwijst, zijn twee studies van de Rus Peter
Kropotkin, Wederkeerig dienstbetoon. Een factor der evolutie (1904) en Idealen en
werkelijkheid in de Russische literatuur (1907), beide ‘met toestemming van den
schrijver uit het Engelsch ver-
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taald door Fanny Mac Leod-Maertens’. Misschien leest hij in die jaren ook de eerste,
in 1902 verschenen Nederlandse vertaling van Memoirs of a revolutionist, waarin
Kropotkin het verhaal doet van zijn optreden op het ‘Socialistisch Wereldcongres’
van 1877 in Gent. De Duitse sociaal-democraten willen van het congres gebruik
maken om de Europese arbeidersbeweging opnieuw te centraliseren17, maar dat
mislukt door de aanwezigheid van Kropotkin, die België onder een valse naam is
binnengekomen. ‘Hoewel we maar met negen anarchisten in Gent vertegenwoordigd
waren,’ schrijft Kropotkin, ‘slaagden we er toch in het centralisatieplan te verijdelen.’18
Omdat de politie intussen heeft ontdekt wie meneer Levasjov eigenlijk is, zorgen
Gentse socialisten ervoor dat hij onderdak vindt bij een van hun kameraden - die
‘ontving me op uiterst roerende wijze als was ik zijn broeder, hoewel ik toch anarchist
was’19 - en 's anderendaags via Antwerpen naar Londen kan ontkomen.
Wederkeerig dienstbetoon maakt op de jonge neef van de vertaalster een diepe
indruk. Volgens Kropotkin heeft Darwin met ‘the struggle for life’ iets totaal anders
bedoeld dan de wet van de jungle en het recht van de sterkste. Uit een uitvoerig
gedocumenteerde vergelijking van de sociale verhoudingen bij een aantal diersoorten,
in primitieve samenlevingen, in de middeleeuwse steden en ‘in onze dagen’,
concludeert Kropotkin dat ‘de zedelijke vooruitgang der menschheid geleid werd
door onderlingen steun - niet door onderlingen strijd’.20 Masereels oom Mac Leod
moet de voorpublikaties in The Nineteenth Century gelezen hebben, want in september
1901, nog voor de studie in Londen in boekvorm21 verschijnt, houdt hij op het Vlaams
Natuur- en Geneeskundig Congres in Brugge de lezing Strijd voor het bestaan en
wederkeerig dienstbetoon, die drie jaar later als inleiding in de Amsterdamse editie
wordt opgenomen.
De radicale vrijheids- en solidariteitsopvatting waarmee verlichte liberalen als de
Mac Leods en Lava dwepen, wordt in Vlaanderen uitgedragen door het baanbrekende
kunsttijdschrift Van Nu en Straks, dat in 1892 door onder anderen August Vermeylen
en Henry Van de Velde is opgericht. ‘Onder de vrienden, door wier zorg Van Nu en
Straks uitgegeven werd,’ zegt Vermeylen, ‘waren haast allen het anarchistisch ideaal
toegedaan... Uitgaande van de beschouwingen van Walter Crane en William Morris
droomde Henry Van de Velde van een nieuwe gemeenschapskunst rijzend in het
teken van een al-bevrijdend communisme.’22 Weliswaar koesteren progressieve
liberalen, socialisten,
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anarchisten en communisten niet bepaald dezelfde toekomstidealen, maar ze hebben
wel dezelfde erfvijand: de geprivilegieerde klasse van orthodoxe liberalen en
katholieken die haar machtsmonopolie in het parlement systematisch misbruikt om
een sociaal systeem in stand te houden waarin de meerderheid van de bevolking geen
recht van spreken heeft. Dat Frans Masereel zich al zo jong van dat fundamentele
onrecht bewust wordt, heeft niet alleen te maken met de invloed van Anseele en
Kropotkin maar ook met wat hij daarover van zijn stiefvader en van zijn oom en
tante te horen krijgt. Die invloed zal trouwens zijn hele leven lang door blijven
werken. Als hem op zijn tachtigste naar zijn idee van de ideale maatschappij wordt
gevraagd, luidt het antwoord: ‘een anarchistisch communisme, een communisme
zonder dwang.’23 Individuele vrijheid is en blijft hem even dierbaar als sociale
rechtvaardigheid, die in zijn ogen een kwestie is van elementaire menselijkheid en
vrijwillige, spontane solidariteit. Aan ideologieën, doctrines en partijprogramma's
heeft hij geen boodschap, en over mens en maatschappij leert De Costers Ulenspiegel
hem meer dan Marx.
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Boven: Louise en Louis Lava in 1919; onder v.l.n.r.: Lucie Lava, Frans en Marie-Louise Masereel,
Felix Lava en Robert Masereel in 1908
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Schone kunsten
(1905-1911)
Als bengel van acht, negen jaar doet Frans niets liever dan tekenen, maar omdat de
tekenlessen op school hem niet kunnen boeien, is hij voor dat vak wel ‘moeiteloos
laatste van de klas’.1 De schoolresultaten zijn over de hele linie allesbehalve
schitterend. ‘Zeer, zeer zwak,’ noemt hij ze zelf. ‘Later hebben ze me verteld dat ik
een erg verstrooide, ongedisciplineerde jongen was.’2 In de donker ogende knaap is
overigens niet direct de spring-in-'t-veld te herkennen die fantaseert dat hij als cowboy
door de prairie galoppeert, met schoolkameraadjes het liefst ‘au sauvage’ speelt en
al snel een enthousiast beoefenaar van allerlei sporten wordt. Vooral zwemmen, later
ook roeien, voetbal, tennis, zelfs kogelstoten en boksen.
Van het Oostfriese kindermeisje krijgt hij Duitse les, met zijn broer Robert
onderneemt hij fietstochten naar Nederland en Duitsland, naar familie van hun moeder
in het Rijnland, en in een andere zomervakantie worden de broers voor een maand
naar Engeland gestuurd, om in Richmond hun schoolengels bij te werken. Al die
vroege contacten met het buitenland, met verschillende milieus, vreemde talen en
culturen behoeden Frans voor zowel de eigenwaan van de Franstalige bourgeoisie
in Vlaanderen, de ‘franskiljons’, als het provincialisme van de Vlaams-nationalistische
‘flaminganten’.
Ondanks de weinigbelovende resultaten op de Ecole Moyenne gaat Frans in 1905
over naar het Atheneum, de rijksschool voor hoger middelbaar onderwijs. Op dezelfde
school, maar aan de andere kant van de sociale barrière, zit Richard Minne, die zich
herinnert dat er ‘een sterke scheiding (bestond) tussen de zonen van de hogere burgerij,
die verfranst was, en de zonen van de kleinburgers en ambtenaren die thuis het Vlaams
- ik zal niet zeggen het Nederlands, want het “beschaafd” bestond nog niet - gebruikten
als omgangstaal. We zaten zelfs apart in de leslokalen.’3 Na het eerste atheneumjaar
blijkt kennelijk definitief dat Frans niet voor hogere studie in de wieg is gelegd, want
in 1906, het jaar waarin het gezin naar de Nieuwebosstraat verhuist, laat
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hij zich inschrijven voor de driejarige opleiding voor typografen van de Gentse
‘School van het Boek’, een ‘Stedelijke Ambachtsschool voor Jongelingen’ met
afdelingen voor steendrukkers en letterzetters. Jaren later zal hij zich wel eens laten
ontvallen dat het drukkersvak een van de beroepen was waartoe hij zich vaag
aangetrokken voelde, maar over zijn typografenopleiding heeft hij nooit met een
woord gerept. Toch vormt die opleiding de achtergrond van zijn latere
uitgeversambities en bijzondere belangstelling voor de boekkunst. Bovendien
verklaren de drie jaar Boekenschool waarom hij zowel Franstalige sportvrienden uit
de bourgeoisie als Vlaamssprekende kameraden heeft, met wie hij zijn interesse voor
kunst en literatuur kan delen. Waarschijnlijk baart zijn inschrijving op de school enig
opzien, want typograaf is voor een dokterszoon niet bepaald een voor de hand liggende
beroepskeuze. Blijkens de leerlingenlijsten behoren zijn klasgenoten zonder
uitzondering tot de lagere standen: hun vaders zijn wever, winkelier, koetsier,
krantenverkoper, voerman of douanier.

II
Vanaf zijn zeventiende, achttiende zet Frans zich af en toe aan het schilderen, maar
tekenen blijft zijn grote passie, en na het eerste jaar Boekenschool laat hij zich ook
inschrijven voor een tekencursus van de Gentse ‘Academie voor Schoone Kunsten’
- een opleiding die hij later afdoet als een onbelangrijk intermezzo. ‘Six mois aux
Beaux-Arts,’4 schrijft hij in 1920 aan Henry Van de Velde. Elders heeft hij het over
een jaar, anderhalf jaar, twee jaar. In werkelijkheid blijft hij drie jaar, van oktober
1907 tot oktober 1910, ingeschreven als leerling van de ‘Sectie der Teekenkunde’.
Allicht gaat het om avondcursussen, aangezien hij tot 1909 de ‘dagleergangen’ van
de Boekenschool volgt.
In de klas ‘Naar het antiek beeld’ van Hendrik Van Melle komt de langbenige
adolescent van achttien terecht naast studenten die merendeels vier, vijf jaar jonger
zijn. Hun ambities en affiniteiten zijn niet de zijne, en bovendien voelt hij zich tussen
de gipsmodellen als een vis op het droge. In de klas van 56 leerlingen eindigt Frans
het eerste jaar op een elfde plaats, en in het tweede krijgt hij voor ‘leerzaamheid’
een voldoende - een beoordeling die zijn onvrede met zowel de methodes als de
academische normen weerspiegelt. Terwijl zijn medestudenten dwepen
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met Carrière en Degas, is hij weg van ‘Steinlen, Forain, Jean Veber, van de artiesten
die de sukkels verdedigen en de onderdrukkers toebijten’.5 Hun werk heeft hij leren
kennen via het weekblad l'Assiette au Beurre, in die jaren het populairste en stekeligste
van de Franse satirische illustraties.
Zijn enige vrienden op de Gentse Academie zijn Jozef Cantré en Frans Pycke, die
in 1909 een portret van hem tekent en trouwens naam zal maken als portrettist. Hem
verliest Masereel na zijn vertrek uit Gent uit het oog, maar met houtsnijder en
beeldhouwer Cantré zal hij zijn leven lang bevriend blijven. Nog een klasgenoot op
de Academie is Georges Chabot, de latere conservator van het Gentse Museum voor
Schone Kunsten, die zich in 1925 nog levendig twee scènes uit die jaren herinnert:
Op een dag, kort voor de examens, presenteerde de leraar ons als model
de fameuze Romeinse worstelaars uit het Museum van Napels. De brave
magister maakte een weids gebaar, bleef een paar lange ogenblikken
zwijgen en sprak plechtig: ‘Dit, mijne heren, is de mooiste sculptuur die
de Oudheid ons heeft nagelaten...’ De lange Masereel liet een dof gegrom
horen, duwde z'n handen in z'n zakken, balanceerde overeind op z'n
stelten..., beende de klas uit en is nooit meer teruggekomen.6
De cursus ‘Tekenen naar antieke modellen’ heeft Masereel dus ‘snel overgeslagen’,
maar ook in de klas ‘Naar de natuur’ van directeur Delvin voelt hij zich niet op zijn
plaats:
Masereel staat al een uur voor zijn werk te zuchten als Jean Delvin
langzaam, plechtstatig als altijd, nader schrijdt en de tekening van zijn
leerling begint te bestuderen. Minutenlang blijft hij zwijgen, een stilte die
steeds nerveuzer wordt. Plotseling loordt het Masereel te veel en hij zucht:
‘Als ik naar het model werk, lijkt het nergens naar, en toch, als ik het uit
het hoofd doe, gaat het als vanzelf...’ Opnieuw stilte, nog langer dan
tevoren. Ineens pakt Delvin Masereels ezel, laat hem op één poot pivoteren,
posteert de leerling met z'n rug naar het model en verordonneert: ‘Werk
voortaan uit het geheugen, ik verbied u nog naar dat manneken om te
kijken, behalve om u te documenteren over de menselijke anatomie.’7
Delvin wordt niet voor niets ‘accoucheur de talents’, vroedmeester van talent,
genoemd. Door zijn drastisch ingrijpen bevrijdt hij zijn leerling van de dwang om
zijn fantasie te onderdrukken, een dwang die zijn talent dreigt te verstikken. Vandaar
dat Masereel
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aan die korte periode bij Delvin toch een goede herinnering zal bewaren: ‘Hij was
een uitstekend leraar en bovendien een gecultiveerd mens, wat in het schildersmilieu
van die tijd, althans in Gent, niet zo vaak voorkwam.’8

III
Met etser en tekenaar Jules De Bruycker, eveneens een oud-leerling van Delvin,
maakt Frans in zijn academietijd kennis via zijn stiefvader, die zich in zijn vrije tijd
niet alleen over verwaarloosde huisdieren maar ook over berooide kunstenaars
ontfermt. Lava betaalt de etsplaten die De Bruycker koopt, en laat zich in natura
vergoeden. Op een foto van het interieur van Masereels ouderlijk huis zijn enkele
van De Bruyckers vroegste etsen uit 1906 te zien.
Non-conformist, individualist, proletariër, man van het Belfort, noemt De Bruycker
zichzelf. Op een tekening van de Gentse St-Niklaaskerk legt hij zijn ‘man van het
Belfort’ de woorden ‘Zij zullen hem niet temmen’ in de mond - dezelfde woorden
die Masereel in 1919 in Genève op de laatste bladzijde van Mon livre d'heures zal
laten drukken.
De Bruycker weet wat armoe is. Zijn geboortehuis staat in de Breydelstraat, tussen
de Leie en het Gravensteen, in de verpauperde stadskern. Met zijn jonge vriend zwerft
hij vaak rond in ‘de tientallen, de honderden, de ontelbare steegjes en sloppen van
Gent met hun onheilspellende namen: Luizengevecht, Patershol, Siberië, Serpentstraat
en Bloedsteeg.’9 De beelden van achterbuurten waar de slaven van het industriële
tijdperk na werkdagen van twaalf tot veertien uur liggen te ‘snorken als beesten op
een zak gras,’10 zal Masereel van zijn leven niet meer vergeten. Hier ervaart hij niet
alleen hoe de middeleeuwse feodaliteit in de tegenstellingen tussen textielproletariaat
en katoenbarons voortwoekert, maar ook hoe sterk hij zelf met deze ‘vechtstad vol
uitersten en tegenspraak’11 vergroeid is.
Wit en zwart zijn de stadskleuren van Gent - ‘Gent, kop en hart,’12 schrijft Richard
Minne over de meest rebelse stad uit de geschiedenis van Vlaanderen. Dat verleden
van opstand en verzet tegen opeenvolgende invallers, bezetters en onderdrukkers
heeft ook zijn stempel gedrukt op de taal van de Gentenaar, ‘een dialect waarvan de
klanken u aangrauwen als een beleediging of u striemen nijdig als een oorveeg.’13
Ze deinzen voor niets terug,
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zegt Minne van zijn Gentse stadsgenoten, ‘crue en scatologische dingen’14, hun
vocabulaire wemelt ervan. In Une enfance gantoise vertelt Suzanne Lilar hoe ze als
kind van de verfranste kleine bourgeoisie met ontzag en bewondering zat te luisteren
naar het platte Gents van de oude dienstbode Marie: hoe meesterlijk die haar ‘rijke,
schunnige dialect bespeelde’.15
Dank zij de kennis van het Gents die Frans Masereel zowel op straat als bij het
huispersoneel en Vlaamstalige kameraden opdoet, heeft hij geen hinder van de sociale
taalbarrière tussen de francofone bourgeoisie en de bijna 70 percent Gentenaren merendeels zo goed als ongeletterde arbeiders - die alleen het lokale dialect spreken.16
Bovendien herkent hij zichzelf in de koppigheid, de vechtlust, de grimmige humor
van de stad waar de geest van Uilenspiegel sterker dan elders in Vlaanderen voortleeft.
‘Gents bloed en is geen kaarseroet,’ zegt hij na vijftig jaar Genève, Parijs en Nice
met onverminderd Gents aplomb.
Als geen ander heeft Jules De Bruycker het Gent van de eerste jaren na de
eeuwwisseling geportretteerd. De types die hij op straat, in de wachtzaal derde klas
van het station of op de goedkoopste plaatsen in de nok van het theater - het ‘uilenkot’
- observeert, bevolken in zijn werk een wereld van kerken, markten en steegjes waarin
de geest van Bosch en Bruegel herleeft. ‘Hij liep een café binnen,’ zegt Chabot,
‘zoals een landschapsschilder naar buiten trekt. In de kroeg schetste hij, gedoken
achter een opengevouwen krant.’17 In 1906 is De Bruycker al zesendertig. Van de
grote toekomst die het jongetje van tien met het verbazende tekentalent was voorspeld,
is niets terechtgekomen, want drie jaar nadat hij op die prille leeftijd naar de Gentse
Academie was gestuurd, heeft hij zijn opleiding jaren moeten onderbreken om zijn
vroeg gestorven vader, een behanger en stoffeerder, als kostwinner te vervangen.
Frans doet zijn best om er ouder uit te zien dan hij is, zodat het leeftijdsverschil
minder opvalt. In het ouwelijke mannetje op een getekend zelfportret uit 1909 - met
snorbaard, breedgerand plat hoedje, zwart kostuum en wijde jas - is de twintigjarige
nauwelijks te herkennen, en dat geldt ook voor de Masereel-porrretten18 die De
Bruycker tekent en schildert in zijn atelier in het oude kloosterpand Patershol.
Voor Frans betekent De Bruycker in de eerste plaats ‘een vriend die me veel heeft
geleerd’.19 In het atelier van Jules leert hij de techniek van het etsen, en op hun
zwerftochten door de stad leert De Bruycker hem kijken, oog hebben voor de
duizenden-één verrassingen van ‘le spectacle des hommes et des choses’.
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Jules De Bruycker: Salle d'attente, ets, 1906 (boven) en Frans Masereel in het atelier van Jules De
Bruycker (detail), olieverf op doek, 1910
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De manier waarop De Bruycker de realiteit met zijn vruchtbare verbeelding
voortdurend bewerkt en bijwerkt, betekent een uitdaging voor Frans, die zelf met
een buitengewone fantasie begiftigd is. De uren die ze samen in estaminet 't Goude
Zuileken slijten, behoren tot zijn beste jeugdherinneringen. Overigens doen Mussche
en Chabot het werk van De Bruycker onrecht aan wanneer ze het vergelijken met de
tekeningen van de jonge Masereel, die ‘in deze zelfde buurten van Gent zijn liefde
voor de straat begint uit te vieren in massa's rauwe schetsen van kermissen en publieke
bals’.20 Terwijl Masereel nog met elementaire technische problemen worstelt en niet
verder komt dan een conventioneel naturalisme, krijgt het Gentse ‘landschap’ op De
Bruyckers etsen en tekeningen een universele, bijwijlen apocalyptische dimensie.

IV
Eind 1908 komt in België de discussie over de afschaffing van de conscriptie op
gang, maar het zal nog een jaar duren voor de persoonlijke dienstplicht - één zoon
per gezin - wordt ingevoerd. Aangezien alle mannen aan de loting moeten deelnemen
in het jaar waarin ze twintig worden, en de lotingen in het voorjaar gebeuren, behoort
Frans Masereel tot de laatste lichting die onder het oude systeem valt.
Vanwege de verhitte sfeer en de angstige spanning gaat het jaarlijkse lotingritueel
gepaard met een bizar spektakel van volksgebruiken en zelfs vormen van bijgeloof.
Lotelingen uit de dorpen rond Gent krabbelen het goede of het slechte nieuws op
een papiertje en maken dat vast aan een poot van de reisduif die ze hebben
meegebracht, zodat de familie thuis in een minimum van tijd op de hoogte is - al
wordt in de eerste momenten van ontgoocheling over een slecht lot menige duif de
nek omgewrongen. Wie geluk heeft, speldt zijn nummer op hoed of pet en tooit zich
met ‘veelkleurige papieren bloemen, kransen en linten alvorens zich in de drank te
storten’.21 Dat alles - en scènes uit het soldatenleven zelf - verwerkt Masereel later
in ‘De piot’, een van de houtsneden in Souvenirs de mon pays. Zelf heeft hij zich
met een van de hoogste nummers vrijgeloot, maar een laag nummer zou voor hem
niet hetzelfde hebben betekend als voor een zoon uit een arbeidersgezin: in de
burgerlijke democratie België gaat de vaderlandsliefde van de bourgeoisie niet zo
ver, dat zij erop staat
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Boven: Frans Masereel (pijltje) als lid van de Gentse Burgerwacht, 1913.

Onder: het gezin Lava-Masereel in de tuin van het huis aan de Nieuwebossestraat in Gent, ca. 1913;
staande v.l.n.r.: Robert, Marie-Louise en Frans Masereel, Louise en Louise Lava; gehurkt: Felix en
Lucie Lava

Joris van Parys, Masereel

37
het vaderland door haar eigen kinderen te laten verdedigen. Er wordt op grote schaal
gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een plaatsvervanger, een remplaçant, te
huren of de dienstplicht gewoon af te kopen. Alleen wie niet kan betalen, gaat naar
het leger. Vandaar dat de afschaffing van de oude militiewet, de ‘bloedwet’, een van
de eerste socialistische eisen is.
De twintigjarige Masereel is niet de militante pacifist die hij in Genève wordt,
maar van dienstweigering is in die jaren hoe dan ook geen sprake. Zelfs de
Socialistische Jonge Wacht, de radicaal anti-militaristische jongerenbeweging binnen
de Belgische Werkliedenpartij, houdt zich via de Gentse Lotelingenkring alleen bezig
met de ‘begeleiding’ van lotelingen, dat wil zeggen, met pogingen om drink- en
vechtpartijen voor en na de loting binnen de perken te houden. In hun verzet tegen
het systeem zelf gaan de Jonge Wachten niet verder dan een symbolische weigering:
‘Ik weiger mijn hand in deze onheilsurne te steken. Weg met de oorlogen! Weg met
de grenzen! Weg met de legers! Leve de wereldvrede!’22 Waarna de loting haar gang
gaat.
Omdat zijn ouders uniform en uitrusting kunnen betalen, wordt Frans na zijn
vrijstelling van militaire dienst automatisch ingedeeld bij een afdeling van de Gentse
Burgerwacht, de ‘Garde Civique’. Gelukkig voor hem krijgt hij in Gent nooit te
maken met een crisissituatie zoals tijdens de sociale troebelen van 1902 in Leuven,
toen de regering wegens het risico van een burgeroorlog besloot niet het leger maar
de Burgerwacht tegen de stakers in te zetten. Omdat de totaal niet op dit soort taken
voorbereide gardisten tijdens een socialistische demonstratie voor het huis van de
katholieke parlementsvoorzitter Schollaert in paniek raakten, kwam het tot een
schietpartij waarbij zes stakers het leven lieten.

V
Tijdens zijn allereerste bezoek aan Parijs in 1909 zwerft Masereel van 's ochtends
tot 's avonds op z'n eentje door de straten, gefascineerd en tegelijkertijd geïntimideerd
door het overrompelende spektakel van de stad. De tekeningen die hij meebrengt,
zijn geen Seine-oevers of taferelen uit het Bois de Boulogne, maar schetsen van
bedelaars die de nacht doorbrengen op de banken van de grote boulevards. Die eerste
kennismaking met Parijs duurt te kort om de stad echt te leren kennen, maar lang
genoeg
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om hem de smaak van het ongebonden leven te pakken te doen krijgen. Als hij een
paar dagen later terugkeert naar het Vlaamse provinciestadje waar iedereen iedereen
kent en waar hij ‘de zoon van docteur Lava’ zal blijven, heeft hij allang besloten zo
snel mogelijk weer te vertrekken.
Dat hij voor een aantal maanden naar Tunesië wil, in die tijd nog een Frans
protectoraat, heeft te maken met de aantrekkingskracht van het Afrikaanse continent
en de mysterieuze Arabische wereld, maar mogelijk ook met de voorkeur van zijn
Franse vriendin Pauline Imhoff, dochter van een industrieel die in Gent directeur
van de azijnfabriek Usines des Moulins en ‘agent consulaire’ van de Franse Republiek
is. Pauline is bijna elf jaar ouder dan Frans. Ze is in 1878 geboren in Randonnai, in
het Normandische departement Orne, is opgegroeid in Bretagne en in 1899 in Gent
getrouwd met Adolphe Auguste Thomas. Een huwelijk dat van korte duur is geweest,
want Thomas is in 1908 naar Brussel verhuisd en heeft Pauline met hun achtjarig
dochtertje Paule in Gent achtergelaten.
In oktober 1910 wordt in het ‘Register der leerlingen’ van de Gentse Academie
aangetekend dat Frans Masereel ‘de lessen niet meer (kan) volgen uit redenen van
bijzondere studiën’. Die studievakantie van ongeveer een jaar brengt hij met Pauline
door in Tunis en omgeving, waarschijnlijk in de Europese wijk St.-Germain, waar
in het voorjaar van 1914 ook August Macke en Paul Klee een paar weken zullen
rondzwerven.23 In Masereels artistieke ontwikkeling laat de episode geen blijvende
sporen na, hoewel de felle kleuren onder de Noordafrikaanse zon hem vaker dan in
Gent naar het penseel doen grijpen.24
Zelf beweert Masereel dat hij in 1911, ‘na mijn huwelijk’25, naar Parijs is verhuisd.
Op 15 juli van dat jaar wordt hij inderdaad uit Gent uitgeschreven, maar trouwen
met Pauline doet hij pas tien jaar later in Zwitserland. In een briefje aan de Gentse
politiecommissaris vraagt Henri Imhoff in november 1911 nog om een ‘certificat de
résidence chez moi, de ma fille Pauline Imhoff, épouse Auguste Thomas (actuellement
en voyage)’.26 Samen met haar ouders wordt Pauline in mei 1912 uitgeschreven naar
Mantessur-Seine, een stadje ten zuidwesten van Parijs.
Tot 1914 komt Frans geregeld op bezoek in Gent. Zijn ouders zorgen ervoor dat
hij altijd wat geld op zak heeft en hij houdt ook zijn eigen kamer in de
Nieuwebosstraat. Blijkens een registratiebewijs van de Parijse politieprefectuur is
hij echter vanaf december 1911 als ‘artiste-peintre’ woonachtig in de rue de Navarre
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(nr.3), een straatje in het 5de arrondissement, vlak bij de Jardin des Plantes en de
Arènes de Lutèce. Het Romeinse amfitheater in het hart van het antieke Lutetia vormt
een toepasselijk symbool voor de strijd die hij moet leveren om zich in de Franse
hoofdstad als beginnend artiest staande te houden, en voor het geestelijke klimaat
waarin hij daar na het uitbreken van de oorlog nog bijna een jaar moet zien te
overleven.

Portret van Pauline, olieverf op doek, 1923
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L'Assiette au Beurre van 14.11.1903 (tekening van Steinlen)

Les Hommes du Jour van januari 1908 (tekening van Aristide Delannoy)
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Arènes de Lutèce
(1911-1915)
I
In de anonimiteit van zijn vooroorlogse Parijse jaren leert Frans Masereel niet alleen
de stad maar ook zichzelf van binnen en van buiten kennen. In ieder opzicht zijn het
‘jaren van studie, een tijd van zoeken en proberen, wat de Duitsers “Bildungsjahre”
noemen’.1 De eerste maanden leidt hij het leven van een solitair, zonder vrienden,
zonder contacten met andere artiesten, onberoerd door de experimenten van de
kubisten die de bezoekers van zaal 41 op het Salon des Indépendants van 1911
choqueren. Zijn atelier is de stad: ‘Ik tekende hele dagen, van 's morgens tot 's avonds,
op straat, op een bank, om het even waar tekende ik, zonder er ooit zelfs maar aan
te denken het resultaat aan iemand te laten zien.’2
In het voorjaar van 1912, van 20 maart tot 16 mei, exposeert hij op het 28ste Salon
des Indépendants wel drie tekeningen3, maar voorlopig gaan zijn ambities in een
andere richting. Sinds hij als student in l'Assiette au Beurre de scherpste pennen van
Parijs heeft leren kennen - Steinlen, Vallotton, Naudin, Grandjouan, Veber, Delannoy
- droomt hij ervan een serie eigen tekeningen in zijn lijfblad gepubliceerd te zien, en
begin oktober staat hij op een dag in het redactiekantoortje van l'Assiette in de rue
du Rocher met een map tekeningen, voldoende ‘om er een compleet nummer mee
samen te stellen, zoals toen gebruikelijk was.’4 Wat hij op dat moment nog niet weet:
het ooit zo populaire weekblad is op sterven na dood. In december 1911 is Henri
Guilbeaux door directeur De Joncières als hoofdredacteur aangetrokken om een
ultieme reddingsoperatie te organiseren, maar die is mislukt. Vanaf juli 1912 verschijnt
het blad nog slechts om de twee weken en een paar maanden later is het helemaal
afgelopen. Het nummer van 15 oktober is het allerlaatste.
De Joncières heeft tot het einde toe het laatste woord bij de keuze van de tekenaars.
Blijkbaar is hij niet onder de indruk van Masereels werk, want Guilbeaux ontmoet
de jonge Vlaming voor het eerst wanneer die op de redactie zijn geweigerde
tekeningen komt ophalen.5 Zelf ziet de hoofdredacteur wel wat in het ont-
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luikende talent, en waarschijnlijk is het op zijn advies dat Masereel in 1913 opnieuw
deelneemt aan de Indépendants. Niet zonder succes trouwens, aangezien de Gentse
krant La Flandre Libérale op 3 april meldt dat de ‘jonge Gentse schilder’ Frans
Masereel op de Indépendants in Parijs van zich doet spreken: ‘Le Journal des Débats,
La Petite République, Le Radical en La Presse, om alleen maar die kranten te noemen,
spreken vol lof over zijn talent als tekenaar en kolorist.’ Bijval oogst hij vooral met
een grote aquarel, een uit het Parijse leven gegrepen tafereel van een gezin dat op
straat wordt gezet omdat het de huur niet meer kan betalen.6 Ook Guilbeaux is onder
de indruk, hoewel misschien minder van de kwaliteit van het werk dan van de sociale
bewogenheid van de kunstenaar. Mogelijk denkt hij Masereel reeds in die dagen een
rol toe in het eigen tijdschrift dat hij wil oprichten.
Guilbeaux is vijf jaar ouder dan Masereel. Hij is in het Belgische stadje Verviers
geboren als zoon van Franse ouders, heeft in Berlijn Duitse letterkunde gestudeerd
- en onder andere verzen van de jonge Stefan Zweig in het Frans vertaald - maar
houdt zich sedert zijn terugkeer naar Parijs in 1909 minder bezig met literatuur dan
met politiek. Ontgoocheld door het opportunisme van Jaurès' Parti Socialiste, verzeilt
hij in milieus die een anarchistisch-revolutionaire vakbeweging propageren. ‘Geen
enkele partij was hem radicaal genoeg,’ zegt Zweig. Hij typeert Guilbeaux als ‘een
tenger, blond mannetje met scherpe grijze ogen en een radde tong’7, een geboren
polemist. ‘Hij voelde zich alleen goed wanneer hij als een echte gamin om zich heen
kon slaan en storm lopen tegen iets dat hem te sterk was.’8 In de maanden waarin
Guilbeaux en Masereel bevriend raken - voorjaar 1913 - komt Zweig naar Parijs om
zijn vrienden Léon Bazalgette, Romain Rolland, Rainer Maria Rilke en Emile
Verhaeren op te zoeken, en ook Guilbeaux ziet hij bijna iedere dag. Op 6 maart
noteert hij in zijn dagboek: ‘'s Ochtends Guilbeaux, die een echte anarchist geworden
is, naar ik echter vermoed veeleer vanwege zijn hopeloze financiële situatie dan uit
overtuiging, hoewel hij altijd al een temperament is geweest... 's Avonds met
Guilbeaux gegeten. Hij vertelt interessante dingen over het anarchisme, maar ik zie
er geen innerlijke vervoering in, alleen een woede die blindelings in een willekeurige
richting afgaat als een revolver.’9 Ongetwijfeld krijgt ook Masereel ‘Interessantes
vom Anarchismus’ te horen, maar als leergierig autodidact met anarchistische
sympathieën ziet hij Guilbeaux met heel andere ogen:
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Hij en ik, we waren goed bevriend geraakt. Ik leerde hem kennen als een
degelijk dichter en schrijver, bovendien een uitstekend germanist, die tot
en met op de hoogte was van de Duitse literatuur, vooral van de poëzie,
en trouwens een groot aantal gedichten heeft vertaald. Dank zij hem ben
ik de jonge Duitse dichters van die tijd gaan lezen. Overigens was hij
iemand die bruiste van vitaliteit, met een droge, soms bizarre humor; een
echte uilenspiegel, zou ik zeggen.10
Guilbeaux deelt Masereels bewondering voor Verhaeren en heeft trouwens
persoonlijke contacten met de dichter en met literaire milieus in België zelf. In de
Borinage houdt hij voordrachten over La Poésie des Machines11, waarbij ook gedichten
van hem zelf worden gelezen, en als overtuigd internationalist is hij mede-oprichter
van de vereniging ‘Pour mieux se connaître’, die in 1913 in Gent haar eerste congres
houdt en zich inzet voor culturele toenadering tussen Frankrijk en Duitsland. In Le
Mercure de France heeft hij een ‘Chronique des lettres allemandes’ en in 1912
verschijnt in Parijs een door hem samengestelde Anthologie des lyriques allemands
contemporains depuis Nietzsche, met een voorwoord van Verhaeren.12
Aan Guilbeaux dankt Masereel zijn eerste kennismaking met Léon Bazalgette,
die in 1908 met de studie Walt Whitman, l'homme et l'oeuvre de eerste grote
Amerikaanse dichter in Frankrijk heeft geïntroduceerd. Als vertaler van Leaves of
Grass wordt Bazalgette voor Masereel de ideale gids in een poëzie die dezelfde
onweerstaanbare energie uitstraalt als die van Verhaeren, hetzelfde vertrouwen in
de fundamentele goedheid van de mens.
Waarschijnlijk is het ook dank zij Guilbeaux dat hij in mei, vlak na de Indépendants,
een aantal tekeningen geplaatst krijgt in het weekblad Les Hommes du Jour13, waaraan
Guilbeaux zelf heeft meegewerkt en dat vijf jaar eerder is gestart als een reeks
satirische biografieën van kopstukken uit de Franse politiek, met teksten van Victor
Méric (‘Flax’) en tekeningen van Aristide Delannoy. Typische Delannoy-tekeningen
zijn de karikatuur van de minister van Arbeid die in een fauteuil onder de
spinnewebben de slaap der rechtvaardigen slaapt, en de frontale aanval in nr.12 op
de Franse kolonisatiepolitiek: generaal d'Amade, die West-Marokko heeft
‘gepacificeerd’, staat afgebeeld als de slager op zijn slachtveld, met bebloed schort
en tegen een achtergrond van kadavers en smeulende ruïnes. De reden van Masereels
bijzondere affiniteit met die tekeningen is niet ver te zoeken. Als ‘homme du Nord’,
geboortig uit het Frans-Vlaamse plaatsje Béthune, pakt
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Tekeningen van Frans Masereel in Les Hommes du Jour van 17.5.1913
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Delannoy corruptie, kolonialisme, klassejustitie en andere misstanden niet aan met
zorgvuldig uitgewerkte composities maar met karikaturen waarop hij met een paar
penseeltrekken vierkant zijn mening zegt. Een tekening die Masereel zich heel zijn
leven zal herinneren, is de karikatuur van Clémenceau in het allereerste nummer van
Les Hommes du Jour: ‘une sinistre tête de mort plantée au bout d'une pique.’14
Het eerste nummer waaraan Masereel zelf meewerkt, is dat van 17 mei 1913. Van
de vier spotprenten waarmee hij de bladzijde ‘La vie illustrée’ voor zijn rekening
neemt, is er één politiek geïnspireerd: op ‘Après le congrès de Berne’ vragen een
paar kapitalisten zich af wat er met hun dividenden zal gebeuren als de pacifisten
erin slagen hun krachten te bundelen - ‘Si ces salauds de pacifistes s'entendent, nos
dividendes sont foutus.’15 In de loop van de volgende maanden verschijnt in Les
Hommes nog meer werk van hem. Op 1 november opnieuw een bladzijde ‘La vie
illustrée’, met dit keer twee grote prenten16, en elders in hetzelfde nummer een kleinere
tekening, geïnspireerd door de recente verlenging van de militaire dienstplicht tot
drie jaar. In de Franse pers wordt daarover een felle polemiek gevoerd, want Jaurès
vindt de verlenging onnodig omdat hij erop rekent dat de Duitse socialisten zich
nooit in een oorlog tegen Frankrijk zullen laten meeslepen. Dat blinde vertrouwen
in de Tweede Internationale als anti-oorlogsorganisatie domineert ook op het congres
in Basel, waar Anseele de openingstoespraak houdt en stormachtig applaus krijgt
voor zijn slotwoorden: ‘Oorlog aan de oorlog! Vrede voor de wereld! Leve de
Internationale van de Arbeiders!’
Terwijl de eerste proeven van zijn talent als ‘dessinateur de presse’ in Les Hommes
du Jour verschijnen, maakt Masereel behalve tekeningen, aquarellen en etsen ook
zijn eerste houtsneden. In boeken en kunsttijdschriften heeft hij kennis gemaakt met
het werk van de anonieme Vlaamse ‘printsnyders’ en de Franse ‘imagiers’ uit de
15de eeuw, met de platen uit het Neurenbergse atelier van Albrecht Dürer, waar de
houtsnede zich na 1500 voor het eerst tot een autonome kunst heeft ontwikkeld, en
met de houtsneden op de oudste speelkaarten en de 19de-eeuwse volksprenten uit
Epinal. Wat hem vooral intrigeert, zijn de laat-middeleeuwse ‘blokboeken’: beeld
en tekst werden in één en hetzelfde blok langshout gesneden en afgedrukt op vellen
papier die met de blanco achterkant werden aaneengelijmd en ingebonden. Populair
waren bijvoorbeeld de ‘armenbijbels’, waarin voor het ongeletterde volk de
hoofdmomenten uit de bijbelse geschiedenis aanschouwelijk werden voorgesteld.
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Ook het toeval speelt een rol in Masereels groeiende belangstelling voor de houtsnede,
want het is louter toevallig dat hij kennis maakt met ene Quatreboeufs, vriend van
de bekende tekenaar en graveur Bernard Naudin en verkoper in een zaak die
gespecialiseerd is in gereedschap voor graveurs en houtsnijders. Die Quatreboeufs
is het, die hem de eerste beginselen van de techniek van het houtsnijden bijbrengt,
maar die eerste ervaring betekent nog niet de ontdekking van zijn ware ‘roeping’.
Voorlopig heeft zijn interesse vooral te maken met de nuchtere overweging dat hij
voor houtsnijden een minder uitgebreide ‘keuken’ nodig heeft dan voor etsen. Omdat
hij alles al doende moet leren, zijn de vooroorlogse houtsneden minder xylografie
dan tekening. Later gebruikt hij de tekening alleen nog als voorstudie en wordt het
snijden zelf de creatieve fase, maar zover is hij nog lang niet. De bewaard gebleven
resultaten uit 1913 en 1914 noemt Vorms ‘schuchtere transposities van
penseeltekeningen op hout... Stuntelig imiteert hij de arceringen van het penseel dat
licht over het papier glijdt, of hij neemt zijn toevlucht tot de techniek van de etser.
Hij heeft nog niet door dat houtsnijden een totaal andere techniek is, die niets gemeen
heeft met tekenen en etsen.’17

II
Eind juli 1914 verblijft Masereel aan de Bretonse westkust, op het schiereiland
Crozon. Het is niet zijn eerste vakantie in Bretagne. Op een foto die in 1912 in
Kergroes is genomen, poseert hij als Breton tussen Bretons - met volle baard en in
traditionele klederdracht - en uit 1913 dateert de ets ‘Camaret’, een gezicht op het
vissershaventje van de kleine badplaats Camaret-sur-Mer, op de noordkust van
Crozon. De Bretonse religieuze folklore inspireert trouwens een paar van zijn eerste
houtsneden.
In die schitterende zomer kan de oorlogsdreiging nergens irreëler schijnen dan in
het adembenemende kustlandschap van West-Bretagne. Maar in Morgat leest Masereel
dezelfde dreigende krantekoppen die Stefan Zweig tijdens zijn vakantie in Oostende
onder ogen krijgt - ‘l'Autriche provoque la Russie’, ‘l'Allemagne prépare la guerre’.
Wie de vreedzame Duitse vakantiegangers in de Vlaamse badplaatsen ziet
rondwandelen, kan niet geloven dat op hetzelfde moment aan de oostgrens van België
Duitse troepen worden samengetrokken. Op een Oostends ter-
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rasje lacht Zweig de somberheid van James Ensor en Fernand Crommelynck weg.
‘Hier,’ zegt hij, ‘aan deze lantaarnpaal mogen jullie me opknopen als de Duitsers
België binnenvallen!’18 In de laatste dagen van juli slaat de paniek echter ook bij hem
toe en beslist hij zo snel mogelijk terug te keren naar Salzburg in plaats van door te
reizen naar Henegouwen, waar Verhaeren hem in Caillou-qui-bique verwacht. De
trein waarmee hij op 30 juli in Oostende afreist, is de laatste die naar Duitsland
vertrekt. In de omgeving van Herbesthal, het eerste station voorbij de Belgische
grens, moet de expres stoppen om een goederentrein uit de andere richting te laten
passeren. ‘Open wagons,’ herinnert Zweig zich, ‘bedekt met zeildoek waaronder ik
vaag de dreigende vormen van kanonnen meende te herkennen.’19
Van de Belgische consul in Brest krijgt Masereel op 5 augustus de schriftelijke
verklaring mee dat hij zich bij het consulaat heeft gemeld met de mededeling dat hij
zo snel mogelijk terug naar België wilde: ‘en manifestant sa ferme intention de
regagner la Belgique (Gand) par les voies les plus rapides.’ Drie dagen later al is hij
in Gent, maar aangezien zijn naam daar in het bevolkingsregister is geschrapt, is het
niet duidelijk hoe het met zijn militaire verplichtingen zit. Van zijn stiefvader krijgt
hij de raad niet in België te blijven. Lava vindt dat hij niet zijn hele leven kinderen
ter wereld heeft helpen brengen om nu te moeten meemaken dat zijn zoons naar de
slachtbank worden geleid.20
Hoe lang Frans in België blijft, is af te leiden uit de tekeningen die hij in de eerste
oorlogsweken in Dendermonde maakt. De verwoesting van het stadje ten oosten van
Gent begint op 5 september. Op 9 september wordt het door Belgische troepen
heroverd, maar zeven dagen later valt het definitief in Duitse handen. De schetsen
van de ruïnes in Dendermonde moeten dus uit die dagen dateren, en aangezien Gent
op 12 oktober bezet wordt, moet Masereel uiterlijk begin oktober naar Frankrijk
vertrokken zijn. Zes jaar zal het duren voor hij zijn ouders weerziet en bijna vijftien
jaar voor hij naar Gent terug kan.
Omdat er geen treinen meer rijden, moet hij van alle mogelijke vervoermiddelen
gebruik maken en een groot deel van de weg te voet afleggen. Als hij tenslotte via
Duinkerken in Parijs arriveert, is het leven in de Franse hoofdstad grondig veranderd.
Openbaar vervoer is er nauwelijks, auto's zijn opgeëist, terrasjes verboden, cafés
sluiten om acht uur, 's avonds brandt maar de helft van de straatlantaarns en in het
Grand Palais is een militair hospitaal geïnstalleerd. Masereel komt terecht in een stad
waar de wildste

Joris van Parys, Masereel

48
geruchten circuleren en razzia's aan de orde van de dag zijn. Wie weet welke wending
zijn leven had genomen wanneer ook Guilbeaux intussen, zoals duizenden andere
Parijzenaars, naar het front was gestuurd. Tot zijn eigen verbazing is Guilbeaux
echter nog steeds niet gemobiliseerd. Bovendien is hij een van de weinige Franse en
Duitse internationalisten die niet van de ene op de andere dag nationalisten zijn
geworden. Zo'n verbijsterende metamorfose ondergaat bijvoorbeeld Stefan Zweig,
die op 6 augustus, een week ha zijn vertrek uit Oostende, in de Weense krant Neue
Freie Presse dit proza laat afdrukken:
Mit beiden Fäusten, nach rechts und links, muss Deutschland jetzt
zuschlagen, der doppelten Umklammerung seiner Gegner sich zu
entwinden. Jeder Muskel seiner herrlichen Volkskraft ist angespannt bis
zum äussersten, jeder Nerv seines Willens bebt von Mut und Zuversicht.21
Aan de overkant reageert Emile Verhaeren zijn afschuw over de Duitse agressie, de
verwoestingen en de wreedheden van de invasietroepen af in het gedicht La Belgique
sanglante. De oorlogstaal van zijn beste vriend in het Duitse taalgebied heeft hem
tot in het diepste van zijn ziel geschokt, terwijl Zweig zelf in vertwijfeling raakt als
hij hoort dat Verhaeren geloof hecht aan de gruwelpropaganda in de Franse pers over
Duitsers die de handen van jonge mensen afhakken.

III
‘Toen ik hem terugzag,’ schrijft Guilbeaux over Masereel, ‘had hij ongeveer dezelfde
gevoelens als Verhaeren.’22 Omdat hij de verwoestingen met eigen ogen heeft gezien
en zich direct betrokken voelt bij wat er in België gebeurt, kan Masereel voorlopig
weinig begrip opbrengen voor Guilbeaux' redenering dat het Duitse en Oostenrijkse
voetvolk evenzeer het slachtoffer van de oorlog is als de Belgische infanteristen en
de Franse ‘poilus’. Uit die periode dateert zijn medewerking aan La grande guerre
par les artistes, een tweewekelijkse editie van telkens acht bladzijden die vanaf
november 1914 in Parijs verschijnt. Aflevering 8, La guerre en Belgique, bestaat uit
een twintigtal tekeningen van Masereel naar de schetsen die hij in de eerste weken
van de oorlog heeft gemaakt. Het zijn plaatjes van vluchtelingen, ruïnes en andere
oorlogstafe-
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relen, afgewisseld met pittoreske scènes uit het leven op het Vlaamse platteland
‘avant la guerre’. Het meest opvallende is, dat Masereel zich niet één keer te buiten
gaat aan de grove oorlogshumor waar andere medewerkers van La grande guerre
niet vies van blijken. Op de tekening ‘Science allemande’ van Felix Vallotton
bijvoorbeeld presenteert de Duitse keizer zijn generale staf een nieuw soort obus,
speciaal ontworpen om kleuterscholen te bombarderen. Via de uitgevers van de serie,
Berger-Levrault en Georges Crès, door Romain Rolland als ‘laboratoria van
nationalistische propaganda’ bestempeld, komt Masereel in contact met de Belgische
journalist Roland de Marès, die voor de Parijse krant Le Temps werkt. De 48
tekeningen in De Marès' boek La Belgique envahie, dat evenals de Belgische
aflevering van La grande guerre in januari 1915 verschijnt, vormen Masereels enige
bijdrage tot de primitieve literatuur waarmee de superpatriotten in Berlijn en Parijs
zorgen dat de oorlogswil op de thuisfronten niet verzwakt.
‘Vrij snel, en onder mijn invloed, mag ik wel zeggen, kwam hij tot gezondere
ideeën,’23 schrijft Guilbeaux. Hij weet Masereel ervan te overtuigen dat alleen
wapenfabrikanten en woekeraars beter worden van die haatliteratuur, aangezien ze
dank zij de oorlogseconomie winsten maken waarvan ze in vredestijd alleen maar
kunnen dromen. Masereel constateert trouwens zelf hoe cynisch het naïeve
patriottisme van de grote massa door kranten als l'Action française en l'Echo de Paris
wordt gemanipuleerd. Via Guilbeaux is hij ook op de hoogte van Romain Rollands
eenzame strijd in Zwitserland tegen de haat die Europa overspoelt en tegen de leugens
waarmee de uitzichtloze loopgravenoorlog in beide kampen wordt goedgepraat. In
de Parijse pers leest hij het hysterische proza waarin Rolland na de publikatie van
zijn artikel ‘Au-dessus de la mêlée’24 als defaitist, zelfs als landverrader wordt
gebrandmerkt. Rollands pathetische oproep tot de Europese jeugd om een einde te
maken aan de broedermoord is immers tegelijk een rekwisitoor tegen de politici en
militairen die, in Frankrijk evenzeer als in Duitsland, de misdadige aanstokers van
de oorlog zijn geweest. Vooral omdat hij Duitse militaristen en Franse revanchisten
over één kam scheert, haalt hij zich de woede van de nationalistische pers in Frankrijk
op de hals. Wie in die dagen hardop zegt dat er zo snel mogelijk een einde aan de
oorlog moet komen, loopt het gevaar op verdenking van defaitisme, verraad of
spionage te worden opgepakt. Het onomstootbare feit dat het Franse revanchisme
sedert de Frans-Duitse oorlog van
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1870 medeschuldig is aan de escalatie die tot de nieuwe oorlog heeft geleid25, verzinkt
in de septemberdagen van 1914 in het niets bij het nieuws van de Duitse moordpartijen
in Tamines en Dinant en barbaarse aanslagen op het Europese cultuurgoed zoals het
platbranden van de Leuvense universiteitsbibliotheek en het bombardement op de
kathedraal van Reims. Guilbeaux is een van de weinigen die het eind 1914 in Parijs
nog voor Rolland durven opnemen.26 Ondanks het reële gevaar dat hij zijn lef duur
zal betalen, presteert hij het zelfs om op de grote boulevards met linten en eremetaal
behangen ‘patriotards’ staande te houden en met een doodserieus gezicht naar hun
mening over president Poincaré te vragen.
Na zijn definitieve afkeuring voor de militaire dienst in april 1915 laat Guilbeaux
zich via Rolland door het Internationale Rode Kruis naar Zwitserland ontbieden om
voor het Krijgsgevangenenbureau te werken. Begin juni vertrekt hij naar Genève zonder zijn vriend Masereel, die in Parijs vastzit omdat in België in extremis ook de
Burgerwacht gemobiliseerd is en de Belgische instanties in Parijs hem daarom als
mobilisabel beschouwen. Omdat Masereel in de brieven die hij naar Genève stuurt
blijft klagen over het verstikkende geestelijk klimaat in Parijs, besluit Guilbeaux op
een dag resoluut tot de daad over te gaan. Op briefpapier van het Internationale Rode
Kruis schrijft hij zijn vriend een ‘officiële’ brief, met het dringende verzoek als
vrijwilliger bij de Agence des Prisonniers in Genève te komen werken. Onder de
brief zet hij het stempel van de civiele afdeling van de Agence en door de paarse
afdruk heen krabbelt hij een onleesbare handtekening. Volgens Guilbeaux kreeg
Masereel dank zij die brief onmiddellijk het visum dat hij nodig had om naar Genève
te kunnen vertrekken.27
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27 Zowel uit het verhaal van Guilbeaux (Du Kremlin au Cherche-Midi, p. 40-41) als uit Masereels
correspondentie blijkt dat Masereel vanaf de zomer van 1915 in Genève woont.
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Zelfportret, penseelschets, ca. 1920
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II
Genève
(1915-1922)
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Boven, links: omslag van Das Herz Europas. Ein Besuch im Genfer Roten Kreuz (Zürich 1918), met
tekening van Masereel; rechts: Masereel (l.) met Henri en Nina Guilbeaux en hun kater Wolf, 1917.
Onder: de place Neuve in Genève tijdens de eerste wereldoorlog, met het Grand-Théâtre (l.) en het
Musée Rath (r.) onder de vlag van het Internationale Rode Kruis
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Tegen de oorlog
(1915-1918)
En 1915, il arrivait fort misérable à Genève. Ce que fut là sa vie, pendant
des années, ses proches amis peuvent seuls en témoigner. Mais elle ne
manqua jamais, voyez-vous, de cette joie que confere le travail.1
Pierre-Jean Jouve over Frans Masereel, 1921

I
Een van de evenementen van het zomerseizoen 1915 in Genève is de Chopin-soirée
van 18 juli met de Amerikaanse danseres Isadora Duncan, in het Grand-Théâtre op
de place Neuve. Terwijl het theater tijdens de oorlog de cultuurtempel van de Geneefse
bourgeoisie blijft, krijgt het kleine museum ernaast een heel andere functie. Vier jaar
lang herbergt het Musée Rath de ‘Agence des prisonniers de guerre’ van het
Internationale Comité van het Rode Kruis, het enige kanaal waarlangs
krijgsgevangenen uit alle oorlogvoerende landen contact met hun gezin of hun
verwanten kunnen krijgen. In de zalen en de kelderverdieping zitten mannen en
vrouwen van verschillende nationaliteiten elleboog aan elleboog aan lange tafels,
tussen ongeverfde, haastig ineengetimmerde schotten en stellages. Dag in dag uit
zijn hier 1200 vrijwilligers bezig met de duizenden brieven die uit de oorlogsgebieden
toestromen.
Guilbeaux werkt in de civiele afdeling als secretaris van de Zwitserse arts Ferrière,
die de repatriëring van vrouwen en kinderen probeert te organiseren. Op die afdeling
vertaalt Masereel Vlaamse en Duitse brieven in het Frans - een eindeloze stroom
vragen om inlichtingen over krijgsgevangenen en vermisten. Navrante brieven ook,
zoals die waarin radeloze ouders de Duitse keizer smeken hun zoon goed te
behandelen. Ongetwijfeld verklaart het gevoel van machteloosheid tegenover die
niet te stelpen vloed van menselijke ellende de verbetenheid waarmee Masereel zich
in de pacifistische actie zal storten. ‘De verschrikkingen van de oorlog zijn hier nog
beter zichtbaar dan elders,’
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schrijft Guilbeaux op 18 augustus in de brief aan Emile Verhaeren waarin hij zijn
vriend aanbeveelt:
U herinnert zich nog wel mijn vriend Frans Masereel, de jonge Gentse
artiest wiens talent u hebt erkend. Tijdens ons bezoek in St. Cloud heeft
hij u Les usines en een ‘Vlaams’ gedicht uit ‘Toute la Flandre’ laten zien.
Hij had het plan opgevat om 15 à 20 gedichten van u te illustreren met
houtsneden. Een uitgever hier in Genève, die prachtige kunstuitgaven
heeft, Sonor, me du Stand (uitgever van Pages d'Art) is bereid het boek
uit te geven. Wilt u Vallette iets laten weten, zodat Sonor het met hem eens
kan worden over een regeling voor de auteursrechten. Ik hoop en geloof
dat u zult willen instemmen met dit project van een artiest die een
verbluffend goed inzicht in uw werk heeft.2
Uit de verwijzing naar het bezoek in St. Cloud blijkt dat Masereel zich vergist als
hij later beweert dat hij zijn landgenoot Verhaeren nooit heeft ontmoet, ‘hoewel ik
heel jong al, vanaf mijn zestiende, een van de weinige Gentenaren was die zijn boeken
kochten.’3 De dichter heeft geen bezwaar tegen de Geneefse uitgave, en op 23
november schrijft Masereel hem dat hij samen met Guilbeaux een definitieve keuze
van vijftien gedichten heeft gemaakt - ‘Ik hoef u niet te vertellen hoe gelukkig ik me
voel, nu ik deze fragmenten van uw werk mag illustreren.’4
Interessant is de keuze van de gedichten, omdat ze Masereels meest opvallende
affiniteiten met Verhaerens poëzie illustreert. Behalve in de verbondenheid met het
Vlaanderen van ‘Les vieux maîtres’ komen die ook aan het licht in het natuurgevoel
van ‘Soir religieux’, de sensualiteit van ‘Les spectacles’ en de sociale bewogenheid
van ‘Les pauvres’, ‘Les usines’ en ‘Le tribun’ - een gedicht dat Masereel in gedachten
moet hebben als hij in 1918 de eerste prenten van 25 Images de la passion d'un
homme snijdt:
Enfant, il a grandi sur le trottoir des villes / en un faubourg lépreux, livide
et convulsé, / où des hommes rageaient de se sentir serviles / toujours et
prisonniers des vieux passés.5
Twintig jaar later zullen met ‘Le tribun’ verwante taferelen ook nog opduiken in Du
noir au blanc, de suite die George Grosz niet ten onrechte als ‘Verhaeren in
Holzschnitt’ bestempelt.
Wegens de oorlogsomstandigheden komt de bibliofiele editie Quinze poèmes
d'Emile Verhaeren pas in juni 1917 in de handel, maar uit de brief van Guilbeaux
blijkt dat de tien houtsneden bij
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‘Les usines’ evenals de illustraties bij een van de gedichten uit ‘Les Flamandes’ al
in 1914 of 1915 in Parijs zijn ontstaan. In een lyrisch nawoord noemt Octave Uzanne
de jonge Vlaming een waardig opvolger van de houtsnijders uit de 15de en de 16de
eeuw.

II
In Genève ondervindt Masereel voor het eerst aan den lijve wat armoede betekent.
Omdat zijn werk bij het Rode Kruis onbezoldigd vrijwilligerswerk is, moet hij de
eerste maanden aan de kost zien te komen met allerlei bijbaantjes. Onder andere als
‘garçon de café’ verdient hij een schamel loon en tot mei 1919 woont hij met Pauline
en Paule op de zolderverdieping van ‘een vervallen boerenhuis midden in de stad,
helemaal van hout, met een verwilderde tuin’.6 Vier jaar lang is zijn atelier niet meer
dan een tafeltje voor het raam.7 De eigenlijke huurder van nr.8 in de rue de l'Aubépine
is een wasvrouw, die kamers in onderhuur afstaat. Tot de andere huisgenoten van de
Masereels behoort een Russische emigrant die zelf nog een tiental berooide
landgenoten onderdak verschaft: op een vroege ochtend ziet de wasvrouw tot haar
verbijstering ‘een kleine karavaan’ ruig uitziende mannen uit de kamer komen die
ze een paar dagen tevoren aan de Rus heeft onderhuurd.
Terwijl hij in het najaar van 1915 aan de Verhaeren-illustraties werkt - het contract
levert hem zijn eerste noemenswaardige inkomen op - houdt Masereel zich ook bezig
met de maquette voor de omslag van Demain, het internationalistische maandblad
waarmee Guilbeaux in januari 1916 zal starten.8 Door zijn occasionele medewerking
aan het blad komt hij in contact met drukker Kundig en uitgever Jeheber, van wie
hij zijn eerste illustratieopdrachten in Genève krijgt.
In de Geneefse publieke opinie worden de buitenlandse pacifisten over één kam
geschoren met defaitisten en deserteurs - ze lopen zelfs het risico als Duitse agenten
te worden beschouwd. Tussen het francofiele Romaans Zwitserland en de Duitstalige,
overwegend ‘deutschfreundliche’ kantons ontstaan trouwens spanningen die zo hoog
oplopen, dat de Rode-Kruisafdelingen van de twee landsdelen in 1916 afzonderlijke
waarnemers naar de Duitse krijgsgevangenenkampen sturen. Op hoe weinig sympathie
de Franse pacifisten in Genève kunnen rekenen, zal vooral
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Guilbeaux ondervinden, maar hij is niet de enige die zijn overtuiging duur betaalt.
Meteen al bij het uitbreken van de oorlog is typograaf Jean Salives door zijn
werkgever, een grote Geneefse drukkerij, ontslagen omdat hij weigerde naar Frankrijk
terug te keren en zich te laten mobiliseren. Salives wordt Masereels beste kameraad
in Genève. ‘Ze gingen als broers met elkaar om,’9 zegt zijn dochter.
Zijn ervaringen in weeshuizen en armoebuurten in Parijs en de Noordfranse
mijnstad Lens hebben Salives alleen maar gesterkt in zijn anarchistisch idealisme,
en in de zomer van 1916 wint hij Masereel voor het plan om samen met een nieuw
tijdschrift te starten, een tolstojaans alternatief voor het revolutionaire dogmatisme
dat Guilbeaux na de conferentie van Kiental10 begint te propageren. Zo verschijnt in
oktober het eerste nummer van het maandblad Les Tablettes, met Salives - alias
Claude Le Maguet - als hoofdredacteur en Masereel als vast illustrator. Andere
medewerkers zijn de Franse dichter Pierre-Jean Jouve, diens vrouw Andrée en de
Russische balling Paul Biroekov, die secretaris van Tolstoj is geweest. Ondanks zijn
ideologische meningsverschillen met Salives en Jouve verschijnen in Les Tablettes
ook bijdragen van Guilbeaux, naast vertalingen van Tolstoj, Gorki en Whitman en
stukken van onder anderen Rolland, Zweig, Ivan Goll en Tristan Bernard. Rolland
schrijft over ‘L'esprit libre’, Biroekov over ‘Tolstoj et Napoléon’, Guilbeaux over
Stravinsky en Karl Liebknecht, Andrée Jouve over ‘La guerre et l'affranchissement
des femmes’. Dat het blad tot begin 1919 zal blijven bestaan, is uitsluitend te danken
aan het doorzettingsvermogen, het improvisatietalent en het idealisme van het groepje
gelijkgezinden, arbeiders en intellectuelen, die de acht bladzijden na hun werkuren
of 's zondags zelf samenstellen en drukken.
In het eerste nummer van Les Tablettes laat Salives er geen twijfel over bestaan
dat het blad op de eerste plaats een spreekbuis van het internationalistische pacifisme
wil zijn. De oorlog vergelijkt hij met een gevecht tussen twee kemphanen die elkaar
verscheuren voor het amusement van een wreed publiek. Dat wij geen partij kiezen,
betekent niet dat de misdaad ons koud laat, schrijft hij. ‘Wij maken geen onderscheid
tussen misdadigers, dat is alles!’
Bijna elke maand verschijnt Les Tablettes met een illustratie van Masereel op de
titelpagina, zodat zijn artistieke ontwikkeling in de 27 nummers op de voet te volgen
is. Wat dat betreft, verdient de prent ‘Assez!’ in het nummer van juli 1917 speciale
aandacht,

Joris van Parys, Masereel

60
want voor het eerst slaagt hij er hier in zijn nobele bedoelingen in een grafisch
overtuigende vorm te snijden. Arceringen en grijstonen verdwijnen vanaf dat moment
uit zijn ‘vocabulaire’ en ook de stereotiepe zaagsneden in de contouren blijven stilaan
achterwege.
Voor het decembernummer van 1916 snijdt hij zijn allereerste suite, ‘Une danse
macabre’, waarmee hij teruggrijpt op de ‘Imagines mortis’, de houtsnede naar
tekeningen van Hans Holbein de Jongere die beroemd zijn geworden als ‘Der
Totentanz’. De gepersonifieerde Dood heeft hij eerder ook in de houtsnede bij ‘Le
Fléau’ (De gesel) in Quinze poèmes opgevoerd: een vermoeid silhouet te paard dat
met de zeis over de schouder door ‘le pays des pauvres gens’ dwaalt en associaties
oproept met de houtskooltekening ‘König Tod zu Pferde’ van Albrecht Dürer. Op
dezelfde manier is de Dood die in ‘Danse macabre’ op de rug van een welgedane
bourgeois rijdt een ‘industriële’ versie van ‘Der Tod und der Bauer’ in Holbeins
‘Totentanz’, waarop de Dood de paarden ment van de boer die zijn akker aan het
ploegen is.
Het zal wel geen toeval zijn dat de zes prenten van ‘Une danse macabre’ uit
dezelfde periode dateren als de gedichten uit de bundel Danse des morts van Jouve,
die eveneens in Les Tablettes worden gepubliceerd. Maar misschien heeft ‘Danse
macabre’ ook te maken met de manier waarop Verhaeren intussen aan zijn eind is
gekomen. Het domme ongeval waarbij de dichter in november op een perron van
het station van Rouen terechtkwam onder de trein waarmee hij naar Parijs zou
terugkeren illustreert voor Masereel op een wel heel schokkende manier de blinde
willekeur waarmee de dood ook ver van de slagvelden toeslaat. Masereel zit met
Guilbeaux aan een tafeltje van Brasserie Landolt, een bekend café in de Geneefse
universiteitswijk, wanneer hij het nieuws te horen krijgt. Dat hij zich dat meer dan
vijftig jaar later nog exact herinnert, bewijst hoe groot de schok is geweest. Op
initiatief van Guilbeaux wordt 's anderendaags een kleine Verhaeren-hulde
georganiseerd waarop onder anderen de Russische auteur en balling Anatoli
Loenatsjarski het woord voert. ‘In het Frans, en alsof hij Verhaeren zijn leven lang
goed gekend had,’11 zegt Masereel. Zelf heeft hij de dichter de voorbije maanden
geregeld proefdrukken van de illustraties voor Quinze poèmes gestuurd en een
stimulerende briefwisseling met hem gevoerd. Meer dan om het even wie in Genève
moet hij het gevoel hebben dat hij een vaderlijke vriend heeft verloren met wie hij
zich al sedert zijn jeugd in Gent verbonden voelde.
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Masereels gevoel van verweesdheid en isolement is des te sterker omdat hij zich ver
houdt van alle ideologische discussies in het emigrantenmilieu - daardoor is hij zo
wat de enige die in 1917 geen slaande ruzie met Guilbeaux krijgt. Hij is het met
Jouve en Salives eens dat de revolutie er voor de mens moet zijn, niet andersom,
maar hij ziet geen heil in het op de spits drijven van tegenstellingen binnen een
groepje dat alleen met solidariteit iets kan bereiken. Dat de ruzies tenslotte toch
telkens weer worden bijgelegd, blijkt onder andere uit de brochure van dertig
bladzijden die Demain op 20 mei 1917 publiceert naar aanleiding van het vertrek
van Lenin uit Zwitserland: een ‘Salut à la révolution russe’ met bijdragen van Rolland,
Jouve, Guilbeaux en Marcel Martinet12, en een illustratie van Masereel.
Door Guilbeaux, die alle Russische ballingen in Zwitserland kent, is Masereel wel
attent gemaakt op de revolutionairen die af en toe in Brasserie Landolt opdoken ‘Kijk, dat is Loenatsjarski, en dat Sokolnikov, die zich daarmee bezighoudt, en dat
daar is Lenin, die in Parijs heeft gewoond en met wie ik in Kiental kennis heb
gemaakt’13 - maar verder is hij totaal niet op de hoogte van de verhoudingen binnen
het revolutionaire milieu. Terwijl Guilbeaux hem bij de een of andere gelegenheid
wel eens heeft voorgesteld aan Loenatsjarski en Sokolnikov, heeft hij nooit kennis
gemaakt met Vladimir Oeljanov, de nog relatief onbekende Lenin. In zijn ogen was
die niet belangrijker dan de andere revolutionaire leiders.
Goed bevriend blijft hij jarenlang met Paul Biroekov, de Russische medewerker
van Les Tablettes die zich weliswaar tot Zwitser heeft laten naturaliseren maar de
tolstojaanse levensregels strikt in ere houdt. Vandaar bijvoorbeeld zijn absoluut
respect voor dieren, zelfs voor de ratten die knagen aan de gewijde stilte waarin hij
bezoekers naar een grammofoonplaat met de stem van Tolstoj laat luisteren. In die
jaren werkt Biroekov aan zijn vierdelige biografie14 van Tolstoj, en behalve verhalen
over het leven van de auteur krijgt Masereel ook bijzonderheden te horen over de
gebeurtenissen van 1905, die de biograaf zelf heeft meegemaakt. Tot de interessantste
nummers van Les Tablettes behoort het door Jouve en Biroekov samengestelde
Tolstoj-dubbelnummer van juni 1917, waarvoor Masereel een portret van de auteur
snijdt.
Voor de voorpagina van het volgende nummer inspireert Masereel zich opnieuw
op de oorlogsactualiteit: een stervende soldaat die zich met een ultieme
krachtsinspanning opricht om ‘Genoeg!’ te schreeuwen tegen de moorddadige
waanzin. Het As-
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sez-nummer15 verschijnt een paar maanden nadat de Franse troepen bij het zoveelste
mislukte offensief een paar kilometer terreinwinst met 200.000 levens hebben betaald
en kort voordat in Vlaanderen de derde slag bij leper losbarst: op een strook Vlaamse
poldergrond van niet meer dan twaalf kilometer zullen tussen augustus en november
in de omgeving van Langemark, Poelkapelle en Passendale meer dan 265.000 Britten
en 206.000 Duitsers het leven laten.
In een Geneefse bioscoop hebben Masereel en Jouve in mei de Britse
propagandafilm L'Offensive anglaise sur la Somme gezien. Terwijl troepen stoer
voorbij de camera defileren, obussen exploderen, kanonnen met versnelde,
mechanische bewegingen worden geladen, afgevuurd, herladen, wordt op de piano
in de zaal muziek van Puccini en Massenet gehamerd, afgewisseld met het
soldatenliedje Tipperary. Al die tijd is er niet één dode te zien. Alleen vlak voor het
einde de lijken van een paar Duitsers, met als commentaar: ‘La rançon de la guerre’
- de tol van de oorlog. In de propagandamachine is het gruwelijke fiasco van 1 juli
1916 aan de Somme - die dag sneuvelden 60.000 Britten - verknipt tot schaamteloos
chauvinistisch entertainment. Terwijl Romain Rolland een paar weken later in
Montreux naar hetzelfde spektakel zit te kijken, hoort hij twee beschaafde dames
ontzet ‘Oh! la pauvre petite bête!’ zuchten bij het slotbeeld: het gesneuvelde hondje
van een Britse kapitein.

III
Tot de gelegenheidsmedewerkers van Les Tablettes behoort Jean Debrit, een van de
weinige Zwitsers die, via Guilbeaux, nauwe contacten met de Franse pacifisten in
Genève hebben. Debrit is ex-correspondent van de krant Journal de Genève en het
Franse persagentschap Havas, en mede-oprichter, in juni 1917, van het weekblad La
Nation. Dat hij voor zijn plan om aan La Nation een pacifistisch ‘bulletin quotidien’
te koppelen, aanvankelijk ook steun vindt in het bankiersmilieu, is minder
verwonderlijk dan het op het eerste gezicht lijkt. Het calvinisme van dat milieu is
niet met de oorlogshysterie te verzoenen, en bovendien groeit bij de bankiers de
overtuiging dat de oorlog op den duur een nefaste weerslag moet hebben op de
economische en financiële belangen van Zwitserland.16
Aangezien het krantje aanvankelijk niet meer dan twee bladzij-
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La Feuille van 23.11.1917. Onder: redactie en personeel van La Feuille;op de eerste rij, in het midden
(met baard) hoofdredacteur Jean Debrit tussen Masereel (l.) en Jean Salives
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Vier tekeningen uit La Feuille. Boven: ‘Trek het je niet aan’ (7.6.1918) en ‘Waar de volkeren hun
eigen lot in handen zullen nemen’ (over de vredesconferentie in Parijs, 31.12.1918). Onder: ‘De vrede
nadert’ (28.5.1919) en ‘De onderkant van elk verdrag’ (10.5.1920)

Joris van Parys, Masereel

65
den telt, getuigt de naam La Feuille van passende bescheidenheid, maar tegelijk
knoopt Debrit aan bij de onafhankelijke journalistiek van het gelijknamige blaadje
dat Zo d'Axa ten tijde van de Dreyfus-affaire in Parijs uitgaf. In het eerste nummer
(28 augustus 1917) staat te lezen dat La Feuille een samenvatting van de dagelijkse
actualiteit zal brengen, ook van informatie uit de buitenlandse pers die in de Zwitserse
kranten om allerlei redenen verzwegen wordt. Op die manier wil de redactie ‘haat
en vooroordelen bestrijden, proberen de waarheid te achterhalen en alle
oorlogvoerende volkeren zonder onderscheid met dezelfde maat te meten’. La Feuille
richt zich in de eerste plaats tot de arbeidersbevolking van Genève, maar het wordt
ook in Duitstalig Oost-Zwitserland verspreid en hoewel het in Frankrijk op de lijst
van verboden publikaties staat, wordt het via de redactie van La Vie Ouvrière zelfs
naar Parijs gesmokkeld.
Debrits aanbod om ‘huistekenaar’ van La Feuille te worden, neemt Masereel met
beide handen aan. Het minieme vaste inkomen is meer dan welkom, en eindelijk
krijgt hij de kans om iets tegen de oorlog te doen, al is dat nog zo futiel. Aan de
andere kant is hij zich ervan bewust dat de opdracht om voor de eerste bladzijde dag
aan dag een getekend commentaar op de oorlogsactualiteit te leveren, wel eens ‘un
monopole un peu lourd’ (La Feuille, 29 augustus) zou kunnen worden. In het tweede
en het vierde nummer laat hij een bericht verschijnen waarin hij jonge collega's met
satirisch talent oproept om zich met hun tekeningen te melden in de rue de Dôle,
maar die oproep levert kennelijk weinig op - bij gebrek aan kandidaten zal hij het
karwei bijna drie jaar lang alleen moeten zien te klaren. Het gebrek aan belangstelling
is overigens niet verwonderlijk, want La Feuille is allesbehalve een vrijblijvende
onderneming. De manier waarop Masereel in het eerste nummer de Britse en de
Franse regering aanpakt omdat ze de internationale socialistische conferentie van
Stockholm hebben geboycot, is op zichzelf al voldoende om van Duitse sympathieën
te worden verdacht.
Wat te verwachten was, zal inderdaad binnen de kortste keren gebeuren. Hoewel
de redactie erop hamert dat La Feuille alleen met Zwitsers geld werkt, wordt al snel
het gerucht verspreid dat het blad gefinancierd wordt met ‘des fonds boches’. Een
nogal belachelijke verdachtmaking, aangezien het zowel in Duitsland als in Frankrijk
verboden lectuur is en de Duitse keizer en Ludendorff er in Masereels satiren beslist
niet beter afkomen dan Clémenceau en de Engelse koning. Als Gustav Stresemann
in de

Joris van Parys, Masereel

66
Rijksdag beweert dat Duitsland vanaf het begin van de oorlog de neutrale landen
heeft ontzien, reageert Masereel even alert als op de holle frasen van Franse en Britse
politici: ‘En België dan?’ is 's anderendaags de titel boven de tekening van een reus
die een Vlaams stadje onder de voet loopt. Bij de ontmaskering van de hypocrisie
en het cynisme in de communiqués van de officiële persagentschappen maakt hij
geen verschil tussen het Franse Havas, het Duitse Wolff en andere bronnen. Zo vormt
een Havasbericht over de prima lichamelijke conditie van de volgende lichting Franse
dienstplichtigen de achtergrond van de tekening ‘Eerste keus kanonnevlees’. En ‘Peu
de choses’, de titel boven de prent van een soldaat die een bajonet in de rug heeft
gekregen, illustreert de relativiteit van een Turks bericht dat er weinig nieuws van
het front te melden valt: een ‘rustige’ oorlogsdag - ‘Im Westen Nichts Neues’ - zoals
Erich Maria Remarque er in de buurt van Langemark ook wel eens een beleeft.
Militaristen en nationalisten, kolonialisten en oorlogsindustriëlen, allemaal komen
ze op de voorpagina van La Feuille aan de beurt. De beperking van de industriële
produktie in Zwitserland commentarieert Masereel met een tekening waarop een
fabrikant mismoedig voor zich uit zit te staren: ‘Ce n'est presque plus la peine d'avoir
la guerre.’ In ‘Fransen en Duitsers in Bern’ laat hij de twee delegaties elkaar door
een kijkgat in de muur beloeren: ‘Zie je ze?’ - ‘Ja ...’ - ‘Hebben ze bokkepoten?’ En
in ‘De laatste bevrijde kolonie’ vluchten zwarte Afrikanen in paniek - ‘Ze komen
ons beschaven!’ - het oerwoud in voor het naderende oorlogsgeweld. ‘Mijn collega's
van de redactie zullen het me niet kwalijk nemen,’ schrijft Frédéric Gutrel in 1919,
‘maar ik denk dat ons proza zijn doel af en toe heeft gemist. Wat La Feuille wil
bereiken, krijgt Masereel zonder onze hulp voor elkaar.’17
Pas 's avonds laat, tegen elf uur, duikt hij in de redactie op. Hij kijkt snel de kranten,
de laatste telegrammen en communiqués door en heeft daarna ongeveer twee uur om
zijn tekening te maken. Meestal inspireert hij zich op een citaat uit een
regeringscommuniqué of een krantebericht, maar het gebeurt ook dat hij het bijschrift
zelf schrijft - hij toont zich een meester in het verzinnen van wat Henry Van de Velde
‘een lapidaire, wrede, flitsende legende’18 noemt. Omdat het zo snel moet gaan,
borstelt hij zijn tekening met vette inkt direct op een zinkplaat die uit een
salpeterzuurbad komt, daarna opnieuw in het zuur wordt gedompeld en onmiddellijk
nadat ze geëtst is naar de drukkerij gaat. Na het fixeren is er geen sprake meer van
retouches, want
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het zuur waarmee dat moet gebeuren, zou de tekening aanvreten en doen verdwijnen.19
Ook met de povere papierkwaliteit van La Feuille moet hij rekening houden,
aangezien fijne lijnen daarin helemaal verloren zouden gaan. Dat hij met een grof
penseel moet werken, verklaart de zwaar aangezette contouren en de grote zwarte
vlakken, waarmee hij overigens ook in zijn linoleum- en houtsneden begint te
experimenteren. Van de ervaring die hij bij La Feuille opdoet, zal hij in het algemeen
profiteren, want als houtsnijder kan hij evenmin iets camoufleren of retoucheren.
Zijn opvallende medewerking aan La Feuille zal Masereel in 1922 een plaats
opleveren in de Cahiers de l'Anti-France van de Franse politiespion Jean Maxe20: in
L'Alliance du defaitisme et du bolchevisme en Suisse (1914-1919) wordt ‘Franz
Masereel, déserteur beige’ opgevoerd als ‘dessinateur au service des membres de la
colonie rollandienne soulevée contre l'Europe’. Eveneens vanwege zijn in het oog
lopende journalistieke activiteit wordt Masereel in het najaar van 1917 bij de Belgische
consul in Genève ontboden. Omdat hij zich als gewetensbezwaarde beschouwt en
absoluut weigert gevolg te geven aan de aanmaning om zich ter beschikking van de
Belgische militaire overheid te stellen, komt het in het consulaat tot een paar hoog
oplopende discussies. Alle pogingen om hem tot ‘betere’ gevoelens te brengen blijven
zonder resultaat, en na de oorlog zal blijken dat hij bij de Zwitserse
Vreemdelingenpolitie als dienstweigeraar geregistreerd staat: ‘réfracteur aux lois
militaires de son pays depuis 1917.’21

IV
11-12 Octobre. P.J. Jouve vient, avec sa femme et son petit garçon, passer
deux jours à l'hôtel Byron. Frans Masereel le rejoint, le 2e jour, avec sa
femme et sa fille. Je ne connais pas ce dernier. C'est un athlétique gaillard,
à barbe noire et lunettes: il est réservé comme un Espagnol, et il semble
de cette race. En fait, il est Flamand, de Gand, et il a 28 ans, mais il en
paraît bien 35, Il est très sympathique, et certainement très bon, incapable
de la moindre mesquinerie; le spectacle présent lui est incompréhensible
et le remplit d'horreur. Lui et Jouve m'entretiennent de l'état de perpétuelle
discorde qui existe dans la petite colonie de réfugiés français, à Genève.22
Romain Rolland, oktober 1917
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In oktober 1917 is Masereel met Pauline en Paule te gast bij Romain Rolland in
Villeneuve, het plaatsje aan de oostelijke oever van het Meer van Genève waar de
auteur zich heeft teruggetrokken nadat hij de Agence des prisonniers de guerre heeft
helpen oprichten. Voor Masereel betekent die eerste uitnodiging een ongelooflijke
eer, want behalve de meest gerespecteerde pleitbezorger van het internationalistisch
pacifisme is de eenenvijftigjarige Rolland ook de schrijver van Jean-Christophe, de
tiendelige roman die voor een hele generatie Europese lezers een begrip is geworden
en in 1916 met de Nobelprijs voor literatuur is bekroond.23
In de omgang is Rolland een even innemende als imponerende persoonlijkheid.
Iemand die ondanks zijn frêle voorkomen een natuurlijk gezag uitstraalt en vanwege
zijn eruditie en onkreukbaarheid een buitengewoon prestige geniet. Hoe groot zijn
moreel gezag in die jaren is, blijkt uit zijn oorlogsdagboek: uit heel Europa en zelfs
uit Amerika en Japan ontvangt hij sympathiebetuigingen, en ook frontsoldaten laten
hem weten hoezeer ze zich door zijn verzet tegen militarisme en nationalisme gesterkt
voelen. Einstein en Stravinsky komen hem opzoeken, Albert Schweitzer schrijft hem
vanuit zijn gevangenschap in Lambarene, Bertrand Russell, Frederik van Eeden,
Gorki, Gandhi en Tagore behoren tot zijn wereldwijde vriendenkring. In Frankrijk
zal hij wegens zijn ‘anti-nationale’ houding tijdens de oorlog en later wegens zijn
communistische sympathieën een controversiële figuur blijven. Zijn werk wordt in
Parijs jarenlang geboycot, en na zijn dood in 1944 wordt het door de opeenvolgende
literaire modes overspoeld. Maar al met al ligt zijn blijvende betekenis minder in de
literaire dan in de humanitaire kwaliteit van zijn werk, concludeert John Willett:
Als romanschrijver is hij misschien niet nuchter en hard genoeg voor de
moderne smaak; hij heeft geen scherp oog voor details, en hij is te veel
geneigd zich te wentelen in de ‘fleuve’ {zijn eigen term voor
‘Jean-Christophe’) en alles wat uit zijn pen vloeit kritiekloos te accepteren.
Niettemin blijkt de hem eigen zuivere, overtuigde edelmoedigheid veel
duurzamer dan zijn reputatie zou doen vermoeden, en zowel in zijn
‘Journal’ als in ‘Jean-Christophe’ valt de consequent humane, broederlijke,
Europese ‘spirit’ op die destijds aanstekelijk werkte en bovendien sterker
en deugdelijker is gebleken, hoewel hij zwaarder op de proef is gesteld,
dan alles wat we tegenwoordig op dat gebied kennen.24
In het Duitse taalgebied is Rollands meest toegewijde vriend Ste-
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Masereel met Romain Rolland (l.) en René Arcos (r.), ca. 1920
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Boven: Emile Verhaeren in Choix de Poèmes, 1920.

Onder: Stefan Zweig in 1920
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fan Zweig, die tijdens de oorlog een vage functie heeft in het Weense Oorlogsarchief.
Mede onder invloed van Rolland is Zweig in 1917 allang van zijn oorlogskoorts
genezen, maar omdat pacifisten in Wenen even verdacht zijn als in Parijs en Berlijn,
kan hij zijn overtuiging alleen luchten in het bijbelse anti-oorlogsdrama Jeremias.
Een onverwachte kans om aan het oorlogspatriottisme te ontkomen krijgt hij dank
zij de directie van het Stadttheater van Zürich, die hem uitnodigt om Jeremias zelf
te komen regisseren. In ruil voor de toezegging dat hij elke maand een stuk voor de
Weense krant Neue Freie Presse zal leveren, krijgt hij de officiële toelating om in
november met zijn vriendin Friderike naar Zürich te vertrekken. Vandaar reist hij
voor een bezoek aan Rolland door naar Villeneuve, en de 29ste arriveert hij in Genève,
waar hij dezelfde avond nog in de salle de l'Athénée een lezing van Guilbeaux over
Rodin en de Franse kunst bijwoont. Na afloop stelt Guilbeaux hem voor aan een
vriend van hem, ‘de Belgische deserteur’ Masereel: ‘een forsgebouwde, baardige,
zachtmoedige man, die me door zijn bril aankijkt met een ernstige, zuivere blik...
Hij bevalt me onmiddellijk.’25
Naarmate ze elkaar in de loop van de volgende dagen nader leren kennen, ontstaan
uit de spontane wederzijdse sympathie al snel oprechte waardering en genegenheid.
In de Geneefse kolonie van vluchtelingen, ballingen en dienstweigeraars die, zoals
Rolland zegt, per definitie weinig soepele karakters zijn, ervaart Zweig het als ‘een
verademing daarna met Masereel te kunnen praten’26, in het bijzonder vanwege diens
aanstekelijke vrolijkheid en nuchter verstand, en de totale afwezigheid van
zelfoverschatting die in intellectuele milieus schering en inslag is. Daarnaast speelt
ook Zweigs verering voor Emile Verhaeren een rol. Bij hun kennismaking valt het
hem op dat Masereel, ‘net zoals Verhaeren’, een arbeiderskostuum van ribfluweel
draagt, en hij staat perplex van de treffende overeenkomst tussen de karakters en
temperamenten van de twee Vlamingen. Over de dichter schrijft hij in 1910: ‘Ook
in zijn gezicht is de kracht het eerste wat opvalt, en het tweede, dat die kracht door
goedheid in toom wordt gehouden.’27 En in 1918 over Masereel: ‘Goedheid en kracht,
het is toch wel de allermooiste combinatie.’28
Tot nu toe kent Zweig van Masereel alleen de tekeningen in La Feuille. Vandaar
zijn verrassing wanneer hij in de dakkamer van het huis in de rue de l'Aubépine de
150 voorstudies voor de houtsnedensuite ‘Les villes’ te zien krijgt. Blijkens zijn
dagboekaantekeningen is hij vooral geïmponeerd door de scherpe blik
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waarmee Masereel de stad observeert: geen enkele beweging, geen enkel gebaar
ontgaat hem.
Over die tekeningen heeft Masereel ook zelf geschreven: in ‘Images’, een opstel
in Les Tablettes van januari 1917, probeert hij de voortdurend wisselende indrukken
te verwoorden die hem op elke straathoek tegenstromen. Zowel de stijl als de
euforische toon verraden zijn bewondering voor Whitman en Verhaeren, maar tegelijk
illustreert het aandoenlijke stuk de karakteristieke manier van observeren die in de
tekeningen en houtsneden terug te vinden is:
Kijk daar, dat kruispunt dat krioelt van zwarte silhouetten, die wemeling
van vluchtige vormen! Kijk, die lichte, snelle vlekken van slanke vrouwen
die opduiken en weer verdwijnen. Kijk naar die bewegingen, die kleuren,
dat leven tegen de achtergrond van de strakke, hoge onbeweeglijkheid
van die architectuur.
Al die impressies heeft hij in de loop van het jaar verwerkt in tientallen schetsen,
voorstudies voor een houtsnedenboek dat ‘een groot beeldgedicht’ in de geest van
Verhaerens dichtbundel Les villes tentaculaires moet worden. In het allereerste
tijdschriftartikel (december 1917) over Masereel zegt Jouve dat het basismateriaal
voor de suite La Ville - Masereel zelf heeft het over ‘Les villes’ - uit een paar honderd
tekeningen bestaat. Opeenstapelingen van huizen, straten als mierennesten,
spoorwegen, bruggen, viaducten, stations, fabriekswijken, bourgeoisinterieurs, krotten,
‘de binnenkant en de buitenkant van de stad, met het geweld, de verlangens, de
brutaliteit, de wellust, de misdaad, de tederheid, het lijden van de mens.’29
Merkwaardig is de verwantschap tussen Masereels stadslandschappen en de
humanitair-expressionistische stadspoëzie die Paul Van Ostaijen in die zelfde maanden
in het bezette Antwerpen schrijft. Een verwantschap die evident te maken heeft met
gemeenschappelijke invloeden. Aan het slot van Het Sienjaal (mei 1918) heeft Van
Ostaijen het over ‘de zang van mijn vader Whitman’, en zijn bundel Music-Hall is
een expressionistische versie van ‘Les spectacles’, een van de door Masereel
geïllustreerde gedichten van Verhaeren uit Les villes tentaculaires. Dat beeld van de
‘tentaculaire stad’ duikt trouwens ook bij Van Ostaijen op, bijvoorbeeld in de aanhef
van ‘James Ensor’, een gedicht dat van november 1917 dateert. In ‘Avondlied’, dat
twee maanden later ontstaat, is de regel ‘Abattoir van al de illuzies: tentaculaire
groot-

Joris van Parys, Masereel

73
straat!’ de perfecte parafrase van Masereels latere stadsboeken La ville en Bilder der
Grossstadt. Ondanks zijn afkeer van theorieën is Masereel door het Franse
unanimisme en dynamisme even sterk beïnvloed als Van Ostaijen. Terwijl de
Antwerpse dichter zijn kennis uit boeken en tijdschrijften haalt, ondergaat Masereel
die invloeden vooral door zijn omgang met Guilbeaux - die in 1914 een artikel over
‘La poésie dynamique’ heeft gepubliceerd - en later ook met René Arcos en de andere
unanimisten van de groep l'Abbaye.

V
In Zürich wil Zweig zich niet alleen bezighouden met zijn Jeremias. Guilbeaux heeft
hij een bijdrage voor Demain beloofd, hij wil Rollands artikel ‘Aux peuples
assassinés’ in het Duits vertalen en Jouve nodigt hij uit om, bij wijze van symbolische
daad van verzoening tussen Frankrijk en Duitsland, samen een voordrachtavond te
organiseren. In zijn uitnodiging aan Jouve betrekt hij ook Masereel, die hij hoopt in
contact te kunnen brengen met een geïnteresseerde uitgever. Vandaar dat Masereel
een aantal tekeningen, houtsneden en zijn schetsen voor ‘Les villes’ meeneemt
wanneer hij op 11 december met Jouve naar Zürich reist.
Op de voordrachtavond in de Hottinger Lesezirkel leest Zweig fragmenten uit
Jeremias, terwijl Jouve voordraagt uit zijn pasverschenen dichtbundel Danse des
morts. Zweig is niet te spreken over de aanwezigheid van de Oostenrijkse
consul-generaal, die zich na afloop aan Jouve laat voorstellen en hen beiden feliciteert.
Die compromitterende waardering is typerend voor de situatie in Zürich, dat tijdens
de oorlog, meer nog dan Genève en Bern, een microkosmos van diplomaten,
kunstenaars, spionnen en provocateurs is geworden. Als Masereel en Jouve vier
dagen later via Villeneuve naar Genève terugkeren, schilderen ze Rolland het
onwaarschijnlijke contrast tussen het comfortabele leven van de Duitse pacifisten in
Zürich en de precaire situatie van de Franse kolonie in Genève.
Dank zij Zweig houdt Masereel aan de uitstap naar Zürich inderdaad zijn eerste
opdrachten buiten Genève over. Van Max Rascher, die in 1917 ook Menschen im
Krieg van Andreas Latzko uitgeeft, krijgt hij een contract voor een paar
omslagtekeningen en voor een geïllustreerde uitgave van Der Mensch ist gut van
Leonhard Frank. Omdat de auteur zijn verhalenbundel liever bij een
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andere uitgever wil publiceren, zal Masereel de illustratieopdracht tenslotte mislopen.
In een brief aan Zweig schrijft hij:
Ik wil geen ruzie. Niet met Rascher en niet met Frank, en ik weet niet wat
mij te doen staat. Voor mij is het voornaamste dat ik de 1000 frs bij een
Zwitserse uitgever verdien en op goede voet blijf met Rascher, van wie ik
nog meer opdrachten verwacht... Aangezien ik een absoluut vertrouwen
in u heb, zou ik u willen vragen een regeling te verzinnen die voor iedereen
de best mogelijke is. Mijn excuus voor de last die ik u bezorg, maar ik ben
te weinig zakenman om te weten hoe ik me uit deze situatie kan redden.30
Gezien zijn gespannen verhouding tot Frank is Zweig niet bepaald de ideale
bemiddelaar - aan Rolland vertelt hij een maand later dat zijn Duitse collega en diens
geestesgenoten, ‘die Pruisen van de Revolutie’, hem door hun stijfhoofdigheid en
onverzoenlijkheid vreemd blijven. Slot van het verhaal: Masereel zal Der Mensch
ist gut niet illustreren maar in 1919 negen houtsneden leveren voor Franks novelle
Die Mutter, die wel door Rascher wordt uitgegeven.
Belangrijker dan zijn samenwerking met de kleine uitgeverij in Zürich worden
zijn contacten met Zweigs Duitse uitgever Anton Kippenberg, die een bijzondere
belangstelling heeft voor de recente Vlaamse literatuur en als officier bij de
bezettingsautoriteiten in België een aantal Vlaamse schrijvers heeft leren kennen. In
zijn memoires heeft de Antwerpse uitgever Eugène De Bock het over ‘dr. Kippenberg
van de “Insel Verlag” die te Brussel in een van de Duitse bureaus zat en met de Van
Nu en Straksers (een wel zeer geheime) vriendschap had gesloten.’31 In opdracht van
Kippenberg schrijft De Bock een Beknopt overzicht van de Vlaamsche letterkunde,
hoofdzakelijk in de 19e eeuw, met de bedoeling dat zijn opdrachtgever het boekje in
het Duits zou vertalen. Die vertaling zal er nooit komen - volgens De Bock omdat
zijn werkstuk niet in de smaak viel bij Kippenbergs ‘Brusselse vrienden’ - maar de
uitgever maakt zich tijdens de oorlog wel verdienstelijk als vertaler van Timmermans'
Pallieter, van De wandelende Jood van August Vermeylen en van de novelle De
werkman en de roman De Vlaschaard van Stijn Streuvels.
Op Kippenbergs voorstel om Der ewige Jude en Der Flachsacker te illustreren
wil Masereel gaarne ingaan, en via Zweig probeert hij diens vriend en uitgever ook
voor zijn eigen werk te interesseren:
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Binnen een paar dagen stuur ik u proeven van mijn eerste houtsneden
voor Les Villes. U mag de uitgever vertellen dat die houtsneden, in
tegenstelling tot wat hij blijkens zijn brief schijnt te geloven, niet bestemd
zijn voor een Verhaeren-editie maar een afgerond geheel vormen, een
boek dat alleen uit houtsneden (200) zal bestaan, zonder teksten, een groot
beeldgedicht. Ik denk aan een formaat van ongeveer 22x25. Een luxe-editie
en daarnaast een populaire. Mocht Insel Verlag daar belangstelling voor
hebben, dan zou ik gaarne een geïllustreerde editie, groot formaat, maken
van de ‘Villes tentaculaires’ van Verhaeren en van een aantal werken van
Belgische schrijvers zoals G. Eekhoud, C. Lemonnier, Cyriel Buysse,
Streuvels, enz.32
De plannen die Masereel hier ontvouwt, bevatten de kiem van zo wat alles waarmee
hij zich na de oorlog zal bezighouden: de houtsnedensuites zonder tekst, de illustraties
voor werk van auteurs met wie hij affiniteiten heeft en de poging om van dezelfde
titels zowel bibliofiele edities als goedkope uitgaven op de markt te brengen.
Voorlopig zijn dat louter wensdromen en mag hij zich al gelukkig prijzen omdat de
Geneefse boekhandelaar William Kundig in het voorjaar van 1917 zijn suite Debout
les morts. Résurrection infernale heeft willen uitgeven. Over een van die tien
apocalyptische beelden - een Frans en een Duits soldaat die op een brancard hun
eigen hoofden wegdragen - schrijft René Arcos dat de prent zou moeten worden
tentoongesteld in alle Franse en Duitse scholen: ‘De duur betaalde glorie van de
maarschalken zou daar niet tegen bestand zijn’ (La Feuille, 10 januari 1920).
Als uitgave van Les Tablettes verschijnt in december 1917 een tweede suite, Les
morts parlent, die een uitvloeisel is van de satiren in La Feuille: dezelfde journalistieke
stijl, en onderschriften die de absurditeit van de oorlog doen uitkomen. ‘Nous nous
sommes tués, camarade... mais qu' est-ce que cela prouve?’ zegt een gesneuvelde
soldaat tegen een lotgenoot. Ondanks de vermelding ‘bois gravés’ op de titelpagina
zijn de zeven prenten kennelijk geen houtsneden. In een interview33 waarin Les morts
parlent ter sprake komt, corrigeert Masereel zichzelf met de opmerking dat het in
werkelijkheid om linoleumsneden gaat, omdat hij in die tijd niet aan het nodige hout
kon komen. Vandaar dat ook de illustraties in Les Tablettes waarschijnlijk geen
houtsneden maar lino's zijn.
Naar aanleiding van het verschijnen van Les morts parlent publiceert Jouve in La
Nation34 een overzicht van Masereels ontwikke-
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ling tot 1917. Hij noemt hem ‘un des hommes les plus “whitmaniens” que l'on puisse
rencontrer,’ maar Whitmans euforisch geloof in de mensheid deelt Masereel allang
niet meer. Op 24 december vinden de lezers van La Feuille op de voorpagina de
tekening ‘Kerstmis 1917 - Hoe de engelen de vrede op aarde hebben gezien’: een
planeet die in kruitdampen rondtolt en van boven tot onder met kruisjes is beplant.

VI
Onze jeugd is opengebloeid tussen twee oorlogen in, en we hebben
gedweept met Romain Rolland, het geweten van Europa, en we hebben
nooit-meer-oorlog geschreeuwd 's avonds in de optochten en hadden op
ons kamertje een houtsnede van Masereel aan de muur geprikt (liefst de
knaap die met de armen op de rug gebonden tegen de muur gaat
neergeschoten worden, en die met opgeheven hoofd kijkt naar iets dat
Masereel er niet bijgesneden heeft).
Louis Paul Boon, ‘Oorlogsjeugd’, 1946
De houtsnede die Louis Paul Boon in de eerste regels van het verhaal ‘Oorlogsjeugd’35
beschrijft, is het slottafereel uit 25 Images de la passion d'un homme - elders vertelt
hij dat hij met rode inkt een bloedspat had gemaakt ‘die van de houtsnede naar
beneden over de kale muur liep. En met alleen dàt voor ogen trachtte ik mijn eerste
verhalen te schrijven.’36 Boon is niet de enige die een bijzondere herinnering aan
Masereels eerste blokboek bewaart. ‘Sein Erscheinen war seinerzeit ein Erlebnis,’
zegt Hermann Hesse, ‘noch nie war eine Künstlerstimme so aktuell, so werbend, so
politisch, und doch so vollkommen parteilos-menschlich erklungen.’37
Het is geen toeval, dat Masereel in het voorjaar van 1918 teruggrijpt op het gedicht
‘Le tribun’ dat hij voor Quinze poèmes heeft geïllustreerd, want Verhaerens
volkstribuun heeft in die dagen een naam: de tweeënveertigjarige Franse
metaalarbeider en vakbondssecretaris Clovis Andrieu, de bekendste woordvoerder
van de revolutionair-pacifistische stakingsbeweging die eind 1917 in de meer dan
800 wapenfabrieken van Saint-Etienne en het Loire-departement is ontstaan. Door
interne verdeeldheid in de vakbondsleiding schijnt de beweging na een paar maanden
te verbrokkelen, maar in mei 1918 volgt een tweede stakingsgolf onder
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Houtsnede uit 25 Images de la passion d'un homme, 1918
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de slogan ‘la grève jusqu'à la paix’, en Andrieu zegt onomwonden wat dat betekent:
We zijn de oorlog ben, toe willen vrede, en daarvoor hebben we maar één
middel, alle arbeiders voor onze zaak winnen, op die manier alle
wapenfabrieken platleggen en de produktie van de tuigen waarmee we
elkaar al vier jaar lang uitmoorden onmogelijk maken... We willen met
de Duitsers praten. We willen met arbeidersdelegaties uit het vijandelijke
kamp aan tafel gaan zitten en met hen discussiëren.38
Achter die poging om de vrede met werkstakingen af te dwingen staat het radicale
pacifisme dat in La Feuille en Les Tablettes wordt verdedigd: niets is belangrijker
dan dat er onmiddellijk een einde wordt gemaakt aan het massale zinloze
bloedvergieten. Ook voor Debrit en zijn redactie is de oorlog niets anders dan een
bloedige crisis van het kapitalisme, waarbij de Europese arbeiders en masse worden
geofferd om financiële en industriële belangen veilig te stellen. ‘Een zuiver
kapitalistische zaak,’ zegt Masereel - hoewel hij weet dat het nooit tot een oorlog
was gekomen als de Tweede Internationale in 1914 had gedaan wat van haar werd
verwacht en de nationalistische reflex van de Duitse socialisten niet sterker was
gebleken dan hun klassesolidariteit.
Dat Masereel later een aanzienlijk nuchterder pacifist wordt, zoals zal blijken uit
zijn reactie op de oorlogsdreiging in de jaren dertig, schrijft hij zelf toe aan zijn afkeer
van de nazistische ideologie, die hij als de ultieme bedreiging van alle menselijke
waarden ziet. Aangezien hem hierover nooit kritische vragen zijn gesteld, valt niet
te zeggen in hoeverre nog andere factoren een rol hebben gespeeld. Voor een land
dat door een machtshongerige buurstaat wordt overvallen, maakt het in ieder geval
weinig uit welke lectuur de invasietroepen in hun bagage hebben: Mein Kampf of,
zoals in 1914 bij veel Duitse soldaten het geval was, Rilkes romantische heldenballade
Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke.
In mei 1918 wordt het snel duidelijk dat Andrieu aan Duitse kant geen
gesprekspartners zal vinden. Bovendien dreigen de stakingen in de Franse
wapenindustrie het averechtse gevolg te hebben dat de kansen van Duitsland om in
extremis de oorlog te winnen weer stijgen. De stakingen vallen namelijk samen met
een Duits offensief dat resulteert in een nieuwe doorbraak tot aan de Marne. In de
gegeven omstandigheden heeft de massale demonstratie van oorlogsmoeheid in
Frankrijk een effect dat verge-
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lijkbaar is met dat van de Russische Revolutie, die het jaar tevoren het Duitse geloof
in een militaire overwinning eveneens heeft doen herleven. Pas nadat de Duitsers in
juli teruggeslagen zijn, wordt de oorlogsmoeheid ook aan hun kant zo algemeen, dat
ze in november tot de wapenstilstand zal leiden.
Tegen die achtergrond is het niet verwonderlijk dat de stakingsleiders in het
Loire-departement van defaitisme worden beschuldigd. Op 30 mei leest Masereel in
een Havas-communiqué dat Andrieu met enkele collega's is gearresteerd en
onmiddellijk reageert hij zijn bittere verontwaardiging af in de tekening ‘Nog meer
slachtoffers aan de Aisne’, die 's anderendaags op de voorpagina van La Feuille
verschijnt. Het zou een voorstudie kunnen zijn van de houtsnede in 25 Images de la
passion d'un homme waarop de hoofdfiguur door twee politiemannen wordt afgevoerd
nadat hij een pacifistische arbeidersbijeenkomst heeft toegesproken. Aangezien de
houtsneden in het voorjaar zijn ontstaan - het boekje verschijnt in de zomer van 1918
- is het zo goed als zeker, dat het verhaal mede is geïnspireerd door de
stakingsbeweging in het Loire-bassin.
In vijfentwintig pregnante beelden vertelt Masereel in La passion het leven van
een naamloze idealist: geboren als buitenechtelijk kind dat de maatschappelijke
gevolgen van zijn ‘onfatsoenlijke’ komaf te dragen krijgt; uitgebuit als arbeider,
maar gedreven door de ambitie om door zelfstudie inzicht in de oorzaken van de
onderdrukking te verwerven; tenslotte als woordvoerder van het arbeidersprotest
wegens ‘subversieve’ activiteiten ter dood veroordeeld en door een vuurpeloton
geëxecuteerd.
Hoewel het verhaal een soort prentenbijbel van het proletariaat vormt - het is allicht
geen toeval dat de hoofdfiguur als kind bij een timmerman werkt - is het meer dan
een revolutionaire parabel. Masereels proletariër is geen arbeidersheld maar een
jonge vent van vlees en bloed, kind van ‘un faubourg lépreux’. Bovendien is de
revolutionaire boodschap sterk gekleurd door Masereels anarchistische
maatschappijvisie: de strijd tegen onderdrukking en uitbuiting ziet hij niet als de
zaak van een revolutionaire elite die de massa bevrijdt of van een arbeiderspartij die
de bevoogding van een volgzaam proletariaat overneemt van de bourgeoisie, maar
als een proces waarin de mens als solidair, bewust, zelfstandig handelend individu
leert zich van zijn materiële en geestelijke slavernij te bevrijden.
Met de afwerking van 25 Images de la passion d'un homme heeft Masereel zijn
laatste energiereserves opgebruikt. Begin septem-
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ber bericht La Feuille dat hij een tweetal weken ‘welverdiende rust’ nodig heeft,
maar dat de lezers toch hun dagelijkse portie masereliaanse satire zullen krijgen:
tijdens zijn afwezigheid, van 3 tot en met 19 september, publiceert het blad een serie
van dertien tekeningen, ‘Les Hommes et la Guerre’, waarin telkens een ander aspect
van de oorlog op de korrel wordt genomen. ‘De Plicht’: een soldaat die zijn bajonet
in de borst van de vijand drijft. ‘De Kerk’: een priester die een kanon zegent. ‘De
Pers’: een journalist die zit te schrijven aan een tafel waarop een rijtje inktpotten met
de etiketten Leugen, Bloed, Haat en Verraad. Voor nummer 9 heeft Masereel zelf
zijn penseel in vitriool gedoopt, want de titel ‘Curiositeit’ dekt een huiskamertafereel
waarin vader en moeder tegenover hun zoon zitten die als een soort curiosum uit de
oorlog is teruggekomen - zijn onderlijf is op het slagveld achtergebleven.
De dringend nodige vakantie brengt Masereel met Pauline en Paule door in Versoix,
een plaatsje ten noorden van Genève, waar hij veel wandelt, zwemt en op het meer
rondpeddelt in een roeibootje. Wat er intussen in hem omgaat, blijkt wanneer hij op
13 september tijdens een kort bezoek in Villeneuve zijn hart uitstort. ‘Masereel vertelt
me onder vier ogen over de wanhoop waaraan hij ten prooi is gevallen,’ schrijft
Rolland in zijn dagboek. ‘Ik heb geen moeite om zijn neerslachtigheid te begrijpen.
Hoe zou het anders kunnen, na de voorbije twee jaren waarin zijn geest alleen maar
bezig is geweest met beelden van de dood?’39 Bovendien zijn er de voortdurende
wrijvingen en de precaire levensomstandigheden in het emigrantenmilieu, zijn
gespannen verhouding tot het Belgische consulaat en het risico dat hij verwikkeld
raakt in de problemen van zijn vriend Guilbeaux, die in juli een eerste keer is
gearresteerd.

VII
In de zomer van 1918 is in Spanje een griepepidemie uitgebroken die zich snel over
Europa verbreidt. Niet alleen bij de ondervoede bevolkingen van de oorlogvoerende
landen maar ook in Zwitserland richt de ‘Spaanse griep’ een ware ravage aan. In
Zürich bijvoorbeeld zijn er in oktober elke dag een dertig sterfgevallen. Dat ook
Masereel begin oktober zwaar ziek wordt, is gezien zijn goede constitutie ongetwijfeld
het gevolg van zijn sterk verminderd psychisch en lichamelijk weerstandsvermogen.
In welke penibe-
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le omstandigheden hij de volgende weken doorspartelt, laat zich nauwelijks raden.
Op 4 oktober is Zweig in Genèsve, maar van een bezoek aan Masereel kan geen
sprake zijn. Tien dagen later schrijft Rolland: ‘We hebben ons ernstig zorgen gemaakt
over de arme Masereel. Ik hoop dat het gevaar nu geweken is. Maar nooit is menselijk
leven zo bedreigd geweest. Het valt als herfstloof.’40 Pas op 21 oktober is de zieke
voor het eerst weer op de been, al voelt hij zich nog erg slap. Van. Zweig ontvangt
hij 's anderendaags het manuscript van de novelle Der Zwang, met de uitnodiging
om een week vakantie te komen doorbrengen in Rüschlikon, het plaatsje bij Zürich
waar de auteur zich in een hotelletje heeft geïnstalleerd om ongestoord te kunnen
werken.
‘Masereel abgeholt,’ noteert Zweig op 29 oktober in zijn dagboek. ‘Er ist ein
wunderbarer einfacher Mensch voll Tiefe, treu und klug: man kann nicht anders als
ihn lieben.’41 Ook de aantekeningen van de volgende dagen laten er geen twijfel over
bestaan dat hij zich in de laatste dagen van de oorlog aan Masereel optrekt (‘Ein
Trost in diesen Tagen Masereel’). Het zijn dagen van tegenstrijdige berichten en
geruchten over een nakende wapenstilstand, revolutie in Hongarije, plunderende
soldaten in Innsbruck, de proclamatie van de republiek in Beieren, het ultimatum
aan de Duitse keizer. In Zwitserland wordt de nervositeit zo groot, dat de mobilisatie
wordt afgekondigd, maar tot ontzetting van de Zwitserse bourgeoisie lokt die een
algemene staking uit. Wanneer Zweig en Masereel op 10 november in de straten van
Zürich lopen, lijkt dat wel een bezette stad. Aan Rolland schrijft Zweig:
Masereel zal u vertellen over onze zwerftochten door Zürich, waar je
overal machinegeweren zag, overal de vuige hoop van serieuze mensen
dat ze ‘op die bende bolsjevieken’ zouden schieten, en hoe ze de soldaten
toejuichten. We hadden allebei moeite ons in te houden.42
Tijdens zijn vakantie in Rüschlikon krijgt Masereel van Zweig onder andere het
drama Woyzeck van Georg Büchner te lezen, een titel die voortaan boven aan het
lijstje staat van de boeken die hij zou willen illustreren. Volgens Friderike houdt hij
zich in die weken ook bezig met de voorstudies van de houtsneden voor Der Zwang,
de pacifistische novelle die Stefan kort tevoren heeft geschreven en ‘die Masereel
op onvergelijkelijke manier op de plaats van de handeling zelf, namelijk in
Rüschlikon, heeft geïllustreerd’.43 In de wankelmoedige schilder Ferdinand is Zweig
zelf
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en in de sterke vrouwenfiguur zijn vriendin Friderike te herkennen, maar het is niet
onwaarschijnlijk dat ook Masereels ervaringen met de Belgische consul in Genève
in het verhaal verwerkt zijn. De oorspronkelijke titel van de novelle was ‘Der
Refraktär’ (De dienstweigeraar), terwijl Zweig niet alleen nooit dienst heeft geweigerd
maar nota bene met de toestemming van de Oostenrijkse autoriteiten naar Zwitserland
is gereisd.
In Zürich heeft Masereel kennisgemaakt met kunst- en boekhandelaar Tanner, die
alle nog niet verkochte exemplaren van de tweede druk van 25 Images wil overnemen
en hem heeft voorgesteld een kleine expositie te organiseren. Masereel stuurt hem
een pakket tekeningen en houtsneden, waaronder ‘Une passion moderne’, een suite
van negen penseeltekeningen waarin het bijbelse lijdensverhaal wordt getransponeerd
naar een industriestad, culminerend in de Kruisiging op een verlaten plein. De kleine
expositie bij Tanner zou niet het vermelden waard zijn, als de koper van ‘Une passion
moderne’ niet Georg Reinhart was geweest, de schatrijke handelaar uit Winterthur
die na de oorlog Masereels mecenas zal worden. In zijn memoires44 vertelt Reinhart
dat hij bij Tanner een tekeningensuite zag hangen waarvan hij zo sterk onder de
indruk was dat hij ze onmiddellijk kocht, hoewel hij nog nooit van Masereel gehoord
had.
Na een onderbreking van anderhalve maand hervat Masereel op 19 november zijn
medewerking aan La Feuille met de tekening ‘Le passé est mort!’ - een schroothoop
van geweren en ander moordtuig waarachter de zon opgaat - waarmee hij verwijst
naar een toespraak van Kurt Eisner, de nieuwe, socialistische minister-president van
Beieren en een van de weinige Duitse politici die zich tegen de oorlogspolitiek van
de keizer en zijn generaals hebben verzet. Twee maanden later, tijdens de ‘rode
januari’ van 1919, worden Rosa Luxemburg en Karl Liebknecht in Berlijn op straat
vermoord, en op 21 februari wordt Eisner in München eveneens het slachtoffer van
een moordaanslag.
Onder de indruk van de berichten over de bloedige onderdrukking van de
Spartakus-opstand heeft Romain Rolland op het laatste blad van zijn dagboek van
1918 het gedicht ‘Der Antritt des neuen Jahrhunderts’ van Friedrich Schiller
overgeschreven. Niet zonder reden ziet hij 1919 als het eigenlijke begin van de 20ste
eeuw, en Schillers verzen zijn meer dan toepasselijk: ‘Das Jahrhundert ist in Sturm
geschieden,/ Und das neue öffnet sich mit Mord.’ Dat de moordenaar van Jean Jaurès
eind maart door een Parijse jury wordt vrijgesproken, is een even duidelijk teken des
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tijds. Zoals Masereels tekening ‘Le grand condamné’ (31 maart) suggereert, komt
de vrijspraak erop neer dat het slachtoffer in plaats van de dader is veroordeeld.
Hoe het met de justitie in Frankrijk en Zwitserland gesteld is, blijkt ook uit het
kat-en-muis-spel dat met Guilbeaux wordt gespeeld. In zijn verontwaardiging over
de pogingen om zijn vriend te intimideren, heeft Masereel hem in La Feuille afgebeeld
als een christus die van alle kanten wordt gehoond en bespuwd en onder zijn kruis
dreigt te bezwijken (‘Le sort des pacifistes’, 26 februari 1918). Na zijn eerste arrestatie
op 11 juli 1918 blijft Guilbeaux anderhalve maand in de gevangenis van Genève
opgesloten, al heeft een huiszoeking in zijn karig bemeubelde tweekamerflat alleen
een adressenlijst van de abonnees van Demain opgeleverd. Officieel zit hij gevangen
omdat hij een gevaar betekent voor de Zwitserse neutraliteit, maar volgens Rolland
is de ware reden dat de Zwitserse overheid van plan is de enige stem tot zwijgen te
brengen die in het Westen betrouwbare informatie over de bolsjevieken verspreidt.
Op 15 november wordt Guilbeaux opnieuw opgepakt, en pas in februari 1919 mag
hij Zwitserland verlaten. Het enige land dat hem in bescherming neemt is de
Sovjetunie, waar hem intussen door toedoen van zijn oude vrienden het Russische
staatsburgerschap is verleend. Als hij op 5 maart in Moskou arriveert, krijgt hij te
horen dat hij in Frankrijk ter dood is veroordeeld - naar later zal blijken op grond
van vervalste en gestolen documenten die ‘bewijzen’ dat hij contacten heeft gehad
met de Duitse ambassade in Bern. Ironisch genoeg krijgt Guilbeaux juist door de
machinaties van de Franse en de Zwitserse Justitie een status die anders buiten zijn
bereik zou zijn gebleven. Rolland constateert dat de krankzinnige hetze tegen de
onbekende journalist ervoor heeft gezorgd dat die ‘een revolutionaire beroemdheid’
is geworden, ‘de apostel van het bolsjevisme in het Westen’.45
In die eerste maanden van 1919 - geen oorlog meer en nog geen vrede - hekelt
Masereel in tientallen satiren de arrogantie en het triomfalisme van de diplomaten
en politici die op de vredesconferentie in Parijs de kaart van Europa hertekenen, de
frasen van de oorlogsstokers van gisteren die zich vandaag vredestichters noemen,
de volkeren die zich nog altijd even gemakkelijk tegen elkaar laten opzetten, en het
begin van de exploitatie van de oorlog als toeristische attractie. Het bericht dat
binnenkort rondritten op de slagvelden van Noord-Frankrijk zullen worden
georganiseerd, commentarieert hij met de tekening van een goed
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geconserveerde patriot die, zittend op het kruis van een soldatengraf, de verwoeste
omgeving met zijn verrekijker afspeurt (‘La dernière attraction’, 13 januari). De
oorlogstoerist doet denken aan de Parijse juwelier uit Voyage au bout de la nuit46 die
twee frontsoldaten op bezoek krijgt: ‘Je kunt zeggen wat je wilt, jullie maken een
grootse tijd mee, of niet soms? daar aan 't front? En in de frisse lucht! Als dit geen
stuk Geschiedenis is, vrienden, dan weet ik 't niet meer! En wat voor Geschiedenis!’

La Feuille van 21.10.1917: ‘En de strijd werd gestaakt... geen uur te laat, maar ook geen uur te vroeg’
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De handen vrij
(1919)
I
Frans Masereel vient, sur mon invitation, passer quelques jours avec moi
(Samedi 1er février-mercredi 5 février). C'est un vrai plaisir d'avoir à
faire avec un grand artiste qui est un homme intelligent... Les quatre jours
que je passe avec lui me le font apprécier encore plus qu'avant. C'est un
homme rare de coeur et de caractère: bon, simple, discret, modeste, sûr,
d'une distinction intime, et d'une instruction étendue. Sa famille est de
bourgeoisie fiche de Gand. Il parle el lit couramment le français, l'anglais
et l'allemand.1
Romain Rolland, februari 1919
Door de vanzelfsprekendheid waarmee Masereel wars van elk opportunisme zijn
eigen weg zoekt, neemt hij Romain Rolland definitief voor zich in. Dat de jonge
Vlaming geen andere ambitie heeft dan zichzelf te zijn, ook in zijn werk, valt Rolland
des te sterker op omdat hij in het vooroorlogse Parijs jarenlang ‘la foire sur la place’
heeft meegemaakt, de maneuvers waarmee artiesten in de gratie van pers en publiek
probeerden te komen. Aangezien Rolland zelf in 1919 aan de laatste hoofdstukken
van Clerambault. Histoire d'une conscience libre pendant la guerre werkt, moet hij
in Masereel meer dan één trek van zijn hoofdfiguur herkennen. ‘En bon idéaliste,
Clerambault regardait rarement ses pieds,’ is een typering die perfect aansluit op een
uitlating van Masereel in een brief aan Zweig: ‘Qu'importe, si on marche dans la
merde, pourvu qu'on puisse regarder le ciel.’
Een paar weken na Masereels bezoek van februari zal Rolland met de Duitse
pacifist Georg Friedrich Nicolai de definitieve versie van zijn Déclaration
d'indépendance de l'esprit opstellen, het manifest waarin hij de Europese
geestesarbeiders bezweert kunst en wetenschap nooit meer ondergeschikt te maken
aan nationale politieke belangen. Hoewel hij Rollands manifest mee zal ondertekenen,
maakt Masereel zich terecht geen illusies. Eind juni verschijnt de tekst in de Parijse
socialistische krant l'Humanité2, maar
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drie weken later publiceert Le Figaro een tegenmanifest, waarin het Franse
chauvinisme als vanouds hoogtij viert. Rollands initiatief wordt weggedrukt tussen
dat rechtse tegenoffensief en de extreem-linkse groep Clarté rond Henri Barbusse,
die de weg wil effenen voor een ‘Internationale de la pensée’, een produkt van de
Derde Internationale. Tegenover de opvatting dat kunstenaars onafhankelijk moeten
blijven, stelt Barbusse dat ze de belangen van de proletarische revolutie moeten
dienen. Van Clarté en het gelijknamige tijdschrift maakt hij een soort centrum van
revolutionaire opvoeding, dat na 1921 in de greep van de pas opgerichte Franse
Communistische Partij komt.
Ook het Brusselse tijdschrift l'Art Libre3 van Paul Colin speelt een rol in de
polemiek. Het publiceert de door Clarté geweigerde repliek van Rolland op een
persoonlijke aanval van Barbusse en zal in het voorjaar van 1922 uitpakken met een
internationale enquête over de twee tegengestelde opvattingen.4 Tussen de
welsprekende antwoorden van Henry Van de Velde, Stefan Zweig, Heinrich Mann,
Georges Duhamel en een aantal andere bekende namen treft Colin een briefje van
één regel aan: ‘Mon cher Colin. Vive la liberté. Affectueusement à vous. Frans
Masereel.’

II
Een van de redenen waarom Masereel aan zijn vierdaagse verblijf van februari 1919
in Villeneuve een bijzondere herinnering zal bewaren, is de bizarre status van het
hotelletje waar Rolland sedert 1917 een kleine kamer bewoont.5 ‘Albergo dei troni
scrollati’, hotel van de gevallen vorsten, noemt hij Hotel Byron, vanwege de
hoogadellijke gasten die door de oorlog of de revolutie uit hun land zijn verjaagd.
Onder anderen de groothertogin van Luxemburg en de toekomstige koning George
van Griekenland en zijn gezin hebben in de eetzaal gereserveerde tafels. In de
hotelgang met de rode loper is Masereel er getuige van hoe de Griekse prinsen en
prinsessen buigend opzij gaan voor Rolland.
In die vier dagen maakt hij een twintig portretschetsen.6 Haast allemaal raak
geobserveerd, een viertal bijzonder geslaagd, vindt Rolland - die opgetogen is omdat
hij niet hoeft te poseren. Na de middag maken ze wandelingen in de beboste heuvels
boven het Meer van Genève en 's avonds komt er een goede bourgogne op tafel, die
de Bourgondiër Rolland, geboortig uit Clamecy, met kennis van zaken proeft. Op
de piano in zijn kamer met uitzicht
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Romain Rolland bij Masereel thuis in Genève (foto Frans Masereel) en twee van de schetsen uit
Villeneuve
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op het meer en de bergen van Savoye speelt hij voor Masereel oude muziek en de
partituur van Albert Doyen voor zijn toneelstuk Le triomphe de la liberté.
Natuurlijk hebben ze het over hun werk. Masereel vertelt dat hij zelf geïllustreerde
boeken wil gaan uitgeven en Rolland leest hem het manuscript voor van zijn kort
tevoren voltooide allegorische klucht Liluli, genoemd naar de blonde sirene die de
personificatie van ‘l'lllusion’ is. Naast haar antipode de Naakte Warheid verschijnt
onder anderen de groteske Maître-Dieu ten tonele, god van vriend en vijand, die twee
uniformen over elkaar aantrekt en alle moeite heeft om zich te laten gelden: ‘Pardon,
mes enfants, pardon, c'est moi, c'est Dieu. Laissez-passer!...’ Nog een fraaie vondst
is het Koor van de Intellectuelen: ‘Mourons, messieurs, mourons! C'est le sort le plus
doux! Allons, décidonsnous!’
Wanneer Rolland hem vraagt Liluli te illustreren en uit te geven, hoeft Masereel
zich geen moment te bedenken. Hij vindt het een schitterende satire, en als toekomstig
uitgever kan hij zich geen betere start wensen dan dit manuscript van een beroemd
auteur. Een maand later al is hij klaar met de schetsen voor 32 kleine illustraties en
op 23 maart begint hij aan de houtsneden: ‘Mijn hout en mijn gereedschappen heb
ik hier voor mij op tafel en het is of ze me aankijken en liggen te wachten.’7 Wat
Rolland van het resultaat vindt, blijkt naar aanleiding van de plannen voor een
Amerikaanse en een Duitse vertaling van Liluli. Van edities zonder Masereels
houtsneden wil hij niet weten, ‘want die vertalen mijn werk in een universele taal’.8
Eveneens in maart 1919 ontstaan de laatste houtsneden voor Zweigs novelle Der
Zwang, tien prenten die tot Masereels meest geïnspireerd illustratiewerk behoren.
‘Het doet me veel genoegen dat mijn houtsneden je zo bevallen,’ schrijft hij aan
Zweig, ‘want ik heb ze gemaakt voor een knap werk en voor een vriend die me zeer
dierbaar is.’9 De getekende voorstudies doet hij Stefan en Friderike cadeau. Zelf zou
hij het boek in Zürich door Rascher willen laten uitgeven, omdat hij de produktie
dan op de voet kan volgen. Waarom Zweig in plaats van Rascher of Insel de Weense
uitgeverij Avalun kiest, is niet direct duidelijk, want op aandringen van Kippenberg
stelt hij Masereel in juli voor een andere novelle van hem, Die Mondscheingasse,
voor een Insel-editie te illustreren. In elk geval blijkt Avalun geen gelukkige keuze.
Wegens de catastrofale inflatie in Oostenrijk blijft de uitgever treuzelen, zodat Zweig
tenslotte besluit de rechten terug te kopen:
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... ik (heb) ons boek bij Avalun Verlag in Wenen weggehaald omdat ze het
te lang hebben laten liggen en omdat je tegenwoordig helemaal geen zaken
met mensen in Oostenrijk moet doen. Ik breng de blokken mee naar Leipzig,
waar ik ze aan Insel Verlag zal geven, en ingeval Kippenberg het ermee
eens is, wat ik niet betwijfel, zullen we het boek daar uitbrengen.10
In Inselschiff, het nieuwsblad van Kippenbergs uitgeverij, wordt Der Zwang in
februari 1920 aangekondigd als het eerste Duitse boek met originele houtsheden van
‘de geniale, in Duitsland nog bijna onbekende Vlaamse kunstenaar’, maar vanwege
de algemene staking die een maand later als reactie op de rechtse Kappputsch
uitbreekt, duurt het nog tot juli voor Masereel het eerste exemplaar in handen heeft.
‘In Leipzig maakten ze barricaden in plaats van boekbanden,’11 schrijft Zweig.

III
Gedurende de winter van 1918/19 heeft Masereel gewerkt aan een houtsnedenboek
dat veel ambitieuzer is dan de kleine suites die hij tot nu toe heeft gepubliceerd.
Hoewel hij zelf al lang behoefte had aan een tegenwicht tegen zijn anti-oorlogswerk,
is het Rolland geweest die hem in september 1918 met zijn reactie op Passion d'un
homme op het idee heeft gebracht: in zijn dagboek schrijft Rolland dat hij zijn best
doet om Masereel ertoe te bewegen eenvoudige verhalen te vertellen, ‘zonder grote
drama's - gewoon het leven van elke dag’.12 Ongetwijfeld speelt dat advies een rol
in het ontstaan van de houtsnedensuite Mon livre d'heures, waarin Masereel terugblikt
op zijn eigen jonge leven. Geen echte autobiografie maar, naar het voorbeeld van
Whitman, een Song of Myself, een beeldgedicht waarin dromen en fantasieën
versmelten met de herinnering aan wat hij werkelijk heeft beleefd.
Na zijn herstelvakantie in Rüschlikon moet hij onmiddellijk aan de voorstudies
begonnen zijn, want op 13 december stuurt drukker Albert Kundig hem een offerte
voor 150 à 160 kleine houtsneden. Dat het boekje zo snel groeit, wijst erop dat het
om een ware zelfbevrijding gaat, een uitbarsting van de levensdrift die hij jaren heeft
onderdrukt. Precies een maand later volgt een tweede offerte voor een kleinere oplage
(100 in plaats van 200 exemplaren) en op 28 maart nog een derde, die ervan uitgaat
dat Masereel zelf het papier levert. Natuurlijk hebben die opeenvolgende offertes
alles te maken met financieringsproblemen. Dat
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hij tenslotte toch voldoende geld bijeenkrijgt om op een handpers 200 exemplaren
te kunnen drukken, is te danken aan een aantal intekeningen en, vooral, aan een
voorschot van drukker Albert Kundig.
Livre d'heures - in het Nederlands ‘getijdenboek’, in het Duits ‘Stundenbuch’ of
‘Horenbuch’ - is de naam van de laat-middeleeuwse gebedenboekjes voor leken die,
naar het voorbeeld van priesters en monniken, op vaste uren (‘getijden’) van de dag
tot God wilden bidden. Ze bevatten afdelingen zoals ‘Les Heures de la Croix’, ‘Les
Heures de la Passion’, ‘Les Heures du Saint-Esprit’. Evenals Verhaeren met zijn
driedelige gedichtensuite Les Heures Claires, Les Heures de l'Après-midi en Les
Heures du Soir (1896-1911) heeft Rilke met zijn Stunden-Buch (1905) op die
getijdenboeken-traditie teruggegrepen, en mogelijk laat Masereel zich ook inspireren
door de dichtbundels Heures. Livre de la nuit (1919) en Heures. Livre de la grâce
(1920) van zijn vriend Jouve. Voor de keuze van de titel en het kleine formaat van
zijn ‘blokboek’ heeft hij in elk geval nog een andere reden: in een brief aan Thea
Sternheim noemt hij zichzelf in 1922 ‘profondément gothique et beaucoup plus
religieux que vous ne paraissez le croire.’13
In Mon livre d'heures speelt behalve de stad ook het zeelandschap een opvallende
rol. De episode van een tiental prenten waarin de hoofdfiguur zich na de dood van
zijn vriendin door de zee laat troosten, is een gedicht op zich, een staaltje van
zwartwit-poëzie. In twee andere sublieme ‘strofen’ vertelt Masereel over zijn omgang
met kinderen - evenals Whitman is hij zelf ‘a child as well as a man’ - en over zijn
eerste seksuele ervaringen: als hij na ‘de eerste keer’ weer op straat staat, valt hij in
zijn extase het eerste het beste koetspaard om de hals. In dat soort taferelen toont
Masereels alter ego zich een onstuimige levensgenieter die alles wil meemaken, alles
wil proberen, van alles wil proeven. Een ‘dagenmelker’, zoals Felix Timmermans
zijn Pallieter noemt, maar tegelijk een wereldverbeteraar, een idealist met
geuzenbloed, een anarchist die alle gezag aan zijn laarzen lapt en van het hoogste
gebouw van de stad op de zotte wereld daarbeneden plast. Wat Masereels vrienden
zich van die jaren herinneren illustreert de nauwe verwantschap tussen de ‘auteur’
en zijn hoofdfiguur. Arcos vertelt dat Masereel in Genève in een boom klom om aan
zijn Livre d'heures te werken en dat hij niets liever deed dan te paard, ‘als een
kentaur’, door het kanton galopperen. En Salives' dochter Odette weet nog hoe zij
en de andere kinderen dolle pret met hem beleefden, als hij bijvoorbeeld figuurtjes
op
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hun benen penseelde of pannekoeken bakte en elke pannekoek omhooggooide en op
zijn hoofd opving. Ze bewaart trouwens in het algemeen een levendige herinnering
aan de commune avant-la-lettre die de gezinnen Masereel, Arcos en Salives in Genève
vormden:
We aten allemaal samen. Mevrouw Masereel, mijn moeder en mevrouw
Arcos kookten om beurten. Masereel was altijd bezig in de keuken, daar
was hij dol op, hij had een stevige appetijt, dus hij was altijd van de partij
om de dames te helpen en in de keuken gekheid te maken.14
De enige teksten in het Livre d'heures zijn drie citaten die Masereel zijn boek als
motto meegeeft: een van Whitman, een tweede uit Rollands nieuwe roman Colas
Breugnon, die hij eind maart van de auteur toegestuurd heeft gekregen, en de eerste
woorden van het lied De Vlaamse Leeuw: ‘Zij zullen hem niet temmen.’15 Die regel
staat niet voorin bij de eerste twee citaten maar op de allerlaatste bladzijde van het
boek, zodat hij doet denken aan het motiefje dat aan het slot van Richard Strauss'
symfonisch gedicht Till Eulenspiegels lustige Streiche nog één keer opduikt:
Uilenspiegel is niet dood, hij leeft en is door niemand klein te krijgen.
‘Vraiment un admirable livre, auquel on s'attache de plus en plus,’16 schrijft Charles
Vildrac, die voor zijn Parijse boek- en kunsthandel in de rue de Seine vijf exemplaren
had besteld - Paul Signac behoort tot de eerste kopers - en een paar dagen nadat hij
die heeft ontvangen al een nieuwe order plaatst. Léon Bazalgette noemt Mon livre
d'heures het meest ontroerende wat hij van Masereel kent, en van Stefan Zweig, die
in maart naar Salzburg is teruggekeerd, is er een Duitse brief, omdat hij in zijn
moedertaal beter kan uitleggen wat Masereels boek voor hem betekent:
Die Freude, als ich Dein Buch glücklich empfing... war so ungemein gross,
wie Du Dir es kaum denken kannst, denn das warst Du, der uns so liebe,
der mit diesen Blättern zu uns kam, fast so freudig begrüsst, wie es der
wirkliche Frans wäre, wenn er die zweihundert Stufen zu unserem Hause
heraufpilgerte. Ich kenne wenig bildnerische Werke, die mit dem Menschen
so völlig identisch sind und in seiner Trauer, seinem Übermut, seinem
Ernst hat es mich gleich ergriffen. Was für ein ganzer Mensch Du doch
bist, wie gerade und klar (mit allen Tiefen doch klar), fast könnte man
Dich beneiden um diese selige Freiheit, mit der Du Dir selbst gehört.17
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Wat Masereel het allermeest plezier doet, is het epistel van vier dichtbeschreven
bladzijden dat zijn landgenoot Henry Van de Velde hem eind mei stuurt, twee
maanden nadat ze in Genève kennis hebben gemaakt. ‘Een brief zoals die van u,’
schrijft hij terug, ‘is een echt tonicum dat het hart verwarmt en het zelfvertrouwen
herstelt op momenten van ontmoediging en twijfel.’18
Ook voor de zesenvijftigjarige Van de Velde is 1919 een beslissend jaar. Als
directeur van de Kunstschule van de groothertog van Weimar heeft hij vanaf 1908
een pioniersrol gespeeld in de vernieuwing van de Europese architectuur en
kunstnijverheid, maar aan die periode is door intriges aan het groothertogelijke hof
en daarna door de oorlog definitief een einde gekomen. Omdat hij zowel Belgisch
staatsburger als ‘Staatsangehöriger’ van Saksen was, werd hij tijdens de oorlog in
België als ‘boche’ bestempeld, terwijl zijn kinderen in Weimar met stenen werden
bekogeld. Nadat hij in april 1917 eindelijk uit Duitsland is mogen vertrekken - zijn
gezin blijft nog anderhalf jaar gegijzeld -, woont hij eerst in Bern, Zürich en Clarens,
tot hij met hulp van vrienden in Uttwil, niet ver van Romanshorn, een huis op de
oever van het Bodenmeer kan kopen. Zijn plan om daar met een nieuw centrum van
kunstnijverheid te starten zal hij laten varen omdat hij door het echtpaar Kröller-Müller
naar Nederland wordt uitgenodigd om een museum voor hun kunstcollectie te
ontwerpen.
In Zwitserland heeft Van de Velde als ‘onverzettelijk pacifist en internationalist’
al snel La Feuille in handen gekregen, en tijdens een bezoek aan de schilder Jules
De Praetere19 in Genève komt het gesprek vanzelf op Masereel. Van de Velde besluit
eindelijk contact te zoeken met zijn 25 jaar jongere landgenoot en op 27 maart 1919
komt het tot een eerste kennismaking, waarbij onmiddellijk duidelijk wordt dat de
twee ondanks het grote leeftijdsverschil heel wat meer gemeen hebben dan hun
problemen met de Belgische Staat. De brief waarmee Van de Velde twee maanden
later op het Livre d'heures reageert bewijst welke sterke affiniteiten hen verbinden:
een ontvankelijker publiek dan Van de Velde en diens tweeëntwintigjarige dochter
Nele kan Masereel zich niet wensen.
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IV
‘la maison du lac’ Uttwil, 21 mei 1919
Waarde heer Masereel,
Toen ik een paar dagen geleden van een reis thuiskwam, heb ik uw Livre d'Heures
aangetroffen. Die afwezigheid is de reden waarom ik zo lang niets van mij heb laten
horen. Ik hoop van harte dat u die stilte intussen niet hebt uitgelegd als een gebrek
aan dienstwilligheid of belangstelling.
Sedert ik weer in Uttwil ben, loop ik elke ochtend met uw Livre d'heures het park
in. Het is of de tijd stilstaat in de roes van deze lente waarnaar ik zo verlangend heb
uitgekeken, een pracht waarvan ik op dit moment niet kan genieten zonder te moeten
denken aan al degenen op de andere oever van het meer, die ze ervaren als een wrede
ironie en een extra beproeving in hun ongeluk.
Leunend tegen de oude muur die de tuin beschermt tegen de golven wanneer ze
met geweld komen aanrollen - leunend tegen de muur, bladeren mijn oudste dochter
Nele en ik langzaam door het boek dat we met schroom aanraken.
Nele is even enthousiast als ik: zij is het die in uw held een herboren Tijl
Uilenspiegel heeft herkend. Nele is oud genoeg om met haar bij elke bladzijde stil
te staan en alles wat er gebeurt te commentariëren. Van het begin tot het eind
fascineert uw held ons, waarde heer Masereel. Vanaf het moment waarop hij arriveert
in de stad, waar hij zo hulpeloos en naïef schijnt, en toch tot opstandigheid
voorbestemd door een instinct waarmee hij weldra de gemeenheid aanvoelt van alles
wat hij ziet, van iedereen die hij tegenkomt, ook al doorziet hij voorlopig hun handel
en wandel niet - tot het moment waarop hij, om te ontkomen aan de hardvochtigheid
van degenen die leven van de uitbuiting van de armen, en aan de sfeer van hypocriete
deugdzaamheid die ze etaleren, zijn hart vertrappelt met de voeten van het aangeklede
skelet dat hij is en voorbij de grenzen van deze verdoemde wereld, in het firmament
en tussen de bliksemschichten van de ontketende elementen, zijn zuivere, vranke
ziel herwint.
Mijn dochter Nele zou zich door dat slot van haar stuk laten brengen omdat zij
nog altijd met een verrukte blik naar de toekomst kijkt en er niet aan twijfelt dat alles
in het leven zo mooi en plezierig is als het lijkt.
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Dus heb ik haar uitgelegd dat dat slot helemaal niet fataal is en dat, op het moment
waarop wij ons bewust worden van onrecht en hypocrisie en verraad, u zelf (of liever:
uw held) zich diep verbonden voelt met de schittering van de ‘zonnen’ en dat de
‘weg’ die u op het volgende blad volgt, niet onherroepelijk naar het bladerloze bos
voert en niet noodzakelijk uitmondt in wanhoop.
Dat hij de dood heeft gezocht, komt alleen omdat hij zich te veel in zichzelf had
opgesloten. Was hij ouder geweest, dan had hij zich niet zo veeleisend getoond en
was hij minder geneigd geweest het op te geven en te sterven om te ontkomen aan
de kwellingen die zijn hart te verduren krijgt!
Zien we hem tenslotte, na die ultieme buitenissigheden, niet vrolijk rondtrekken?
Het zou me niet verwonderen als hij weldra naar de aarde terug zou keren om een
lesje te leren aan de ‘bourgeois’ - die kerel die het hele boek door zijn hand hardnekkig
in zijn zak houdt, zeker omdat hij niet wil dat we zijn gebalde vuist zien!
We hebben moeten lachen toen we zagen hoe weinig werklustig hij is.
Hij grijpt een spade, slaat de hand aan de ploeg, maar even later ligt hij alweer te
verpozen en aait hij een koewachtster over haar kin. En weliswaar prent hij geduldig
wetenschap in zijn hoofd, maar die ballast gooit hij snel weer overboord, dat wil
zeggen, zodra hij door heeft dat het alleen maar stof is voor palavers en steriele
discussies.
We zijn, waarde heer Masereel, bij elke bladzijde stil blijven staan, en dat samen
kijken en commentariëren was een waarlijk religieuze ervaring. De ergste
onbeschaamdheden en de onfatsoenlijkste uitingen van ‘zijn’ misprijzen hebben de
echtheid van dat gevoel geen moment bedreigd.
Uw ‘livre d'heures’ heeft ons nader tot elkaar gebracht, waarde heer Masereel, en
ik van mijn kant heb het gevoel dat de banden van genegenheid die ik vanaf het eerste
moment van onze kennismaking heb gevoeld, nog zijn versterkt.
De voorbije dagen hebben we vaak tegen elkaar gezegd dat het voor ons allemaal,
mijn vrouw en mijn kinderen, een groot genoegen zou zijn u hier bij ons te mogen
ontvangen.
Nele en ik, we zijn er tenslotte van overtuigd geraakt dat u na zo'n inspanning rust
nodig hebt en dat u die hier - als de hemel het wil - zoudt kunnen vinden.
Ik geef u die gedachte dus mee, even natuurlijk als ze in ons is opgekomen. Op
een dag, zo hopen we, zal ze u even natuurlijk
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lijken als ons. U zult op weg gaan en aan onze deur aankloppen, nietwaar?
Maar ik zie dat ik nog geen woord heb gezegd over de grote artistieke waarde van
dit ‘livre d'heures’.
Is het omdat die zo vanzelfsprekend is en dat ik zo overtuigd ben van uw talent
en uw werk zo hartstochtelijk bewonder?
Wat mij in uw jongste werk het meest heeft getroffen, is de scherpte van uw visie
waarmee u, zonder dat het opvalt, dat wil zeggen, zonder enige irriterende
nadrukkelijkheid, een plasticiteit en een monumentaliteit bereikt die van deze suite
‘kleine’ houtsneden een suite van imposante reliëfs maken, als gehouwen in de harde
steen van het portaal van een kathedraal of in het hout van een gotisch koor.
Ik neem trouwens aan dat het u helemaal niet moeilijk zou vallen in hout of steen
te beitelen, zo sterk is uw gevoel voor evenwicht in de opbouw van solide,
uitgebalanceerde vlakken en in het zo elementair en zo frappant tegenover elkaar
plaatsen van licht en donker.
Uw schriftuur lijkt me nu wel definitief, waarde heer Masereel; in haar gebaldheid
kan ze alleen diegenen gemakkelijk toeschijnen die geen weet hebben van uw
voortdurend koppig zoeken naar de meest geschikte hiëroglief om ons het sterkst
geconcentreerde beeld in te prenten dat het best in staat is de emotie over te brengen
waaruit het is ontstaan.
Ik heb u nog niet bedankt zoals ik dat wilde doen, zowel voor het kostbare boek
zelf als voor de hartelijkheid van de opdracht waarvan u dit geschenk vergezeld laat
gaan.
Wees ervan overtuigd dat ik van mijn kant dit genereuze cadeau van ganser harte
apprecieer en dat ik zowel met mijn geest als met mijn hart in uw werk wil
doordringen en u begrijpen.
Vandaar dat ik u met hart en ziel bewonder en u genegen ben, waarde heer.
Met hartelijke groet, uw Van de Velde.

V
In de eerste week van 1920 zal Van de Velde naar Nederland verhuizen, en zijn
vrienden uit de oorlogsjaren ziet Masereel al in 1919 een na een uit Zwitserland
vertrekken: Guilbeaux in februari naar Moskou, Zweig in maart naar Salzburg,
Rolland in mei naar Parijs, waar zijn moeder ernstig ziek is geworden. Jouve
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woont vanaf oktober in La Tour de Peilz, bij Vevey, tot hij begin 1920 naar Italië
verhuist.
Van Zweig neemt Masereel per brief afscheid omdat de treinreis van Genève naar
Zürich en terug in die tijd nog een tweedaagse expeditie is en hij bij Kundig bezig
is met het drukken van het Livre d'heures. Nooit zal hij vergeten, zegt hij, wat Zweig
de voorbije jaren voor hem en Jouve heeft gedaan. Juist omdat hun broederlijke
vriendschap in die stormachtige tijd is ontstaan, zal blijken dat ze tegen alles bestand
is, wat er ook mag gebeuren. Zweig zelf zal met soortgelijke gevoelens aan zijn jaren
in Zwitserland blijven terugdenken. In zijn autobiografie schrijft hij vijfentwintig
jaar later dat ze natuurlijk wel beseften hoe machteloos ze stonden tegenover ‘die
grosse Maschine der Generalstäbe’ en dat pacifisten de relatieve vrijheid waarmee
ze voor hun mening konden uitkomen uitsluitend te danken hadden aan het feit dat
ze als volkomen ongevaarlijk werden beschouwd. Maar het besef dat ze met zo
weinigen waren, maakte de band des te sterker: ‘Nie mehr in reiferen Jahren habe
ich so enthusiastische Freundschaft empfunden wie in jenen Stunden in Genf, und
die Bindung hat allen späteren Zeiten standgehalten.’20
Ook aan Jouve heeft Masereel in de laatste twee oorlogsjaren een toegewijde
vriend gehad. De opdracht in zijn exemplaar van Jouves Danse des morts spreekt
voor zichzelf: ‘au cher Frans Masereel, au compagnon de pensée et de lutte, à l'ami
de coeur.’ Het moeilijkst valt Masereel het afscheid van Rolland in het station
Cornavin van Genève, omdat hij diens vertrek als het einde van een hoofdstuk van
zijn leven beschouwt. Het gefluit van de locomotief, het geknars van de wielen toen
de trein zich in beweging zette: elk detail is in zijn herinnering geprent. Wanneer
Rolland hem uit Parijs antwoordt dat hij zich niet door zijn melancholie mag laten
meeslepen, geeft Masereel toe dat Rollands vriendschap op zichzelf hem al een
voldoende troost zou moeten zijn voor ‘de kleine misères’ waarmee hij moet leven.
Nog een bron van troost is de bewondering die hij met zijn Livre d'heures afdwingt.
Rainer Maria Rilke bijvoorbeeld ontdekt het boekje in juli in een boekhandel in Bern
en stuurt onmiddellijk een exemplaar aan zijn uitgever Kippenberg, met de
aanbeveling een Insel-editie uit te brengen omdat het getuigt van ‘een slagvaardigheid
en een directheid’ waartoe hij geen tweede houtsnijder in staat acht.21 Zijn advies
komt te laat, want de rechten voor Duitsland heeft Masereel intussen al gereserveerd
voor een andere uitgever, Kurt Wolff, die in 1919 van Leipzig naar München verhuist.
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Zijn eerste kennismaking met Kurt Wolff Verlag dankt Masereel aan Wolffs
zevenentwintigjarige vriend en medewerker Hans Mardersteig, die hem op eigen
initiatief in Genève is komen opzoeken.22 Masereels waardering voor die persoonlijke
belangstelling verklaart waarom Wolff zijn eerste Duitse uitgever wordt, hoewel hij
via Zweig al twee jaar contact heeft met Kippenberg. Zweig probeert trouwens hem
alsnog te overhalen om liever met Insel in zee te gaan: ‘Kurt Wolff heeft op Romain
Rolland pas na het succes gereageerd, terwijl Rütten & Loening tien jaar geleden
iets riskeerde. En ik vind dat het voordelen heeft al zijn werk bij één enkele uitgever
onder te brengen... Nogmaals: Insel zal blij zijn als je iets voor te stellen hebt. En
het is de meest prestigieuze uitgeverij van Duitsland, waar je altijd op ernstige steun
kunt rekenen.’23
Dat Masereel er niet aan denkt zijn afspraak op te zeggen, heeft minder met
zakelijke overwegingen te maken dan met zijn sympathie voor Mardersteig. ‘Ik ben
erg op hem gesteld,’ zegt hij in een brief aan hun gemeenschappelijke vriend Georg
Reinhart, ‘'t is een nobele ziel, jammer dat zijn gezondheid zo zwak is.’24 Wegens
zijn zwakke longen zal Mardersteig in 1921 verhuizen naar het Zuidzwitserse kanton
Ticino, waar hij, met Georg Reinhart als ‘stille vennoot’, bij Lugano de ambachtelijke
drukkerij installeert die het begin wordt van de Officina Bodoni25
Omdat hij tijdens de oorlog elk jaar een aantal maanden in kuuroorden van de
Zwitserse Alpen doorbracht, had Mardersteig het werk van Masereel al ontdekt toen
hij op de ijsbaan van Zuoz, bij St. Moritz, de kunstminnende schaatser Georg Reinhart
leerde kennen. ‘Het was nauwelijks een toeval dat we beiden onafhankelijk van
elkaar belangstelling voor Masereel hadden gekregen,’ zegt Mardersteig, ‘hij als
kunstvriend met een geoefend oog voor artistieke kwaliteit, terwijl Masereels werk
mij vooral als uitgever boeide.’26 In een brief uit 1957 haalt hij de herinnering op aan
zijn eerste bezoek in de rue de l'Aubépine:
Ik herinner me nog goed de steile trap die ik moest beklimmen naar de
verdieping waar jullie woonden, hoe hartelijk jullie de vreemde jongeman
ontvingen. Je vrouw had een buitengewoon grote malse biefstuk
klaargemaakt zoals ik er nooit meer een heb gezien. Het was de tijd toen
in Duitsland alles nog schaars was en zo'n heerlijk stuk vlees alleen in
wensdromen als in een fata morgana opdook. Ik ben nog altijd het toeval
dankbaar dat ik de eerste Duitse apostel van je Livre d'heures heb mogen
zijn.27
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Behalve voor het Livre d'heures plant Mardersteig ook een Duitse editie voor 25
Images de la passion d'un homme en Le Soleil, en hij vraagt Masereel de rechten van
zijn volgende houtsnedensuites eveneens voor Kurt Wolff te reserveren. Bovendien
bezorgt hij hem onmiddellijk een lucratieve illustratieopdracht voor de Duitse vertaling
van Bubu de Montparnasse, de populairste roman van de Franse auteur Charles-Louis
Philippe.
Omdat er steeds meer opdrachten en eigen projecten op stapel staan, is de behuizing
in de rue de l'Audépine meer dan krap geworden, maar verhuizen kunnen de Masereels
pas in juni 1919. ‘Ik ga iets verderop wonen,’ schrijft Frans aan Stefan Zweig, ‘in
een soort oud klooster, te midden van prachtige bomen. Daar zal ik meer ruimte
hebben dan hier, en de illusie dat ik echt buiten woon.’28 En een maand later aan
Rolland: ‘Ik woon in een oud huis (het ziet er haast uit als een oude abdij), een eindje
buiten de stad, midden in een magnifiek park, vol bomen die tot de hoogste en de
oudste van het kanton moeten behoren.’29
De verhuizing naar de route des Acacias, aan de overkant van de rivier de Arves,
die vlak buiten Genève in de Rhône uitmondt, heeft onmiddellijk een weerslag op
Masereels werk. Kort nadien ontstaan de eerste grote losse houtsneden en
penseeltekeningen, en bovendien zet hij zich voor het eerst sedert vijf jaar weer aan
het schilderen: ‘Ik beleef er evenveel deugd aan wanneer ik me onderdompel in de
kleur als wanneer ik het mes zet in een blok hout.’30

Houtsnede van Georg Reinhart

Eindnoten:
1 RJG, p. 1718: ‘Frans Masereel komt, op mijn uitnodiging, een paar dagen bij mij doorbrengen
(zaterdag 1 februari - woensdag 5 februari). Het is een waar genoegen om te gaan met een groot
kunstenaar die een intelligent mens is... Gedurende de vier dagen die ik met hem doorbreng,
ga ik hem nog meer waarderen dan tevoren. Hij is een mens met een hart en een karakter zoals
er maar weinig zijn: oprecht, eenvoudig, discreet, bescheiden, betrouwbaar, een waarlijk nobele
ziel en zeer ontwikkeld. Zijn familie behoort tot de rijke bourgeoisie van Gent. Hij spreekt en
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leest vlot Frans, Engels en Duits.’ In een brief aan Stefan Zweig van 9 februari herhaalt Rolland
bijna woordelijk wat hij in zijn dagboek over Masereels bezoek heeft genoteerd.
Zie l'Humanité van 26.6.1919. Op 1 juli verschijnt het manifest ook in het Brusselse tijdschrift
l'Art Libre, en in de loop van de volgende maanden onder andere in een paar Duitse en
Amerikaanse bladen. Het manuscript krijgt Masereel van Rolland cadeau voor zijn collectie.
Tot de eerste ondertekenaren behoren Frederik van Eeden, Bernardo Croce, Albert Einstein,
Hermann Hesse, Selma Lagerlöf, Heinrich Mann, Jules Romains. Masereel, Henry Van de
Velde en Georges Eekhoud komen voor op de lijst die l'Art Libre publiceert.
Halfmaandelijks kunsttijdschrift, waarvan het eerste nummer in maart 1919 verschijnt.
Hoofdredacteur Paul Colin is de eerste Belgische kunstcriticus die Masereels werk ontdekt en
propageert.
De meeste antwoorden in het nummer van maart 1922 komen van overtuigde ‘rollandisten’
zoals Henry Van de Velde: ‘Namens de rechten van het individu keert Romain Rolland zich
tegen Barbusse, die, in naam van het zaligmakende communisme, eist dat het individu zich
onderwerpt en zich laat opslokken.’
Tijdens de oorlog woont Rolland in Genève (tot juni 1915), Sierre (tot eind 1916), daarna een
paar maanden opnieuw in Genève (Champel), en vanaf april 1917 in Villeneuve, een plaatsje
op de oostelijke oever van het Meer van Genève.
‘Misschien bundelt hij ze in een album,’ schrijft Rolland op 9.2.1919 aan Zweig. Dat album
komt er niet, maar één van de tekeningen wordt in juni 1919 door Rollands Parijse uitgever
uitgebracht in een oplage die alleen voor vrienden van de auteur bestemd is. Masereel op 30
juni aan Zweig: ‘Binnen een paar dagen stuur ik je het portret van Rolland dat Ollendorff onlangs
in een beperkte oplage op mooi papier heeft uitgegeven. Iedereen is er erg tevreden mee.’ (ZC)
FM aan Romain Rolland, 23.3.1919 (FR).
Romain Rolland aan Stefan Zweig, 2.8.1920; BRZ I, p. 567.
FM aan Stefan Zweig, 7.3.1919 (ZC).
Stefan Zweig aan FM, 16.10.1919 (ZC).
Stefan Zweig aan FM, 29.3.1920 (ZC).
RJG, p. 1593-1594.
FM aan Thea Sternheim, 20.5.1922 (DLA).
Odette Meyrat-Salives in RTSR.
‘Zij zullen hem niet temmen’ is een regel uit het Vlaamse strijdlied ‘De Vlaamse Leeuw’, niet
uit de historische roman De Leeuw van Vlaanderen van Hendrik Conscience, die Masereel als
bron vermeldt. Walt Whitman citeert hij waarschijnlijk uit het hoofd, want versregel 992 uit de
afdeling ‘Song of Myself’, in Leaves of Grass, luidt als volgt: ‘What I give I give out of myself’,
in plaats van ‘When I give, I give myself’. Het complete motto: ‘Behold! I do not give lectures,
or a little charity; When I give, I give myself.’ De regels uit Colas Breugnon kiest hij omdat
hij Breugnon als een verwante ziel beschouwt: ‘il me semble qu'il est de ma familie, ce
bougre-là,’ schrijft hij aan Rolland. De laatste versie van het manuscript van de roman krijgt
hij van Rolland cadeau (in 1984 aangekocht door de Bibliothèque Nationale in Parijs).
Charles Vildrac aan FM, 27.6.1919 (AHK).
Stefan Zweig aan FM, ongedateerd (begin mei 1919); BF, p. 102: ‘Mijn vreugde en geluk toen
ik je boek ontving waren zo groot als je je nauwelijks kunt voor stellen, want jij was het, onze
zo dierbare vriend, die bij ons op bezoek kwam met deze prenten, die we met bijna even veel
vreugde verwelkomden alsof het de echte Frans was, wanneer hij de klim van de tweehonderd
treden naar ons huis had volbracht. Ik ken weinig plastische werken die met de mens zo volko
men identiek zijn, en in zijn verdriet, zijn overmoed, zijn ernst heeft het me on middellijk
gegrepen. Wat ben jij toch een compleet mens, hoe oprecht en zuiver (zo diep, en toch zuiver),
je bent bijna te benijden om die zalige vrijheid waarmee je jezelf bent.’
FM aan Henry Van de Velde, 3.7.1919 (ML). Ook de brief waarvan de vertaling onder IV is
opgenomen bevindt zich in de Koninklijke Bibliotheek in Brussel.
Belgisch schilder (1879-1947), geboren in de Gentse gemeente Ledeberg. De Praetere emigreerde
naar Zwitserland en speelde russen 1905 en 1917 een belangrijke rol in de vernieuwing van het
kunstnijverheidsonderwijs in Zürich en Basel. Na de oorlog heeft hij een atelier in Genève.
Daar heeft hij Masereel leren kennen, hoewel over hun contacten niets bekend is. Zie Henry
Van de Velde, Geschichte meines Lebens, p. 402: ‘In Clarens herinnerde ik me mijn oud-student
Jules De Praetere... Ik hoorde dat hij in Genève woonde en zich met hart en ziel aan de
schilderkunst wijdde. Toen ik hem opzocht, spraken we over mijn Zwitsers atelierproject en
over de kansen op succes daarvan. Maar vooral vestigde hij mijn aandacht op een jonge
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kunstenaar uit Gent, die in de kleine krant La Feuille een verbitterde strijd tegen de oorlog en
de verdomming van de mens voerde. Ik wilde meer over die jongeman te weten komen en
ontmoette hem kort nadien... Zeer snel ontstond tussen hem en mij een relatie die vandaag nog
even zuiver en hecht is als toen: mijn vriendschap met Frans Masereel.’
ZWG, p. 309.
Rainer Maria Rilke aan Anton Kappenberg, 7.7.1919 (geciteerd in MM, p. 66. Kippenberg
antwoordt dat FM geen onbekende is voor hem, dat hij zelfs met hem aan het onderhandelen
is over opdrachten voor het illustreren - ‘voor zover je dat in zijn geval zo kunt noemen’ - van
Insel-boeken.
Zie de brief van Kurt Wolff aan Hans Mardersteig van 13.12.1926, waarin Wolff bevestigt dat
de ‘enge Verbindung zwischen dem Kurt Wolff Verlag und Masereel Ihrer Initiative zu verdanken
ist’ (Kurt Wolff, Briefwechsel eines Verlegers, p. 407).
Stefan Zweig aan FM, ongedateerd (november 1919) (ZC).
FM aan Georg Reinhart, 15.2.1921 (BW).
Naar de beroemde Italiaanse typograaf Bodoni genoemde drukkerij en uitgeverij, die Mardersteig
later verhuist naar Verona. De op de handpers gedrukte uitgaven van de Officina Bodoni behoren
tot de kostbaarste bibliofiele collecties van de 20ste eeuw (zie catalogus van de expositie
‘Giovanni Mardersteig. Typopraph. Verleger. Humanist’, Gutenberg-Museum, Mainz 1990).
Hans Mardersteig in Georg Reinhart zum Gedächtnis, p. 49.
Hans Mardersteig aan FM, 16.8.1957 (FMS).
FM aan Stefan Zweig, 14.5.1919 (ZC).
FM aan Romain Rolland, 22.6.1919 (FR).
Ibid.
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Brief van Hans Mardersteig aan Masereel, 9.1.1920
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Editions du Sablier
(1919-1921)
Les plus beaux livres, tirés avec soin sur papiers de luxe et présentés sous
couverture repliée. Illustrations de Frans Masereel, le maître graveur
flamand. Tirage de 250 à 750 exemplaires au maximum. La première série
comprendra douze volumes dont huit ont été publiés à ce jour.
Sablier-advertentie in La Feuille, 23 januari 1920

I
Nog voor Mon livre d'heures van de pers komt, start Masereel samen met de Franse
dichter en journalist René Arcos een tweemansuitgeverij. Arcos - ‘vadertje Arcos’,
noemen zijn vrienden hem - is een Parijzenaar van Bretons-Spaanse origine,
negenendertig, ‘klein van postuur, gezet en goedlachs’.1 In vergelijking met Jouve
en Masereel is hij een allesbehalve radicale pacifist, maar zelfs de voorzichtige
stukken die hij vanaf 1915 als correspondent van onder andere de Chicago Daily
News schreef, vielen bij de Franse autoriteiten in slechte aarde. ‘Wat hebben ze in
godsnaam tegen die ongevaarlijke dichter,’2 vraagt Rolland zich in april 1918 af als
de vrouw van Arcos na een bezoek in Parijs de toestemming wordt geweigerd om
naar haar man in Zwitserland terug te keren. In het najaar van 1917 is Arcos door
zijn Amerikaanse krant ontslagen vanwege een artikel dat - buiten zijn weten - door
een Duitstalig tijdschrift in Zwitserland was overgenomen. Hoe grotesk die
gelijkstelling van Duitstalig met Duitsgezind wel was, werd pas achteraf helemaal
duidelijk: de uitgever van het Zwitserse blad bleek een Oostenrijker die in zijn eigen
land ter dood was veroordeeld wegens collaboratie met Frankrijk.
Met Masereel heeft Arcos naar eigen zeggen in 1916 kennisgemaakt.3 Twee jaar
later zijn ze collega's in de redactie van La Feuille en nadat Arcos met zijn vrouw
van Chandolin naar Genève is verhuisd, worden ze ook buren. In dat zelfde jaar 1918
tekent Masereel voor Arcos de omslag van de korte roman Le mal,
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die bij de uitgeversmaatschappij Action Sociale in La Chaux-de-Fonds verschijnt,
en de illustraties bij Le sang des autres, een bundel anti-oorlogsgedichten die de
tweede titel in hun eigen uitgavenprogramma zal worden. Hoewel de dichtbundel
reeds in januari 1919 gedrukt wordt, is er van Arcos geen sprake wanneer Rolland
het een paar weken later in zijn dagboek over Masereels uitgeversambities heeft.
Waarschijnlijk neemt het plan om te gaan samenwerken dus pas in de loop van de
volgende weken vaste vorm aan.
Eind maart zijn de partners nog op zoek naar een toepasselijke naam voor hun
vennootschap. Uit de lijst die Masereel aan Rolland voorlegt (La Plume et le Burin,
Editions de la Corbeille, Editions de l'Ecureuil, Edition Libre, Editions du Sablier,
Edition Art-indépendante, Edition Contemporaine) wordt tenslotte Le Sablier gekozen,
het tijdglas, dat reeds in de 15de en 16de eeuw bij Albrecht Dürer en Hans Holbein
de cyclus van leven en dood symboliseert.4 Overigens betekende ‘sablier’ in vroegere
tijden behalve zandloper onder andere ook zandkoker, dat is het kokertje met zand
dat over een pasgeschreven tekst werd gestrooid om de inkt te doen drogen. En in
het ex-libris dat hij voor Le Sablier snijdt, voegt Masereel er nog een dimensie aan
toe: de zandloper is tegelijk een lantaarn die licht uitstraalt. Het boek als bron van
licht in de duisternis van de onwetendheid is een aspect van het boekbedrijf dat hem
als autodidact bijzonder dierbaar is. Dat is al gebleken uit de ‘Lezende arbeider’ in
25 Images de la passion d'un homme, en het wordt een thema dat ook in zijn later
werk nog herhaaldelijk zal terugkeren.
Zelf boeken uitgeven is een droom die wellicht meer dan één leerling van de Gentse
Boekenschool koesterde, maar Masereel zal wel de enige zijn die dat tien jaar nadat
hij de school heeft verlaten, inderdaad doet - in de hoop met zijn eigen werk een
internationaal publiek te bereiken en te voorkomen dat hij om den brode
illustratieopdrachten moet aanvaarden die hem eigenlijk niet interesseren. Dat het
eerste evenzeer voor Arcos geldt, betekent niet dat in hun besluit om samen te werken
alleen materiële overwegingen een rol spelen. Zoals Masereel blijvend is beïnvloed
door de anarchistische solidariteitsidee, zo is Arcos nog steeds bezield met het
gemeenschapsideaal van de kunstenaarscommune die hij in 1906 in een oud huis
(‘l'Abbaye’) in de Parijse voorstad Créteil heeft helpen stichten. Daar heeft hij
trouwens ook enige drukkers- en uitgeverservaring opgedaan, want een van de
middelen waarmee de leden van de ‘groupe de l'Abbaye’
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in hun onderhoud probeerden te voorzien, was het uitgeven van boeken die ze op
hun eigen pers drukten. Georges Duhamel en Jules Romains bijvoorbeeld debuteerden
als Abbaye-auteur. Hoewel de commune wegens de jeugdige leeftijd van de leden
niet langer dan een jaar heeft bestaan, zijn er hechte vriendschappen uit gegroeid, en
zo komt het dat vier van de eerste acht boeken die Masereel en Arcos in 1919 zullen
uitgeven, een Abbaye-stempel dragen: Le sang des autres en de verhalenbundel Le
bien commun van Arcos zelf, van Duhamel de komedie Lapointe et Ropiteau en van
Charles Vildrac het drama Le paquebot Tenacity.5
Van zijn kant zorgt Masereel ervoor dat ze kunnen uitpakken met Rollands Liluli
en met de Franse vertaling van de korte roman Der letzte Mann van de Duitstalige
Hongaar Andreas Latzko6, die als auteur van Menschen im Krieg en Friedensgericht
in de eerste jaren na de oorlog de meest vertaalde pacifist is. Aan de nachtmerrie die
voor Latzko aan het Italiaanse front is begonnen, schijnt er geen eind te komen.
Lichamelijk en geestelijk ontredderd, verblijft hij lange tijd in Zwitserse sanatoria,
en wanneer hij tenslotte naar Hongarije terugkeert, komt hij daar terecht in de ‘Witte
Terreur’ van dictator Horthy. De publikatie van Le dernier homme in februari 1920,
met een inleiding van Stefan Zweig en elf houtsneden van Masereel, valt samen met
Latzko's arrestatie en terdoodveroordeling in Boedapest. Dat de schrijver niet hetzelfde
lot ondergaat als vele andere Hongaarse kunstenaars en intellectuelen, is te danken
aan de protestactie7 die zijn Geneefse vrienden in de redactie van La Feuille op gang
hebben gebracht.
Omdat Masereel en Arcos zich zelfs geen hulp voor de boekhouding kunnen
permitteren - hun ‘startkapitaal’ is een krediet van drukker Albert Kundig voor hun
eerste uitgaven - proberen ze zoveel mogelijk met intekeningen en betaling tegen
rembours te werken. De administratie en het grootste deel van de correspondentie
neemt Arcos voor zijn rekening, terwijl Masereel zich behalve met het illustratiewerk
ook bezig zal houden met de controle van de proefdrukken. ‘Het spreekt vanzelf dat
het boek slechts mag worden gedrukt in aanwezigheid van de heer Masereel,’8 zegt
Arcos in een brief aan drukkerij Kundig.
‘Dépositaire général’ van Le Sablier wordt Albert Kundigs neef William, die
Debout les morts heeft uitgegeven en eerder ook al de
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Illustraties uit Le sang des autres (1919) van René Arcos
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distributie van 25 Images heeft georganiseerd. In Genève is er dus zowel een
Imprimerie als een Librairie Kundig: de drukkerij van Albert, in de rue du
Vieux-Collège, en de boekhandel van William op de place du Lac. Albert (1870-1923)
is de tweede zoon van een uit Zürich stammende boekhandelaar, die de drukkerij in
Genève in 1892 heeft gekocht. William (1893-1951) is de zoon van Alberts jongere
broer Henri.
Liluli en Le sang des autres komen in juni 1919 als eerste Sablier-uitgaven in de
handel. In tegenstelling tot Les temps maudits van Marcel Martinet, Danse des morts
van Jouve en de bloemlezing Les poètes contre la guerre, die in 1920 bij Le Sablier
zal verschijnen, is de bundel van Arcos meer dan een interessant tijdsdocument. Ook
Masereels illustraties zijn opvallend geïnspireerd. In de vijf houtsneden bij het
slotgedicht ‘A la mémoire d'un ami’ (‘Tu es tombé sous le grand soleil de midi’)
overtreft hij zichzelf: het bloeiende lentelandschap met het verliefde paar dat achteloos
voorbij de plek loopt waar de vriend van de dichter is gesneuveld, zou niet misstaan
tussen de laatste houtsneden van het Livre d'heures. ‘Een prachtige elegie... vol
muzikale, originele, pakkende beelden,’ noemt Rolland deze prenten. Bij zijn
Newyorkse uitgever Boni & Liveright dringt hij erop aan Masereels Liluli-illustraties
in de Amerikaanse editie over te nemen, ‘aangezien ze het boekje een grote bibliofiele
waarde geven’.9 Voor de geplande Amerikaanse luxe-editie van Mon livre d'heures
zal hij gaarne een korte inleiding schrijven, omdat hij ‘voor Masereel evenveel
sympathie als bewondering’ heeft. De Amerikaanse Liluli verschijnt evenals de
Franse in 1920, en in 1922 zal er een Russische, in 1924 een Duitse en een Japanse
editie volgen - alle vijf geïllustreerd met reprodukties van Masereels houtsneden.
In een paar prenten in Calamus10, de door Bazalgette vertaalde gedichtencyclus
uit Whitmans Leaves of Grass die de laatste Sablier-uitgave van 1919 is, gaat Masereel
een stap verder dan het illustreren van aanwijsbare passages in de tekst: de houtsnede
bij ‘Quand j'appris à la fin du jour’ is niet geïnspireerd door een vers of een strofe
maar vormt een synthese van heel het gedicht. Wanneer Bazalgette het eerste
exemplaar eind november toegestuurd krijgt, raakt hij niet uitgepraat over de
illustraties: ‘Mon vieux Masereel, c'est vous qui êtes le traducteur du Calamus,’11
schrijft hij. Als hij één boek moest kiezen om mee te nemen naar een verlaten eiland,
zou hij geen moment twijfelen.
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III
De tweede Sablier-serie opent'met Cinq récits, een bundel proza van Verhaeren die,
drie jaar na Quinze poèmes, ten overvloede bewijst dat Masereel zich als houtsnijder
van een begaafd amateur tot een volgroeid kunstenaar heeft ontwikkeld. Evenals
Liluli wordt de verhalenbundel een bescheiden bestseller: de 500 exemplaren zijn al
verkocht voordat het boek in de handel komt en Insel plant onmiddellijk een Duitse
editie. Bovendien is Marthe Verhaeren, de weduwe van de dichter, zo opgetogen
over Masereels illustraties, dat ze bereid is voor Le Sablier een bundel niet eerder
gepubliceerde verhalen samen te stellen: Le travailleur étrange et autres récits zal
eind 1921 verschijnen als een van de laatste twee Sablier-uitgaven. Over deze tweede
Verhaeren-bundel schrijft Roger Avermaete in het Antwerpse tijdschrift Lumière
van 15 maart 1922 dat hij door Masereel ‘is geïllustreerd met een absoluut
meesterschap’ en dat ‘alle bibliofielen dit boek in hun bezit zullen willen hebben’.
Tegenover het enthousiasme van Avermaete en andere Masereel-bewonderaars
staan kritische tot sceptische reacties zoals die van Paul Westheim in Das Kunstblatt.
De houtsneden van de eerste Sablier-serie doet Westheim af als ‘Zweckkunst’, die
‘Elan künstlerischer Ausprägung’ mist. Weliswaar geldt zijn kritiek in het bijzonder
Le paquebot Tenacity, maar naar zijn eigen woorden bevestigt die uitgave alleen
maar zijn mening over de vorige witte Sablier-boekjes. De lyriek van een aantal
prenten in Le sang des autres, Le dernier homme en Calamus is kennelijk niet aan
hem besteed.
Le Sablier gaat het intussen ondanks de overwegend positieve reacties niet voor
de wind. Van geen enkele van hun uitgaven hebben Masereel en Arcos de
auteursrechten kunnen kopen, zodat de winst van herdrukken aan hun neus voorbij
gaat, en alleen de illustrator deelt in de opbrengst van de verkoop van
publikatierechten aan het buitenland. ‘We hebben helemaal geen kapitaal, eigenlijk
is ons werk het enige wat we hebben,’12 zucht Masereel in een brief aan de Franstalige
Vlaamse auteur Georges Eekhoud. Zijn correspondentie met Eekhoud is een voorbeeld
van de pijnlijke situaties die het directe gevolg zijn van de constante
financieringsproblemen bij Le Sablier. Omdat de drukkosten voor Eekhouds roman
Le terroir incarné, het eerste deel van de trilogie Vers l'humanité, veel te zwaar zijn,
moet Masereel het manuscript van 200 bladzijden terugsturen. Met pijn in het hart,

Joris van Parys, Masereel

107
want Kees Doorik (1883) en Kermesses (1884) van Eekhoud behoren tot de boeken
waarmee hij in Gent is opgegroeid, en afgezien daarvan bewondert hij de
vijfenzestigjarige auteur ook om zijn onafhankelijkheid. Die kwaliteit blijkt Eekhoud
ook bij Masereel te waarderen, aangezien hij uit sympathie voor ‘mon bel artiste et
mon vrai compatriote, mon crâne et droit Flamand’13, in de plaats van Le terroir een
bundel memoires en dagboekbladzijden voorstelt (Témoignages et Souvenirs). Ook
op dat voorstel zal Masereel niet kunnen ingaan, want sedert hun eerste contact zijn
de financiële problemen bij Le Sablier alleen maar groter geworden.
Er zijn trouwens nog meer kansen die Le Sablier om dezelfde reden - te hoge
produktiekosten - onbenut moet laten. De vertaling van De kleine Johannes
bijvoorbeeld, Frederik van Eedens meesterwerk uit 1887, dat Masereel en Arcos
allicht dank zij Van Eedens vriend Rolland aangeboden krijgen. In november 1919
stuurt Kundig voor het manuscript van 250 bladzijden wel een offerte, maar verder
is er geen sprake meer van. Le petit Jean zal in 1921 bij de Parijse uitgever Rieder
verschijnen, in de collectie buitenlandse literatuur waarvan Bazalgette de leiding
heeft. Nobelprijswinnaar (1911) Maurice Maeterlinck laat in november 1920 weten
dat hij voor ‘la jolie collection du Sablier’14 geen onuitgegeven werk in de lade heeft,
maar hij voelt wel voor een heruitgave van Le trésor des humbles, de essaybundel
die in 1896 zijn eerste bestseller is geweest. Voor de Sablier-editie van 1921 zal
Masereel de nummers van de hoofdstukken in de geest van Maeterlincks bespiegelend
proza opsieren met een originele zwart-wit-variant van de initialen in middeleeuwse
handschriften.
De laatste auteur die aan Le Sablier meewerkt, is Henri Barbusse. Evenals Latzko
heeft Barbusse tijdens de oorlog naam gemaakt met een opzienbarend realistisch
verslag van zijn frontervaringen. Alleen kwam Latzko's Menschen im Krieg zowel
in Duitsland als in Frankrijk en de Verenigde Staten op de lijst van verboden boeken
terecht, terwijl de even omstreden roman Le feu15 van Barbusse werd bekroond met
de Prix Goncourt. Met de opvattingen over de propagandafunctie van de kunstenaar
die Barbusse in Clarté verkondigt, is Masereel het helemaal niet eens, maar dat zal
hem niet beletten aan het tijdschrift mee te werken. Kennelijk doet het ook niets af
van hun wederzijdse sympathie, want in mei 1921 verrijkt Barbusse Masereels
collectie manuscripten met de novelle ‘La défaite’: ‘en témoignage de ma fidèle
admiration... cette nouvelle pour laquelle vous avez créé une illu-
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stration particulièrement exquise.’16 ‘La défaite’ is een van de novellen uit de bundel
Quelques coins du coeur, die dat jaar bij Le Sablier verschijnt. Onder de
stuiversromantitel Hartsgeheimen zal Querido in Amsterdam in 1922 een Nederlandse
vertaling met reprodukties van de 24 houtsneden uitgeven.
In het Geneefse Sablier-fonds is er één opvallende afwezige: Stefan Zweig. Op
Zweigs voorstel voor een Sablier-editie van Der Zwang kan Masereel niet ingaan
omdat het formaat van de houtsneden te groot is, en bovendien wil hij liever iets
nieuws, een lange novelle of een korte roman. Daarop belooft Zweig hem een novelle
die hij omschrijft als ‘een Hindoe-verhaal’ - waarschijnlijk Die Augen des ewigen
Bruders - maar ook van dat voorstel komt er niets terecht.

IV
Een opvallende karakteristiek van Masereels houtsnijkunst is de
alomtegenwoordigheid van de zon en de zonnebloem als symbolen van vriendschap,
vrede, vrijheid en gerechtigheid - ‘de tout ce que vous voudrez de bon et de généreux,
de la vie en général,’17 zegt hij zelf. In zijn gevoelswereld symboliseert het
hemellichaam dat de aarde verlicht en verwarmt alles wat het leven menswaardig en
leefbaar maakt. Vooral in de suites, maar ook tussen de losse houtsneden zijn tientallen
prenten te vinden die dat illustreren: van de Demain-brochure ‘Salut à la révolution
russe’ uit 1917 tot de grote prenten ‘Prometheus’ en ‘L'armee nouvelle’ uit 1954.
Masereels zonneboek bij uitstek is Le soleil, de eerste van vier eigen suites die tussen
1919 en 1921 bij Le Sablier verschijnen. Dat de 63 houtsneden juist in het voorjaar
en de zomer van 1919 ontstaan, heeft wellicht te maken met het algemene tijdsklimaat
van die eerste maanden na de lange duisternis van de oorlog. Maanden waarin de
oprichters van Clarté (Parijs) en Lumière (Antwerpen) dezelfde behoefte aan geestelijk
licht in de naam van hun tijdschriften tot uitdrukking brengen.
In Le soleil verbeeldt Masereel de existentiële thematiek van het menselijk tekort
in een suite van burleske, groteske tot picareske taferelen waarin zijn alter ego telkens
weer aan de hemel wil reiken en telkens weer ondervindt dat wat hij zoekt niet van
deze wereld is. Zoals de zon de vleugels van Ikaros deed smelten, zo wordt Masereels
overmoedige held van de hoogste toren naar beneden gebliksemd. ‘Hij wil de zon
bereiken door de hoogste trap-
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treden te beklimmen en hij komt alleen maar op een kaal zolderkamertje terecht’
constateert Louis Paul Boon. ‘Hij zoekt het geluk in de wijsheid, in een bibliotheek
vol boeken, maar als hij alle boeken gelezen en ter zijde geworpen heeft, staat hij
voor een kale muur met lege planken.’18 Tegelijk is Le soleil een overtuigend
voorbeeld van de manier waarop Masereel aanknoopt bij de volksprentkunst en bij
de traditie van volksboeken en de symbolisch-allegorische houtsnedensuites uit de
late middeleeuwen. En ook hier zijn weer staaltjes van beeldpoëzie te vinden waarin
de wetten van logica, burgerfatsoen en zwaartekracht met zwier opzij worden gezet.
Even vanzelfsprekend als de hoofdfiguur een kruisbeeld beklimt om Jezus te
omhelzen, kijkt hij op straat nieuwsgierig onder de rokken van een vrouw en zweeft
hij hangend aan een paraplu de zon tegemoet.
Nog opvallender grijpt Masereel op het eerste begin van de Europese houtsnijkunst
terug in Histoire sans paroles, een suite die precies een jaar later, in oktober 1920,
het licht ziet en thematisch nauw aansluit bij zowel Le soleil als twee
penseeltekeningen uit 1919, ‘Trois phases de l'amour’ en ‘L'éternel féminin’. Op de
tweede tekening kijkt een vrouw vanuit haar raam letterlijk en figuurlijk neer op een
horde aanbidders die met alle mogelijke en onmogelijke middelen naar haar gunsten
dingen - in de linker benedenhoek is er zelfs een die zich voor het hoofd schiet. Zover
komt het in Histoire niet, want de pogingen van de jongeman om zijn geliefde op te
vrijen worden tenslotte met succes bekroond, en één prent later zijn de rollen
omgekeerd: zij klampt zich aan hem vast, terwijl hij alweer naar de zon reikt.
Na de lang uitgesponnen Histoire maakt Un fait divers indruk door de snedigheid
waarmee een drama uit de rubriek gemengde berichten wordt verteld: een onschuldig
wicht laat zich verleiden en zwanger maken, wordt in de steek gelaten en springt in
haar paniek van een brug. De inventiviteit waarmee Masereel dit naar het voorbeeld
van oude volksprenten op een los vouwblad gedrukte verhaal in acht beelden neerzet
en in ironisch maatschappelijk commentaar verweeft, is in ieder opzicht een krachttoer
en een verbluffende demonstratie van zijn technisch meesterschap. ‘Tout à fait
épatant!’19 schrijft Vildrac, en hij verwijst naar het duiveltje dat in elk van de acht
prenten een demonische voetnoot vormt.
In mei 1921 verschijnt de laatste Sablier-suite, zestien fantasieën van de emigrant
die, afwisselend met weemoed en vertederde ironie, terugdenkt aan zijn jeugd en
zijn geboorteland. In
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tegenstelling tot Mon pays (1956) is Souvenirs de mon pays dus geen inventaris van
bekende stadsgezichten en schilderachtige landschappen, maar een synthese van
alles waarmee Masereel de naam Vlaanderen associeert. Begin juli reageert Stefan
Zweig met een brief20 waarin hij uitvoerig stilstaat bij de kwaliteiten van Souvenirs
en bij de algemene ontwikkeling die hij in Masereels werk bespeurt.

V
Salzburg, 2. juli 1921
Beste vriend,
Vanwege de Salzburgse Kunstvereniging, die hier een grote internationale
grafiekexpositie organiseert, moet ik je bijgaande uitnodiging sturen, en dat is voor
mij een welkome gelegenheid om je te schrijven, want ik sta zwaar bij jou in de
schuld.
Wat de uitnodiging van ‘Wassermann’ betreft, vind ik het natuurlijk belachelijk
dat ze iemand in het buitenland voor een originele prent 1000 kronen - ongeveer 9
Zwitserse francs - bieden, en ik kan je dat dus niet serieus aanbevelen. Wat je wel
zou kunnen doen, is hun een nog niet gepubliceerde afdruk van dat formaat (maar
niet het origineel) sturen en rustig het dubbele of het driedubbele vragen. De expositie
zelf zal erg mooi zijn en druk bezocht worden. Je moet eventueel eens overwegen
of je niet iets zou moeten inzenden. Desnoods kan ik mijn eigen exemplaren van je
boeken voor de expositie uitlenen, zodat je in elk geval vertegenwoordigd bent. Tot
zover de bijkomstigheden, laat ik het nu over het essentiële hebben. Ik moet je nog
danken voor je beide laatste boeken, maar momenteel heb ik het zo druk met zoveel
verschillende dingen, dat ik je met de beste wil geen lange Franse brief kan schrijven
maar een beroep moet doen op je kennis van het Duits.
Je ‘Souvenirs’ vind ik erg boeiend. Wie, zoals ik, België vanbinnen heeft beleefd
in al zijn vormen, weet hoe schitterend je de essentie tevoorschijn hebt gesneden. Ik
zie heel duidelijk welke ontwikkeling je kunst doormaakt, en ik moet je bekennen
dat ik een tijd lang nogal sceptisch stond tegenover het simultane van de
voorstellingswijze, tegenover de veelheid van gelijktijdige elementen op elke prent.
Bij je vroegere boeken, vooral in ‘Idée’,

Joris van Parys, Masereel

112

‘Le braconnier’ (‘De stroper’) in Souvenirs de mon pays, 1921

Joris van Parys, Masereel

113
zag je de essentie en het ritme nog bij de eerste oogopslag. In de latere boeken dringt
het oog slechts geleidelijk door tot de weliswaar onmetelijke rijkdom aan gelijktijdige
details: dat laatste deed naar mijn idee reeds afbreuk aan het puur artistieke effect,
en ik had het gevoel dat je je ondanks je sterke persoonlijkheid een beetje had laten
meeslepen in de Parijse of liever internationale theoretische experimenten van het
zieltogende expressionisme. In deze ‘Souvenirs’ heb je dat op een gelukkige manier
weten op te lossen door in het centrum telkens duidelijk een hoofdmotief te plaatsen
en de episodische elementen als waren het arabesken op de achtergrond te verdelen
- waarmee je aansluiting vindt bij de oudste en beste Vlaamse tradities.
Hier heb je een nieuwe oplossing gevonden en ben je weer een stap verder
gekomen. Ik begrijp wel dat jou juist een gevaar bedreigt dat anderen niet kennen,
dat je namelijk overspoeld wordt door een vloed van vormen, van visioenen. Voor
jou is het tegenwoordig bijna een dwingender noodzaak dingen weg te laten dan er
te verzinnen, en ik ben ervan overtuigd dat je nog lang niet bent waar je komen wil.
Ik heb Colin al lang een opstel met een overzicht van je werk beloofd, maar telkens
weer is er eigen werk tussen gekomen. Het voornaamste is echter dat ik het juiste
elan te pakken krijg en dat ik je nog eens zie, en ik herinner je dringend en met
aandrang aan je belofte om ons te komen bezoeken. Deze zomer komt Jouve weliswaar een ongelukkige periode, aangezien hier dan veel tumult en weinig rust
heerst, maar in september en oktober is het hier heerlijk mooi en je zult er geen spijt
van hebben.
Ik hoop dat je Rolland bent gaan opzoeken. Ik vrees dat hij tegenwoordig erg
alleen is en ik weet dat de aanwezigheid van vrienden hem veel deugd kan doen.
Zeer hartelijk, je Stefan.

VI
De volledige titel van de suite waarnaar Zweig verwijst is Idée, sa naissance, sa vie
et sa mort, een boek met 83 houtsneden dat in het najaar van 1920 bij Romain
Rollands Parijse uitgever Ollendorff is verschenen. In een brief aan Rolland noemt
Masereel het ‘une chose toute nouvelle dans mon travail au point de vue de la
composition’.21 Inderdaad is het zijn eerste experiment met een compositietechniek
die hij vanaf 1921 ook in zijn grote houtsneden

Joris van Parys, Masereel

114
zal gaan toepassen: het centrale motief wordt verweven in verwijzingen, associaties,
citaten uit verleden en toekomst, in gebeurtenissen die zich op verschillende tijdstippen
en op verschillende plaatsen voordoen, zodat elke prent een compleet verhaal wordt.
Doorgaans wordt dat ‘simultanisme’ toegeschreven aan de invloed van expressionisten
en futuristen, maar met evenveel recht kan worden verondersteld dat Masereel
teruggrijpt op de allegorische tekeningen en etsen van Bruegel en Bosch, waarin het
wemelt van de details die op de een of andere manier samenhangen met het karakter
of de geschiedenis van het hoofdmotief. In elk geval is Idée verwant aan de
middeleeuwse allegorieën waarin, door personificatie van abstracte begrippen,
deugden werden geprezen en ondeugden aan de kaak gesteld.22 De naakte Idée blijkt
de verpersoonlijking van de Vrije Gedachte, een tweelingzuster van ‘la Vérité Nue’
in Liluli, die in een door burgerlijke taboes geregeerde maatschappij paniek zaait en
vogelvrij wordt verklaard. In een van de kostelijkste episoden krijgt de goegemeente
haar eindelijk te pakken, perst haar in een keurige jurk, trekt haar schoenen aan en
duwt een hoed op haar hoofd, zodat ze ‘presentabel’ wordt. Wanneer iemand uit het
gezelschap haar vervolgens een spiegel voorhoudt, schrikt ze zich rot en rent in haar
blootje weer de straat op.
Overal tovert Masereel zijn Naakte Waarheid tevoorschijn als een levende uitdaging
aan alles wat in de maatschappij zijn macht dankt aan uitbuiting en onderdrukking.
Terwijl boekverbranders voldaan om een hoopje smeulende as heen staan, rijst zij
alweer hoog boven hen uit, en als de jonge idealist die haar liefheeft tegen de muur
wordt gezet, blijkt ze zelfs immuun voor de kogels waarmee hij wordt doorzeefd. Er
is geen betere parafrase van deze suite denkbaar dan de programmaverklaring van
het kunsttijdschrift Genius, dat Mardersteig en zijn vriend Carl Georg Heise in 1919
hebben opgericht: ‘Der Name Genius ist das Symbol der ewig flammenden Idee, des
Aufschwungs und der ersehnten Reinheit des Menschengeistes.’
De laatste twee Masereels, Idée en Cinq récits, rekent Rolland tot de beste. ‘Dat
doet me veel genoegen,’ schrijft hij aan Zweig, ‘want de vorige twee bevielen me
helemaal niet: de liefdeshistorie en “Pierre et Luce”. Dit keer doet hij een reuzestap
vooruit.’23 Ironisch genoeg worden de Duitse edities Geschichte ohne Worte en Peter
und Lutz de best verkopende buitenlandse uitgaven van Sablier-titels.
Over het typische karakter van de ‘romans zonder woorden’
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waarmee Masereel voortaan geassocieerd wordt, schrijft John Willett dat de technische
kwaliteit van de afzonderlijke prenten vaak minder goed is dan die van ‘andere
expressionistische houtsnijders zoals Beckmann of Kirchner’, maar wie de boekjes
‘leest’ als een verhaal, raakt geboeid door ‘de strenge eenvoud van het medium’, die
een fascinerend tegenwicht vormt voor de vrije vlucht van de verbeelding en de
‘bijna retorische generositeit’.24 Evenals de meeste auteurs gaat Willett er dus van
uit dat Masereel een expressionist is, al is dat allesbehalve vanzelfsprekend. Punten
van vergelijking met Kirchner en de andere leden van Die Brücke zijn er nauwelijks,
en in de direct herkenbare Masereelstijl die in de jaren 1918 tot 1922 ontstaat, zijn
naast expressionistische ook surrealistische en kubistische elementen aan te wijzen.
Vanwege zijn karakteristieke aversie tegen theorieën en etiketten heeft Masereel zelf
geen enkele behoefte om in te gaan op de vraag wat hij ervan vindt dat zijn werk
expressionistisch wordt genoemd. Wat hem betreft, zijn zowel Bruegel als Van Gogh
expressionisten.

VII
Met de wens dat de nadelige wisselkoersen Le Sablier niet fataal worden, reageert
Bazalgette in een brief van 31 december 1919 op Masereels voortdurende klachten
over de steeds duurdere Zwitserse frank en de inflatie in Duitsland en Frankrijk, die
desastreuze gevolgen heeft voor de verkoop van de Sablier-boeken in die landen.
Omdat Arcos veel meer dan Masereel afhankelijk is van de Sablier-inkomsten, besluit
hij niet lijdzaam te wachten tot het te laat is, en in april 1920 vertrekt hij met zijn
vrouw Renée naar Rome om ter plaatse te gaan kijken of de omstandigheden daar
gunstiger zijn. De oorspronkelijke afspraak is, dat Masereel ten laatste in september
eveneens naar Italië zal verhuizen - mogelijk zal Pierre et Luce dus niet in Genève
maar in Rome verschijnen, laat hij Rolland weten.
Met lyrische beschrijvingen van de Italiaanse lente probeert Jouve hem ondertussen
vanuit Florence om een andere reden over te halen naar Italië te komen: in het Zuiden
zou hij zijn kunst helemaal kunnen vernieuwen. Maar Masereel aarzelt - ‘Italië is
een grote onbekende,’ schrijft hij op 20 mei aan Rolland. Zijn twijfels blijken niet
ongegrond, want een paar dagen tevoren heeft hij in een eerste brief uit Rome gelezen
dat Arcos en zijn

Joris van Parys, Masereel

116

Eerste bladzijde van een brief van René Arcos van 17.5.1920 aan Masereel over zijn ervaringen in
Italië

Joris van Parys, Masereel

117
vrouw nog altijd in een hotel logeren omdat er in heel de stad geen geschikt én
betaalbaar huis of appartement te vinden is. Ook niet buiten de stad, ‘waar ze voor
vervallen villa's waarin je zelfs niet voor niks zou willen wonen, 300 duizend lire
voor de zomer durven vragen’.25 Overal krijg je te maken met die schaamteloze
speculatie, alles schijnt met de week duurder te worden en tot overmaat van ramp
breekt er elke dag wel ergens een staking uit. ‘Als je uit het kille Genève komt, is
het leven in Rome een permanente roes,’26 maar dat Italië uit zakelijk oogpunt niet
direct een aantrekkelijk alternatief vormt, wordt Arcos definitief duidelijk na een
paar ontgoochelende contacten met Romeinse drukkers. Eind augustus keert hij terug
naar Zwitserland, waar hij nog een jaar zal blijven voor hij in september 1921 naar
Parijs verhuist. In de eerste plaats om zich als toekomstig hoofdredacteur van Europe
bezig te houden met de voorbereiding van het nieuwe tijdschrift, maar ook om, met
Masereels zegen, te proberen Le Sablier alsnog nieuw leven in te blazen.
Veel komt daar niet van terecht, want tussen 1922 en 1925 geeft hij niet meer dan
vier nieuwe titels uit, vier boekjes van de vrienden met wie hij in Genève is gestart.
In 1922 Lettres d'Auspasie van Duhamel en in 1925 achtereenvolgens de eenakter
Le jeu de l'amour et de la mort van Rolland, Poèmes de l'Abbaye van Vildrac en
Suite hollandaise, eveneens van Duhamel. In een brief die hij zes maanden na zijn
vertrek uit Genève aan Masereel schrijft, gaat Arcos uitvoerig in op de redenen van
die geringe activiteit. Voor uitgaven zoals de Sablier-boekjes is er in Parijs zo weinig
belangstelling, dat hij er ernstig aan denkt definitief een punt achter zijn
uitgeverscarrière te zetten. Als de gelegenheid zich zou voordoen, zou hij de hele
stock en de zaak zelf van de hand willen doen. ‘Wat vind jij ervan?’ vraagt hij
Masereel. ‘We zouden al onze schulden kunnen betalen (22.000 francs!) en nog
25.000 francs overhouden om onder ons te verdelen.’ Ook op de oorzaken van het
gebrek aan succes in Parijs gaat hij in. Volgens hem heeft het te maken met een
gebrek aan variatie in het Sablier-fonds en met het feit dat Masereels forse stijl in
Parijs niet wordt gesmaakt. ‘Je hebt hier fervente bewonderaars, en de artiesten heb
je in het algemeen aan jouw kant, maar de meeste boekhandelaren staan afwijzend.
Ik vind dat je dat moet weten... Wat er gebeurd is, is ook een beetje mijn schuld. We
hebben te veel willen doen. Maar dat is allemaal niet zo erg, en uiteindelijk zul je
hier erkenning afdwingen, daar ben ik zeker van.’27
Dat de ‘vigoureuses illustrations’ van Masereel niet in de
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smaak vallen bij de Parijse boekhandelaren, is de reden waarom er eind 1921 een
einde komt aan de serie houtsnedensuites en geïllustreerde uitgaven waarmee Le
Sablier naam heeft gemaakt. In Lettres d'Auspasie, gedrukt in augustus 1922, is het
houtsnedeportret van auteur Duhamel het werk van diens vriend Berthold Mahn, en
omdat die zelf tot de Abbaye-groep heeft behoord, werkt hij ook mee aan de bundel
Poèmes de l'Abbaye, die in februari 1925 verschijnt. De titelpagina heeft Masereel
getekend, maar de enige twee illustraties zijn de houtshede ‘l'Abbaye de Créteil’ van
Mahn en een getekend zelfportret van Vildrac. Een complete breuk met de soberheid
van de Geneefse collectie en een duidelijke aanpassing aan de Franse opvattingen
over boekkunst betekent Duhamels Suite hollandaise, de eerste Sablier-uitgave die
niet in Genève maar in Lyon wordt gedrukt. Het boekje is opgesierd met elegante
blauwe lijstjes, sierletters en sluitvignetten van tekenaar Gabriel Pinta, en alleen het
zwart-witte Sablier-logo herinnert nog aan Masereel. De illustraties voor Arcos'
roman Médard de Paris uit 1929 en de satirische tekeningensuite Capitale uit 1935
vormen Masereels enige noemenswaardige bijdrage aan het Parijse Sablier-fonds.

Ex-libris, 1919

Eindnoten:
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2 Id., p. 1441-1442 (april 1918).
3 Zie René Arcos, ‘Frans Masereel. Der Mann und das Werk’ in Internationale Literatur, nr. 8;
Moskou 1935, p. 93.
4 Bijvoorbeeld de houtsnede ‘Abdis’ in Holbeins Totentanz en Dürers ets ‘De wandeling’ (1496).
5 Een paar jaar later wordt dit stuk in Parijs een kassucces. In 1934 wordt het door Julien Duvivier
verfilmd.
6 Masereel ontmoet hem waarschijnlijk voor het eerst bij Romain Rolland, die op 13.9.1918 in
zijn dagboek noteert: ‘Latzko se rencontre chez moi avec les Masereel.’ (RJG, p. 1593).
7 Zie Mark Edo Tralbaut, Van en over Andreas Latzko; Antwerpen 1964, p. 24-25.
8 René Arcos aan Albert Kundig, 31.10.1921, over Le trésor des humbles (AK).
9 Romain Rolland aan Boni & Liveright, 7.11.1919 (KMO).

Joris van Parys, Masereel

10 Gedichtencyclus uit Leaves of Grass van Walt Whitman, bestaande uit 39 gedichten over de
kameraadschap (de titel is de naam van een plant die de dichter wegens haar waaiervormige
bloeiwijze als symbool van de kameraadschap ziet).
11 Léon Bazalgette aan FM, 26.11.1919 (FMS).
12 FM aan Georges Eekhoud, 18.10.1920 (ML).
13 Georges Eekhoud aan FM (ACM, nr. 153: 9 brieven uit 1920 en 1921 van Eekhoud aan FM).
14 Maurice Maeterlinck aan FM, 6.11.1920. (ACM, nr. 166).
15 Le feu. Journal d'un escouade; Parijs 1916.
16 ACM (zie 13).
17 EF.
18 Louis Paul Boon, Inleiding van de catalogus van de reizende Masereel-expositie van het Vlaamse
Ministerie van Cultuur (1973). Boon had een bijzondere voorkeur voor de suite Le soleil, die
hij een ‘onvergetelijke beeldroman’ noemt, ‘waarin een man het geluk, de vrede, de rust, de
zon zoekt... Toen ik de poging had gewaagd bij elk dezer prentjes een tekst te schrijven, verlangde
een uitgever van mij Masereel te verzoeken deze teksten te mogen illustreren met zijn eigen
houtsneden. Ik heb het niet aangedurfd, het spijt me nog steeds zo heel erg. Ik bewonderde
Masereel zo fel, dat ik naar hem opkeek als naar een der goden.’ Zie ook Herwig Leus, ‘Het
potlood als roede’ in Nieuw Wereldtijdschrift, 3/85, Antwerpen 1985, p. 44: ‘In de winter van
datzelfde jaar (1941) snijdt Boon - geïnspireerd door de houtsnedenbundel Zon van Frans
Masereel - een expressionistische ‘beeldroman’ in 23 lino's, 3 mensen tussen muren, waarbij
hij begeleidende teksten schrijft.’
19 Charles Vildrac aan FM, 12.6.1920 (AHK).
20 BF, p. 133-135. De vertaling van de volledige brief volgt onder V.
21 FM aan Romain Rolland, 21.2.1920 (FR).
22 Van onder anderen Albrecht Dürer en Pieter Bruegel zijn tekeningen van gepersonifieerde
eigenschappen bekend, zoals Prudentia (Wijsheid) en Justitia (Rechtvaardigheid).
23 Romain Rolland aan Stefan Zweig, 9.12.1920; BRZ I, p. 596.
24 John Willett, ‘Artist against War’ in The Times Literary Supplement; Londen, 29.7.1960.
25 René Arcos aan FM; Rome, 12.5.1920 (AK).
26 René Arcos aan FM; Rome, 13.5.1920 (AK).
27 René Arcos aan FM; Parijs, 16.3.1922 (AK). Dat Le Sablier tot na de tweede wereldoorlog
blijft bestaan, is grotendeels te danken aan het internationale succes van de grote
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Merlijn en de Leeuw
(1920-1921)
I
Voici la première exposition d'ensemble de Frans Masereel. Elle sera
pour beaucoup une révélation car on ne connaissait de Masereel jusqu'ici
que ses admirables gravures sur bois, illustrations des ouvrages publiés
par le Sablier et oeuvres personnelles... L'art de Masereel est franchement
un art d'inspiration populaire. Les grands panneaux, en couleurs et en
noir et blanc, que nous avons vus à son exposition, nous confirment dans
cette opinion.1
René Arcos in La Feuille, 10 januari 1920
In het najaar van 1919 ondernemen de dadaïsten van Zürich een eerste poging om
Parijs en Genève te ‘dadaïseren’. De sensatie van het eerste naoorlogse Salon
d'Automne in het Parijse Grand Palais zijn de dadaïstische schilders, en op 2 december
begint in de Grande Salle des Eaux-Vives in Genève ‘het eerste dadaïstisch
wereldcongres’, dat ter plaatse is voorbereid en wordt voorgezeten door ‘Opperdada’
Walter Serner. Volgens de correspondent van het Prager Tagblatt bestaat het publiek
in de zaal vooral uit schoolkinderen voor wie de extravagante kleding van de
congresdeelnemers en het luidruchtige, chaotische vertoon op het podium een
exotische attractie vormen. Het congres eindigt trouwens in algemeen tumult en met
een ingrijpen van de Geneefse politie na een dadaïstische ruzie tussen Serner en
Tristan Tzara: die acteren zo overtuigend, dat een deel van het publiek in paniek
raakt wanneer Serner ineens een pistool trekt en Tzara ‘neerschiet’.
Tijdens het congres loopt in de Salle de la Librairie Kundig op de place du Lac
een expositie van Alexander Archipenko, en begin januari opent in dezelfde zaal van
boekhandelaar, uitgever en vendumeester William Kundig een eerste kleine
overzichtstentoonstelling van Masereel. Terwijl de expositie van de Rus algemene
hilariteit veroorzaakt, wordt die van Masereel wegens de onverwacht grote
belangstelling twee weken verlengd. Serners opmerking in een brief2 aan Tzara dat
Kundig zich heeft gebla-
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meerd met ‘les machins de Masereel’ illustreert op aandoenlijke wijze hoe breed de
kloof tussen de twee wel is: voor Masereel behoort de wereld van dada tot de
spektakelkunst die Rolland ‘la foire sur la place’ noemt, terwijl Serner hem na hun
kennismaking in december als ‘een volslagen idioot’ bestempelt: ‘J'ai fait la
connaissance de Masereel. C'est un idiot complet. Incroyable,’3 meldt hij aan Tzara
- een kwalificatie die overigens minder cru is dan ze lijkt, want ook de Duitse
dadaïstische concurrentie werpt hij dat soort liefelijkheden naar het hoofd. Wegens
zijn gevoel van dadaïstische superioriteit heeft Serner zich bovendien totaal verkeken
op Masereel. Aan Tzara schrijft hij wel dat hij de tekenaar van La Feuille heeft
ingepakt, maar in feite denkt Masereel er niet aan het blad over te leveren aan de
nihilistische spielereien van de dadaïsten.
In die weken heeft hij trouwens wel andere dingen aan zijn hoofd, want voor de
tweede keer al in minder dan twee jaar tijd doorworstelt hij een diepe depressie. De
oorzaken: oververmoeidheid; de oplopende spanningen in zijn relatie met Pauline;
het leven in een stad waar hij zich geestelijk geïsoleerd voelt; de problemen bij Le
Sablier en La Feuille, waarvan in november een paar duizenden exemplaren door de
Franse politie als ‘bolsjevistische propaganda’ in beslag zijn genomen; én de
dagelijkse portie moedeloos stemmend nieuws over de ‘vredespolitiek’ van de Entente,
waarbij zijn geboorteland zich niet onbetuigd laat. Met plaatsvervangende schaamte
reageert hij op de Belgische medewerking aan de bezetting van het Rijnland, de
Belgische annexatie van de Duitstalige grensdistricten Eupen en Malmedy, de
Belgische weigering om de Sovjetunie te erkennen, de stemmingmakerij in Brussel
tegen Henry Van de Velde, de broodroof aan auteur Georges Eekhoud, die wegens
een pacifistische uitlating in een interview uit de bezettingstijd een doceerverbod
opgelegd krijgt. ‘Als ik mijn Belgisch hart nog een enkele keer voel kloppen, is het
van schaamte,’4 schrijft Masereel aan Rolland. En een week later aan Eekhoud: ‘Ik
denk aan u, als ik aan mijn land denk, als aan mijn ware vaderland. Ik heb het liever
niet over wat het tegenwoordig is, dat is te triest, te ridicuul en te misselijk.’5 In juli
1919 heeft hij in twee opeenvolgende tekeningen voor La Feuille lucht gegeven aan
dezelfde gevoelens. Na de opheffing van de Belgische neutraliteit ziet hij ‘La future
petite Belgique’ als een dwerg met een kanon onder elke arm (24 juli). En onder de
titel ‘Les deux croix’ (25 juli) staat de Belgische kardinaal Mercier6, die zich door
president Poincaré van Frankrijk het Croix de
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Guerre op de borst heeft laten spelden, als een levende contradictie naast het kruis
op Golgotha - een tekening met dezelfde boodschap als de prent in ‘Les morts parlent’
waarop een gesneuvelde infanterist aan de voeten van de gekruisigde Christus de
bedenking maakt dat de wereld na al die eeuwen nog altijd niet is veranderd.

II
Een honderdtal boekillustraties, ruim 150 houtsneden voor Fait divers, Histoire sans
paroles en Idée, meer dan 100 tekeningen voor La Feuille, een 20 olieverfschilderijen
en een aantal grote penseeltekeningen: dat is een niet eens volledig overzicht van
Masereels produktie in 1920. ‘Als ik zoveel werk, beste vriend,’ schrijft hij aan Van
de Velde, ‘dan heeft dat twee redenen: 10 ik kan niet anders en 20 (minder belangrijk)
ik moet mijn brood verdienen. Dat is nu moeilijker dan ooit, maar als ik niets meer
te vertellen had, zou ik liever kaas- of groenteboer worden. Ik ben te weinig estheet
om ermee genoegen te nemen alleen maar artiest te zijn.’7 Met de constatering dat
hij ‘niet anders kan’, legt Masereel het karakter van zijn kunstenaarschap bloot. In
stormachtige perioden zoals in 1920 en 1922 neemt zijn werkdrang proporties aan
die hij zelf beangstigend vindt: ‘Ik ben vreselijk moe, maar de vermoeidheid kan me
niet tegenhouden, ik kan niet stoppen, en dat maakt me soms bang.’8 In die tomeloze
scheppingsdrift ziet Jouve het gevaar dat zijn vriend op den duur roofbouw zal gaan
plegen op zijn talent, omdat hij in Genève geen nieuwe ideeën meer opdoet.
Hoewel hij Rolland in december heeft beloofd dat hij zich elke dag een paar uur
rust zal gunnen, belandt Masereel een maand later op de bodem van zijn reserves:
vanaf 30 januari moeten de lezers van La Feuille zijn tekening op de voorpagina
twee weken missen. Twee weken die hij doorbrengt in Lugano, waar hij dank zij de
rust, het schitterende winterweer in Ticino en het opbeurende gezelschap van Paulines
twintigjarige dochter Paule - ‘un merveilleux ami’9 - snel recupereert. Zijn handen
jeuken om weer aan de slag te gaan en hij kan het niet laten om in zijn kamer in Hotel
St. Gotthard af en toe aan de illustraties voor Pierre et Luce te werken. Tegen het
eind van die tweede noodvakantie, op 11 februari, ziet hij in Locarno Rainer Maria
Rilke terug, die hier in een pension de winter doorbrengt. Ook voor de dichter zijn
het

Joris van Parys, Masereel

122
onzekere tijden, al maakt hij ongegeneerd gebruik van de diensten van rijke
bewonderaars en bewonderaarsters als Nanny Volkart (‘Nike’), een nicht van Georg
Reinhart. Zij is het, die Reinharts broer Werner ertoe beweegt voor de dichter het
13de-eeuwse kasteeltje Muzot in de buurt van Sierre te huren, waar hij in 1922 de
Sonette an Orpheus zal schrijven. Rilke heeft Masereel in oktober al in Genève
ontmoet.10 Bij hun weerzien in Locarno hebben ze het allicht over hun
gemeenschappelijke vrienden, Rolland, Zweig en Van de Velde, over Vlaanderen,
waar de dichter in de zomer van 1906 met een programma van Verhaeren op zak
heeft rondgetoerd, en over de Duitse editie van Mon livre d'heures, die Rilke gaarne
bij Insel had zien verschijnen. ‘Einzelne Seiten sind von der bescheidenste
Meisterschaft, grossartig und selbstverständlich,’11 heeft hij in zijn aanbeveling aan
uitgever Kippenberg geschreven. Wat hem van Vlaanderen het sterkst is bijgebleven,
zijn de boeteprocessie van Veurne en het alles overstemmende klokkengebeier tijdens
de Maria-Hemelvaartprocessie in de nauwe straten van Gent. De auditieve sensatie
die Masereel zichtbaar maakt in ‘Les cloches’, een van de prenten uit Souvenirs de
mon pays waar hij zelf het meest van houdt, verwoordt Rilke in de aanhef van zijn
Gentse gedicht ‘Die Marien-Prozession’12:
Aus allen Türmen stürzt sich, Fluss um Fluss,
hinwellendes Metall in solchen Massen
als sollte drunten in der Form der Gassen
ein blanker Tag erstehn aus Bronzeguss.

Midden februari keert Masereel met het leven verzoend naar Genève terug. Het wordt
trouwens een voorjaar met prettige verrassingen, want begin april komen zijn moeder
en zijn zus Marie-Louise twee weken op bezoek, en kort daarna reizen ook Lava en
Robert naar Genève. Dat eerste weerzien na vijf jaar met zijn ouders doet extra goed
omdat zij hem niet als een verloren zoon beschouwen maar integendeel zijn
pacifistische overtuiging delen. Eveneens in maart en april 1920 brengen de
Abbaye-dichters Charles Vildrac en Luc Durtain hem de groeten van hun vrienden
in Parijs, in het bijzonder van Bazalgette, voor wie de reis nog te vermoeiend is.13
Voor Durtain en Vildrac, die beiden als arts in een militair hospitaal de gruwelijkste
dingen hebben meegemaakt, is die eerste buitenlandse reis na de oorlog een soort
geestelijke gezondheidskuur. Jaren later herinnert Durtain zich
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nog de lenteochtend in Genève waarin hij met Arcos naar de route des Acacias
wandelde, naar het ‘rustieke chalet’ waar Masereel toen woonde:
Un grand gaillard en manches de chemise s'escrime à la pompe d'une
fontaine. L'homme me conduit à la maison, vers son établi jonché de
dessins aux lignes puissantes. Ce fut là, peut-être que, pour moi, commença
la guérison.14
Na zijn vakantie in Ticino werkt Masereel afwisselend aan Idée en Histoire sans
paroles en aan de illustraties voor Pierre et Luce en Der ewige Jude, Kippenbergs
vertaling van De wandelende Jood. Naar de tekening ‘Business Man’ uit 1919 snijdt
hij in maart een kleine houtsnede voor Genius15, de schitterend geïllustreerde
halfjaarlijkse publikatie op groot-folioformaat die Mardersteig en Carl Georg Heise
van 1919 tot 1921 bij Kurt Wolff Verlag uitgeven. De houtsnede is bestemd voor
het eerste Genius-boek van de tweede jaargang, waarvoor Henry Van de Velde op
vraag van Mardersteig een opstel van zes bladzijden schrijft dat Masereels
voornaamste introductie in de Duitse kunstwereld zal worden.
Naast de houtsneden voor boekuitgaven en periodieken snijdt Masereel in 1920
ook een eerste grote losse prent, ‘Les fumées’.16 De ideële overeenkomst tussen dit
visioen van walmende fabrieksschoorstenen waarvan de rook hele arbeidersgezinnen
meevoert, en de Bosch-achtige buitentekstminiatuur ‘L'enfer’ in het 15de-eeuwse
getijdenboek Les très riches heures du duc de Berry kan bijna geen louter toeval
zijn: op een gigantische oven waarvan de helse vlammen door duivels met blaasbalgen
worden aangewakkerd, troont een vuurspuwende Leviathan, en in zijn vlammende
adem dwarrelen verdoemde mannen en vrouwen, verdoemd zoals de arbeiders en
arbeidsters in ‘de Vlaamse hel’ van de vooroorlogse textielfabrieken in Gent.
Met grote prenten zoals ‘Les fumées’ zal Masereel proberen een ander publiek te
bereiken dan de collectioneurs en bibliofielen die de Sablier-uitgaven hebben gekocht.
Omdat van elk blok een paar tientallen afdrukken worden gemaakt, hoopt hij dat ze
niet allemaal in bibliotheken, prentenkabinetten en privé-collecties zullen verdwijnen
en dat een aantal ingelijst aan de muur zal komen te hangen bij mensen die zich de
weelde van een goed schilderij niet kunnen veroorloven. Die ambitie om kunst voor
iedereen toegankelijk en betaalbaar te maken, zelfs bij een zogenaamd niet in kunst
en cultuur geïnteresseerd publiek het
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esthetisch gevoel aan te spreken en de geest te verruimen: dat is de sociale motivatie
achter Masereels voorkeur voor grafiek. ‘Een schilderij verkopen: prima, maar dat
verdwijnt wel in een collectie of in het huis van de een of andere meneer, en daarmee
is het afgelopen. Een begrafenis eerste klas, eigenlijk... Ik heb voor de houtsnede
gekozen omdat ik daarmee een groot publiek kan bereiken.’17

III
In mei verliest Masereel zijn enige vaste bron van inkomsten. ‘Je moet weten dat La
Feuille als dagblad niet meer bestaat,’ schrijft hij op 28 juni aan Zweig, ‘het is een
weekblad geworden, op een heel klein formaat. Ik word niet meer betaald en het ziet
ernaar uit dat het moeilijk zal worden.’18 Vandaar dat hij een paar weken later bij
Mardersteig aandringt op betaling van de 10.000 mark honorarium voor het
Stundenbuch, dat begin december zal verschijnen. Zelfs als weekblad blijkt La Feuille
niet meer leefbaar, zodat Debrit zich in augustus verplicht ziet de publikatie definitief
stop te zetten.19 Weliswaar verwijst de tekening van een gevelde soldaat in het
allerlaatste nummer (14 augustus 1920) naar de Pools-Russische oorlog, die op dat
moment in volle hevigheid woedt, maar door de keuze van de titel ‘Remember’ wordt
ze een aanklacht tegen alle oorlogen van alle tijden.
Begin maart, nog voor Arcos naar Italië is vertrokken, heeft Masereel zich in een
brief aan Zweig afgevraagd of hij er niet beter aan zou doen naar Duitsland,
bijvoorbeeld naar München, te verhuizen. Naar België kan en wil hij niet terug en
hij is er zeker van, zegt hij, dat hij in Duitsland beter zijn brood zou verdienen dan
in Frankrijk. Zo denkt ook Zweig erover: ‘Voor jou zou Duitsland een veel groter
veld van mogelijkheden betekenen dan Frankrijk en ik geloof dat je hier als kunstenaar
veel meer en sneller erkenning zou vinden.’20 Alleen: de woningnood is een
levensgroot probleem. In München zijn er lange wachtlijsten, en voor buitenlanders
zijn de autoriteiten extra streng. Bovendien valt te vrezen dat de boekenverkoop,
vooral de verkoop van geïllustreerde, dus duurdere boeken, door de economische
crisis in Duitsland zwaar getroffen zal worden. In ieder geval moet hij om te beginnen
een verblijfsvergunning zien te krijgen, en ook dat zal een probleem zijn, vrezen de
Zweigs. Hoe moeilijk dat wel is, blijkt uit het stuk ‘Reisende, meidet Bayern!’21
waarin Kurt Tucholsky
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oproept tot een boycot van Beieren omdat elke reiziger die ‘geen nationale bierbuik
van Beierse origine’ heeft, door de Münchense politie-instanties als vreemd gespuis
wordt behandeld. Een inreisvergunning is ‘moeilijker te bemachtigen dan een pas
voor Nicaragua’, en zelfs voor Duitse landgenoten gelden in Beieren allerlei
verordeningen, beperkingen en meldingstermijnen.
In oktober 1920 wordt de internationaal bekende seksuoloog Magnus Hirschfeld
na een lezing in München op straat in elkaar geslagen door studenten die hem alsnog
willen laten boeten voor zijn ‘defaitistische’ houding tijdens de oorlog. Dat het niet
om een alleenstaand Beiers incident gaat, blijkt uit de uitlatingen van de chef-staf
van de Reichswehr, die het als zijn taak beschouwt ‘de geest die ons ooit naar Sedan
en over honderd slagvelden naar West en Oost heeft gevoerd, in de Reichswehr en
in het volk levend te houden.’22 In dat klimaat hoeft het niet te verbazen dat op 9
september bij de Berlijnse uitgeverij Malik het pasverschenen album Gott mit uns
van George Grosz in beslag wordt genomen - negen litho's die Tucholsky in Die
Weltbühne 'de geestigste en uit artistiek oogpunt de meest geslaagde afrekening met
het oude en het nieuwe Pruisisch militarisme’23 noemt. Zes maanden later, in juni
1921, verschijnt in hetzelfde Berlijnse weekblad het stuk ‘Masereel und Debrit’ van
Georg Friedrich Nicolai. De concrete aanleiding is het verschijnen van het boekje
Politische Zeichnungen, een door Kasimir Edschmid samengestelde selectie van 48
tekeningen uit La Feuille, maar Nicolai staat ook stil bij het lot van Jean Debrit, die
in Zwitserland het slachtoffer van een stilzwijgend ‘Berufsverbot’ is geworden, in
Duitsland als leraar Frans aan de kost probeert te komen maar ook hier niemand
vindt die hem wil helpen. In vergelijking met Debrit heeft Masereel niet te klagen:
succes voor het in december verschenen Stundenbuch (‘te oordelen naar de vele
verzoeken om medewerking aan Duitse tijdschriften’) en voor een expositie van zijn
werk in de grootste boekhandel van München, en de best mogelijke publiciteit dank
zij Van de Veldes enthousiaste opstel in Genius. Toch is dat succes even relatief als
dat van Rollands anti-oorlogsdrama Die Zeit wird kommen (Le temps viendra) in het
Deutsche Volkstheater. Onvermijdelijk komt Masereel tot de conclusie dat hij in
Berlijn als buitenlands pacifist nog sneller last zou krijgen dan Grosz en dat hij in
München niet vrijer zou kunnen ademen dan in Genève. Van het Duitse alternatief
blijft eind 1920 niets méér over dan de vage intentie om ‘ooit eens een paar jaar’ in
Duitsland te gaan wonen.
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Hoe gedesillusioneerd hij zich intussen in het naoorlogse Genève voelt, blijkt vooral
uit zijn brieven aan Rolland. ‘Ja, ik ben het met u eens,’ schrijft hij in 1921, ‘wij
hebben alvast het grote geluk dat we zien wat er aan de hand is, en ze zullen er nooit
in slagen ons een rad voor de ogen te draaien’ - zoals hij het zelf plastischer uitdrukt:
‘et l'on n'arrivera jamais à nous jeter de la m... dans les yeux.’24 Behalve de verziekte
mentaliteit in West-Europa betekent vooral de ontaarding van de Russische Revolutie
een desillusie waarmee hij moeilijk kan leven. Aan de eerste berichten over de ‘Rode
terreur’ heeft hij trouwens weinig geloof gehecht omdat ze perfect pasten in de
Westeuropese pogingen om de Sovjetunie politiek te isoleren en economisch te
wurgen, en omdat hij ze in 1919 heeft horen relativeren door Biroekov, die als
begeleider van een konvooi gerepatrieerde vluchtelingen vier maanden door het land
had gereisd. Toen was Biroekov nog enthousiast over de bolsjevistische onderwijsen landhervormingen en over de relatieve tolerantie van het nieuwe bewind, maar
sedert hij met zijn gezin weer naar Moskou is vertrokken, worden zijn brieven aan
Masereel steeds minder optimistisch. Meer dan onder de barre levensomstandigheden
en de onvoorstelbare materiële problemen in de school waar hij werkt, lijdt hij onder
het revolutionaire fanatisme van zijn zoon Boris - ‘een razende bolsjeviek’25 noemt
Masereel hem - die telegrafist is bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Op
tolstojanen als zijn vader kijkt Boris neer en kritiek op de bolsjevieken duldt hij niet:
wie het niet met hen eens is, zou zonder pardon uit de weg moeten worden geruimd.
Dat hij zich zelfs het recht aanmatigt om de brieven van zijn eigen zus Olga te
censureren, gaat Masereels begripsvermogen helemaal te boven: ‘Op je twintigste
censor zijn, mijn god, is me dat een droevige zaak!’26 Nog uitvoeriger wordt hij
voorgelicht wanneer Biroekov in het voorjaar van 1921 zijn zieke dochter voor een
herstelkuur naar Italië brengt en van de gelegenheid gebruik maakt om zijn vrienden
in Genève op te zoeken. Types zoals Rollands vrijgevochten romanheld Colas
Breugnon zouden het ginder wel heel hard te verduren hebben, concludeert Masereel.
‘Ik ook, denk ik,’ voegt hij eraan toe.

IV
Masereels tekening ‘Business Man’ koopt Georg Reinhart in september 1920 omdat
ze hem herinnert aan zijn vader, ‘die ook een
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business man was en af en toe dezelfde uitdrukking op zijn gezicht had als hij in
gedachten verzonken was.’27 Het bedrijf waarvan Reinhart na de dood van zijn vader
de leiding heeft overgenomen, is de firma Volkart, die al sinds 1851 koffie, cacao,
katoen en rubber uit Indië importeert. Niet alleen op de economische bedrijvigheid,
ook op het culturele leven in Winterthur drukken de schatrijke Reinharts hun stempel.
Georg en zijn drie jongere broers zijn gepassioneerde kunstliefhebbers en
collectioneurs, en alle vier behoren ze tot de meest genereuze mecenassen van het
land. Hans en Werner wonen in het ouderlijk huis Rychenberg, waar Rilke in
november 1919 een gastvoorstelling van Théâtre Pitoëff meemaakt en urenlang in
bewondering zit voor Werners collectie Indische en Perzische miniaturen. Oskar, de
jongste broer, trekt zich in 1924 uit het familiebedrijf terug om zich in zijn landhuis
Am Römerholz, op een heuvel boven Winterthur, helemaal te kunnen wijden aan
zijn schilderijenverzameling28, die zal uitgroeien tot een van de rijkste collecties in
Europa. Georg ten slotte bewoont met zijn gezin het landgoed Tössertobel, en ook
zijn huis is een klein museum. Hoewel zijn interesse vooral naar boekkunst en grafiek
gaat, bevat de Katalog meiner Sammlung die hij in 1922 door Mardersteig laat
drukken, ook een afdeling schilderijen, met werk van onder anderen Cézanne, Corot,
Daumier, Degas, Delacroix, Goya, Renoir, Toulouse-Lautrec en Picasso. Door zijn
kinderen wordt hij ‘Zwarte Koning’ genoemd, en die naam paste hem perfect, zegt
zijn vriend Hermann Hesse, want hij had iets van een magiër, iets mysterieus, ‘zoals
ook zijn wondermooi huis vervuld was van geheimen; van wat lang verborgen werd
gehouden en waartoe slechts naaste vrienden stilaan toegang kregen... De smalle
wenteltrap van zijn studio naar beneden, naar het ondergrondse geheimste en
allerheiligste, naar de gouden Maya en de oude gong...’29
Masereel noemt Reinhart een bijzonderinnemend mens, veeltalig, bereisd en
gecultiveerd, een ware humanist, die door zijn groothartigheid en openheid van geest
zijn maatschappelijke positie deed vergeten en er op het gebied van sociale
voorzieningen voor het personeel voor zorgde dat de firma Gebrüder Volkart dertig
jaar vooruit op haar tijd was. Terwijl Romain Rolland en Henry Van de Velde minder
vanwege het leeftijdsverschil dan door hun intellectuele status vaderfiguren blijven,
wordt Georg Reinhart voor Masereel ‘un bon copain’, al is ook hij twaalf jaar ouder.
Vanwaar die vanzelfsprekende kameraadschap? ‘Wat me vooral treft,’ zegt Reinhart
nadat hij zijn exemplaar van Mon livre d'heu-
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Boven: Masereel met Georg Reinhart (m.) en Ignace Pougatz in 1929 in Mannheim. Onder:
programmaboekje van Androclès et le lion (Genève, seizoen 1921-22) en catalogus van de expositie
van 1921 in Winterthur
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res heeft ontvangen, ‘is dat ik daar zoveel bladzijden in vind die evengoed uit mijn
leven als uit het uwe zouden kunnen komen en voor mij het bewijs zijn dat we in
veel gevallen ongeveer dezelfde kijk op de dingen hebben.’30
Van 26 december 1920 tot 25 januari 1921 neemt Masereel met drie doeken31 deel
aan een grote Internationale Expositie van Moderne Kunst in Genève, maar intussen
is hij hard aan het werk voor een eigen tentoonstelling. ‘Ik heb een vijfentwintig
doeken die min of meer toonbaar zijn. Ik exposeer ze volgende maand in het Museum
van Winterthur,’32 schrijft hij in februari aan Van de Velde. Natuurlijk heeft hij de
expositie te danken aan Reinhart, die de lokale Kunstverein heeft ingeschakeld om
zijn protégés Masereel en Hermann Hubacher, een beeldhouwer uit Zürich, bij het
Oostzwitserse publiek te introduceren. Vanaf 6 maart zijn in de parterrezaal van het
museum 22 doeken van hem te zien, en in het Prentenkabinet hangt een aantal
tekeningen en houtsneden. Dat de expositie weinig aandacht krijgt, kan voor Masereel
zelf geen echte teleurstelling zijn, want hij is nog helemaal niet tevreden over hetgeen
hij als schilder aflevert. Doeken uit 1920 zoals ‘Les romanichels’ (Zigeuners), ‘A la
fenêtre’, ‘Souvenir de Londres’ en ‘La fleur’ zijn eerder het werk van een schilderend
graficus dan van een schilder. Zowel stilistisch als compositorisch zijn ze sterk
verwant aan de grote houtsneden en penseeltekeningen uit dezelfde periode, en met
‘Le directeur’ en ‘Les actionnaires’ (‘De aandeelhouders’) doet Masereel zelfs een
nogal nadrukkelijke poging om ook de sociale thematiek van zijn grafisch werk in
zijn schilderkunst te introduceren: geestelijk voedsel voor het volk moet kunst zijn,
in plaats van een privilege van verzamelaars en speculanten. Dat hij de
muurschildering jarenlang als zijn ware roeping beschouwt, heeft daar alles mee te
maken.
Behalve voor portretten zal Masereel nooit gebruik maken van modellen. De
gezichten op zijn doeken zijn de gezichten van wandelaars in het park, klanten op
een caféterras of toevallige passanten op straat. Zo laat hij zich bijvoorbeeld vaak
inspireren door de vrouwen die in de motorfietsenfabriek aan de route des Acacias
werken. Volgens Arcos zou meer dan een van de arbeidsters die Masereel op straat
passeren zichzelf herkennen op ‘Ouvrières’ of andere doeken uit 1920 en 1921. Op
een van de schilderijen die in Winterthur te zien zijn, een liggend naakt, is de
blikvanger niet de slapende vrouw maar de starogende zwarte kat op de voorgrond.
Hetzelfde symbool van de vrouwelijke sen-
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sualiteit is terug te vinden op ‘Les amoureux’ en natuurlijk op de doeken ‘Le chat
rouge’ (1926) en ‘Intérieur au chat’ (1957) en op de houtsneden ‘Le chat’ (1955) en
‘Le chat noir’ (1960). Hoewel er bij Masereel thuis altijd katten hebben rondgelopen
- Paule is er dol op - houdt hun opvallende aanwezigheid in zijn werk ongetwijfeld
ook verband met de kattengedichten in Les Fleurs du mal van Baudelaire, een van
zijn favoriete dichters. Niet toevallig is de houtsnede ‘Hommage à Baudelaire’ uit
1946 eveneens een ‘liggend naakt met kat’, een evidente verwijzing naar onder andere
deze verzen33:
Viens, mon beau chat, sur mon coeur amoureux;
Retiens les griffes de ta patte,
Et laisse-moi plonger dans tes beaux yeux,
Mêlés de métal et d'agate.

V
In 1918 heeft Masereel in Rüschlikon zijn vriendschap met Zweig bezegeld, in 1919
in Villeneuve zijn nauwe band met Rolland, en begin maart 1921 ontstaat in
Winterthur zijn levenslange vriendschap met Georg Reinhart: na zijn bezoek naar
aanleiding van de opening van de expositie spreekt Reinhart hem in hun briefwisseling
aan met ‘Lieber Fransl’, en een paar maanden later schakelt Masereel zelf over van
‘Cher Monsieur Reinhart’ op ‘Cher Merlin’, een allusie op de demonstraties van
vingervlugheid waarmee Reinhart zijn vrienden gaarne verbaast. Tijdens dat verblijf
in Winterthur heeft Masereel aanvaard om drie kapelletjes te decoreren die de
Reinharts hebben laten bouwen aan het steile voetpad van de hoofdweg naar
Tössertobel. In april laat hij Reinhart weten dat hij aan bas-reliëfs in steen of terracotta
denkt, omdat hij daarin expressiemogelijkheden hoopt te vinden die buiten het bereik
van de schilder liggen.
De opdracht voor Winterthur is de reden waarom de Masereels in juni van de route
des Acacias weer naar de binnenstad verhuizen, naar nr. 15 van de chemin des Grands
Philosophes. Daar heeft Frans een groter atelier, waar hij ‘gemakkelijker zal kunnen
werken’. Te oordelen naar zijn produktie van die zomer is dat inderdaad het geval:
behalve de ontwerpen voor de bas-reliëfs in Winterthur en de houtsneden voor de
Sablier-uitgaven Souvenirs de mon pays en Quelques coins du coeur, heeft hij de
voorbije maan-
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den 50 grote tekeningen gemaakt, meldt hij op 9 september aan Van de Velde. Een
aantal daarvan heeft hij hem een paar dagen eerder opgestuurd met boeken en
houtsneden die bestemd zijn voor een expositie in de Rotterdamsche Kunstkring.
Natuurlijk zou hij gaarne zelf naar Nederland reizen en van de gelegenheid gebruik
maken om Van de Velde in Wassenaar te bezoeken, maar zolang ‘het lieve (?) België’
hem een paspoort weigert, blijft dat uitgesloten.
Waarover hij het in zijn brief aan Van de Velde niet heeft, is het geïllustreerde
filmscenario dat hem al de hele zomer bezighoudt. Film beschouwt hij als het medium
van de toekomst, schrijft hij aan Rolland. Een medium met dezelfde functie als een
fresco, maar met de extra mogelijkheden van de massale verspreiding. Zijn
enthousiasme werkt aanstekelijk en inspirerend, want binnen een paar weken schrijft
Rolland La révolte des machines ou la pensée déchaînée, een grotesk-satirisch verhaal
dat zich afspeelt in een overgemechaniseerde maatschappij waarin de machines de
macht grijpen. Het idee voor een door Rolland geschreven film met decors van
Masereel komt van een niet nader genoemde rijke Duitser in Genève die de produktie
zou financieren via een Zwitserse maatschappij, omdat hij zelf vanwege zijn
nationaliteit op te veel weerstanden zou botsen.
Uit de correspondentie over hun gemeenschappelijk project blijkt dat Rolland en
Masereel grootse plannen koesteren. ‘Votre idée d'une série de films différents est
merveilleux, et si vous êtes content de votre collabo, je suis votre homme,’34 schrijft
Masereel op 21 juli - een paar dagen voor hij met zijn neus op het ontnuchterende
feit wordt gedrukt dat zelfs zijn getrainde gewrichten af en toe rust nodig hebben.
Sedert het begin van het jaar heeft hij bijna zonder onderbreking getekend, gesneden,
gebeiteld en geschilderd, en dat wreekt zich nu: wegens de pijn in zijn overbelaste
rechterpols kan hij eind juli zelfs geen brief meer schrijven. Wekenlang verkeert hij
in paniek, want het duurt tot september voor hij weer voorzichtig kan beginnen
tekenen. De mesjes en gutsen die hij bij het houtsnijden gebruikt, kan hij pas in
oktober weer zonder hinder hanteren.
La révolte des machines wordt in december als laatste Geneefse Sablier-uitgave
gedrukt, maar tegen die tijd vindt Rolland zijn tekst niet goed genoeg meer om te
worden gepubliceerd, en ondanks Masereels aandringen blijft de oplage in de kelders
van drukkerij Kundig liggen. Merkwaardig genoeg gaat hij er wel mee akkoord dat
een Amerikaanse vertaling onder de titel Man,
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Lord of Machinery in 1923 in afleveringen in het Newyorkse tijdschrift Vanity Fair
verschijnt en dat The Dragon Press in Ithaca, New York, in 1932 ook een boekuitgave
van zijn ‘motion picture fantasy’ in de handel brengt.

VI
De reis naar Duitsland waarover Masereel het in september in zijn brief aan Van de
Velde heeft, maakt hij met Pauline in het gezelschap van de Duitse auteur Carl
Sternheim en diens vrouw Thea, die in 1919 in Uttwil zijn komen wonen en daar
trouwens korte tijd buren van Van de Velde zijn geweest. Omdat Kurt Wolff ook
Sternheims uitgever is, hebben zij in december 1920 Mein Stundenbuch onmiddellijk
in handen gekregen. Allebei waren ze zo sterk onder de indruk, dat ze de gelegenheid
om in maart 1921 in het nabije Winterthur nader kennis te maken met het werk van
Masereel niet voorbij hebben laten gaan. Een paar dagen later komt het in Zürich tot
een eerste ontmoeting met Masereel zelf en kort nadien zijn de Sternheims op bezoek
in Genève. Waarschijnlijk doen ze bij die gelegenheid het aanbod om hem te
introduceren bij de uitgevers en kunsthandelaren die ze in Berlijn kennen, want op
9 oktober spoort hij met Pauline via Zürich naar Romanshorn, en vandaar met de
Sternheims naar Berlijn. In de week van 20-25 oktober zullen ze doorreizen naar
München en Leipzig, en vanuit München hoopt Masereel eindelijk de Zweigs in
Salzburg te kunnen bezoeken.
Het contrast tussen de provincialistische gezapigheid van Genève en de overspannen
sfeer in het Berlijn van 1921 is even frappant als het verschil tussen Gent en Parijs
in 1909. Terwijl Sternheim hem overal meetroont, hem elke dag aan weer andere
mensen voorstelt, moet Masereel af en toe hetzelfde gevoel hebben als Zweig, die
een maand later voor een paar lezingen in Berlijn is en zijn vele vluchtige
ontmoetingen daar vergelijkt met de telegraafpalen die voorbijschuiven als je in de
trein zit.
In Berlijn maakt Masereel kennis met Israel Ber Neumann, eigenaar van de
kunstgalerij waar in 1918 een van de eerste ‘Dadasoirées’ is georganiseerd, en met
uitgever Erich Reiss, die met Neumann het tijdschrift Der Anbruch uitgeeft. Bij Reiss
verschijnt een paar maanden later het bundeltje Politische Zeichnungen uit La Feuille,
bij Neumann in 1921 de tekeningensuite Grotesk-Film. Een van de nummers van
Der Anbruch uit 1922 is uitsluitend geïllu-
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streerd met tekeningen van Masereel. Behalve aan Neumann en Reiss stelt Sternheim
hem ook voor aan zijn huisvrienden Alfred Flechtheim, een van de bekendste Duitse
kunsthandelaren van de jaren twintig, en Franz Pfemfert, de eigenzinnige communist
die sedert 1911 naam heeft gemaakt als uitgever van het expressionistische weekblad
Die Aktion. Ook daarin zullen in de loop van 1922 tekeningen uit La Feuille
verschijnen en bovendien een artikel van Thea Sternheim over Masereel. Flechtheims
galerijen in Berlijn en Düsseldorf zullen Masereels eerste Duitse exposities
organiseren, en bij hem ondertekent Masereel op 17 oktober het contract voor de
bibliofiele editie van Carl Sternheims satire Fairfax, die hij met litho's zal illustreren.
Vier dagen later schrijft Zweig in een brief aan Rolland dat hij uit München een
telegram van Masereel verwacht:
Ik wil hem met mijn vrouw onmiddellijk bezoeken, want helaas heeft hij
geen visum voor Oostenrijk. Zelden was mijn ongeduld om een vriend
weer te zien zo groot als nu bij Masereel; ik ben zo op hem gesteld omdat
hij mij ook als kunstenaar zoveel vertrouwen inboezemt, omdat hij een
mens is die zich ontwikkelt, die aan het groeien is, voortdurend in een
strijd met zichzelf gewikkeld om zich te kunnen blijven vernieuwen.
Waarachtig leven alleen die mensen die zich vernieuwen en toch zichzelf
blijven, die, zoals Goethe zegt, ‘gewaltsam aus sich herausfahren wie aus
einer Schlangenhaut und jedes Jahr eine andere abstossen’. Ik heb in
weinig mensen zoveel vertrouwen als in hem.35
Buiten Zweig ontmoet Masereel in München ook Mardersteig, met wie hij afspraken
maakt over de Duitse edities van Le soleil en 25 Images en over de illustraties voor
nog drie vertalingen van Charles-Louis Philippe.36 Allicht wordt hij door Mardersteig
voorgesteld aan Kurt Wolff en Carl Georg Heise, mede-uitgever van Genius en vanaf
1922 directeur van het museum in Lübeck, waar hij onmiddellijk een
Masereel-expositie zal organiseren. Heise is het ook die, voorlopig met even weinig
succes als de Sternheims, probeert Wolff ertoe te bewegen goedkope edities van
Masereels houtsnedensuites in de handel te brengen. Met Wolff zelf raakt Masereel
pas bevriend nadat hij naar Parijs is verhuisd.
De laatste etappe van de reis is Leipzig, waar Masereel bij Insel onderhandelt over
de herdruk van de eerste Verhaeren-bundel, Fünf Erzählungen, en de uitgave van de
tweede bundel (Der seltsame Arbeiter, Le travailleur étrange) en van Der ewige
Jude voorbe-
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reidt. Op 25 oktober, op de laatste avond van zijn verblijf, woont hij in het Leipziger
Schauspielhaus de eerste van een reeks vertoningen van Die Hose bij, de populairste
van Sternheims satirische komedies. In Berlijn is hij met Heinrich Mann en andere
relaties van de Sternheims eregenodigde op de première van Carls nieuwste stuk
Manon Lescaut in het Theater in der Königgrätzer Strasse.
Nadat ze op de terugreis twee dagen in Uttwil bij de Sternheims op adem zijn
gekomen, keren de Masereels op 1 november via Villeneuve terug naar Genève. ‘Ik
heb Masereel de dag na zijn terugkeer uit Duitsland gezien,’ schrijft Rolland aan
Zweig. ‘Hij was gelukkig dat hij u heeft ontmoet en hij was diep onder de indruk
van de intellectuele vitaliteit van Duitsland.’ Het vervolg is een echo van Zweigs
brief uit Salzburg, een blijk van bewondering en genegenheid die des te authentieker
is omdat het niet om een voor publikatie bestemde hulde gaat:
Onze Frans! Ik ben even erg op hem gesteld als u, hij behoort tot de
weinige sterke creatieve figuren van onze tijd, die zich voortdurend
vernieuwen en toch altijd zichzelf blijven... Ik hou van die wijde zielen met
een harde kern. Op die van Masereel zouden ze allemaal hun tanden
breken.37
Grotesk-Film, het eerste resultaat van de Duitse reis, kondigt Masereel in een brief
aan Reinhart aan als ‘un petit livre de dessins satirico-comico-lubrico-épico-et-tristo’38:
achttien bizarre seksuele fantasieën, zwarte satiren tegen het burgerfatsoen en
nachtmerrieachtige toekomstvisioenen. Henry Van de Velde heeft het over ‘ses
visions les plus délirantes’, en de tekeningen doen hem zelfs denken aan het gedicht
‘La charogne’ van Baudelaire. Reinhart daarentegen kent Masereel goed genoeg om
te weten dat de bloedige ernst waarmee diens werk wordt geanalyseerd, niet altijd
op haar plaats is. ‘Zedig en kuis,’ noemt hij het boekje, ‘een passend geschenk voor
meisjescommunicanten.’

VII
Behalve Masereel en de Duitse beeldhouwer Fritz Huf heeft Rilke in oktober 1919
in Genève ook toneelregisseur en acteur Georges Pitoëff opgezocht, ‘een geniale
jonge Rus die met zijn vrouw en een gezelschap dat uit toevallige ontmoetingen is
gegroeid, alles
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opvoert wat aan zijn visie beantwoordt, stukken uit alle mogelijke landen en alle
mogelijke talen.’39 Théâtre Pitoëff is in 1915 in Genéve opgericht, maar pas nadat
het gezelschap in 1922 naar Parijs is verhuisd, zal Pitoëff bekend worden als een van
de grote vernieuwers van het Europese theater. Hij is bijvoorbeeld de eerste die
Genève en Parijs kennis laat maken met het werk van Shaw, Cocteau, Anouilh en
Schnitzler. Voor de komedies van Shaw heeft Pitoëff een bijzondere voorliefde. In
Genève heeft hij al Candide, Le disciple du diable en Le soldat de chocolat opgevoerd,
en in de zomer van 1921 vraagt hij Masereel kostuums en decors te ontwerpen voor
Androcles et le lion, een ‘dramatische fabel’ die Shaw heeft gebaseerd op een legende
uit de tijd van de eerste christenen. De christelijke slaaf Androcles verlost in de
woestijn een leeuw van een gevaarlijke doorn in zijn poot, staat later als gladiator in
het Romeinse Coliseum oog in oog met hetzelfde dier en wordt door de leeuw herkend
en gespaard. In Shaws bewerking Androcles and the Lion wordt het verhaal een satire
op de houding van de Engelse clerus tijdens de voorbije oorlog (‘ze dienden Mars,
maar ze bleven hem wel Christus noemen’).
Masereel vindt het ‘vrij moedig’ dat Pitoëff een beroep doet op iemand die op
theatergebied nog geen enkele ervaring heeft, vooral omdat het tweede bedrijf voor
een gezelschap met beperkte middelen bijna onoverkomelijke technische problemen
oplevert. Voor de proloog (een woud) en het eerste bedrijf (een kruispunt van drie
wegen die naar Rome leiden) zijn geen speciale constructies nodig, maar voor het
tweede bedrijf geeft Shaw deze aanwijzingen: ‘Achter de loge van de keizer in het
Coliseum, waar de acteurs zich verzamelen voor ze de arena binnenstappen. In het
midden leidt een brede gang naar de arena. Hij loopt naar beneden tot op het
grondniveau, onder de keizerlijke loge. Aan beide kanten van deze gang leiden treden
naar boven, naar een bordes aan de ingang achter de loge. Het bordes vormt een brug
over de gang.’ Om een aanvaardbare oplossing te vinden moeten zowel de
decorontwerper als de regisseur al hun vindingrijkheid aanwenden.40 Als bordes laten
ze een licht praktikabel ineentimmeren en de muur op de achtergrond wordt een met
‘stenen’ beschilderd doek dat als een soort cyclorama wordt opgehangen. Het doek
beschildert Masereel in een kelder die zelfs te laag is om er met een spieraam te
kunnen werken. Ook voor de 30 kostuums gebruikt hij met zwarte motieven
beschilderd wit doek, zodat de combinatie met de zwart-witte toneeldecoratie een
bijzonder sterk dramatisch effect oplevert. Juist omdat regis-
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seur Pitoëff eveneens meer moet suggereren dan hij kan laten zien, komt hij op een
even originele als effectvolle oplossing voor de scène halverwege het bedrijf waarbij
de handeling wordt verplaatst naar het circus. Aangezien er geen geld is om een
praktikabel in de vorm van een arena te bouwen, dompelt Pitoëff het toneel in het
donker en laat hij het gevecht van de gladiatoren en de burleske wals van Androcles
met de leeuw als schimmenspel achter een felverlicht doek opvoeren. Op die
schaduwbeelden zal Masereel zich inspireren voor de achtergrondprojectie waarvan
hij bij volgende theateropdrachten gebruik zal maken.
Na de première in de Salle du Plainpalais op 26 december, een maand later dan
gepland, is de Journal de Genève vol lof voor zowel de ingenieuze regie van Pitoëff
als de kostuums en decors, ‘très remarquables imaginés par M. Franz Mazereel’.
Blijkbaar valt het stuk ook bij het publiek in de smaak, want er komen extra
vertoningen voordat Pitoëff ermee naar het Thèâtre des Champs Elysées in Parijs
verhuist. Naar aanleiding daarvan komt de Geneefse krant op 29 december uitvoerig
terug op Masereels aandeel in het succes:
Les costumes et les décors de M. Franz Mazereel partent d'un ironiste
puissant et d'un artiste délicat; ils sont fort beaux, fort amusants, et tout
à fait appropriés au caractère de cette fable dramatique. Je ne crois pas
qu'on en puisse faire un meilleur éloge.
In de drukte rond Androcles en met de problemen rond de laatste Sablier-uitgaven
(Le trésor des humbles en Le travailleur étrange) die, onder andere wegens de
papierschaarste, niet meer op tijd voor de eindejaarsverkoop aan de boekhandels
kunnen worden geleverd, heeft Masereel weinig tijd om stil te staan bij een andere
première: zijn eerste eenmansexpositie in Parijs, in Galerie le Nouvel Essor, waar
25 recente tekeningen van hem te zien zijn. Ongetwijfeld is de tentoonstelling een
initiatief van Jouve en Arcos, die sinds kort allebei weer in Parijs wonen. Van Jouve
verschijnt op 6 november in l'Humanité een artikel waarin hij terecht betwijfelt of
de ‘authentieke kracht en de ware vrijheid’ van Masereels werk zullen worden
geapprecieerd door een Parijs publiek dat geconditioneerd is door de controverse
tussen ‘goede smaak’ en het soort modernisme dat Zweig als ‘excessionisme’
bestempelt.
Achteraf gezien zijn 1920 en 1921 voor Masereel in de eerste plaats de jaren van
zijn indrukwekkende entree op de Duitse
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boekenmarkt. In 1920 verschijnen bij Kurt Wolff Verlag Mein Stundenbuch en Bübü
von Montparnasse, in 1921 Die Passion eines Menschen (25 Images de la passion
d'un homme) en Die Sonne. Insel publiceert in 1920 Der Zwang en Das Gemeinsame
(Le bien commun) en in 1921 nog twee andere geïllustreerde uitgaven, Der ewige
Jude (Vermeylen) en Fünf Erzählungen (Verhaeren). Met de Berlijnse uitgaven
Politische Zeichnungen en Grotesk-Film maakt dat in minder dan anderhalf jaar tijd
tien boeken, waarvan acht bij de twee voornaamste Duitse uitgevers van de jaren
twintig. ‘Je bent - wellicht zonder het te beseffen - zeer bekend in Duitsland,’41 schrijft
Zweig hem in november 1920 tijdens de expositie die de grootste boekhandel van
München naar aanleiding van de tweede druk van de Passion eines Menschen
organiseert. In München en Berlijn is er een jaar later waarschijnlijk geen enkele
kunstboekhandelaar die nog niet met de initialen FM vertrouwd is, maar hoe bekend
of onbekend is de naam Masereel in 1920 en 1921 in Brussel en Antwerpen?

Ex-libris, 1921

Eindnoten:
1 ‘Dit is de eerste overzichtstentoonstelling van FM. Ze zal voor velen een revelatie zijn, want
tot nu toe waren van Masereel alleen zijn meesterlijke houtsneden, illustraties van
Sablier-publikaties en eigen boeken bekend... Masereels kunst is waarlijk een kunst die haar
inspiratie vindt in het volk. De grote panelen in kleur en in zwart-wit die we op zijn expositie
hebben gezien, zijn de bevestiging van die mening.’ Van de geëxposeerde werken noemt Arcos
alleen de tekening ‘la Cathédrale’, maar uit het artikel blijkt dat onder andere ook de tekeningen
‘l'Innocence’ en ‘Business Man’ op de expositie te zien zijn.
2 Walter Serner aan Tristan Tzara, 22.1.1920; opgenomen in Walter Serner. Das Hirngeschwür
(deel II van de Gesammelte Werke), München 1990, p. 104.
3 Ibid., p. 93; brief van 9.12.1919.
4 FM aan Romain Rolland, 14.4.1920 (FR).
5 FM aan Georges Eekhoud, 20.4.1920 (ML).
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6 Joseph-Désiré Mercier (1851-1926), aartsbisschop van Mechelen, werd, door zijn onbuigzaam
optreden tijdens de Duitse bezetting, na koning Albert I de symboolfiguur bij uitstek van het
Belgische patriottisme.
7 FM aan Henry Van de Velde, februari 1921 (ML).
8 FM aan Thea Sternheim, 23.12.1922 (DLA).
9 FM aan Romain Rolland, 12.2.1920 (FR).
10 Rilke verblijft van 14 tot 19 oktober in Genève; over zijn ontmoetingen met Masereel,
beeldhouwer Fritz Huf en toneelregisseur Georges Pitoëff heeft hij het in een brief van 22
oktober aan mevrouw Nölke. Zie Ingeborg Schnack, Rainer Maria Rilke - Chronik seines Lebens
und seines Werkes, Frankfurt a.M. 1975, p. 662.
11 Rainer Maria Rilke aan Anton Kippenberg, 7.7.1919 (citaat in MM, p. 66).
12 Het laatste van de vijf ‘Vlaamse’ gedichten in de bundel Neue Gedichte (1907). De andere vier
zijn geïnspireerd door Veurne en Brugge. Zie Herman Uyttersprot, ‘Rainer Maria Rilke in
Vlaanderen’, in Praags cachet, Antwerpen 1963, p. 43 e.v.
13 In augustus schrijft Bazalgette aan Masereel dat hij nog steeds allerlei gezondheidsproblemen
heeft maar dat hij steviger op zijn benen zou staan als hij zelfs maar één dag met hem zou
kunnen doorbrengen (brief van 7.8.1920, FMS).
14 Durtain, p. 8: ‘Een rijzige kerel in hemdsmouwen slooft zich uit aan de pomp van een fontein.
De man gaat me voor naar het huis, naar zijn werktafel, die vol tekeningen met krachtige lijnen
ligt. Misschien is daar wel, voor mij, de genezing begonnen.’
15 ‘Genius. Zeitschrift für alte und werdende Kunst’; Kurt Wolff Verlag, München 1919-1921.
16 Althans de eerste grote houtsnede die in de handel is gebracht. De allereerste naoorlogse grote
prent, ‘la Désespérance’, dateert van 1919. Zie Paul Ritter, Die frühen Holzschnittfolgen Frans
Masereels, p. 34-36.
17 EF.
18 FM aan Stefan Zweig, 28 juni 1920 (ZC).
19 De verdwijning van La Feuille heeft vooral te maken met het wegvallen van de financiële steun
van de Amerikaanse pacifist John de Kay, die door zijn familie onder curatele wordt gesteld.
Zie Bernard Antenen, ‘Masereel und la Feuille’ in Frans Masereel. Bilder gegen den Krieg.
Herausgegeben von Theo Pinkus unter Mitarbeit von Bernard Antenen; Frankfurt a.M. 1981,
p. 447.
20 Stefan Zweig aan FM, 10.7.1920; BF, p. 121.
21 In het weekblad Die Weltbühne; Berlijn, 27.1.1921, nr. 4, p. 114 (opgenomen in Gesammelte
Werke, deel 3, p. 370).
22 Geciteerd door Kurt Tucholsky in het artikel ‘Der kleine Gessier und der grosse Grosz’ in
Freiheit (Berlijns tijdschrift van de Unabhängige Sozialdemokraten Deutschlands), 24.10.1920
(Gesammelte Werke, deel 2, p. 431).
23 Ibid.
24 FM aan Romain Rolland, 25.1.1921 (FR).
25 Ibid.
26 Ibid.
27 Georg Reinhart aan FM, 27.9.1920 (BW). Zie Rilke over zijn verblijf bij de Reinharts eind
1919: Ingeborg Schnack, Rainer Maria Rilke. Chronik seines Lebens und seines Werkes;
Frankfurt a.M. 1975, p. 671 (brief van 21.12.1919 aan mevrouw Nölke).
28 Een deel van de collectie schenkt hij in 1951 aan de stad Winterthur (Stiftung Oskar Reinhart);
na zijn dood wordt Römerhof opengesteld als museum (1970).
29 Hermann Hesse in Georg Reinhart zum Gedächtnis (privé- druk); Winterthur 1955, p. 29.
30 Georg Reinhart aan FM, 17.5.1919 (BW).
31 ‘Les romanichels’, ‘Souvenir de Londres’ en ‘Souvenir d'Anvers’ (catalogus nrs. 87-89 van de
Exposition Internationale d'Art Moderne).
32 FM aan Henry Van de Velde, februari 1921 (ML).
33 Uit het gedicht ‘le Chat’ (XXXIV in Les fleurs du mal).
34 FM aan Romain Rolland, 21.7.1921 (FR).
35 Stefan Zweig aan Romain Rolland, 21.10.1921; BRZ I, p. 655-56.
36 Das Bein der Teniette (1922), Die gute Madeleine und die arme Marie (1923) en Der alte
Perdrix (1923). Hoewel ook Kirchner een proefhoutsnede voor Père Perdrix heeft geleverd,
beslissen Wolff en Mardersteig de opdracht aan Masereel te geven ter wille van de stilistische
eenheid van de illustraties in de vier Philippe-boeken. Zie de brief van Kurt Wolff aan Hans
Mardersteig van 14.2.1922 in Kurt Wolff. Briefwechsel eines Verlegers, p. 387-389.
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Romain Rolland aan Stefan Zweig, 10.11.1921; BRZ I, p. 659-60.
FM aan Georg Reinhart, 23.12.1921 (BW).
Zie 10.
Zie Jacqueline Jornaron, Georges Pitoëff. Metteur en scène; Lausanne 1979.
Stefan Zweig aan FM, 9.11.1920; BF, p. 125.
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Boven: uitnodiging voor de opening van de Lumière-expositie van 1922 in Antwerpen. Onder :
Lumière van 15.2.1922 (omslagillustratie van Henri Van Straten)
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De Vijf
(1921-1922)
Ik doe mijn landgenooten, wier graphische arbeid ik warm genegen ben,
niet te kort, indien ik zeg, dat thans de meest karakteristieke en de meest
levensrijke uitingen der Europeesche graphiek waarschijnlijk in
Vlaanderen worden gevonden. Het zal voor ons Hollanders goed zijn een
Masereel, een Joris Minne, een van Straten, een Jan en Jozef Cantré onze
open aandacht te schenken.1
Just Havelaar, 1927

I
Naar aanleiding van de publikatie van een album met linosneden van de schilder
Floris Jespers in 1920, constateert de Antwerpse uitgever Eugène De Bock bij
kunstenaars en kunstliefhebbers in Vlaanderen een opvallend gebrek aan
belangstelling voor grafiek. ‘De Vlaming stelt zich beeldende kunst slechts als
schilderij of als reliëf voor,’2 en volgens De Bock is die onderwaardering van de
grafische kunsten te wijten aan ‘de achterlikheid van het Vlaamse boekwezen’. Dat
juist in 1920 de eerste tekenen van een herleving van de Vlaamse houtsnijkunst te
bespeuren zijn, hangt inderdaad nauw samen met het ontstaan van nieuwe
publikatie-mogelijkheden in de eerste jaren na de oorlog: een aantal modernistische
tijdschriften en tijdschriftjes die zich geen duurder illustratiemateriaal dan hout- en
linosneden kunnen permitteren en zelf kleine collecties publiceren om uit de kosten
te komen.3 Eén voorbeeld is Het Roode Zeil, een Brussels blad dat in zijn eenjarig
bestaan (1920) een album met 15 houtsneden van Gustave De Smet uitgeeft. Motor
van de vernieuwingsbeweging is het Franstalige maandschrift Lumière (1919-23) in
Antwerpen, maar De Bocks uitgeverij De Sikkel en bladen zoals Ça ira (1920-23),
Ruimte (1920-21) en de eerste jaargangen van Sélection (1920-27) en Het Overzicht
(1921-25) spelen eveneens een rol in die renaissance. Natuurlijk is de herleving van
de houtsnede meer dan een kwestie van publikatiemogelijkheden. In het spoor van
vooral Gauguin heeft de Duitse groep Die Brücke4 het oorspronkelijke ka-
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rakter van de oudste grafische kunst al voor de oorlog herontdekt. Vlaamse
kunstenaars die tijdens de oorlog als vluchteling of als balling in Nederland waren
verzeild, hebben daar het werk van de Brücke-leden leren kennen, en vanaf 1919
dringt de invloed van de Duitse expressionisten ook in Vlaanderen zelf door.
Dat Masereel op dat moment al geen onbekende meer is voor de Belgische
liefhebber van boekkunst en grafiek, is in eerste instantie te danken aan Paul Colin,
hoofdredacteur van L'Art Libre. Als eerste Belgisch tijdschrift heeft het Brusselse
blad in oktober 1919 een artikel (van René Arcos) over Masereel gepubliceerd en
de opeenvolgende Sablier-uitgaven krijgen enthousiaste kritieken van Colin zelf.
Die is overigens niet de eerste de beste criticus. Tot aan de breuk tussen Rolland en
Barbusse blijft hij de spilfiguur van de Belgische Clarté-afdeling, van 1919 tot 1930
is hij directeur bij de Brusselse kunsthandel Galerie Giroux en in 1923 wordt hij in
Parijs naast Arcos de eerste hoofdredacteur van het internationalistische maandblad
Europe, opvolger van L'Art Libre. In de Belgische kunstbladen en kunstrubrieken
van de jaren twintig is hij alomtegenwoordig.
Colins artikel in Sélection van 15 januari 1921 over Masereel lijkt wel de prelude
voor wat het jaar van de hergeboorte van de Vlaamse houtsnijkunst mag heten. In
het voorjaar komen Lumière-albums van Henri Van Straten (La tentation de Saint
Antoine), Jan Cockx (Zes houtsneden) en Jan Frans Cantré (Cinq chansons païennes)
in de handel, bij Het Sienjaal verschijnt de dichtbundel Bezette stad van Paul Van
Ostaijen, verlucht met houtsneden en tekeningen van Oscar Jespers, en van 23 april
tot 8 mei organiseert Lumière in Antwerpen een eerste internationale tentoonstelling
van houtsneden. In de loop van de volgende maanden publiceert De Sikkel de eerste
van een reeks door Jozef Cantré geïllustreerde uitgaven en ziet nog een vijftal
Lumière-boekjes met houtsneden van Joris Minne en Van Straten het licht. Het is
dus geen toeval dat Visions, Masereels eerste ‘Belgische’ houtsnedensuite, eveneens
van 1921 dateert en in opdracht van de groep Lumière ontstaat.

II
Net zoals Ruimte en L'Art Libre wil Lumière meer zijn dan een kunsttijdschrift: ‘Elle
est une oeuvre de jeunes qui s'adresse à tous les esprits libres, à tous ceux qui, quel
que soit leur âge, leur
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profession ou leurs tendances, préfèrent la libre discussion à l'étroit sectarisme, les
idées nouvelles aux formules préconçues.’5 (Lumière nr.1, augustus 1919) Het door
Barbusse en Rolland geïnspireerde program - pluralistisch, internationalistisch en
pacifistisch - verklaart waarom de Antwerpse groep zo sterk onder de indruk is van
Masereels werk.
Terwijl het Brusselse Sélection zich vooral bezighoudt met de Vlaamse
expressionistische schilders, concentreert het Antwerpse Lumière zijn
vernieuwingsambities op de houtsnijkuhst: 23 van de 30 illustratoren die aan de vier
jaargangen meewerken, zijn houtsnijders. Vanwaar die bijzondere voorkeur? Omdat
de houtsnede in onze ogen de enige grafische kunst was waarin prent en typografie
een perfect sluitend geheel kunnen worden, zegt hoofdredacteur Roger Avermaete.6
Dat ‘puritanisme’ is niet de enige reden: omdat ‘helaas, het geld voor de aanmaak
van clichés ontbreekt’7, snijdt redactiesecretaris Joris Minne in 1919 zijn allereerste
lino's speciaal voor Lumière. Minne is 22, beginnend schilder en, om den brode,
ambtenaar op het secretariaat van het Antwerpse ‘Bureel van Weldadigheid’. Daar
heeft hij de drie jaar oudere Roger Avermaete leren kennen, die wegens het naoorlogse
tekort aan personeel kort tevoren van klerk tot bureauchef is gepromoveerd. Maar
Avermaete heeft vooral literaire ambities.8 Hij is het, die Minne introduceert in het
groepje idealistische kunstvrienden dat een paar maanden later met Lumière start.
Voor de lichting Belgische artiesten waartoe Minne behoort, gaat na de oorlog
met de ontdekking van bijvoorbeeld Die Brücke en Der Blaue Reiter een wereld
open. Wegens de inflatie in Duitsland zijn tijdschriften zoals Der Sturm en Das
Kunstblatt in België spotgoedkoop, en daarin zien Minne en zijn vrienden voor het
eerst linoleumsneden: ‘Wij kenden het materiaal niet, maar het interesseerde ons,
want wij waren jonge snuiters zonder centen die ons tijdschrift levendig wilden
maken.’9 Het bewust primitieve karakter van de Duitse expressionistische grafiek
spreekt hen echter minder aan dan de houtsneden in de boekjes die ene Frans Masereel
in Genève uitgeeft. ‘Wij horen dat Masereel een Vlaming is, maar dat hij België niet
binnenmag omdat hij dienstweigeraar was onder de oorlog. Wij leren ook het bestaan
kennen van Jozef Cantré, die in Nederland verblijft, in Blaricum, en wij vernemen
dat hij België niet binnenmag omdat hij tijdens de oorlog aan de von
Bissing-universiteit in Gent heeft meegewerkt. Zijn broer Jan verblijft in Gent en
via hem krijgen we schriftelijk contact met Jozef.’10
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Sedert hij de Sablier-uitgaven heeft ontdekt, ziet Avermaete in de Geneefse Gentenaar
Masereel de vader van de nieuwe Vlaamse houtsnijkunst. In maart 1920 neemt hij
contact op, en twee maanden later verschijnt in Lumière een kleine, in 1919 gesneden
houtsnede die oorspronkelijk waarschijnlijk voor de suite ‘Les Villes’ bestemd was.
‘Het klinkt nu wellicht erg onnozel,’11 zegt Minne veertig jaar later, ‘maar als het
nummer verschijnt met de afdruk van zijn houtblok, dan is dat voor ons tijdschrift
een triomfantelijk moment.’ Juist daarom is het een amusant detail dat de allereerste
houtsnede van Masereel in een Belgisch blad niet de prent in het meinummer van
Lumière is maar de omslagillustratie van het tweede nummer van Ça ira12, het blad
van de naaste concurrentie, dat een week eerder verschijnt.
Het eerste Belgische tijdschrift waaraan Masereel na de oorlog meewerkt is Haro,
in 1913 door de Brusselaar Albert Daenens opgericht als ‘journal d'action d'art
défendant l'art moderne’, en vanaf 1919 een radicaal anti-militaristisch blad. De
linosneden waarmee Daenens de voorpagina's van Haro eigenhandig illustreert, zijn
onmiskenbaar beïnvloed door Masereels tekeningen in La Feuille. De prent
bijvoorbeeld in het eerste naoorlogse nummer (juli 1919) is een typisch masereliaanse
uitval tegen de grootste Franse en Duitse wapenfabrikanten: ‘Debout les morts!
Schneider et Krupp vous remercient!’ Van Masereel zelf verschijnen in Haro alleen
een paar onooglijke schetsjes (oktober en november 1919), die vanwege de slechte
papierkwaliteit nauwelijks van echte inktvlekken te onderscheiden zijn.
Andere occasionele medewerkers van Haro zijn Paul Joostens, Frits Van den
Berghe en Masereels Gentse studievriend Jozef Cantré. Met onder anderen Van den
Berghe en Gustave De Smet, die al in 1914 naar Nederland zijn gevlucht, vormen
Cantré en zijn vrouw Martha sedert begin 1919 een kleine Vlaamse
kunstenaarskolonie in Blaricum, een plaatsje in Het Gooi, ten oosten van Amsterdam.
Dat Masereel daarvan al voor zijn eerste contact met Lumière op de hoogte is, blijkt
uit het post-scriptum van zijn afscheidsbrief aan Henry Van de Velde, die op 5 januari
1920 uit Zwitserland naar Nederland verhuist: ‘Mag ik u in Holland een jong artiest
uit Gent aanbevelen die ginder in ballingschap verblijft? Zijn naam is Joseph Cantré,
hij woont in Blaricum en zou gaarne met u kennis willen maken.’13
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III
Op de Lumière-expositie van 1921 in de Antwerpse Cercle Royal Artistique, in de
Arenbergstraat, hangen 123 prenten van 16 houtsnijders, onder wie de Rus Jean
Lébédeff, de Fransman André Lhote, de Duitsers Hans Orlowski en Max Pechstein,
en de vijf Vlamingen die later in binnen- en buitenland als ‘de groep van Vijf’ zullen
worden opgevoerd, al hebben ze, anders dan de leden van Die Brücke, nooit in
dezelfde stad en in groepsverband gewerkt. Masereel woont in Zwitserland en daarna
in Frankrijk, Jozef Cantré blijft tot 1930 in Nederland en zijn oudere broer Jan Frans
leidt een teruggetrokken leven in Gent, waar hij in 1931 op vijfenveertigjarige leeftijd
zal overlijden. Zelfs Henri Van Straten en Joris Minne, die in Antwerpen wonen,
krijgen hem zelden of nooit te zien.
Masereels inzending ‘Les fumées’, voorlopig zijn enige grote houtsnede, vindt
Avermaete een van de mooiste prenten van de tentoonstelling: ‘Cette planche, de
technique comme d'inspiration, est un véritable poème’ (Lumière, mei 1921). Reacties
tegen de aanwezigheid van dit werk van een Vlaamse dienstweigeraar blijven de
organisatoren bespaard omdat de naam Masereel nog niet algemeen bekend is. Wel
wordt er geprotesteerd tegen de deelneming van vier Duitse houtsnijders - de eerste
Duitsers die na de oorlog in België exposeren - maar ondanks die verontwaardiging
van verhitte patriotten heeft de expositie onverwacht veel bijval. In de Cercle
Artistique is nooit eerder zoveel volk komen opdagen en van de tentoongestelde
prenten worden meer dan 70 afdrukken verkocht.
In hun overmoed na dat succes besluiten Avermaete en zijn vrienden een concours
voor jonge houtsnijders te organiseren. Op Avermaetes verzoek om als jurylid mee
te werken gaat Masereel niet bepaald enthousiast in omdat hij bang is dat zijn ‘vonnis’
de ontwikkeling van een jong artiest in de verkeerde richting zou kunnen beïnvloeden.
Hij hoopt dat dat niet het geval zal zijn en dat de deelnemers zullen reageren zoals
hij dat zelf altijd heeft gedaan, dat wil zeggen, dat ze zich niets zullen aantrekken
van hetgeen de jury beslist. De bedoeling van de organisatoren is lofwaardig, maar
hun poging om de houtsnijkunst in Vlaanderen te stimuleren loopt uit op een
ontnuchterende anticlimax: welgeteld drie inzendingen krijgt Masereel te beoordelen,
waaronder een van Minne (‘Cornemuse’) en een van Van Straten (‘La dormeuse’).
Van Stratens kleine suite bevalt hem het meest, en zo
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komt het dat de man die verantwoordelijk is voor de ‘section graphique’ van Lumière
in het nummer van 15 februari 1922 zonder commentaar tot winnaar wordt
geproclameerd.
Van Straten is de kleurrijkste figuur in de Lumière-groep, een geboren
non-conformist, die als kunstenaar gefascineerd wordt door de exotische kant van
de havenstad Antwerpen. Door de gelukkige omstandigheid dat hij tijdens de oorlog
in Nederland geïnterneerd was14, heeft hij de cursus houtsnijden aan de Amsterdamse
Rijksacademie kunnen volgen en in mei 1920 heeft hij met zijn eerste linosuite
l'Après-midi d'un faune zoveel indruk gemaakt, dat Avermaete hem onmiddellijk in
de redactie van Lumière heeft gehaald. Niet alleen de meeste omslagillustraties zijn
door hem gesneden, maar ook de fraaie poppen van het marionettentheater waarmee
de groep vertoningen van stukken van Maeterlinck en Verhaeren organiseert. Naar
hij zelf constateert, is Van Straten sterk beïnvloed door Masereel: als mens, door de
levensvisie van de man die hij ‘un homme sincère’ noemt; als kunstenaar, door ‘de
eenvoudige, logische factuur’ van Masereels werk en door de strenge discipline
waarmee hij zijn artistieke fantasie weet te hanteren.15 In 1914 heeft Van Straten het
geluk gehad dat zijn compagnie nooit aan het front is ingezet. Dertig jaar later is hij
een van de ongelukkigen die na de laatste bombardementen bij de bevrijding van
Antwerpen vermist zullen blijven.

IV
Met 25 deelnemers uit 8 landen is Lumières tweede houtsneden-expositie in
Antwerpen, van 19 februari tot 4 maart 1922, nog internationaler dan de eerste - en
alleen al daardoor verdacht in de ogen van het nieuwe, katholieke stadsbestuur, dat
onder aanvoering van burgemeester Frans Van Cauwelaert het zedenbederf met
wortel en tak wil uitroeien. Het blijft niet bij een strikte toepassing van sluitingsuren
van drank- en eetgelegenheden en een opzienbarend verbod om op carnaval maskers
te dragen. Een paar weken voor de Lumière-expositie wordt een geplande reeks
vertoningen van Herman Heijermans' Schoone slaapster in de Nederlandsche
Schouwburg verboden nadat een lid van het schepencollege tijdens de première
gechoqueerd uit zijn loge is weggelopen - ‘weggevlucht’, meldt de liberale Nieuwe
Gazet. Ook op de houtsnedenexpositie wordt er een waakzaam oog gehouden.
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La Métropole, de krant van de lokale franskiljonse bourgeoisie, spreekt van een
aanslag op de goede zeden in de Cercle Artistique, en een geïntimideerde voorzitter
van de Kunstkring eist dat de organisatoren een prent van Masereel uit de expositie
verwijderen. Het aardige van het geval is, dat de eerbare dames en heren in hun
verontwaardiging een paar werken van Van Straten over het hoofd hebben gezien
die veel ‘gewaagder’ zijn dan de gestileerde naakten van Masereel. En dat de expositie
ineens ook een publiek lokt van ‘vooral deftige oude heren die, gewapend met sterke
brillen, blijkbaar iets kwamen zoeken dat er niet te vinden was.’16 Op de voorpagina
van La Métropole van 1 maart, een paar dagen voor de tentoonstelling haar deuren
sluit, prijkt een stuk proza onder de titel ‘L'art moderne et la femme’, waarvan de
anonieme auteur zich aansluit bij het bloemrijke protest van vicomtesse de Launay
tegen de ‘aberraties’ in de moderne kunst: ‘Namens de vrouwen van Antwerpen
dragen wij dit stuk op aan de organisatoren van de recente exposities in de Cercle
Artistique.’ Natuurlijk zorgt het schandaalsfeertje ervoor dat de gewraakte prent van
Masereel - waarschijnlijk ‘Les Fleurs’ - vlot wordt verkocht. Op verzoek van
Avermaete zendt hij hem op 2 maart twee extra afdrukken van ‘la planche qui offense
les yeux si purs des si candides bourgeois d'Anvers.’
Op de expositie van 1922 tekent het eigen karakter van de Vlaamse houtsnijders
zich voor het eerst duidelijk af. Over ‘de Vlamingen’ zegt Avermaete dat ze bij
voorkeur met zuiver zwart en wit werken en een hekel hebben aan grijstonen en
arceringen. Naar zijn mening zijn ze als illustrator minder goed dan de Fransen en
bereiken ze in het algemeen niet de zeggingskracht van de grote Duitse platen, maar
hun werk is harmonischer, en zij zijn ‘de ware pioniers van de moderne xylografie
als zelfstandige kunst, onafhankelijk van de teken- en schilderkunst’ (Lumière, maart
1922). Avermaetes analyse is in zoverre misleidend, dat ‘de Vlamingen’ allesbehalve
een homogene groep vormen. In zijn recensie van Cornemuse, zes houtsneden van
Joris Minne, verzet Lumière-redacteur Bob Claessens zich trouwens tegen de tendens
om de invloed van Masereel op de Vlaamse houtsnijkunst te overdrijven. Op dat
punt is de Lumière-groep het absoluut niet eens met Colin, die Minne heeft verweten
dat hij zich in de suite Comédiens en tourneé te sterk door Masereel heeft laten
inspireren, en Avermaete dat hij met de Editions Lumière de Sablier-uitgaven kopieert.
Gezien de status van Colin wordt door de Lumière-redactie zwaar aan die aantijgingen
getild, en in een veront-
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waardigde reactie probeert Avermaete een en ander uitvoerig te weerleggen. Ter
verdediging van Minne wordt Masereel zelf opgevoerd, die nooit een opmerking in
die zin heeft gemaakt, hoewel hij het werk van zijn Antwerpse collega kent en niet
de gewoonte heeft een blad voor de mond te nemen.17
Wellicht is de polemiek de reden waarom Minne zich zo drastisch van Masereels
invloed heeft ontdaan. Dat Masereel voor hem én Van Straten een inspirerend
voorbeeld is geweest en hen bewust heeft gemaakt van de eigen
expressiemogelijkheden van de houtsnede - dat valt niet te loochenen. Maar Minne
zoekt vanaf 1922 zijn eigen weg in een totaal andere richting en in een totaal ander
idioom. Van Straten daarentegen - ironisch genoeg de enige van ‘de Vijf’ die als
houtsnijder geen autodidact is - snijdt zelfs in de jaren dertig masereliaanse illustraties
voor romans van Willem Elsschot.18
Bij de gebroeders Cantré is er op geen enkel moment sprake van beïnvloeding
door Masereel. Jozef staat veel dichter bij de Duitse expressionisten, wier voorkeur
voor de primitieve Afrikaanse kunst hij deelt, en in Nederland ondergaat hij veeleer
de invloed van de monumentale doeken van De Smet en Van den Berghe en van de
beelden van Ossip Zadkine. Hij blijft trouwens zelf in de eerste plaats beeldhouwer.
Ook gebruikt Masereel zo goed als nooit een andere houtsoort dan 15, 20 jaar oude
perehout, ‘met de consistentie en hardheid van staal’, terwijl Jan Frans Cantré
jarenlang met allerlei houtsoorten experimenteert en in 1925 zelfs teruggrijpt naar
linoleum. Even groot zijn de inhoudelijke en stilistische verschillen, ook al rekent
Paul Van Ostaijen de grafiek van zowel Masereel als Jozef Cantré tot het ‘romantisch
expressionisme’, waartegen hij zich als voorstander van een ‘organisch
expressionisme’ afzet.19 In het overzicht van de moderne Europese houtsnijkunst dat
André De Ridder in Sélection van juni 1922 publiceert, worden zowel Masereel als
de Cantrés ingedeeld bij de zeldzame ‘graveurs essentiels’, die een nieuwe dimensie
aan de houtsnede hebben gegeven. Avermaete gaat nog verder en noemt Frans
Masereel ‘le premier graveur moderne de notre temps’ (Lumière, april 1922).
Met Lumière heeft Masereel een veel lossere band dan de Cantrés, Minne en Van
Straten, en in vergelijking met de medewerking van de vier anderen is zijn betekenis
voor het tijdschrift haast louter symbolisch. Nadat het blad in het voorjaar van 1923
is verdwenen, gaan de medewerkers nog een aantal jaren door met de Editions
Lumière en met het organiseren van tentoonstel-
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lingen van vooral grafiek, maar ook daarmee heeft Masereel weinig te maken. Dat
blijkt in 1925 uit zijn reactie op de aankondiging van een expositie van Vlaamse
houtsnijders in de Parijse galerie Le Nouvel Essor: ‘Je vois mon nom dans ce groupe
mais ne sais pas du tout ce que j'expose!’20

Ça ira van mei 1920 (met houtsnede van Masereel uit 1918)

Eindnoten:
1 Just Havelaar, ‘Een woord vooraf’ in De moderne Vlaamse houtsnijkunst, Frank Van den
Wijngaert; Antwerpen 1927, p. 8. De Nederlandse essayist en criticus Havelaar (1880-1930)
is ook de auteur van de kleine monografie Het werk van Frans Masereel (Den Haag 1930).
2 Eugène De Bock in Ruimte, nr. 8-9, Antwerpen 1920. De Bock heeft in 1919 Uitgeverij De
Sikkel opgericht en behoort in 1920 tot de oprichters van het tijdschrift Ruimte.
3 Zie Veerle Verhasselt, ‘Kunsttijdschriften in België 1900-1930' in Vlaams expressionisme in
Europese context 1900-1930, Gent 1990, p. 381-384 (catalogus van de gelijknamige expositie
in het Museum voor Schone Kunsten van Gent).
4 Groep Duitse expressionistische schilders en grafici (Künstlergemeinschaft Die Brücke,
1905-1913), opgericht in Dresden door Ernst Ludwig Kirchner, Erich Heckel en Karl
Schmidt-Rottluff. Ook Max Pechstein en Emil Nolde hebben deel uitgemaakt van Die Brücke.
5 Lumière nr. 1, augustus 1919. Zie ook Joris Minne, Lumière en het ontstaan van de grafische
groep De Vijf, Brussel 1964, p. 10: ‘Waarom een Franstalig tijdschrift? Zijn wij franskiljons?
Geenszins! Maar wij vinden dat de Franse taal meer mogelijkheden biedt tot internationaal
contact dan het Nederlands. Voegen wij er eerlijkheidshalve aan toe, dat het merendeel van de
groep uit een stevig bourgeois-milieu komt, waar de omgangstaal nog gedeeltelijk het Frans
is... Bijna al de leden hadden atheneum of college gelopen en het merendeel der cursussen werd
nog steeds in het Frans gegeven.’
6 Roger Avermaete, Herinneringen uit het kunstleven 1918-1940. I. Het avontuur van de
Lumière-groep, p. 75.
7 Joris Minne, zie 5, p. 14.
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8 Roger Avermaete (1893-1988) debuteert in 1920 met La conjuration des chats, geïllustreerd
door Joris Minne. Vanaf de jaren dertig maakt hij vooral naam als essayist en auteur van
kunsthistorische studies en monografieën van Belgische kunstenaars.
9 Joris Minne in Ten huize van, Joos Florquin, Brugge 1971, p. 278.
10 Ibid., p. 279. ‘Von Bissing-universiteit’ was de scheldnaam voor de Gentse universiteit tijdens
de Duitse bezetting, na de vervlaamsing op bevel van Freiherr von Bissing, gouverneur-generaal
van België.
11 Joris Minne, zie 5, p. 15.
12 ‘Ça. ira. Revue mensuelle d'art et de critique’, opgericht in april 1920 in Antwerpen door een
paar leden van de Lumière-groep die, in tegenstelling tot Avermaete en de meeste redactieleden
van Lumière, bijvoorbeeld wel sympathie hebben voor het dadaïsme. In het nr. 2, waarvoor
Masereel de omslagillustratie levert, wordt uitvoerig aandacht besteed aan de pasverschenen
Sablier-uitgave Les poètes contre la guerre.
13 FM aan Henry Van de Velde, 3.1.1920 (ML).
14 Van het verhaal van de omstandigheden waarin Van Straten in Nederland terechtkwam bestaat
er meer dan één versie. Zie 6, p. 48.
15 Geciteerd door Gilberte Dewanckel in de inleiding van de catalogus van de Van Straten-expositie
van 1973 in de Koninklijke Bibliotheek van Brussel (p. VI).
16 Zie noot 6, p. 74.
17 Roger Avermaete aan Paul Colin, 25.11.1921 (ML) en Colin aan Avermaete, 27.11.1921 (ML).
18 De tweede druk van Lijmen (1932) en de eerste van Het been (1938).
19 Paul van Ostaijen, ‘Proeve van parallellen tussen moderne beeldende kunst en moderne
dichtkunst’; lezing uit 1925, postuum gepubliceerd in de uitgave van het verzameld werk (deel
Proza - Kritiek en essay, Antwerpen-Amsterdam 1952-56, p. 239).
20 FM aan Roger Avermaete, 1.4.1925 (AMVC).
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Boven, links: Pauline in 1920; rechts: Portret van Paule Thomas, olieverf op doek, 1923. Onder:
Frans en Pauline in 1925 (foto Thea Sternheim)
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Stoisy
(1922)
I
In de archieven van de Geneefse Vreemdelingenpolitie duikt de naam Masereel voor
het eerst op naar aanleiding van de afgifte van een voorlopige verblijfsvergunning
in april 1921 - mogelijk heeft hij dus tot 1920 zonder officiële vergunning in Genève
verbleven. Vanwege zijn aanvraag om een nieuwe vergunning moet hij zich op 7
februari 1922 bij een ambtenaar van het Departement van Justitie en Politie melden
voor wat een ‘audition pour réfractaire’ wordt genoemd. Een ondervraging waarbij
blijkt dat de Vlaamse ‘dienstweigeraar’ bij de lokale politie geboekt staat als ‘zeer
bekend in de artiestenmilieus van onze stad en in het buitenland’.1 Hij ‘tekent
illustraties voor grote uitgevers, Georg, Hachette, enz.’ (sic) en heeft vooral van zich
doen spreken met zijn ‘politieke karikaturen’ in de krant La Feuille. De constatering
dat hij goed zijn brood verdient (‘gagne largement sa vie’) valt moeilijk te rijmen
met de opmerking dat zijn familie in Gent hem geld stuurt als hij er nodig heeft.
Niettegenstaande zijn contacten met communistische milieus, met Jean Debrit en
ene Pierre Turbin, die in Genève wegens spionage is gearresteerd, ontvangt hij op 9
maart een vergunning die geldig is tot februari 1923.
Op de vraag naar zijn beroep en burgerlijke staat antwoordt Masereel: ‘Ik werk
thuis. Schilder. Gehuwd, één kind.’ Het kind is Paulines dochter Paule Thomas, die
tweeëntwintig is geworden, in juni met bankemployee Georges Kustner trouwt en
in Genève zal blijven wonen. Anderhalf jaar eerder, op 23 februari 1921, zijn Frans
en Pauline zelf in Coppet bij Genève voor de wet getrouwd. Kennelijk hebben ze
die stap gezet nadat Pauline door het overlijden van haar eerste echtgenoot Auguste
Thomas in 1920 weduwe was geworden. Omdat ze zich nooit wettig van hem had
laten scheiden, was er eerder geen sprake van hertrouwen.
Terwijl de huwelijken van hun vrienden Henri en Nina Guilbeaux, Pierre en Andrée
Jouve2, Carl en Thea Sternheim, Stefan en Friderike Zweig in de jaren twintig en
dertig op dramatische echtscheidingsaffaires uitlopen, blijven de Masereels bijna
vijftig
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jaar samen, tot de dood van Pauline hen in 1968 scheidt. Toch is hun relatie van meet
af aan minder hecht en harmonisch dan ze lijkt, want in feite betekent Masereels
toestemming in een huwelijk de bezegeling van een levensgroot compromis. Aan de
ene kant is de huwelijke staat even moeilijk te verzoenen met zijn anarchistisch
levensgevoel als met zijn behoefte aan seksuele vrijheid. Aan de andere kant blijft
er een sterke gevoelsband bestaan met de vrouw die als eerste, en jarenlang als enige,
in zijn talent heeft geloofd, hem in zichzelf heeft doen geloven en hem voor en tijdens
de oorlog in Parijs waarschijnlijk ook financieel heeft geholpen. Dat Pauline in 1915
heeft gekozen voor een armoedig en meer dan onzeker emigrantenbestaan in
Zwitserland, is het concrete bewijs van hun verbondenheid in die jaren. Hoezeer ze
daarna zijn uiteengegroeid, zal pas in het voorjaar van 1922 aan het licht komen.
Terwijl Pierre Vorms in 1965 verwijst naar ‘de discrete invloed’ van Pauline, die
voor Masereels carrière ‘herhaaldelijk van beslissend belang is geweest’3, staat
Masereel zelf in zijn gepubliceerde gesprekken met Vorms geen moment stil bij de
rol die Pauline in zijn leven heeft gespeeld. Hoewel ze een paar keer terloops ter
sprake komt, is haar naam niet eens opgenomen in het personen-register achter in
het boek - de ultieme consequentie van haar ‘onzichtbaarheid’ buiten de kring van
huisvrienden.
In 1922 wordt Pauline 44, Frans 33, en het lijkt wel of het leeftijdsverschil elk jaar
groter wordt. Een zeldzaam portret van het echtpaar Masereel uit 1925 kan doorgaan
voor een foto van moeder en zoon: Pauline ziet er ouder uit dan ze is, terwijl Frans
er in zijn modieus gestreept jasje bijzit als een jeune premier. ‘Un fort beau garçon,’4
vindt Roger Avermaete, die hem eind 1922 in Parijs voor het eerst in levenden lijve
ontmoet. Avermaete vallen vooral de energieke trekken op, de sensuele lippen en de
soms dromerige, soms ironische blik.
Op vakantiefoto's uit de jaren twintig is Masereel een opgeschoten dertiger met
de gespierde tors van een atleet. Aangezien hij bovendien begiftigd is met een sonore
basstem en een jongensachtige charme, is het niet verwonderlijk dat hij bij vrouwen
even moeiteloos succes heeft als zijn vriend Zweig. Maar omdat hij zijn intieme
leven zorgvuldig afschermt, komen alleen een paar vrienden erachter dat hij niet
voor Zweig onderdoet. Zijn latere mecenas Maurits Naessens bijvoorbeeld, die zich
in 1982 in een Zwitserse televisiedocumentaire laat verleiden tot de discrete indiscretie
dat Masereel van het aanbod gebruik maakte op de
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vanzelfsprekende manier waarop iemand neemt en eet van wat er op tafel komt. ‘Hij
praatte er nooit over, hij liep er nooit mee te koop. Hij was erg strikt op dat punt, hij
respecteerde de vrouwen die hij had gekend.’5 Dat vrouwen niet alleen oog hebben
voor Masereels menselijke en artistieke kwaliteiten, blijkt ook uit de memoires van
Friderike Zweig. Zelfs op haar tachtigste nog denkt zij met veelzeggend enthousiasme
terug aan de jonge Vlaming die ze in Genève heeft leren kennen: ‘een heilige stel je
je toch niet voor als iemand die bruist van levenslust, niet als een prachtstuk van
mannelijkheid zoals Frans er in zijn jonge jaren een was.’6
‘Een heilige’: in die termen wordt Masereel door vrienden geïdealiseerd vanwege
zijn absoluut rechtvaardigheidsgevoel en zijn authentiek altruïsme7, maar zelf ervaart
hij zijn ‘heiligenstatus’ als de voornaamste oorzaak van zijn isolement. ‘Ik ben maar
een mens als een ander,’ protesteert hij in een brief aan Thea Sternheim, ‘met
misschien iets meer “hemel” in mijn hoofd, maar vooral een stuk “hel” in mijn ziel.’8
Waar hij naar hunkert, is de affectie van een vrouw die hem niet ziet als de vlees
geworden goedheid maar hem kent zoals hij is, bezield door idealen en gedreven
door tegenstrijdige aandriften. Welk beeld hij van zichzelf heeft, blijkt uit dit kritische
zelfportret in een brief uit december 1919 aan Romain Rolland:
Ik ben twee zeer verschillende mensen. De een is jong, de ander oud. Het
jongmens is een groot kind, onstuimig en vol leven, uitbundig, strijdlustig,
gulzig, gretig, noem maar op. De ouwe is het tegendeel. Zijn oog is koel
en streng, op de eerste plaats is hij een kritische geest, vervuld van
bitterheid. Hij loopt zeer recht, is zeer stug en cassant en bekijkt het leven
met dédain en spot.9
Dat hij in Thea eindelijk een zielsverwante meent te hebben gevonden, iemand die
hem voor het eerst het gevoel geeft dat hij niet gedoemd is tot levenslange
eenzaamheid, verklaart de gretigheid waarmee hij ingaat op haar avances. ‘U bent
de enige met wie ik zou willen en kunnen praten; dat is me nog nooit gebeurd,’10
schrijft hij haar in mei 1922. Twee weken later noemt hij haar ‘mijn enige vriend en
mijn enige vriendin’. Hij heeft het gevoel dat dat altijd zo zal blijven omdat zij alles
begrijpt en aanvoelt, terwijl dat bij anderen nooit het geval is: die zien en horen alleen
maar wat ze willen zien en horen, ‘en dat doet soms pijn’.11
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Zonder dat Pauline één keer wordt genoemd, doemt achter zijn hartekreten het beeld
op van een huwelijk dat het tegendeel is van een stimulerende relatie tussen mensen
die elkaar aanvoelen en aanvullen. Het beeld van een ‘tweezaamheid’ die zich
weerspiegelt in een aantal illusieloze tekeningen van de jaren twintig waarop man
en vrouw allesbehalve gelijkgestemde partners zijn. Ook het wrange slot van Histoire
sans paroles en het onvervulde verlangen naar de zon in Le soleil - de suite die hij
in 1919 aan Pauline heeft opgedragen - krijgen tegen deze achtergrond een pregnante
betekenis.

II
Je rends à Annette Kolb et à Mme Sternheim leur visite, et je les emmène
à la cathédrale entendre un concert du Vendredi Saint. Dans la
conversation, je suis bien étonné d'apprendre que Mme Sternheim, cette
anarchiste, rieuse, mondaine, et crûment amorale, est chrétienne,
‘profondément chrétienne’.12
Romain Rolland, april 1915
Rollands dagboekaantekeningen uit 1915 over een bezoek van Thea Sternheim in
Genève geven een indruk van de wereld vol contradicties waarin deze ‘mondaine
anarchiste’ al sinds haar jeugd leeft. In 1883 geboren als dochter van een industrieel
uit Keulen, heeft Olga Maria Theresia Bauer - haar vrienden noemen haar Stoisy een opvoeding in katholieke pensionaten in Bonn en Brussel gekregen die ze zelf
‘onsentimenteel’ noemt. Hetgeen haar niet heeft belet op haar zeventiende in Londen
in het geheim te trouwen met een tien jaar oudere protestantse jood, en in 1903, een
jaar na de geboorte van haar eerste dochter, een verhouding te beginnen met de
eveneens getrouwde auteur Carl Sternheim, van wie ze in 1905 een tweede kind
krijgt. Weliswaar wordt dat door haar echtgenoot erkend omdat die per se een
schandaal wil voorkomen, maar tenslotte loopt de affaire toch uit op twee
echtscheidingen. In 1907 hertrouwt Thea met Sternheim. Het jaar tevoren, na het
overlijden van haar vader, heeft zij ruim twee miljoen Rijksmark geërfd, een fortuin
waarmee de Sternheims op hun vele reizen door Europa een indrukwekkende
kunstcollectie bijeenkopen en in een bebost park bij München Schloss Bellemaison
laten bouwen: een heus kasteel annex theater, dat ze vijf jaar later vanwege
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Thea Sternheim in 1930 (foto Franz Pfemfert)
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de oplopende onderhoudskosten moeten verkopen. In 1912 verhuizen ze naar België,
naar een landgoed in Terhulpen (La Hulpe) bij Brussel.13
Door het succes van zijn satirische komedies waarin de Duitse bourgeoisie in haar
hemd wordt gezet, is Carl intussen een bekend auteur geworden. Bekend en
controversieel, want in zijn handel en wandel schrikt hij niet terug voor de meest
verbijsterende tegenstrijdigheden. Wanneer zijn verhalenbundel Drei Erzählungen
in 1915 met de Fontane-prijs wordt bekroond, schenkt hij het geld aan ene Franz
Kafka, en met dezelfde vastberaden wil om de waardering van het Duitse publiek
voor onbekend talent af te dwingen, zal hij Frans Masereel aan opdrachten helpen.
Maar de man die in zijn geschriften vernietigend uithaalt naar snobs en parvenu's,
blijkt zelf een wonderlijk voorbeeld van zowel het een als het ander. Eigenlijk had
hij meer belangstelling voor beursberichten dan voor literatuur, vertelt zijn uitgever
Kurt Wolff. Hij ging er prat op dat hij in een gereputeerd cavalerieregiment had
gediend, en in Bellemaison - ‘dat hij tot zijn verdriet niet van een lange rij voorouders
had geërfd maar zelf moest laten bouwen’14 - speelde hij gaarne kasteelheer voor de
Münchense beau monde. Vanwege zijn niet te tellen buitenechtelijke escapades, zijn
buien van agressieve jaloersheid, zijn hypochondrie en toenemende grootheidswaan
- hij ziet zichzelf als de Molière van de 20ste eeuw - wordt het samenleven met Carl
een dagelijkse beproeving. Vijftien jaar nadat Thea als muze en minnares in zijn
leven is gekomen, is ze alleen nog laatste toeverlaat in zijn chronische depressies.
Overigens is Thea zelf een vat vol tegenstrijdigheden, want haar air van mondaine
anarchiste vormt een onwaarschijnlijk schril contrast met haar mystieke neigingen
en haar sterk zondegevoel. Ze is sensueel, impulsief en toch geconditioneerd; nuchter
en intelligent, maar anderzijds aandoenlijk naïef en dweperig als ze in haar
onuitsprekelijke hulpeloosheid een houvast vindt. Vooral dat laatste verklaart haar
geëxalteerde reactie op Masereels Stundenbuch. Ze houdt zoveel van het boekje,
schrijft ze hem, ‘wie man nur selten liebt, ohne Einschränkung’.15 In haar dagboek
heeft ze het over ‘een fanfare van menselijkheid in deze vervloekte nacht’ (14
december 1920). Waar haar overspannen beeldspraak vandaan komt, blijkt uit een
brief waarin ze op die ‘gecompliceerde periode’ terugblikt. De ‘vervloekte nacht’
waarin Masereels boekje licht brengt, is de uitzichtloosheid van haar huwelijk, die
haar in 1920 tot een zelfmoordpoging heeft gedre-
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ven. De positieve energie, de levensdrift die het Stundenbuch uitstraalt, ervaart Thea
in die donkere dagen als een levenreddend wonder waarvoor ze Masereel ‘eeuwig
dankbaar’ wil blijven. Voortaan is hij voor haar ‘sacrosanct’ en maakt hij deel uit
van haar intiemste leven: ‘mêlé dans mon recueillement, ma solitude, mêlé à mes
prières, à ma foi dans l'Eternel, à ma volonté du Bien, à mes pouvoirs artistiques et
au fervent désir de ne plus devoir vivre longtemps...’16 Masereels antwoord op haar
eerste brief interpreteert ze als ‘een eerste stap naar een toenadering die ik vurig
wens.’
Vanaf hun eerste kennismaking in Zürich, na de expositie in Winterthur, is Masereel
hopeloos verliefd, en de komende jaren zal Thea voor hem worden wat ze voor de
oorlog voor Carl is geweest, ‘minnares, moeder, zuster en begrijpende vriendin’17 alles wat Masereel met karakteristieke zelfspot in 1921 in de houtsnede ‘Désir’
projecteert. Ongetwijfeld is Thea van nog een aantal andere werken de ongenoemde,
onnoembare muze, al is dat niet altijd zo evident als in 1922 bij de twee
Fantaisie-litho's, de erotische schetsen die 60 jaar later op een veiling in Antwerpen
opduiken, en de houtsnede ‘Les amoureux’, die zelfs terug te vinden is in het
programmaboekje van Tristan und Isolde voor de Bayreuther Festspiele van 1959.

III
J'envisage en effet mon départ de Genève pour aller mefixer près de Paris,
à Mantes-la-Jolie. A Paris, il n'y a pas moyen de trouver un logis
quelconque. Je serais chez la mère de ma femme, j'aurais une petite maison
et un atelier dans le grenier.18
Frans Masereel aan Georg Reinhart, 16 februari 1922
Hoewel Masereel kort tevoren een nieuwe verblijfsvergunning voor Zwitserland
heeft aangevraagd, valt in februari de definitieve beslissing om naar Frankrijk terug
te keren. Van de eigenaar van het appartement heeft hij te horen gekregen dat hij
tegen eind maart moet verhuizen, en omdat hij er niets voor voelt nog maar eens in
het dure Genève op zoek te gaan naar geschikte én betaalbare woongelegenheid,
neemt hij het aanbod aan om voorlopig bij Paulines moeder in te trekken. Zo voorlopig
stelt hij zich dat verblijf in Mantes overigens niet voor, aangezien hij Georg
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Reinhart alvast uitnodigt ieder jaar een paar dagen te komen logeren: ‘we zullen in
de Seine gaan zwemmen en boottochten maken.’19
De verhuizing kan niet ongelegener komen dan juist nu, terwijl hij bezig is met
de voorbereiding van zijn Berlijnse expositie, met de afwerking van de bas-reliëfs20
voor Winterthur, met de zeven lithografieën voor Sternheims Fairfax en met een
vijftal nieuwe grote houtsneden. De Fairfax-litho's zijn eind februari klaar - ‘Masereel
hat die himmlichsten Lithografien zu Fairfax gemacht, die Du Dir denken kannst,’21
schrijft Carl aan Thea. Met die illustraties heeft Masereel zich duidelijk ook zelf
geamuseerd, meer dan met de de houtsneden voor de drie Duitse vertalingen van
verhalen van Charles Louis Philippe die in 1923 bij Kurt Wolff zullen verschijnen.
Dank zij de hoge oplagen leveren die de illustrator echter wel honoraria van tien- tot
vijftienduizend mark per titel op. In een van de drie Philippe-boeken, Die gute
Madeleine und die arme Marie, zijn sommige novellen aan de frivole kant, en
vanwege de onvoorspelbaarheid van de censuur wil uitgever Wolff liever geen extra
risico's lopen. ‘Denkt u dat we Masereel moeten vragen de erotiek in de illustraties
niet te onderstrepen?’22 vraagt hij aan Mardersteig, die het boek heeft vertaald. En
of Mardersteig op een kaartje aan Masereel een onopvallende suggestie in die zin
zou willen doen.
In extremis mogen de Masereels een maand langer in het appartement van de
chemin des Grands Philosophes blijven, zodat ze niet hoeven te verhuizen voordat
ze in april met z'n drieën voor een sedert lang gepland bezoek aan de Zweigs naar
Salzburg vertrekken. Op de heenreis logeren ze drie dagen in Uttwil bij de Sternheims,
die zelf in juni naar Dresden zullen verhuizen. Drie dagen die Thea ‘les Pentecôtes
de ma vie’ noemt, maar omdat ze geen moment met Frans alleen is, kan ze geen lucht
geven aan haar gevoelens.
Voor Masereel zijn het niet alleen om sentimentele redenen heuglijke dagen. In
februari heeft hij Reinhart geschreven dat de Sternheims een vijftal Van Goghs uit
hun collectie - ‘de superbes toiles’23 - in het Museum van Winterthur zouden willen
deponeren wanneer ze naar Dresden verhuizen. De kennismaking met die doeken in
het intieme kader van een privé-collectie moet voor hem een heel bijzondere ervaring
betekenen, aangezien hij voor Van Gogh ‘altijd al een zwak (een zeer sterk zwak)’24
heeft gehad. Die voorkeur deelt hij trouwens met Henry Van de Velde. Toen ze het
tijdens hun eerste ontmoeting in 1919 over de toestand en

Joris van Parys, Masereel

157
de toekomst van de schilderkunst hadden, is de schilder die ze allebei het meest
bewonderen ongetwijfeld ter sprake gekomen. Van de Velde zal hem wel verteld
hebben hoe hij, als kersvers lid van de groep Les XX, in januari 1890 in Brussel heeft
deelgenomen aan de expositie waarvoor ook Van Gogh - een half jaar voor zijn dood
- vijf doeken had ingezonden. In 1893 heeft Van de Velde in de eerste jaargang van
Van Nu en Straks een aantal brieven van Van Gogh ingeleid, en in 1894 zijn hij en
zijn vrouw tijdens hun huwelijksreis in Nederland door de weduwe van Vincents
broer Theo uitgenodigd. In zijn memoires vertelt Van de Velde hoe ze op de zolder
alleen werden gelaten met ongeveer het complete oeuvre: hele rijen doeken, niet
ingelijst, met de voorkant naar de muur gekeerd, en op de tafels dikke mappen met
honderden tekeningen: ‘Een reeks portretten, waaronder dat van dokter Gachet, die
Vincent in zijn huis had opgenomen en tot het begin van de catastrofe had verpleegd,
benam ons letterlijk de adem... Dat doek van een onbeschrijflijke intensiteit heb ik
met trillende handen weer tegen de muur gezet.’25
Een nog onthutsender verhaal dan dat van Van de Velde krijgt Masereel te horen
van Sternheim, die in 1909 eveneens bij Van Goghs schoonzuster in Amsterdam
werd ontvangen, en daar op de vloer de meesterwerken in de brandend hete zon tegen
elkaar gezet en aan elkaar vastgekleefd aantrof. Toen hij probeerde twee doeken van
elkaar los te trekken, kwam er uit ‘een groot landschap met twee figuren voor
vlammende cipressen’26 een stuk maan mee.
Masereels voorkeur voor Van Gogh komt niet alleen voort uit bewondering voor
de artiest. Inspirerend is voor hem ook de man die zijn kunstenaarschap heeft beleefd
als een roeping, een levenslang streven naar waarachtigheid. In Vincents biografie
moet hem trouwens een aantal frappante parallellen met zijn eigen voorgeschiedenis
opgevallen zijn. Van Gogh heeft de school op zijn zestiende verlaten, is als tekenaar
begonnen, wilde eerst illustrator worden en heeft, niet aan de Gentse Academie maar
aan de Antwerpse, soortgelijke ervaringen met de avondcursus ‘Antiek tekenen’
opgedaan. In Antwerpen amuseerde hij zich met het observeren van het publiek in
balzalen en cafés-concerts waarvan hij een hele reeks schetsen maakte. En tenslotte
was ook hij als autodidact een veellezer en een stugge werker. Zoals hij aan zijn
broer schreef: ‘Om te komen tot het waarachtige moet men lang en veel werken.’27
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IV
In de laatste week van april 1922 zijn Frans, Pauline en Paule te gast in het fraai
gelegen huis van de Zweigs op de beboste Kapuzinerberg in Salzburg, een
17de-eeuwse villa - slechts bereikbaar via een even oude calvarietrap - waar de
volgende jaren alleen nog internationale beroemdheden over de vloer komen. Vooral
schrijvers, maar ook musici zoals Maurice Ravel en de dirigenten Arturo Toscanini
en Bruno Walter. Weliswaar is Zweig zelf in het Duitse taalgebied dank zij Jeremias,
Der Zwang, de biografie over Romain Rolland en de essaybundel Drei Meister over
Balzac, Dickens en Dostojevski al drie jaar een bekende naam, maar na de publikatie
van de bundel Amok. Novellen einer Leidenschaft wordt hij een internationaal
succesauteur. Binnen acht jaar zullen alleen al van dit boek 70.000 exemplaren
verkocht worden. De titelnovelle wordt in meer dan dertig talen vertaald en zelfs een
paar keer verfilmd. In de eerste druk, die eind 1922 bij Insel zal verschijnen, laat
Zweig voorin deze opdracht drukken: ‘Frans Masereel, dem Künstler, dem
brüderlichen Freunde. Salzburg, Frühling 1922.’ En in de brief waarin hij eind mei
dankt voor de twee nieuwe houtsneden ‘Le voyageur’ en ‘Le cheval de bois’, die hij
cadeau heeft gekregen, dringt hij er in zijn aandoenlijk Frans op aan dat Masereel
hem en Friderike eens vaker komt opzoeken:
Nous étions si contents que vous ne regrettiez pas le voyage. Et je te prie
de ne pas oublier que la chambre est toujours prête pour toi. Tu peux venir
quand tu voudras et travailler ici, et nous tenir compagnie en qualité de
frère. Je m'exprime mal, mais tu sentiras, j'espère, tout mon sentiment.28
Een maand later wenst hij Rolland, die na een nieuwe periode van ziekte wanhoopt
aan zijn herstel, dat hij vaker in het gezelschap van Masereel zou kunnen zijn, omdat
diens opgewektheid helend zou werken. Dat Masereel in die dagen van innerlijke
verwarring en spanning toch een aanstekelijke vrolijkheid uitstraalt, bewijst hoe
weinig hij van zijn zieleroerselen prijsgeeft. Dat blijft overigens zijn hele leven zo.
In 1965 merkt hij in zijn gesprekken met Vorms op dat lichaamsbeweging hem altijd
heeft geholpen zijn geestelijk evenwicht te bewaren, ‘al kan een artiest natuurlijk
toch wel een getormenteerd wezen zijn’. ‘Zo ziet u er nochtans niet uit,’ reageert
Vorms. Waarop Masereel repliceert met het Franse gezegde: ‘l'air et la chanson sont
deux choses différentes.’
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Vanuit Salzburg arriveren de Masereels op 1 mei in Wenen. Omdat ze in Hotel
Regina, op de Maximiliansplatz, de eerste nacht ongevraagd in een luxekamer van
50.000 kronen worden gelogeerd, stuurt Zweig hun de 250 Zw.fr. die hij van zijn
laatste reis naar Zwitserland over had - in die dagen het equivalent van ongeveer
350.000 kronen, want door de inflatie zijn alle prijzen in Oostenrijk schrikbarend
aan het stijgen. De levensduurte is trouwens een van de redenen waarom Wenen bij
Masereel gemengde gevoelens oproept. Hij vindt de stad deprimerend mooi, schrijft
hij. Mooi vanwege het stadsbeeld, deprimerend wegens de vele ‘Schieber’ die rijk
worden op de rug van de duizenden die honger lijden. Hij geneert zich dood wanneer
een bedelares wie hij 20 kronen toestopt zijn handen grijpt en kust en bijna op haar
knieën valt voor hem. Alleen al met de indrukken die hij de eerste dag op straat en
op terrasjes heeft opgedaan, zou hij een hele serie tekeningen kunnen maken. Nergens
elders heeft hij zo duidelijk als hier gezien en gevoeld hoe wreed en brutaal de
naoorlogse maatschappij is.
Hoogtepunt van de week in Wenen wordt zijn bezoek aan de zaal in het Hofmuseum
- het tegenwoordige Kunsthistorisch Museum - waar de grootste collectie Bruegels
ter wereld hangt, in totaal een vijftiental werken die hij tot nu toe alleen van
reprodukties kende. ‘De strijd tussen vasten en vastenavond’, ‘Kinderspelen’, ‘Toren
van Babel’, ‘Kruisdraging’, ‘Moord op de onnozele kinderen’, ‘Boerenbruiloft’,
‘Boerendans’, en drie van de zes panelen van de serie ‘De twaalf maanden’, stuk
voor stuk ongeëvenaarde meesterwerken van landschapschilderkunst: ‘Terugkeer
van de kudde’, Jagers in de sneeuw' en ‘Sombere dag’. Masereel vindt er geen
woorden voor, want nooit in zijn leven hebben schilderijen zoveel indruk op hem
gemaakt als deze Bruegels in Wenen.
Via Salzburg, waar ze door de Zweigs worden uitgewuifd, keren de Masereels op
8 mei terug naar Zwitserland. Eigenlijk was de terugreis gepland via München, waar
ze een afspraak hadden met de Sternheims, maar Masereel heeft laten weten dat ze
niet via Duitsland kunnen reizen omdat zijn Personalausweis maar voor een enkele
in- en uitreis geldig blijkt. Dat ze Frans voor zijn vertrek naar Frankrijk en haar
verhuizing naar Duitsland niet meer terug zal zien, is voor Thea een ondraaglijk
vooruitzicht, en in haar vertwijfeling schrijft ze in de nacht van 5 op 6 mei een lange
brief waarin ze haar hart uitstort. Ze is op alles voorbereid, schrijft ze in haar dagboek.
Misschien komt de brief in verkeerde
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Masereel in het voorjaar van 1922 met Stefan Zweig in Salzburg (l.) en met Carl Sternheim in Uttwil
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handen, maar ‘lieber Himmel, da wo ich bin, hat man keine Angst mehr!’ Omdat ze
bang is Frans af te schrikken, wemelt het epistel van de tegenspraken. Tot twee keer
toe bezweert ze hem haar vooral niet verkeerd te begrijpen. Ze wil Pauline en Carl
niet kwetsen, en op haar achtendertigste, met haar grote kinderen en haar
onsentimentele opvoeding is ze ook niet uit op een frivool avontuur, maar aan de
andere kant acht ze zich evenmin in staat haar gevoelens voor hem te onderdrukken.
Waarschijnlijk wordt er in extremis per telefoon een nieuwe afspraak gemaakt, want
in de ochtend van 10 mei staan de Sternheims in het station van Romanshorn te
wachten op de trein waarmee de Masereels moeten arriveren. In haar dagboek
herbeleeft Thea het moment van het weerzien op het perron: ‘Masereel! Alleen! Hij
komt uit Zürich. Zijn vrouw en Paule zijn al doorgereisd naar Genève. Hij is
aangedaan, ziet er schitterend uit en bespeurt mijn onuitgesproken geluk.’ Haar
aantekeningen over die lentedag aan het Bodenmeer zijn zo gedetailleerd, dat ze als
het ware een film van Masereels bezoek vormen.

V
Uit het dagboek van Thea Sternheim, Uttwil, 10 mei 1922:29
Terwijl Karl een bad neemt, zitten we met de foto's in mijn kamer. Moiby is erbij.
Hij legt zijn arm om Klaus. Dan laat hij me zien wat hij in Duitsland gekocht heeft.
Plotseling verdwijnen de twintig foto's van mij in zijn portefeuille.
Ik loop naar buiten. Hij heeft mijn brief!
Karl komt. We eten. Ik ben erg in de war.
In de tuin. Bloesems boven mijn hoofd. Bloesems om ons heen. Het gras staat
hoog. De zon schijnt. Eerste bloemen van fel geel. Ik neem foto's van Frans en Karl.
(geschrapte passage.) We lachen. Gejubel in de lucht!
Dan roeit Moiby ons het meer op. Hij met mij op de (onleesbaar), zijn arm om me
heen.
Waarover praten we?
Over het landschap. Over onze melancholische stemmingen.
(geschrapte passage.)
Op de oever wenkt Karl. Waar we toch blijven? Twee uur zijn we weggebleven.
(geschrapte passage.) God helpe mij! Dat we dit nooit met een zonde bevlekken!
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Dan bespreken de mannen hun gezamenlijk werk.
Bij het avondeten al pakt mij het verdriet om het naderende afscheid. We lopen
samen, Karl, Frans, de kinderen, langs het meer. Het is zwoel. Wolken drijven in de
warme wind. De mannen zingen.
In mijn kamer. Karl geeuwt. Zegt dat we beter zouden gaan slapen. ‘Ga maar,’
zeg ik tegen hem. ‘Wij blijven nog even bij Masereel.’
Dat wil Karl niet. Vermoedt hij iets? Hij kijkt geërgerd.
Tranen snoeren mij de keel. Frans zit bleek tegenover mij in de fauteuil bij het
raam. En springt plotseling gedecideerd op.
Tegen Karl: ‘Je ne veux pas vous déranger. J'aime mieux clarter...!’
Met hem naar de deur. Met ons vieren, zonder één woord. Dan omhelst Frans
Moiby, dan mij, dan Karl.
In de war vanwege Karl, verscheurd door het afscheid huil ik in mijn hoofdkussen.
Dan schrijf ik hem.

VI
Ook Masereel wordt heen en weer geslingerd tussen wanhoop en euforie, en op de
trein van Uttwil naar Winterthur probeert hij zijn gevoelens te verwoorden in een
verward epistel dat Thea evenals zijn volgende brieven in extenso in haar dagboek
kopieert. Zolang hij nog in Genève is, vraagt hij haar brieven naar een
poste-restanteadres te sturen, hoewel hij niets voor dat soort geheimdoenerij voelt.
Maar ‘niets meer van u horen zou ondraaglijk zijn,’ schrijft hij, ‘en ik zou tot het
ergste in staat zijn om u weer te kunnen zien.’ Zijn vurigste wens is te kunnen blijven
wat hij nu voor haar betekent. Hij staat nog maar eens voor het onbekende, maar dit
keer zal hij het gevoel hebben dat Thea naast hem staat, en dat zal hem voldoende
zelfvertrouwen en kracht geven om ‘alle demonen van de wereld, de hel en de hemel’30
aan te kunnen.
Op 11 mei, de dag waarop zijn expositie in Berlijn wordt geopend, is hij weer in
Genève, maar in gedachten en met zijn hart is hij in Uttwil. Hoe groot zijn
vertwijfeling is, blijkt uit de drie lange brieven die hij Thea nog vanuit Genève schrijft
- een ervan pent hij neer in het holst van de nacht van 13 op 14 mei. Het opvallende
is, dat het eerder om zelfgetuigenissen dan om liefdesbrieven gaat. Wat hij over
zichzelf vertelt is natuurlijk vertekend

Joris van Parys, Masereel

163

Boven: ‘Désir’, 1921. Onder: ‘Les amoureux’, 1922

Joris van Parys, Masereel

164
door de grote emoties, maar niettemin valt er meer uit te leren dan uit alle latere
autobiografische aantekeningen, inleidingen en voorwoorden te zamen. In zijn laatste
brief aan Thea vanuit Genève schrijft hij dat hij nooit zoveel te doen en te zeggen
heeft gehad als juist nu, maar dat hij ook nooit zoveel zorgen heeft gehad. Hij vindt
het jammer dat hij haar niet veel eerder al heeft leren kennen, en voortaan zal hij
zich terwijl hij aan het werk is altijd afvragen ‘wat Stoisy ervan zou vinden’.
Even ziet het er naar uit dat de verhuizing naar Mantes niet door zal kunnen gaan,
want eind mei overlijdt de moeder van Pauline, en de familie blijkt het huis zo snel
mogelijk te willen verkopen. Dat is de reden waarom de Masereels daar maar vier
maanden zullen blijven. In opdracht van de Bourse de la Soie in Genève maakt
Masereel intussen een aantal tekeningen, zwartwitmotieven voor zijden stoffen31,
maar aangezien hij tegelijkertijd de verhuizing moet organiseren en tot zijn vertrek
met Pauline in het toekomstige appartement van Paule in de Boulevard de la Cluse
huist, komt er in die laatste weken weinig terecht van geconcentreerd werken. Wat
hem vooral dwars zit, is het vooruitzicht dat hij daarvoor ook de komende maanden
niet de nodige tijd en rust zal vinden.
Op zondag 4 juni, de dag na het huwelijk van Paule, is het zover. Omdat Pauline
als Française wel een geldig paspoort heeft maar hij niet, steekt hij in de buurt van
Annemasse clandestien de grens over, en in het eerste stationnetje op Frans
grondgebied stapt hij op een trein richting Parijs. Op een maand na is het zeven jaar
geleden sedert hij daar in de gare de Lyon naar Genève is vertrokken. Niet meer dan
zeven jaar, maar het lijkt even ver weg als een vorig leven.

VII
Ici à Mantes, c'est affreux. C'est la petite ville dans toute son horreur. Je
ne comprends pas que ces gens puissent vivre toute une vie dans un tel
patelin sans devenir complètement fou. Heureusement il y a la Seine, qui
est très belle.32
Frans Masereel aan Romain Rolland, 23 juli 1922
Zowel de 12de-eeuwse Notre Dame als de even oude brug over de Seine hebben hun
plaats in de kunstgidsen - Corot heeft de
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brug niet minder dan twaalf keer geschilderd - maar zijn epitheton ‘la Jolie’ dankt
het provinciestadje Mantes toch vooral aan het schilderachtige Seine-landschap van
het Ile-de-France, dat hier, 50 km westelijk van Parijs, stilaan overgaat in Normandië.
Alleen de nabijheid van de rivier maakt Masereel het leven in Mantes draaglijk, want
zodra hij in nr. 7 van de rue du Chapeau Rouge is geïnstalleerd en de lokale sfeer
heeft opgesnoven, krijgt hij hetzelfde benauwde gevoel als voor de oorlog in Gent.
‘Momenteel leef ik erg eenzaam in Mantes, we zien praktisch niemand,’ schrijft
hij aan Thea. Gelukkig is het zomer, zodat hij zijn irritatie over de kleinsteedse
mentaliteit elke dag in de Seine van zich af kan zwemmen. Bovendien beschikt hij
vanaf augustus over een eigen motorboot, de Kievit, die zijn stiefvader en zijn broer
Robert via de Vlaamse en Noordfranse kanalen van Gent naar St. Quentin hebben
gebracht. Op de route van St. Quentin naar Mantes doorkruist hij een gebied dat vier
jaar eerder nog een slagveld was. Ruim een uur vaart de Kievit door een desolaat
landschap waarin zelfs met een kijker geen teken van leven te bespeuren is, en op
de aanlegplaatsen wordt hij geconfronteerd met de nasleep van de oorlog: overal
grauwe armoede, werkeloosheid, alcoholisme.
De luchtige toon van Masereels verhaal aan Reinhart over zijn tochten met de
Kievit staat in schril contrast met de sarcastische constatering in een brief aan Rolland
dat hij een beter stuurman is op het water dan in het leven, en met de twee vertwijfelde
brieven die Thea in juli en augustus ontvangt. De brief van 24 augustus schrijft hij
in een cafeetje in Montmartre, waar hij die dag de huur van zijn toekomstig
appartement heeft geregeld. Parijs mag dan ‘in elk opzicht infernaal’ zijn, toch zal
het hem geen moment spijten dat hij niet voor Rome, München of Berlijn heeft
gekozen. In juni is de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Rathenau door
rechts-extremistische nationalisten vermoord, en sindsdien glijdt Duitsland nog
sneller af naar de complete politieke en economische chaos. Thea Sternheim is niet
de enige die vreest dat de explosieve situatie al op korte termijn een nieuwe oorlog
zal veroorzaken. Volgens Masereel duurt het nog wel een twintig jaar voordat er een
nieuwe uitbarsting komt, maar dat ze er komt staat ook voor hem vast. Terwijl hij
zich in oktober in Montmartre aan het installeren is, staan de kranten bol van het
nieuws over de fascistische machtsovername in Italië.

Eindnoten:
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3 In de catalogus van de Masereel-expositie van 1965 in Nice.
4 Roger Avermaete, Herinneringen uit het kunstleven 1918-1940. I, p. 72.
5 RTSR.
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‘Zum Briefwechsel von Carl und Thea Sternheim’ in Text + Kritik. Zeitschrift für Literatur,
nr. 87, juli 1985, p. 87.
‘Ik denk er namelijk aan uit Genève te vertrekken en in Mantes-la-Jolie, bij Parijs, te gaan
wonen. In Parijs is er met geen mogelijkheid logies te vinden. Ik zou intrekken bij de moeder
van mijn vrouw; ik zou een klein huisje hebben, en een atelier op de zolder’ (BW).
FM aan Georg Reinhart, 16.2.1922 (BW).
Op 1 april laat Masereel weten dat bronsgieter Mario Pastori het eerste reliëf heeft gegoten.
Over de verdere afwerking van de bas-reliëfs voeren Masereel en Reinhart een drukke
correspondentie.
Carl Sternheim aan Thea, 1.3.1922. Zie Harry Seiwert, ‘Ernü;chterungssäure. Masereels
Illustrationen zu Sternheims Fairfax’ in TFG, p. 112-113.
Kurt Wolff aan Hans Mardersteig, 26.1.1922; gepubliceerd in Kurt Wolff, Briefwechsel eines
Verlegers 1911-1963, p. 388.
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doeken van Van Gogh het precies gaat, aangezien de Sternheims in de loop van de jaren om
diverse redenen doeken hebben verkocht of geruild. Naar alle waarschijnlijkheid gaat het o.a.
om een van de portretten van de postbode Joseph Roulin en een klein zelfportret uit de Parijse
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FM in de bijlage ‘Renseignements biographiques’ bij zijn brief van 13 juli 1928 aan Pierre
Vorms (AV).
Henry Van de Velde, Geschichte meines Lebens, p. 91.
Carl Sternheim, Gesamtwerk, deel 6, p. 611.
Vincent van Gogh aan zijn broer Theo, 21.7.1882; gepubliceerd in Vincent van Gogh, Een leven
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Stefan Zweig aan FM, mei 1922 (ZC): ‘We waren erg blij dat je de reis niet hebt betreurd. En
ik vraag je niet te vergeten dat de kamer altijd klaar is voor jou. Je kunt komen wanneer je maar
wilt en hier werken, en ons gezelschap houden als een broer. Ik druk me slecht uit, maar hopelijk
begrijp je wat ik precies bedoel’
DLA. Moiby (later Mopsa) is de koosnaam van Thea's dochter Dorothea, geboren in 1905. Haar
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FM aan Thea Sternheim, 11.5.1922, kopie in Thea's dagboek van 12.5 (DLA).
Reinhart bestelt een aantal meter om er kussens mee te laten maken.
‘Hier in Mantes is het vreselijk. Al de verschrikkingen van een kleine stad. Ik snap niet dat
mensen hun hele leven kunnen doorbrengen in een gat als dit zonder stapelgek te worden.
Gelukkig is er de Seine, die heel mooi is.’ (FR)
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Zelfportret, houtsnede, 1923
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III
Parijs
(1922-1940)
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Montmartre, aquarel, 1926
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‘Paysages parisiens’
(1922-1923)
I
So behaglich ist es in grossen Städten sonst nie, besonders nicht in den
Künstlerbehausungen. Man denkt an ein Häuschen, Nordsee, heulender
Wind draussen, Herdfeuer brennt, steifer Grog auf dem Tisch. - Wenn
man aber aus dem Fenster schaut, hat man, statt der finsteren See, das
enorme Panorama des nächtlichen Paris.1
Klaus Mann, ‘Frans Masereel’ in Auf der Suche nach einem Weg, 1931
Met een wijde bocht loopt de rue Lamarck door het hoogste deel van Montmartre
naar de oostkant van het plein achter de Sacré-Coeur. Vlak bij de hoek met de rue
Becquerel, een trappenstraatje ten noorden van de basiliek, is vanaf 1914 een huis
in aanbouw dat pas vier jaar na de oorlog afgewerkt raakt. Dat hij op de vijfde
verdieping van dat half voltooide pand nr. 32 een paar kamers heeft kunnen huren,
noemt Masereel gezien de woningschaarste in Parijs een klein mirakel. Bovendien
kan hij zich geen inspirerender uitzicht wensen dan vanuit de kleine achterkamer die
zijn atelier wordt: ‘Parijs als in een uitstalling... Een Parijs dat niet op prentkaarten
wordt afgebeeld, de keerzijde van de mooie façades.’2 Voor het brede hoge raam van
zijn werkkamer ligt het panorama waarvan de invloed op zijn werk van de jaren
twintig nauwelijks te overzien is. In de grote houtsnede ‘Spleen’, in de suites La ville
en Bilder der Grossstadt, in de losse tekeningen en in de aquarellen en de serie doeken
die hij zelf ‘paysages parisiens’ noemt, telkens weer inspireert hem het
indrukwekkende stadsdecor dat hij op ieder uur van de dag en de nacht leert kennen.
Straatscènes en taferelen die zich achter ramen van anonieme gevels afspelen, haalt
hij met de kijker op een drievoet in close-up naar zich toe: ‘Hij ziet en wat hij ziet
onthoudt hij en wat hij onthoudt is stof voor zijn verbeelding.’3
Voor Jules De Bruycker, die op een zomerochtend in 1925 op bezoek komt, is dit
atelier de observatiepost waar hij zijn hele le-
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ven al van droomt. Hij is niet weg te slaan van de kijker die de kamers achter al die
ramen uitvergroot tot raten van een menselijke bijenkorf. Een vrouw die bezig is met
haar make-up, een jongeman die een vioolpartij instudeert, een patiënt in de
tandartsstoel, een pedicure aan het werk, klanten in een reisbureau: elk pand is een
opeenstapeling van intrigerende contrasten, een levende rubriek Faits Divers - een
onuitputtelijke bron van inspiratie. Zelfs voor vrienden en kennissen die vaker in de
rue Lamarck te gast zullen zijn, blijft het uitzicht een attractie. ‘Als ik in de tweede
helft van november naar Parijs kom,’ schrijft uitgever Kurt Wolff voor Masereel
eind 1930 weer verhuist, ‘dan zal ik bijzonder blij zijn, u nog een laatste keer in het
oude huis te kunnen bezoeken en te genieten van het enig mooie uitzicht vanuit het
venster van uw werkkamer.’4
Eigenlijk is het appartement nog niet bewoonbaar als de Masereels hier in het
najaar van 1922 hun intrek nemen, maar aangezien het huis in Mantes intussen
verkocht is, zit er niets anders op dan voorlopig tussen de bouwvakkers te kamperen.
Met verkleumde vingers - in de flat hebben ze nog geen verwarming - schrijft Frans
op 17 oktober in een haastige brief aan Reinhart dat hij midden in de verhuisboel zit.
En op 3 november in een briefje aan drukkerij Kundig: ‘Eindelijk zijn we
geïnstalleerd... Het appartement was nog niet af toen we hier introkken, en het huis
is het nog lang niet.’5
Een maand later, op een vroege ochtend in december, arriveert ene Georges
Simenon, 19 jaar jong, met de nachttrein uit Luik in de gare du Nord. Na lang zoeken
vindt ook hij logies in Montmartre, in het dakkamertje van Hôtel Bertha waar hij
anderhalf jaar zal wonen, maar zijn landgenoot Masereel zal hij niet één keer
ontmoeten. Behalve hun nationaliteit en hun produktiviteit hebben de Gentenaar en
de Luikenaar weinig gemeen, en in meer dan één opzicht zijn ze elkaars tegenpool.
Zodra hij succes krijgt, stort Simenon zich in het societyleven van ‘le Tout-Paris’,
terwijl Masereel het relatieve isolement van Opper-Montmartre nodig heeft om in
‘deze compleet krankzinnige stad’6 overeind te blijven. En terwijl anekdotes over
‘les femmes de Simenon’ een eigen leven gaan leiden, valt over Masereels Parijse
escapades weinig meer te achterhalen dan het even kostelijke als onwaarschijnlijke
verhaal van wat hem en een demoiselle Maryse in 1922 in Hôtel des Voyageurs is
overkomen. Als hij jaren later in dezelfde buurt met de Duitse schilder Johannes
Wüsten op het terras van een bistro zit, staat op de gevel van het hotelletje alleen
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nog ‘..tel des Voy..eurs’ te lezen, maar zijn herinnering aan die bizarre morning after
is nog niet vervaagd. Na een ‘liefdesnacht (die) onze leeftijd en de sterren boven de
Seine waardig (was),’7 vertelt hij aan Wüsten, werd er om zeven uur 's ochtends
aangeklopt en trad tot zijn verbijstering een wildvreemde vrouw binnen, gevolgd
door vijf jonge kinderen. Zonder zich aan de weinig voegzame kleding van de twee
geliefden te storen, informeerde de vrouw naar de identiteit van Masereels vriendin,
haalde de handtas te voorschijn die de juffrouw de avond tevoren in de metro had
laten liggen, overhandigde haar het tasje, draaide zich om naar haar kroost en ‘sprak
deze onvergetelijke woorden: Zo stellen wij een goede daad, kinderen!’8

II
Vous me ferez plaisir et honneur, en adoptant pour un de vos spectacles
ma petite Liluli. A la vérité, c'est un oiseau qu'il n'est pas aisé de mettre
en cage, - et qu'il y a quelques risques à lâcher dans une salle parisienne.
Aussi, tous les directeurs de théâtre se sont-ils prudemment abstenus.9
Romain Rolland aan Louise Lara, 29 juli 1922
Zijn aversie tegen lefmakers houdt Masereel ver van het extravagante wereldje van
de ‘Montparno's’, schilders en snobs, schrijvers en modellen die zowel de
artiestencafés van het carrefour Montparnasse als de salons van prinses de Polignac
en graaf de Beaumont bevolken. ‘Wat ik maak,’ schrijft hij in 1931 aan Thea, ‘is te
populair en - zonder me daarop te beroemen - iets te gezond naar hun smaak. U weet
ook wel dat ik liever met “De Nacht” van Michelangelo zou slapen dan met een
kleine Amoretto van Cocteau.’10
In vergelijking met de première van Jean Cocteaus Antigone in het theater van
Charles Dullin op 20 december 1922, is de eerste opvoering van Rollands Liluli een
week later in de Grenier Jaune, eveneens in Montmartre, een bijna intieme
aangelegenheid. Geen mondain première-publiek, geen decors van Picasso, geen
kostuums van Coco Chanel, niet eens een echt theater, maar een kleine zaal - eigenlijk
een groot atelier - boven aan een smalle trap in een huis van de rue Lepic. De enige
die zowel aan Antigone als aan Liluli heeft meegewerkt, is de Zwitserse componist
Ar-
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Affiche voor de opvoering van Liluli op 31.12.1922
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thur Honegger, lid van de Groupe des Six, maar ook van de ‘Association pour
l'affirmation et la défense d'oeuvres modernes’, beter bekend als ‘Théâtre Art et
Action’. Spil van die theatervereniging is het echtpaar Edouard Autant en Louise
Lara, een architect en een actrice die een carrière bij de Comédie Française achter
de rug heeft. Voor de oorlog al, vanaf 1911, hebben zij een groep auteurs, acteurs
en beeldende kunstenaars om zich heen verzameld die in hun eigen woorden een
soort ‘laboratoire de théâtre’ vormen. Tot de naoorlogse medewerkers behoren hun
zoon Claude Autant-Lara, die als filmregisseur naam zal maken, auteur Ivan Goll,
componist Honegger, de Amerikaanse fotograaf Man Ray, decorateurs Jean Lurçat
en Jean Picart le Doux, en Masereel, die in het najaar van 1922 een vijftigtal
ontwerpen tekent voor de groteske marionetten die in Liluli achter verlichte schermen
worden gemanipuleerd.
Op het scherm in het midden verschijnen groeps- en massataferelen, op de schermen
links en rechts de bijfiguren die individueel worden opgevoerd. Terwijl de abstracties
Liluli, la Vérité, Maître-Dieu en Polichinelle op het toneel staan als mensen van vlees
en bloed, zijn diplomaten en intellectuelen speelgoed in de handen van een
onzichtbare, leugenachtige almacht. Een spel met schijn en werkelijkheid dat ook
met de afzonderlijke personages wordt gespeeld, want La Vérité gaat gekleed als
Harlekijn, en Maître-Dieu is een Arabische straatventer die remedies verkoopt tegen
alle denkbare kwalen, van kiespijn tot slechte regeringen. Behalve als tekenaar werkt
Masereel nog in een andere hoedanigheid mee aan het experiment: als lid van het
vijfstemmige koortje dat Honeggers groteske ‘gezangen’ ten gehore brengt.
Zelf omschrijft Rolland zijn stuk als een ‘fantaisie-poème’, een allegorische klucht,
maar ondanks de speelse toon is Liluli ook en vooral een grimmig hekeldicht tegen
het oorlogspatriottisme van 1918, een politieke satire waarop zowel de pers als de
politiek in het Parijs van 1922 nog steeds allergisch reageren. Op een van de laatste
repetities duikt trouwens een zogenaamde toneelliefhebber op die te verstaan geeft
dat een stuk van Romain Rolland geen verstandige repertoirekeuze is. Achteraf zal
blijken dat de man - die door Autant zonder complimenten aan de deur wordt gezet
- een inspecteur van de Staatsveiligheid was: een levend bewijs van de wrevel bij de
officiële instanties tegen het toneelgroepje dat het lef heeft de stilzwijgende boycot
van Rolland te doorbreken. Een en ander verklaart waarom Liluli-Masereel, zoals
Rolland de Art et Action-versie noemt, voorlopig niet meer dan
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drie opvoeringen zal beleven: twee in december 1922 in de rue Lepic en een derde
op 31 maart 1923 in de Salle des Fêtes van Suresnes, op uitnodiging van de
plaatselijke afdeling van de Communistische Partij. Aangezien het stuk neerkomt
op een pleidooi voor intellectuele eerlijkheid en vrijheid die in de PCF ver te zoeken
zijn, is het niet verwonderlijk dat er geen verdere uitnodigingen volgen.
Omdat Rolland intussen weer in het Zwitserse Villeneuve woont en te zwak is om
in december naar Parijs te reizen, moet hij het stellen met een verslag van zijn zus
Madeleine. ‘Mijn zus was in de wolken over de twee voorstellingen, vooral over de
eerste,’11 schrijft hij op 5 januari aan Louise Lara. Masereel vertelt hem dat een aantal
replieken op luid applaus werd onthaald en dat de passages waarin de aanwezige
journalisten met hun neus op de weinig fraaie rol van de oorlogspers werden gedrukt
ijzige stiltes veroorzaakten. Dat Liluli-Masereel door de pers is doodgezwegen, zoals
Rolland aan Zweig schrijft, blijkt niet helemaal te kloppen, want de Parijse
theaterkrant Comoedia besteedt in zijn editie van 31 december uitvoerig aandacht
aan wat ‘une bien intéressante soirée au studio d'Art et Action’ wordt genoemd. De
recensent heeft genoten van de gevatte replieken en van Masereels expressieve ‘blancs
et noirs’, maar verwijt de auteur dat het stuk chaotisch en af en toe overdreven
agressief is.
Wanneer zijn Duitse uitgever Rütten & Loening eind 1924 laat weten dat er aan
een reeks opvoeringen van Liluli in Duitsland wordt gedacht, zal Rolland onmiddellijk
voorstellen Masereel bij het project te betrekken. Dat het plan niet doorgaat, heeft
te maken met de ontstemming bij Rütten & Loening over Rollands beslissing om de
vertaling van zijn drama Jeu de l'amour et de la mort, dat in 1925 in alle grote Duitse
steden als een meesterwerk wordt ontvangen, niet in Duitsland maar bij een uitgever
in Zürich te publiceren. Toch verdwijnt Liluli niet definitief van het toneel. In het
voorjaar van 1926 zal Masereel zelfs nieuwe silhouetten en decors tekenen voor een
aantal vertoningen in de Parijse Salle Adyar.

III
Op Henri Le Fauconnier en Paul Signac na, zijn de kunstenaars met wie Masereel
in het Parijs van de jaren twintig en dertig omgaat geen collega's - niets werkt meer
op zijn zenuwen dan
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kunstbroeders die niet uitgepraat raken over hun techniek - maar pacifisten die hij
hier of in Zwitserland heeft leren kennen, of met wie hij vanuit Genève heeft
gecorrespondeerd. Bazalgette, Vildrac, Durtain, Duhamel en Jean Lurçat ziet hij
terug, en via Arcos maakt hij kennis met architect en decorateur Francis Jourdain,
met tapijtontwerper en graficus Jean Picart le Doux, met Léon Werth, die in de jaren
dertig hoofdredacteur van het weekblad Monde zal worden, en met Georges Besson,
uitgever van Les Cahiers d'aujourd'hui en later Les lettres françaises. Jarenlang is
hij van de partij op de maandelijkse bijeenkomsten van die hoofdzakelijk literaire
vriendenclub in de rue Montorgeuil, vlak bij de Hallen: het ‘Diner des copains’ in
restaurant La Grille, waarop telkens ook buitenlandse auteurs worden uitgenodigd
die in Parijs wonen of hier op bezoek of op doorreis zijn. Behalve Stefan Zweig zijn
dat bijvoorbeeld de Roemeen Panaït Istrati en de Italiaanse toneelauteur Luigi
Pirandello. Ook de Duitse romanist Wilhelm Friedmann, hoogleraar in Leipzig en
vertaler van Franse literatuur, leert Masereel in dat milieu kennen. In 1928 zal de
Leipziger Kunstverein door toedoen van Friedmann de eerste Masereel-retrospectieve
organiseren.
De sympathie waarmee Masereel later over zijn Parijse kennissen vertelt, is minder
vanzelfsprekend dan ze lijkt, want zijn eerste ervaringen blijken even negatief als
zijn mening over de Montparno's. ‘Ik heb geen enkele vriend, al zou ik er zoveel
kunnen hebben als ik wil,’12 constateert hij in mei 1923. Omdat hij van vriendschap
meer verwacht dan vriendendiensten, voelt hij zich hier even eenzaam als destijds
in Gent in het gezelschap van kameraden met wie hij zich overigens kostelijk kon
amuseren.13 Ook voor Rolland vormt de Parijse oppervlakkigheid een eeuwige bron
van ergernis: ‘Of ze nu communist zijn, katholiek, estheet of scepticus, ze zijn het
alleen maar aan de oppervlakte.’14 De enige bij wie hij wel een diepe overtuiging
aantreft is Masereel. ‘Alleen Masereel laait als een - eenzaam - houtvuur boven op
een berg,’ schrijft hij in 1924 in een brief aan Zweig. ‘Hem alleen zou ik willen zien,
haast elke dag - zonder dat we een woord met elkaar zouden moeten spreken. In hem
voel ik het innerlijke vuur branden waarvan de anderen niet meer dan vonken zijn.’15
Ironisch genoeg vindt Masereel een ‘excellent kameraad’ in Rollands eeuwige
opponent Henri Barbusse, die bijna letterlijk wordt verteerd door het vuur van zijn
revolutionair geloof: zo heeft hij hem geportretteerd in Quelques coins du coeur, en
zo leert hij hem in Parijs zelf kennen. In zijn bewondering voor Barbusse
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vergeet hij zelfs dat hij zich in Genève mateloos heeft geërgerd aan de rancune van
Clarté tegen Rolland. In Parijs zal hij een aantal tekeningen voor het blad leveren
en naar eigen zeggen neemt hij regelmatig deel aan de vergaderingen van het
redactiecomité, waarvan behalve Barbusse onder anderen Jean-Richard Bloch en
Paul Vaillant-Couturier deel uitmaken. Barbusse treedt in 1923 toe tot de Franse
Communistische Partij, Bloch is er al langer bij, terwijl Vaillant-Couturier lid is van
het partijbestuur en de parlementsfractie en in 1928 hoofdredacteur van de partijkrant
L'Humanité zal worden.
Met die groep, die de PCF volgt in haar dogmatische standpunten, haar klassenhaat
en haar weinig propere zuiveringspraktijken in eigen rangen, moet Masereel het als
voorstander van een vrije, klasseloze maatschappij vaak grondig oneens zijn. Omdat
het communisme waarvoor hij sympathie voelt, niets van doen heeft met partijdwang
en doctrinair geweld, wordt het hem bovendien al snel duidelijk dat er geen sprake
van kan zijn de lijn van La Feuille in Clarté door te trekken. Debrits standpunten
waren wel even radicaal als die van Barbusse, maar La Feuille - ‘Journal d'idées et
d'avant-garde ne se rattachant à aucun parti’ - heeft zijn pluralistisch karakter nooit
verloochend zoals de Clarté-redactie dat bijvoorbeeld heeft gedaan door haar
weigering om Rollands antwoord op het stuk ‘A propos du Rollandisme’ van Barbusse
te publiceren. Juist vanwege dat dogmatisme verliest Clarté in 1922 en 1923 het
grootste deel van zijn lezerspubliek. Na een uitval van Barbusse tegen Rollands
pasverschenen boek over Gandhi, merkt de auteur op dat de hoofdredacteur er beter
aan zou doen zich wat minder om zijn tegenstander te bekommeren en wat meer om
zijn blad, ‘dat op sterven na dood is.’16 Dat Masereel juist in die periode - juni, juli
1923 - als huistekenaar van Clarté fungeert, is minder een kwestie van overtuiging
dan van solidariteit met Barbusse.
Omdat hij in 1923 zo nauw bij Clarté betrokken is, valt het op dat Masereel niet
meewerkt aan Europe, het tijdschrift van Arcos en Paul Colin, dat in februari het
licht ziet. Het nieuwe blad is bedoeld als ‘rollandistisch’ alternatief voor het
Clarté-internationalisme, maar in werkelijkheid wordt het een literair tijdschrift dat
geen echt nieuw geluid brengt. ‘Toen ik door Europe bladerde,’ schrijft Zweig over
de eerste nummers, ‘was ik ontgoocheld over de koele, nuchtere toon... Als ik het
oude Demain met dit nieuwe brave blad vergelijk! Arcos is te meegaand en Colin te
veel zakenman.’17 Wat volgens hem vooral ontbreekt, zijn de directheid en
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de vrijmoedigheid van Bazalgette - ‘En Masereel met zijn tekeningen!’18

IV
Meer dan ooit sedert het verdwijnen van La Feuille mist Masereel in het voorjaar
van 1923 een onafhankelijke tribune voor zijn satiren, een krantje waarin hij zijn
frustratie over verontrustende politieke en maatschappelijke ontwikkelingen zou
kunnen afreageren. Verontrustend zoals de situatie in Duitsland, waar waanzinnige
inflatiepercentages en de Frans-Belgische bezetting van het Ruhrgebied vanaf januari
koren zijn op de molen van het extreem-rechtse nationalisme. Op de gevels van
winkels, restaurants, hotels en postkantoren zijn bordjes te vinden met de tekst ‘Eintritt
für Franzosen und Belgier verboten’, en marktkramers hebben een even duidelijke
boodschap: ‘An Belgier und Franzosen wird nicht verkauft.’ Vandaar dat Zweig zijn
vriend Rolland laat weten dat hij in geen geval via Beieren mag reizen als hij naar
Salzburg komt. Ook Masereel raadt hij in die zelfde maand juli af, zich in Duitsland
te wagen, aangezien daar geen onderscheid wordt gemaakt tussen de Belgische
regering en Belgische onderdanen.
Symptomatisch voor die jaren is de ‘Reichskriegertag’ in Leipzig, een nationale
dodenherdenking die uitgroeit tot een militaristisch evenement waartegen alleen de
plaatselijke Anarchistische Federatie protesteert. Natuurlijk zijn de pamfletten met
satiren uit Masereels Politische Zeichnungen die de anarchisten in Leipzig verspreiden
niet meer dan een futiele poging om een allang niet meer te stoppen ontwikkeling
tegen te houden: Hitlers mislukte putsch van 8 november 1923 in München wordt
niet het einde van zijn carrière maar het begin van zijn definitieve opgang. Overigens
zijn de satiren uit La Feuille beter op hun plaats op de pamfletten in Leipzig dan in
de gecensureerde editie van de Politische Zeichnungen die in 1923 in Moskou
verschijnt. Masereels sarcastisch commentaar op het besluit van Hongarije om zijn
buurlanden ‘de bolsjevistische oorlog’ te verklaren, heeft de sovjetcensuur niet laten
passeren. Meer nog dan die weggecensureerde tekening maakt zijn consequente
afwijzing van een partijlidmaatschap duidelijk dat hij geen vertrouwen heeft in de
vertaling van idealen in ideologieën. Voor hem is geen reden goed genoeg om zijn
doen en laten afhankelijk te maken van partijbesluiten en partijbelangen.
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Tegenover georganiseerde kunstbewegingen staat Masereel even afwijzend als
tegenover politieke partijen. Kubisten, futuristen, dadaïsten, surrealisten - allemaal
slaan ze elkaar om de oren met doctrinaire pamfletten, programma's, manifesten
waarin ze elkaar verketteren en hun eigen theorieën alleenzaligmakend verklaren.
Tegelijk worden interne vetes uitgevochten tussen concurrenten zoals André Breton
en Tristan Tzara, die manoeuvreren en intrigeren als waren ze rivalen voor het
voorzitterschap van een Dadaïstische Partij. Illustratief is het spektakel dat Tzara in
juli 1923 in het Parijse Théâtre Michel organiseert: poëzie, muziek, ballet, toneel en
twee korte films, waaronder Man Ray's Le retour de la raison, die de Clarté-journalist
van dienst eerder aan een definitief vertrek doet denken. Vanuit de zaal leveren
Tzara's rivalen luidkeels commentaar, en tenslotte springen Breton en nog een paar
elegant geklede heren op het podium om de acteur die een gedicht van aartsrivaal
Cocteau aan het lezen is de mond te snoeren. De man slaagt er niet in Bretons
wandelstok te ontwijken en houdt aan de charge een gebroken arm over. Dat
uitgerekend op dit suprème moment de politie binnenvalt, is voor Tzara het bewijs
dat zijn rivaal de hele zaak van tevoren heeft ‘gedesorganiseerd’. De ruzie wordt niet
meer bijgelegd, en de ‘Soirée du Coeur à barbe’ betekent de facto het einde van het
dadaïsme. Of Masereel getuige is geweest van de vertoning in de rue des Mathurins
valt te betwijfelen, al levert hij de illustratie bij het stuk ‘Le dadaïsme boxé par les
siens’ in het julinummer van Clarté.

Uit Die gute Madeleine und die arme Marie, 1923
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1 Klaus Mann, ‘Frans Masereel’ in Auf der Suche nach einem Weg, p. 330: ‘Zo behaaglijk is het
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14 Romain Rolland aan Stefan Zweig, 3.3.1924; BRZ II, p. 18.
15 Romain Rolland aan Stefan Zweig, 8.6.1923; BRZ I, p. 747.
16 Stefan Zweig aan Romain Rolland, 25.5.1923; BRZ I, p. 744.
17 Stefan Zweig aan Romain Rolland, 13.6.1923; BRZ I, p. 750.

Joris van Parys, Masereel

179

Galerie Billiet
(1922-1924)
I
J'ouvre une galerie d'art moderne, 24 rue de la Ville l'Evêque. Début 19
novembre avec exposition Le Fauconnier... En décembre, exposition de
noir et blanc, avec le concours de firmes éditoriales qui font de l'art
graphique. Il y aurait place pour Lumière.1
Joseph Billiet aan Roger Avermaete, 4 oktober 1921
Cette galerie désire s'occuper spécialement et d'une façon intensive de 3
artistes: Le Fauconnier, Louis Bouquet et ‘Fransl’... Le Fauconnier est,
à mon avis, un des meilleurs peintres actuels, L. Bouquet est surtout
décorateur et moi... vous êtes juge.2
Frans Masereel aan Georg Reinhart, 8 september 1922.
Dat de Parijse Lumière-medewerker Joseph Billiet niet het talent van zijn
Abbaye-vrienden Duhamel en Vildrac heeft - Avermaete noemt hem een
gelegenheidsdichter, ‘poète à ses heures’ - is niet de enige reden waarom hij zijn
literaire ambities heeft laten varen. De kleine kunstgalerij waarmee hij eind 1921 in
de buurt van de Madeleine start, is in de eerste plaats bedoeld als rugsteun voor zijn
vriend Henri Le Fauconnier, die de oorlogsjaren in het neutrale Nederland heeft
doorgebracht en sedert zijn terugkeer in 1920 vooral daarom door de Parijse kritiek
wordt genegeerd.
Met een Fauconnier-expositie in het Amsterdamse Stedelijk Museum en de verkoop
van een paar werken aan musea in Parijs en Wenen weet Billiet binnen het jaar een
plaatsje op de internationale kunstmarkt te veroveren, maar om dat te kunnen
behouden heeft hij meer geld nodig dan het kleine kapitaal waarmee hij is gestart.
Vandaar dat hij in 1922 op zoek gaat naar een paar stille vennoten, mecenassen die
hem met een lening de kans willen geven verkooptentoonstellingen van hun favoriete
kunstenaars te financieren. Aangezien de tweede expositie in zijn galerie een
grafiektentoonstelling is waarvoor hij onder andere de Lumière-houtsnijders uitnodigt,
ligt het voor de hand dat hij ook te rade
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gaat bij Roger Avermaete. In september schrijft hij hem een brief waarin hij zijn
plannen uiteenzet en hem vraagt of hij in België geen mecenas kan vinden die via
Galerie Billiet de gebroeders Cantré, Minne en Van Straten in Parijs wil ‘lanceren’.
Het idee lijkt hem des te interessanter omdat hij intussen via René Arcos in contact
is gekomen met Masereel, die zijn medewerking al heeft toegezegd. Masereel is de
enige van ‘de Vijf’ die op een echte mecenas kan rekenen, maar bij deze gelegenheid
blijkt dat Georg Reinhart in de eerste plaats zakenman is, iemand met te veel ervaring
om zich financieel te engageren in een onderneming die hem niet erg solide lijkt.
Hoewel Masereel hem verzekert dat Billiet meer commercieel dan literair talent
heeft, wil Reinhart niet verder gaan dan een lening aan Masereel zelf, zodat die
vennoot van Billiet kan worden als hij dat wil.
Ondanks Reinharts scepticisme ondertekent Masereel tenslotte toch het contract
dat Billiet hem voorstelt, allicht omdat hij ervan uitgaat dat geen andere
kunsthandelaar in Parijs zich bijna exclusief met zijn werk zal willen bezighouden.
De schriftelijke overeenkomst bepaalt dat hij Billiet voor een periode van vijf jaar
het ‘droit de première vue’ afstaat, evenals het alleenrecht voor alle landen om zijn
werk te exposeren en te verkopen, ‘met uitzondering van de werken die bestemd zijn
voor de boekhandel’. Met dat contract, dat eind 1926 jaarlijks verlengbaar wordt,
zullen zowel de galeriehouder als de kunstenaar een goede zaak doen. De zes
Masereel-exposities die Billiet tussen 1922 en 1928 organiseert, zorgen ervoor dat
museumdirecteuren en buitenlandse kunsthandelaren zowel de schilder als de graficus
Masereel leren kennen, en natuurlijk profiteert de galerie mee van diens succes.
Behalve aan zijn samenwerking met Billiet heeft Masereel zijn toenemende
bekendheid vooral te danken aan Stefan Zweig en aan Carl en Thea Sternheim, die
er een erezaak van maken internationale erkenning voor het werk van hun Vlaamse
vriend af te dwingen. ‘Ik heb Billiet al gezegd dat het volgens mij tijd wordt voor
een overzichtstentoonstelling van je werk in Duitsland of Bohemen,’ schrijft Zweig
in juli 1923. ‘Mijn vriend Camil Hoffmann kan dat in Praag gemakkelijk voor elkaar
krijgen, en we zouden de expositie daarna onmiddellijk laten doorreizen naar Wenen,
misschien zelfs naar Boedapest.’3 In oktober, een maand voor de Masereel-expositie
in het Weense prentenkabinet Bukum, is er ook een tentoonstelling van zijn grafiek
en aquarellen in Amsterdam, in de kunsthandel van Jacob Baart de la Faille, die in
die jaren aan de eerste grote Van Gogh-catalogus werkt. In au-
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gustus is De la Faille te gast geweest bij de Sternheims, Van Gogh-verzamelaars van
het eerste uur, en zij hebben hem geïntroduceerd bij Georg Reinhart in Winterthur,
waar hij kennis heeft gemaakt met het werk van Masereel. Een paar weken later al
schrijft hij naar Parijs met het voorstel voor een expositie in Amsterdam. Omdat
Masereel niet zelf naar Nederland kan, moet hij een beroep doen op de goede diensten
van Henry Van de Velde, die nog steeds in het Zuidhollandse Wassenaar woont en
De la Faille trouwens goed kent. De houtsneden, tekeningen en aquarellen die in
Galerie De la Faille te zien zullen zijn, stuurt Masereel begin oktober via Van de
Velde naar Amsterdam.
Tijdens de expositie in Nederland komt hij ook in de belangstelling als illustrator
van Zweigs novelle Der Zwang, waarvan de Nederlandse vertaling in dat najaar van
1923 bij Uitgeverij Prometheus in Den Haag verschijnt. Zweig zelf heeft een
uitnodiging ontvangen voor een paar lezingen in Nederland en België, en op zijn
vraag of Masereel er bezwaar tegen heeft dat hij hem als onderwerp voor zijn
Brusselse lezing kiest, krijgt hij dit antwoord:
Integendeel... tenslotte ben je geen ‘boche’ maar een arme Oostenrijker!!!!
Geneer je dus maar niet, vertel al het goede over mij wat je kunt bedenken
(meer dan ik verdien!)... en bedankt dat je nog maar eens aan mij hebt
gedacht... Serieus nu. Hoe meer ik in België ter sprake kom, hoe groter
de kans dat alles in orde komt, denk ik. Vooral als het door toedoen is van
iemand als jij, vriend van Verhaeren en internationaal bekend auteur.4
Hoewel Zweig geen Duitser is, blijkt in Brussel niet iedereen gelukkig met zijn komst.
Vanuit ‘een bepaald milieu... genre Colin’5 wordt zelfs geprobeerd de zaak te
saboteren, hoort Masereel. Dat de naam Paul Colin in dit verband opduikt, is minder
vreemd dan het lijkt, want Colin houdt er al enige tijd andere opvattingen op na dan
toen hij vlak na de oorlog als hoofdredacteur van L'Art Libre zijn bewondering voor
Masereel niet onder stoelen of banken stak. De ‘nieuwe’ Colin is een bewonderaar
van de ‘nieuwe orde’ die Hitler en Mussolini voor Europa in petto hebben, en in
1940 zal hij zelfs kiezen voor openlijke collaboratie met de Duitse bezetter. Drie jaar
later wordt hij in Brussel op straat doodgeschoten.
In verband met Zweigs Brusselse lezing valt ook de naam Louis Piérard. Hoewel
hij in 1919 socialistisch parlementslid en voorzitter van de Belgische PEN-club is
geworden, blijkt Piérard
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vijf jaar na de oorlog nog altijd een onverzoenlijke ‘mangeur de boches’. In het
voorjaar van 1923 heeft hij het als co-voorzitter van het eerste internationale
PEN-congres in Londen zelfs gepresteerd om zijn veto uit te spreken over de
deelneming van een Duitse delegatie - tot verontwaardiging van Romain Rolland,
die het onvoorstelbaar vindt dat die ‘blaaskaak’ een schrijver van het formaat van
Gerhart Hauptmann de toegang kan weigeren tot een vereniging die streeft naar
internationale verzoening. In die periode heeft Masereel evenmin een goed woord
over voor zijn landgenoot - ‘een van die pacifisten voor vredestijd’6 - maar de
constatering dat Piérard een van de weinige Belgische politici is die zich voor zijn
werk en zijn situatie interesseren, zal hem in de loop van de volgende jaren duidelijk
milder stemmen. In 1926 zal hij voor hem zelfs een afspraak met Rolland regelen,
al stelt die het bezoek allerminst op prijs. Hij zal Piérard ontvangen, maar alleen
omdat Masereel het hem vraagt, laat hij weten. Hij is niet vergeten wat Piérard tijdens
de oorlog over hem heeft geschreven, en hij blijft allergisch voor iemand die in zijn
ogen het opportunisme belichaamt dat hij sinds jaar en dag bestrijdt: ‘un de ces
bellipacistes que j'ai toujours combattus, plus que les francs bellicistes.’7 Vandaar
dat hij in 1929 zo furieus zal reageren op een lezing waarin Piérard ‘zich heeft
gepermitteerd mij tegen de Brusselaars in bescherming te nemen’ door een paar
zinnen te citeren die volgens Rolland zelf de enige teksten uit zijn hele oeuvre zijn
waardoor Duitsers zich gekwetst kunnen voelen. ‘Als ik niet uitkijk,’ schrijft hij aan
Zweig, ‘zou zo'n ploert van mij tenslotte nog het slag stomme “patriot” maken dat
hij zelf is.’8 Gelukkig moet hij het niet meer beleven dat Piérard na de tweede
wereldoorlog vice-voorzitter wordt van de Belgische afdeling van de Association
des Amis de Romain Rolland.

II
In een brief aan Thea Sternheim maakt Masereel in mei 1923 de balans op van zijn
eerste zes maanden in Parijs. Een epistel van vier bladzijden vol zelfbeklag en
zelfverwijten omdat hij haar brieven niet kan missen, terwijl hij zelf maar om de
zoveel maanden van zich laat horen. Dat Thea zich hun relatie anders had voorgesteld,
lijdt geen twijfel: op 28 juli schrijft ze in haar dagboek dat haar liefde voor Frans
tegelijk een poging is om aan Carl te ontkomen - ‘mich von Karl zu retten’. Naarmate
het duidelijk
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wordt dat Masereel niet de veilige haven is die ze zoekt, groeit met haar ontgoocheling
ook haar irritatie over zijn jeremiades. Ze kan niet begrijpen dat hij berust in een
huwelijk waarin hij zich als een gevangene voelt, en ze is niet van plan na Carl ook
Frans als louter klankbord en laatste toeverlaat te blijven dienen. Als hij zijn situatie
echt zo ondraaglijk vindt, moet hij er maar uit stappen, is haar nuchtere redenering.
Maar dat is het juist wat hém dwars zit: dat hij de wil noch de moed kan opbrengen
om radicaal te kiezen voor een leven zonder de compromissen die hem ergeren en
benauwen. Zijn plannen om alles en iedereen in de steek te laten zijn niet meer dan
dagdromen waarvan onder andere de houtsneden ‘Le voyageur’ uit 1922 en
‘Mèlancolie’ uit 1924 de neerslag zijn, terwijl ‘Spleen’, eveneens uit 1924, de
achterliggende realiteit onthult: een wijdopen balkondeur met uitzicht op het torenende
stadslandschap van Montmartre, een vrouw die met de rug tegen de balustrade leunend
naar buiten staart, op een stoel voor het raam een man die voorovergebogen het hoofd
in de handen verbergt (een van de stoelpoten staat op een verkreukeld wit blad papier)
en links in de hoek een onaangeroerde gedekte tafel.
Tegelijk met de 37 houtsneden voor een Duitse vertaling van Oscar Wildes Ballad
of Reading Gaol ontstaat in het voorjaar van 1923 de derde versie van de voorstudies
voor La ville. Aan de twee volgende delen van wat een driedelige houtsnedensuite
over stad, land en zee had moeten worden, zal Masereel nooit toe komen omdat hij
vastzit aan illustratieopdrachten die hem meer tijd en energie kosten dan hem lief is.
Hoewel Romain Rollands aanbod om mee te werken aan een bibliofiele editie van
Jean-Christophe op zichzelf een vererende opdracht is - de auteur wil geen andere
illustrator dan Masereel - is het aspect dat Masereel zelf het meest interesseert, het
contract dat hem de komende jaren een gegarandeerd inkomen zal opleveren. Als
illustrator voelt hij zich veel meer aangesproken door Dantes Divina Comedia en
door Swifts Gulliver, Büchners Woyzzeck en Baudelaires Fleurs du mal, maar wat
hij met Le Sablier had willen voorkomen, is nu bittere realiteit: omdat er brood op
de plank moet komen, is hij genoodzaakt opdrachten te accepteren die hem weinig
of helemaal niet interesseren, ‘karweien’ die de uitvoering of voltooiing van zijn
eigen plannen in de weg staan. Tot die categorie ‘broodsnijden’ behoren in 1923 de
illustraties voor de Duitse vertalingen van Charles Louis Philippe en de titelpagina's
en auteurs-portretten voor de serie Franse vertalingen van buitenland-
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se literatuur die Jouve voor de Parijse uitgever Stock samenstelt. ‘Ik vind ze
verschrikkelijk, en ik wou dat ik ze kon laten verdwijnen,’ schrijft hij over de plaatjes
voor de Philippe-boeken - ‘nog zo'n klus die ik snel heb geklaard om een cent te
verdienen.’9 Overigens is het resultaat van die opdrachten beslist niet altijd
ongeïnspireerd. Het portret van Franz Werfel voor de Stock-uitgave L'ami du monde
behoort zelfs tot de sterkste houtsneden uit deze jaren.

III
‘Uitgevers zijn geen mensen. Ze doen alleen maar alsof,’ zegt Kurt Tucholsky over
Axel Juncker - die zijn Rheinsberg10 eerst weigerde, het boekje tenslotte toch uitgaf
en er binnen acht jaar 50.000 exemplaren van verkocht. In Masereel moet de Berlijnse
uitgever meer vertrouwen hebben dan tien jaar eerder in debutant Tucholsky, want
zijn nieuwe serie ‘Graphiker unserer Zeit’ wil hij in het najaar van 1923 openen met
een selectie uit het werk van de Vlaamse houtsnijder. Met het plan voor een
Masereel-boek loopt Zweig al twee jaar rond. In 1921 heeft hij een opstel van 40
bladzijden geschreven voor een Weense uitgave die wegens de economische crisis
nooit het licht heeft gezien, en waarschijnlijk is de inleiding die hij in juli 1923 aan
Masereel stuurt, een bewerking van die eerste versie. ‘Mocht je ze stupide vinden,’
schrijft hij in de begeleidende brief, ‘wees dan zo vriendelijk dat te wijten aan de
hitte die hier heerst, niet aan mijn gebrek aan oprechte toewijding.’11 Gebrek aan
genegenheid voor zijn onderwerp is wel het laatste wat de auteur kan worden
verweten. Masereel voelt zich integendeel een beetje ongemakkelijk bij alle lof die
Zweig hem toezwaait, en diens voorstel om de tekst aan Arcos te geven voor
publikatie in Europe wimpelt hij af: ‘cela me gêne, je ne veux pas qu'il le fasse par
camaraderie.’12 Niet meer dan twee kleine correcties laat hij in de tekst aanbrengen,
maar die zijn het vermelden waard. Om te beginnen heeft hij als houtsnijder altijd
perehout in plaats van kersehout gebruikt, laat hij weten. En de woorden ‘Im Kriege
zerrissen’ laat hij schrappen omdat hij vreest dat die ‘verscheurdheid’ in België
verkeerd zal worden uitgelegd en hij het zo al moeilijk genoeg heeft om zich buiten
intriges en polemieken te houden.
In opdracht van de uitgever schrijft ook Duitslands eerste reis-journalist Arthur
Holitscher een inleidende tekst voor het boek,
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duidelijk met de bedoeling dat deze onafhankelijke communistische pacifist naast
Zweigs ‘burgerlijke’ visie een meer ‘proletarische’ kijk op Masereels werk geeft.
Hoewel hij niet nalaat te vermelden dat Masereel in Rusland naast George Grosz de
populairste van alle buitenlandse grafische kunstenaars is, laat Holitscher zich niet
verleiden tot een verkapte annexatiepoging. De moralist Masereel spreekt hem
integendeel minder aan dan ‘de romantische idealist’ van Die Sonne en de rebel die
het mes zet ‘in het vlees van deze verrottende maatschappij’.
Naast de teksten van Zweig en Holitscher, en een eerste bibliografie, bevat de
uitgave Frans Masereel in totaal 83 afbeeldingen: een selectie uit zijn grafiek van
de voorbije vijf jaar, maar ook drie nieuwe houtsneden, waaronder het zelfportret
dat een van zijn meest bekende prenten zal worden. Nadat het peperdure boek in
oktober in de handel is gekomen, verbaast Romain Rolland zich erover dat daar
ondanks de torenhoge inflatie in Duitsland nog een markt voor bestaat. ‘Jazeker, er
verschijnen nog boeken, hoewel je voor één boek, één exemplaar, al een miljard
betaalt,’13 antwoordt Zweig. De boeken die nog verschijnen, zijn zelfs bijna allemaal
dure edities, want alleen daarvoor is er nog een publiek: de kleine groep die aan de
crisis verdient. Dat de Axel Juncker-monografie niettemin een belangrijke rol zal
gaan spelen in de receptie van zijn werk in Duitsland, heeft Masereel te danken aan
Zweigs lyrisch essay van 25 bladzijden, ‘Frans Masereel. Der Mann und Bildner’,
waarvan het effect nog groter is dan dat van het opstel van Van de Velde in het
Genius-boek van 1919. In de latere Masereel-literatuur zal er telkens weer uit worden
geciteerd, en in 1956 wordt de tekst integraal overgenomen in Begegnungen mit
Menschen, Büchern, Städten, een bundel essays van Zweig waarvan ook een Franse
vertaling zal verschijnen.
Via My Book of Hours, dat in januari eindelijk in de handel is gekomen, en een
reeks satirische tekeningen in Vanity Fair heeft ook het Amerikaanse publiek intussen
kennis gemaakt met de naam Masereel. In december 1922 publiceert het blad de
eerste van de reeks impressies van New York (‘comme je me l'imagine’) die hij de
voorbije zomer in Mantes heeft getekend, en in juli en augustus 1923 de vertaling
van Rollands Révolte des machines, met reprodukties van de houtsneden.
Hoofdredacteur Frank Crowninshield wordt de eerste Amerikaanse
Masereel-collectioneur.
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Boven: Portret van Georg Reinhart, olieverf op doek, 1923. Onder: Portret van Stefan Zweig, olieverf
op doek, 1924 (zie p. 421, noot 14)
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IV
War nachmittags in der Galerie Billiet, die neuen Masereel Bilder zu
sehen. Du kannst Dir nicht denken, wie herrlich seine letzten Porträts sind
- man soll die Reproduktionen verbrennen, so leblos und farbtot wirken
sie. Ich bin grenzenlos begeistert, und ein grosses Bild hätte ich
leidenschaftlich gern gekauft, aber lieber lass ich mich doch von M.
portraitieren. Das nimmt zwar Zeit, aber ich bin glücklich, mit diesem
wunderbaren Menschen beisammen zu sein.14
Stefan Zweig aan Friderike Zweig, januari 1924
Zowel in 1911 in Parijs als tien jaar later in Genève heeft Masereel zich bij de
burgerlijke stand als schilder laten inschrijven. De reden waarom hij in 1921 op de
vraag naar zijn beroep ‘peintre’ in plaats van ‘graveur’ antwoordt - hoewel hij als
schilder nog een debutant en als houtsnijder internationaal bekend is - kan alleen de
koppige ambitie zijn om ook in de schilderkunst zijn eigen weg te vinden. Dat hij
met die ambitie naar Parijs is verhuisd, bevestigt een aantal passages in brieven uit
de periode van 1923 tot 1928. Op zijn 35ste verjaardag, 31 juli 1924, schrijft hij aan
Reinhart dat hij als schilder dezelfde intensiteit en expressiviteit wil bereiken als in
zijn houtsneden.
Over zijn recente doeken zegt hij eind 1923 dat ze zeer streng en sober van kleur
zijn, ‘de couleurs très sérieuses et sobres, d'une couleur assez espagnole’.15 In het
bijzonder geldt dat voor het eerste geschilderde zelfportret, waarvan de dominanten
okers en grijzen zijn, en voor een tiental andere portretten waarmee hij zichzelf in
1923 als schilder begint te ontdekken - onder andere portretten van Pauline, Paule,
Le Fauconnier, Léon Werth en Georg Reinhart, die in november naar Parijs komt
om te poseren. In 1924 laten ook Stefan Zweig, Léon Bazalgette, de dichter Jules
Supervielle zich door hem portretteren. Van een direct herkenbare stijl zoals in zijn
grafiek is hier geen sprake. Een goed portret, vindt Masereel zelf, is een portret dat
het publiek bij de eerste oogopslag een juiste indruk geeft van zowel de
persoonlijkheid als de maatschappelijke achtergrond van de geportretteerde. Vandaar
dat het portret van Pauline uit 1923 een elegant werk is in de geest van de Ecole de
Paris, terwijl de zwarte arbeider op ‘Le nègre’ uit 1924 doet denken aan de fors
geschilderde figuurstukken van vissers en vissersvrouwen die vier, vijf
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jaar later zullen ontstaan. De portretten zijn de eerste doeken waarmee Masereel zich
als schilder weet te ontdoen van de directe invloed van zijn grafiek, maar dat betekent
niet dat een solide tekening als basisstructuur van zijn schilderijen minder belangrijk
wordt. Zijn levensgroot bezwaar tegen niet-figuratieve kunst is precies dat veel
abstracte doeken ‘ruggegraat en ribben’ missen.16
Jacques Mesnil ziet het pas voltooide portret van Georg Reinhart op de expositie
van eind 1923 bij Billiet en is een en al bewondering voor ‘son extraordinaire
pénétration psychologique et l'extrême sincérité des moyens’ (l'Humanité, 16
december 1923). Daarentegen blijkt mevrouw Olga Reinhart niet bepaald enthousiast
over het portret van haar man - al dikt Georg haar kritiek aan om Masereel te plagen:
‘De ogen vindt ze goed, maar in plaats van het wat pygmeeachtige, onbeholpen
mannetje dat ik ben, hebt u iets neergezet dat er veel te goed en te belangrijk en te
elegant uitziet, zodat ze me niet herkent. Er zit niets anders op dan mijn best te doen
om stilaan een beetje te gaan lijken op mijn portret.’17 Repliek van Masereel: ‘Uw
vrouw kan vertellen wat ze wil, ik ben er zeker van dat het een goed portret is. Het
portret waarover ik in ieder opzicht het meest tevreden ben. Maar voor je naaste
verwanten ben je nu eenmaal nooit iemand van aanzien. Als ik uw vrouw weerzie,
zullen we het daar eens over hebben. Dat wordt amusant.’18
Het portret van Stefan Zweig schildert Masereel eind januari 1924 tijdens een
Parijse vakantie van zijn vriend. Hoewel Zweig tijd te kort komt om te kunnen ingaan
op alle invitaties van mensen die hem willen ontmoeten - van James Joyce tot Salvador
Dali - houdt hij elke middag vrij om een paar uur te poseren. Dat vindt hij overigens
helemaal niet vermoeiend, zegt hij in een brief aan Rolland, want Masereel ‘heeft
een zo sterk verinnerlijkte visie op een gezicht, dat je zoveel kunt bewegen en praten
als je wil.’19 Over het doek zelf schrijft hij aan Friderike dat het helemaal anders is
dan ze verwacht, ‘op de meest gedurfde manier onmodern, zonder
kleurenexperimenten, helder en open, en bovendien, zoals al zijn portretten, geniaal
in de gelijkenis.’20
Een paar dagen voor zijn vertrek uit Parijs ontvangt Zweig een brief van Rolland,
met het verzoek om de directeuren van Librairie Ollendorff, twee oude vrienden van
hem, te overtuigen van het belang dat de bibliofiele Masereel-editie van
Jean-Christophe voor het prestige van hun uitgeverij kan hebben:
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Zoudt u Frans (zonder het hem echter te vertellen, want hij weet niet dat
ik u dit schrijf) een grote dienst willen bewijzen? Gaat u, voor u uit Parijs
vertrekt, naar Ollendorff, 50, chaussée d'Antin... Vraag hun wanneer het
eerste deel van de Masereel-editie van Jean-Christophe verschijnt. Dring
erop aan dat ze er haast mee maken. Breng hun aan het verstand dat
Masereel een groot kunstenaar is, dat hij internationaal bekend is. Daar
hebben ze geen idee van.21
Rolland staat uitvoerig stil bij de onderwaardering van Masereel, die niet het type is
dat ‘zich aan een Parijse uitgever opdringt zoals zijn collega's dat weten te doen’.
Verontwaardigd vertelt hij dat hij Paul Reboux, uitgever van het satirische tijdschrift
La Charrette, ruim een jaar geleden met Masereel in contact heeft gebracht, dat
Masereel een aantal illustraties voor het blad heeft geleverd en dat Reboux in de 24
nummers die in 1923 zijn verschenen niet één van die tekeningen heeft gepubliceerd.
Tijdens zijn veertiendaags verblijf in Parijs moet Zweig intussen ook zelf het een en
ander hebben opgevangen, want in zijn antwoord aan Rolland heeft hij het over ‘een
hele kliek jaloerse collega's’ die vrezen dat Masereel in Frankrijk even bekend zal
worden als in Duitsland.

Eindnoten:
1 ‘Ik open een galerie van moderne kunst, 24 rue de la Ville l'Evêque. Start 19 november met Le
Fauconnier-expositie... In december zwart-wit-expositie, met medewerking van firma's die
grafiek uitgeven. Er zou plaats zijn voor Lumière.’ (AMVC)
2 ‘Die galerie wil zich speciaal en intensief bezighouden met 3 artiesten: Le Fauconnier, die naar
mijn mening een van de beste hedendaagse schilders is, Louis Bouquet, die vooral decorateur
is, en ik... aan u om te oordelen.’ (BW)
3 Stefan Zweig aan FM, 18.7.1923 (ZC).
4 FM aan Stefan Zweig, 15.10.1923 (ZC).
5 FM aan Stefan Zweig, 23.10.1923 (ZC).
6 Ibid.
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7 Romain Rolland aan FM, 1.4.1926 (FR).
8 Romain Rolland aan Stefan Zweig, 11.3.1929; BRZ II, p. 319-20. Zie ook de brief van Rolland
aan Zweig van 8.6.1923 (id., deel I, p. 747-48), waarin hij zegt dat hij in een stuk in Europe
heeft ‘afgerekend met de Belgen’, die hun veto hadden gesteld tegen deelneming van een Duitse
delegatie aan het PEN-congres in Londen: ‘Voorzitter van de Belgische afdeling is Louis Piérard.
Ik heb hem in Londen meegemaakt. Een blaaskaak, die er prat op gaat dat hij geboren is als
Belg en Waal.’
9 FM aan Thea Sternheim, 14.5.1923 (DLA).
10 Kurt Tucholsky, Rheinsberg - Ein Bilderbnch für Verliebte. Mit Bildern von Kurt Szafranski;
Berlijn 1912. Van deze idyllische novelle waarmee Tucholsky debuteerde, verscheen een
Nederlandse vertaling (door Jeroen Brouwers) onder de titel Rheinsberg - een plaatjesboek
voor verliefden (Utrecht 1986).
11 Stefan Zweig aan FM, 18.7.1923 (ZC). Het opstel uit 1921 komt ter sprake in een brief van
Zweig aan Roger Avermaete van 8.10.1921: ‘Ik werk momenteel voor een Weense uitgever
aan een essay van een veertigtal bladzijden over uw landgenoot, onze waarde vriend Frans
Masereel, dat zal verschijnen als inleiding voor een boek met een vijftig reprodukties van werken
van hem.’ (Gepubliceerd in Roger Avermaete, Herinneringen uit het kunstleven.) Zweig zou
willen dat er naast de Oostenrijkse ook een Belgische uitgave van het boek zou verschijnen.
Hij geeft toe dat er ‘misschien wat moed voor nodig is om in België een boek van een Oostenrijks
auteur uit te geven’, maar hij hoopt dat men daar niet is vergeten wat hij voor de oorlog als
pleitbezorger van Verhaeren en Lemonnier heeft bereikt. Bovendien vindt hij dat Masereel ‘een
Europees vertegenwoordiger van België is zoals er lange tijd geen is geweest’, en dat een boek
over hem op het juiste moment zou komen.
12 FM aan Stefan Zweig, 2.11.1923 (ZC).
13 Stefan Zweig aan Romain Rolland, 9.10.1923; BRZ I, p. 768.
14 FSZ, p. 123: ‘Ik was vanmiddag in Galerie Billiet, om de nieuwe doeken van Masereel te zien.
Je kunt je niet voorstellen hoe meesterlijk zijn recentste portretten zijn - de reprodukties zouden
ze moeten verbranden, zo leven- en kleurloos is de indruk die ze geven. Ik ben eindeloos
enthousiast, en een groot doek had ik dolgraag willen kopen, maar liever laat ik me toch door
M. portretteren. Dat kost weliswaar tijd, maar ik ben gelukkig als ik in het gezelschap van die
geweldige mens kan zijn.’ Zweig had het portret als cadeau voor Friderike willen meenemen
naar Salzburg, maar omdat Masereel het in Winterthur wil exposeren, blijft het voorlopig in
Parijs. Masereel maakt daar trouwens gebruik van om het doek hier en daar nog wat bij te
werken, onder andere om de ogen iets te vergroten - een retouche waar Zweig niet erg gelukkig
mee is. Na de echtscheiding van de Zweigs blijft het portret bij Friderike in Salzburg, maar
wanneer zij in 1938 bij de Anschluss naar Parijs vlucht, moet ze het met het grootste deel van
haar bezittingen achterlaten. Sindsdien is het doek spoorloos. Waarschijnlijk is het door de
nazi's vernietigd.
15 FM aan Georg Reinhart, 29.10.1923 (BW).
16 FM in een brief aan Joris Minne van 2.12.1963: ‘Ik vind dat elk schilderij draagt op de tekening,
en er is een solide ribwerk nodig om een fraai stuk vlees te dragen... Het gemakkelijke abstracte
werk wankelt voortdurend bij gebrek aan. gezonde voeding.’ De brief wordt geciteerd in Jan
Stalmans, Joris Minne. Pleidooi voor de tekenkunst, Tielt 1977, p. 14.
17 Georg Reinhart aan FM, 15.2.1924 (BW). Reinharts vrouw vindt het portret ‘horrible’, maar
laat via haar man weten ‘qu'elle ne vous aime pas moins pour cela’.
18 FM aan Georg Reinhart, 22.2.1924 (BW).
19 Stefan Zweig aan Romain Rolland, 8.2.1924; BRZ II, p. 14. Masereel schrijft op 14 februari
aan Reinhart: ‘Zweig is hier tien dagen geweest, en ik heb zijn portret geschilderd, erg geslaagd,
maar niet zo goed als het uwe.’ (BW)
20 Stefan aan Friderike Zweig, 30.1.1924; FSZ, p. 124. Verder in dezelfde brief over Masereel:
‘Er ist herrlich! - Möge Gott uns im nächsten Jahr häusliche Ruhe schenken, damit wir beide
für 14 Tage bierher fahren können. - Porträt geht dann nach Wien zur Ausstellung. Ach Masereel
ist ein so reiner Künstler.’
21 Romain Rolland aan Stefan Zweig, 31.1.1924; BRZ II, p. 12.
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Le baiser, houtsnede, 1924
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Duitsers in Parijs
(1924-1925)
I
Zu Füssen von Moulin la Galette wies mir Masereel, so weit das Auge
reichte, Haus an Haus jene heimelig beleuchteten Hotels... Ich dachte an
ähnliche Häuser in Deutschland und Berlin, traurig demütigende
wanzenbevölkerte Stuben, die den Verliebten winken.1
Carl Sternheim, ontwerp voor Lutetia, november 1925
Na de zware regens en de springvloed die de Atlantische kust van Frankrijk in de
eerste dagen van 1924 hebben geteisterd, stijgt het niveau van de Seine in Parijs tot
vlak onder het brugdek van de pont de l'Alma. Kaaien staan dagenlang blank,
metrostations lopen onder en duizenden oeverbewoners worden tijdelijk geëvacueerd.
Twee weken later arriveert Stefan Zweig in een ander Parijs, ‘göttlich strahlend schön
wie nie, ein Meer von Licht und Farbe’2, maar nog eens veertien dagen later wordt
de voortijdige lente door winterse buien weggeveegd. Op 10 februari schrijft Ernest
Hemingway: ‘The town seems, when you can distinguish faces through the rain and
snow, to be full of an enormous number of shits.’3
De grillen van de natte winter en het sombere voorjaar ervaart Masereel als een
afspiegeling van de zwaarmoedige stemmingen vol tegenstrijdige impulsen en reflexen
waartussen hij maandenlang heen en weer wordt geslingerd. Hoe grondig het precaire
evenwicht tussen de twee kanten van zijn persoonlijkheid - zwaarmoedigheid en
levensdrift - de voorbije twee jaar is verstoord, blijkt uit zijn reactie op een paar
zonnige dagen in de laatste week van april: ‘voilà le printemps, qui me rend toujours
triste, j'attends l'hiver déjà avec impatience.’4 Toen hij in 1922 in Salzburg bij Zweig
te gast was, kon hij zijn ontreddering perfect camoufleren, maar wanneer ze elkaar
begin 1924 in Parijs terugzien, lukt dat niet meer. Het valt Zweig onmiddellijk op
dat er ‘iets donkers’ over hem hangt.
Omtrent de oorzaken van die neerslachtigheid laten de brieven
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aan Thea geen twijfel. De uitzichtloosheid van hun relatie en de poverheid van het
echtelijke leven waartoe Masereel zichzelf veroordeelt, zijn ongetwijfeld ook de
reden waarom zijn brieven steeds paradoxaler worden. Herhaaldelijk bekent hij haar
zijn allesbehalve platonische liefde, maar tegelijk constateert hij dat hij niet eens in
staat is haar te tutoyeren: ‘Dites moi, Stoisy, pourquoi ne puis-je être plus intime en
vous écrivant? J'ai envie de vous tutoyer et ne le puis. Quelque chose manque entre
nous.’5 Dat schrijft hij eind april, anderhalve maand nadat zij voor het eerst bij hem
in Parijs op bezoek is geweest. Wat een heuglijk weerzien had moeten worden, is
uitgedraaid op een bevestiging van hun onvermogen om elkaar te bevrijden uit het
kluwen van tegenstrijdigheden waarin hun leven verstrikt is geraakt.
Hoe complex hun relatie in al haar onschuld is, illustreren Thea's Parijse
dagboekaantekeningen. Nadat Frans haar heeft laten weten dat Pauline twee weken
met Paule in Zuid-Frankrijk doorbrengt, is ze zonder Carl onmiddellijk naar Parijs
gereisd. Aan haar Brusselse vriendin Christine, die vanaf 11 maart bij haar op bezoek
is, bekent ze dat ze, in tegenstelling tot wat ze haar heeft geschreven, niet sinds twee
dagen maar al een hele week in Parijs is, en dat ze al die tijd bij Frans is geweest.
‘Mais ton Masereel est tout à fait charmant!’ vindt Christine na de eerste
kennismaking. Waarop Thea antwoordt: ‘Plus que cela, ma fille. C'est le seul homme
chaste que j'ai connu de ma vie...’6
Op Pauline, die 's anderendaags met haar dochter in Parijs arriveert, reageert
Christine met ongeloof en verbijstering: ‘Wat een bourgeois entourage voor een
artiest van dat formaat!’7 Ze noemt het grotesk dat de vrouw van een kunstenaar die
dag in dag uit als een dwangarbeider werkt om zijn brood te verdienen, gekleed gaat
‘in dat soort bont’. Pauline zelf denkt het hare van het vrouwelijk gezelschap waarin
Frans haar in de gare de Lyon opwacht, zodat het een week vol pijnlijke situaties
wordt. Bijvoorbeeld tijdens een etentje bij de Masereels thuis waarop behalve Thea
en Carl, die intussen eveneens naar Parijs is gekomen, ook Christine, Bazalgette en
Arcos met zijn vrouw Renée uitgenodigd zijn. In haar dagboek van 15 maart schrijft
Thea dat Frans, ‘erg zwijgzaam’, plotseling, omdat hij een kurketrekker niet
onmiddellijk vindt, door Pauline op een meer dan gênante manier wordt aangesnauwd.
‘Arme Masereel. Dat is toch niet vol te houden,’8 zucht Christine wanneer Thea het
incident 's anderendaags ter sprake brengt.
Het verhaal van zijn drie Parijse vakanties van 1924 en 1925
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doet Carl Sternheim in Lutetia. Berichte über europäische Politik, Kunst und
Volksleben (1926), waarin hij Masereel opvoert als zijn gids in Montmartre en in de
culinaire overvloed die een schril contrast vormt met de voedselschaarste in Duitsland:
twee bladzijden lang somt hij de heerlijkheden op die hem voorgeschoteld werden.
Op een avond nemen de Masereels hem en Thea mee naar de rue de Duras, waar
Victor Cazenave specialiteiten uit Toulouse serveert. Carl is zo enthousiast, dat hij
drie avonden achter elkaar in hetzelfde restaurant hetzelfde menu kiest: ‘Dinge, die
uns Träne des Glücks und süsser Sättigung in die Augen trieben.’
Omdat hij van Thea weet dat Carl al een jaar op de hoogte is van hun bijzondere
vriendschap, heeft Frans het extra moeilijk om te doen alsof er niets aan de hand is.
Terwijl hij op 14 maart naast Pauline en de Sternheims in het Théâtre des Champs
Elysées zit te kijken naar Pitoëffs versie van Six personnages à la recherche d'un
auteur, moet hij in de verweesde toneelfiguren van Pirandello meer dan een van zijn
eigen dilemma's herkennen. Na het vertrek van de Sternheims blijft hij achter met
meer vragen en twijfels dan ooit. Werken is zijn enig verweer tegen de paniek die
hem overvalt, en wekenlang stort hij zich dag na dag op ‘wel twintig dingen tegelijk’.
Merkwaardig genoeg ontstaat midden in deze chaotische periode de houtsnede ‘Le
baiser’, een extatisch beeldgedicht dat de afstand tussen droom en daad moeiteloos
overbrugt: een achtergrond waarin filmregisseur Fritz Lang inspiratie zou kunnen
vinden voor het stadslandschap van zijn Metropolis (1926), en op de voorgrond een
man en een vrouw die, door de liefde meer dan levensgroot geworden, zich op de
zoveelste etage van twee tegenover elkaar gelegen panden uit het raam rekken om
elkaar over de diepe straat heen te kussen.

II
Traf hier zusammen mit allen möglichen Leuten. Unter diesen sind
MacOrlan und Masereel die sympathischsten.9
George Grosz aan Otto Schmalhausen; Parijs, 28 april 1924
Op 16 februari 1924 wordt tekenaar en schilder George Grosz in Berlijn tot een boete
van 6000 mark veroordeeld omdat de rechter vindt dat hij met een aantal satirische
tekeningen en aquarellen
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in de map Ecce Homo alle wetten van het fatsoen heeft overtreden. Net zoals de
gerechtelijke actie na de publikatie van Gott mit uns in 1921, is deze tweede
veroordeling ook en vooral een poging om de genadeloze kritiek van Grosz op de
verloedering van de Duitse rechtsstaat en de Duitse maatschappij in de kiem te
smoren. Een poging die vanwege de publiciteit rond het proces een averechts effect
heeft, want voortaan is de naam Grosz in heel Duitsland bekend.
In tegenstelling tot de dadaïsten in Zürich en Parijs heeft Grosz na de oorlog als
lid van de pas opgerichte KFD, de Duitse communistische partij, radicaal gekozen
voor een sociaal geëngageerde kunst. Later beweert hij dat hij na een ontgoochelende
Russische reis in 1922 uit de partij is gestapt, maar in werkelijkheid maakt hij pas
vijf jaar later de evolutie door waarnaar hij in zijn autobiografie verwijst:
Die ontwikkeling maakte me volledig ongeschikt als wereldverbeteraar.
Want een wereldverbeteraar, zoals Ernst Toller of de oude Romain Rolland
of mijn vriend Masereel, moet in het goede van de mens geloven - en zodra
dat aan de orde is, weigert er iets in me. Ik was nu eenmaal toen al,
ofschoon nog jong en vol enthousiasme voor een vermeende revolutie, te
weinig begiftigd met de milde en voorname deugd des geloofs.10
Wanneer hij begin april 1924 met zijn vrouw Eva voor de eerste keer sinds de oorlog
naar Parijs komt, is Grosz allesbehalve de illusieloze toeschouwer die hij in de jaren
dertig wordt. Tijdens het Ecce Homo-proces noemt hij zichzelf een moralist, en in
juni wordt hij medeoprichter en voorzitter van de Rote Gruppe, een vereniging van
communistische kunstenaars waarvan ook John Heartfield en Erwin Piscator lid zijn.
‘Uw penselen en pennen zouden wapens moeten zijn, maar het zijn lege strohalmen,’11
schrijft Grosz aan het adres van de naoorlogse artiestenmilieus. Evenals Masereel
verwijt hij hun dat ze geen belangstelling hebben voor wat er omgaat in de
maatschappij en dat ze zich laten manipuleren door of collaboreren met een
kunsthandel die marktwaarde doelbewust verwart met kwaliteit. In Grosz vindt
Masereel dus eindelijk een collega die op dezelfde golflengte zit:
Met hem kan ik over mijn vak praten. Hier hebben schilders het alleen
over kleuren, techniek, vormen. Hij heeft het ook over de ‘geest’, en we
zijn het erover eens dat wat je uitdrukt belangrijker is dan de manier
waarop. Ook hij vindt dat kunst zoveel mogelijk actie moet zijn en dat
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een artiest niet onverschillig mag blijven tegenover sociale problemen.12
Wanneer precies en in welke omstandigheden ze elkaar hebben leren kennen vertelt
Masereel niet, maar van hun eerste ontmoeting in het Berlijn van 1923 zal hij zich
blijven herinneren hoe Grosz zich met het geld dat hij voor een aquarel had gekregen
onmiddellijk naar een winkel in de buurt haastte om een paar kaarsen, een kandelaar
en nog wat andere spullen te kopen voordat de volgende koersdaling zijn pas
verdiende marken tot waardeloos papier zou reduceren.
Behalve Masereel kent Grosz in Parijs alleen de schilder Jules Pascin en de schrijver
Pierre MacOrlan.13 Dank zij MacOrlan krijgt hij een verblijfsvergunning voor drie
maanden, hoewel voor Duitsers in het algemeen een maximum verblijfsduur van
twee weken geldt, en onder de deskundige leiding van Pascin maakt hij de eerste
week al een nachtelijke expeditie ‘Dwars door Montmartre’ mee. Van zijn ervaringen
in het milieu van professionele nachtbrakers en van zijn nadere kennismaking met
Masereel brengt Grosz verslag uit in een brief aan zijn zwager Otto Schmalhausen,
een kostelijk epistel dat tegelijk interessant is als achtergrond bij Masereels werk uit
die periode: de aquarellen met scènes uit het Parijse nachtleven en een aantal
houtsneden in La ville en tekeningen in Bilder der Grossstadt.

III
George Grosz aan Otto Schmalhausen, Parijs, 8 april 1924:14
Gisteren tot 5 uur op pad. Dwars door Montmartre. Et nain kwamen we met Pierre
MacOrlan samen bij Pascin... Daarna eten in een restaurant in Montmartre. Onze
colonne was intussen met een paar man aangegroeid, onder anderen een dikke bleke
karper, Francis Carco (die Jésus de la Caille geschreven heeft) - en fotoman Man
Ray (Joenaited Steets...). Bij Pascin, bolhoed, grijzend haar, hadden we al vermout
en porto geproefd...
Well - daarna dus eten - dan naar een klein Montmartre-cabaret - afgestemd op
Amerikanen. Nou ja, je weet wel.
Dan naar het Bal ‘Suzette’ - apaches, hoertjes, 2 matrozen - beetje
Alexanderplatz-milieu, alleen met trekharmonica en banjo, maar wel typisch Parijs
(hier komen helemaal geen etranzjees) ... dan naar Mitchell's Nigger Sing Jazz - hier
begon de champag-
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nezone. Klein lokaaltje, veel spiegels. En niggergentlemen, piekfijn gedresst en
briljanten, zonen van planters. Daarna songs van USA-niggerin, met de fameuze
nasale klanken. Verjazzte weemoed - je kreeg haast zin om te gaan huilen, echt waar.
Well, Oz - na Mitchell's, op voorstel van Pascin, op naar de Monico - te vergelijken
met de Berlijnse ‘Libelle’, maar dan met een overvloed van licht - hoewel toch weer
niet poepsjiek - ik met pet, Pascin in vieze lompen. Champagne niet onder tafel maar
erop; ik bedoel maar, 't is allemaal vriendelijker, of zijn de mensen dat alleen maar
voor ons? Heeft ook geen belang. In elk geval interessant. Later, bij het kampvuur,
vertel ik je daar wel meer over.
Well, Oz - zondag was ik op bezoek bij Frans Masereel, die ook daarboven in de
buurt van de suikerkerk Sucré Coeur woont. Masereel is een sympathiek mens,
misschien wel degene die me hier 't meest bevalt. Fatsoenlijke kerel. Spreekt overigens
Duits. We aten met hem en zijn vrouw in een heel klein, overvol Montmartre-cafeetje,
au mère Catherine. Well - daarna loodste Masereel ons naar de beroemde Moulin
Rouge. Danstent met 2 orkesten en ballet-intermezzo. Hier wordt als intermezzo nog
altijd de beruchte Fr. Can-Can gedanst op oude muziek. Lautrec en Geys hebben 't
nog getekend. Masereel is een grote worker. Hij werkt aan een nieuwe
houtsnedencyclus, thema ‘De stad’. Ook probeert hij doeken te schilderen. Van het
gros van de Parijse schilders onderscheidt hij zich vooral doordat hij geen gitaren
schildert.

IV
Grosz will mich zwei Leuten vorstellen, die mich sehr interessieren:
Pascin... und Masereel, von dem ich Dir mal ein kleines, dickes Buch nur
mit Schwarz-Weiss-Zeichnungen gezeigt habe.15
Kurt Tucholsky aan Mary Gerold; Parijs, 17 april 1924
De tekeningen van Grosz zijn te vergelijken met de satiren van Kurt Tucholsky in
het Berlijnse weekblad Die Weltbühne: verhalen, pastiches, verzen en cabaretchansons
waarin nationalisme en militarisme op onnavolgbare wijze aan de kaak worden
gesteld. Eerder dan Grosz komt Tucholsky tot de conclusie dat de strijd tegen
kortzichtigheid en cynisme in de Duitse politiek een verloren strijd is. Het Duitsland
van de jaren twintig noemt hij
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een republiek zonder republikeinen, een democratie zonder democraten, en vooral
daarom verhuist hij in 1924, op zijn achtendertigste, als correspondent van Die
Weltbühne en de Vossische Zeitung naar Parijs. Met welke gevoelens hij op 7 april
arriveert, blijkt uit de slotverzen van zijn eerste Parijse gedicht: ‘Die Sonne scheint
und glitzert auf ein Haus/Ich sitze still und lasse mich bescheinen/und ruh von meinem
Vaterlande aus’ (‘Park Monceau’).
Omdat Tucholsky een even grote hekel heeft aan artiesten die kunst reduceren tot
een kwestie van vorm en techniek, is hij het helemaal eens met het stuk van George
Grosz over de naoorlogse kunstopvattingen dat in 1925 in Kiepenheuers Europa
Almanach16 verschijnt. Zelf heeft hij het over ‘de belachelijke overschatting van de
Montparno's’ en ‘de inteelt, de volstrekte onbeduidendheid van die tumultateliers’17
- maar behalve met Masereel kun je daar in Parijs nauwelijks met iemand over praten,
klaagt hij in een brief aan Grosz. Dat hij en Masereel elkaar als geestverwanten
beschouwen, blijkt ook uit de cadeaus die ze na hun eerste kennismaking uitwisselen:
de pasverschenen Duitse editie van Masereels Idee en Tucholsky's debuutbundel
Fromme Gesänge uit 1919, die hij van deze opdracht heeft voorzien: ‘Für Frans
Masereel, den Gesinnungsfreund, von einem dicken Mann, Paris 1924.’ Tucholsky's
brieven aan Masereel zullen in 1940 verloren gaan, maar een afdoend bewijs van
zijn respect en sympathie voor de mens en de artiest is de recensie in Die Weltbühne
naar aanleiding van de volksuitgaven van het Stundenbuch en Die Sonne in 1926:
Das tiefe revolutionäre Gefühl, das in dem Mann stets wach auf der Lauer
liegt, die absolute Selbstverständlichkeit, mit der er immer auf der Seite
der Unterdrückten steht, sein hartgeschmiedetes Herz und sein fühlender
Verstand machen diese kleinen Bücher zu dem schönsten, das es unter den
Bilderzählungen gibt. Man kann sie immer wieder durchblättern und findet
immer neues. Ein Könner mit Gesinnung - das ist selten.18
Tucholsky, Carl en Thea Sternheim, George en Eva Grosz zijn niet de enige Duitsers
die Masereel in het voorjaar van 1924 op bezoek krijgt. In mei is Arthur Holitscher
in Parijs om zijn Narrenbaedeker af te werken, een satirische reisgids voor Parijs en
Londen waarvoor Masereel een aantal illustraties zal snijden. Dat het bundeltje
Politische Zeichnungen aan een vijfde druk toe is, hoort Masereel van samensteller
Kasimir Edschmid - die evenals Carl
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Voorjaar 1924. Boven, v.l.n.r.: Pauline, Frans, Paule en Robert Masereel op de Seine in Meulan.
Onder, v.l.n.r.: Frans Masereel, Eva en George Grosz, en Pauline op de Foire de Printemps in Parijs
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Sternheim door Tucholsky wordt ingedeeld in de categorie ‘bedevarende literaten’:
literaire snobs die na een paar dagen Parijs doen alsof hun eerste impressies het
produkt zijn van jaren ervaring. ‘Sternheim weet maar weinig van Parijs, maar dat
weinige heeft hij niet begrepen,’19 is Tucholsky's conclusie nadat hij Lutetia heeft
gelezen. In Parijs zal Masereel trouwens een paar memorabele confrontaties tussen
Kurt en Carl meemaken. Aan Pierre Vorms vertelt hij later dat hij getuige is geweest
van ‘de gekste scènes tussen die twee kerels’.
Aan stof voor politieke discussies is er bij Masereels ontmoetingen met Grosz en
Tucholsky evenmin gebrek. In januari 1924 overlijdt Lenin en komt in Londen voor
het eerst in de Britse geschiedenis een Labour-kabinet aan het bewind; in februari
en maart, vier maanden na zijn mislukte putsch, staat Hitler in München terecht voor
hoogverraad; in april behaalt Mussolini na een intimidatiecampagne de
verkiezingsoverwinning die hij nodig had om zijn dictatuur een democratische façade
te geven; en bij de Franse parlementsverkiezingen in mei maakt een linkse coalitie
een einde aan het nationalistische Poincaré-tijdperk.
Op 12 juni, vier dagen nadat Grosz naar Berlijn is teruggekeerd, schrijft Masereel
aan Reinhart dat hij een moeilijke periode achter de rug heeft, maar in werkelijkheid
is alleen de acute crisis na Thea's bezoek voorbij. Dat blijkt uit een brief van Zweig,
die hem eind juli tijdens zijn vakantie in Boulogne-sur-Mer een paar dagen op bezoek
heeft gehad:
Frans is vandaag vertrokken: we hebben ons samen uitstekend geamuseerd;
naar het schijnt ben ik een van de weinigen die hem nog eens in een
opgewekte, uitgelaten stemming kunnen brengen. We hebben samen
gebaad, pantagrueleske maaltijden ingenomen, rondgelopen: 't was echt
voortreffelijk.20
Het grootste deel van de zomer brengt Masereel buiten Parijs door. Met zijn broer
Robert gaat hij op de Seine in Meulan zeilen, na de korte vakantie in Boulogne
vertrekt hij in augustus met Pauline voor een tocht met de Kievit op de Seine en de
Oise - ze bezoeken onder andere het graf van Van Gogh in Auvers - en daarna reizen
ze naar familie van Pauline in de Elzas. Begin september keren ze naar Parijs terug
via Colmar, waar ze halt houden voor een bezoek aan het Altaar van Isenheim. Op
Masereel maakt het meesterwerk van de 16de-eeuwse schilder Matthias Grünewald
zo mogelijk nog meer indruk dan de Bruegels in We-
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nen. De altaarpanelen vindt hij in alle opzichten schitterend, maar wat hem vooral
verrast zijn de expressiviteit en de modern aandoende kleurstelling, die hem hier en
daar onwillekeurig aan Van Gogh doet denken.

V
Vous savez, je crois, que Wolff est, à l'avenir, mon manager pour
l'Allemagne et l'Autriche? Il a le monopole de vente de mes gravures pour
ces deux pays. Je suis assez content de cela, car Wolff a toujours été très
chic pour moi.21
Frans Masereel aan Georg Reinhart, 3 maart 1925
Middeleeuwse houtsnedensuites zoals Albrecht Dürers Apocalyps uit 1498 kwamen
niet alleen in handen van bibliofielen maar raakten via reizende kooplui over heel
Europa verspreid in zowel vorstelijke collecties als ‘de huisjes van eenvoudige
burgerlui’ en ‘de ateliers van handwerksgezellen en kunstenaars.’22 Verwijzend naar
die laatmiddeleeuwse boekjes constateert Arcos in 1919 dat de tijden helaas veranderd
zijn, zodat Masereel vrede moet nemen met de beperkte oplagen van de
Sablier-uitgaven. Maar vroeg of laat zal een uitgever zijn werken in goedkope edities
opnieuw in de handel brengen, voorspelt hij.23 Een uitgever als Anton Kippenberg
(Insel Verlag), die met de ‘50 pfennigreeks’ van de Insel-Bücherei literaire
meesterwerken voor het grote publiek toegankelijk maakt. Of Wieland Herzfelde
(Malik Verlag), die de opbrengst van dure luxe-edities van de tekeningen van zijn
vriend Grosz gebruikt om goedkope uitgaven van dezelfde titels te financieren.
In 1924 heeft Kurt Wolff voldoende vertrouwen in de naam Masereel om zich
door Carl Georg Heise eindelijk te laten bewegen tot een soortgelijk experiment met
Masereels houtsnedensuites. Zo komt het dat Die Passion eines Menschen drie jaar
na de bibliofiele editie wordt herdrukt als volksuitgave, met reprodukties van de
houtsneden. Vanaf 1926 gebeurt hetzelfde met Mein Stundenbuch, Die Sonne,
Geschichte ohne Worte en Die Idee. Omdat de boekjes niets van hun kwaliteiten
verliezen wanneer ze niet op duur Japans maar op krantepapier worden gedrukt,
vinden de volksuitgaven onmiddellijk hun weg naar het grote publiek waarvoor
Masereel ze oorspronkelijk had bestemd: van het Stun-
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denbuch worden in drie jaar tijd (1926-1928) drie oplagen van telkens 5000
exemplaren verkocht, en de andere titels zullen eveneens ten minste twee herdrukken
beleven. Behalve aan de grote belangstelling voor grafiek in Duitsland en aan de
directheid en toegankelijkheid van Masereels werk, is het succes ook te danken aan
een paar commerciële troeven: de lage prijs van de boekjes 3,5 mark is minder dan
een vijfde van wat de luxe-edities kosten - en het prestige van de auteurs die ze
inleiden. Dat elk deeltje van de reeks ‘Frans Masereel's Bilderromane in
Volksausgaben’ door een bekend schrijver zou worden ingeleid, was voor Wolff
trouwens een conditio sine qua non. Aangezien Thomas Mann, Hermann Hesse en
Max Brod Masereel-bewonderaars van het eerste uur zijn, is het voor Heise gelukkig
geen probleem om aan die voorwaarde te voldoen.
In tegenstelling tot Hesse, die zelf aquarellen schildert, heeft Mann in het algemeen
weinig belangstelling voor beeldende kunsten. Des te opvallender is het dus dat hij
zich door Masereels grafiek wel sterk aangesproken voelt. Aan de grote prent
‘l'Adieu’, die hij op een expositie in München koopt, raakt hij zo gehecht, dat hij ze
in 1939 als emigrant meeneemt naar Amerika en ze in zijn huis in Californië boven
de deur van zijn werkkamer hangt. In zijn inleiding voor het Studenbuch, die uitgroeit
tot een volwassen essay, vergelijkt hij de houtsnedensuite met een film - de meest
ontroerende film die hij ooit heeft gezien: ‘Verdunkelt das Zimmer! Setzt euch zur
Leselampe mit diesem Buche hier und lasst ihren gesammelten Schein auf seine
Bilder fallen, während Ihr Blatt um Blatt wendet.’24
Thomas Mann zal Masereel later ook persoonlijk leren kennen, Hermann Hesse
vreemd genoeg niet, hoewel ze allebei huisvrienden van Georg Reinhart zijn. Een
door Zweig geregelde ontmoeting25 in Bern, op Masereels terugreis van Zürich naar
Genève in november 1918, is niet doorgegaan, en wegens ziekte van de auteur komt
er in het najaar van 1927 ook niets terecht van een afspraak in Zürich. In juli van dat
jaar, een maand na het verschijnen van zijn roman Der Steppenwolf, schrijft Hesse
wel een fraai voorwoord voor de volksuitgave van Die Idee. Op een dankbriefje van
Masereel antwoordt hij dat het hem een genoegen is geweest, na al die jaren een blijk
van zijn genegenheid en achting te kunnen geven.
In 1933 zal Hesse ook een nawoord leveren voor de heruitgave van Geschichte
ohne Worte in de Insel-Bücherei, maar de inleiding in de volksuitgave van 1927 is
van Max Brod, een van Wolffs be-
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kendste auteurs en naaste vriend van Franz Kafka. Na Kafka's dood (1924) zorgt
Brod er trouwens voor dat in 1926 Das Schloss en in 1927 Amerika door Kurt Wolff
Verlag worden uitgegeven. Het werk van Masereel heeft hij tijdens de oorlog leren
kennen via La Feuille en Les Tablettes: in december 1917 stuurt hij Kafka het
novembernummer van Les Tablettes, waarin een stuk van Jouve over het
internationalisme in Zwitserland en twee grote lino's van Masereel de meest
substantiële bijdragen zijn.
Wanneer Wolff in november 1924 naar Parijs komt, is het niet alleen om te praten
over heruitgaven van bestaand werk. Hij heeft een contract op zak voor een
geïllustreerde editie van Charles De Costers Ulenspiegel naar aanleiding van het
100ste geboortejaar van de auteur, en hij doet nog een voorstel dat Masereel in dank
aanvaardt: voortaan zal Kurt Wolff Verlag de exclusieve verkoop, de ‘Alleinvertrieb’,
van zijn losse houtsneden in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland in handen nemen.
Met de Ulenspiegel-opdracht is Masereel gelukkiger dan met alle vorige opdrachten
bijeen, want voor één keer zal hij zich als illustrator helemaal kunnen uitleven. Over
de andere redenen van zijn blijvende loyauteit ten opzichte van Wolff heeft hij het
in 1928 in een brief aan Thea:
Hij is buitengewoon correct, betaalt regelmatig, zonder te pingelen, heeft
me in heel Duitsland bekend gemaakt door zich zeer actief met mijn werk
bezig te houden, organiseert tegenwoordig kleine exposities van boeken,
houtsneden en aquarellen in heel veel Duitse, Tsjechische, Oostenrijkse
steden, zelfs in de kleinste provincienesten. Dat levert altijd wel resultaten
op.26
Die persoonlijke betrokkenheid is het, die Masereel bij de Berlijnse kunsthandelaar
Alfred Flechtheim mist. De aquarellen van de tentoonstelling van eind 1925 bij Billiet
zullen een jaar later ook in de Berlijnse Galerie Flechtheim te zien zijn, maar daar
zal het bij blijven: ‘Eén tentoonstelling, die kennelijk niet eens voor hem zelf van
belang was en waarop hij slechts één aquarel heeft verkocht. Als hij zich voor mijn
werk had geïnteresseerd, had hij serieus zijn best gedaan en was Wolff niet eens op
het idee gekomen om overal waar mogelijk exposities te organiseren.’27
Ook met Anton Kippenberg zal het nooit tot een vergelijkbare relatie komen,
hoewel de Insel-uitgever hem in februari 1924 laat weten dat hij ‘als vriend en
uitgever’ de grootste belangstelling heeft voor zijn werk en dat hij gaarne opnieuw
wil samenwer-
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ken te beginnen met de Duitse editie van La ville en een geïllustreerde Gulliver.
Aangezien Kippenberg er zich drie maanden later over beklaagt dat hij niets meer
van Masereel hoort, moet het hem pijnlijk verbazen dat Zweig hem eind november
vanuit Parijs tot spoed aanmaant om de Duitse rechten van La ville te verwerven.
Stefans 43ste verjaardag vieren de Zweigs op 27 november in het gezelschap van
hun Weense vriend Erwin Rieger, Arcos en de Masereels, en na een bezoek in de
rue Lamarck staat het voor hen vast dat La ville Masereels meesterwerk wordt: ‘Het
mooiste en het beste wat deze jongeman tot nu toe heeft gemaakt.’28
Hoewel hij uit Masereels stilzwijgen moet hebben begrepen dat hij de voorkeur
geeft aan de concurrentie in München, probeert Kippenberg toch nog contact op te
nemen via Rainer Maria Rilke, die begin 1925 naar Parijs reist. Dat Rilke en Masereel
elkaar vijf jaar na hun vorige ontmoeting weerzien, is echter niet te danken aan
Kippenberg, maar aan het bizarre toeval waardoor ze op 14 januari in de
Noord-Zuidlijn van de metro elkaar tegen het lijf lopen. Rilke neemt afscheid met
de stellige belofte dat hij Masereel in Montmartre eens zal komen opzoeken - ‘als
hij niet helemaal aan de andere kant van de stad woonde, was het er al lang van
gekomen,‘29 schrijft hij aan Kippenberg. Dat hij zijn belofte tenslotte toch niet na zal
kunnen komen, heeft te maken met zijn precaire gezondheidstoestand en zijn
verplichtingen als literaire beroemdheid: hij wordt in Parijs ‘door zoveel mensen in
beslag... genomen, dat hij zich vergelijkt met de leerling-tovenaar die de door hem
opgeroepen geesten niet meer kwijtraakt’30 De dichter zal eind 1926 overlijden, en
het vluchtige weerzien met Masereel in de Parijse metro blijft hun laatste ontmoeting.

VI
De bezoeken van de Zweigs, de Sternheims en Reinhart zijn adempauzes in een
periode waarin Masereel de handen vol heeft met de afwerking van La ville, met de
controle van de proefdrukken voor het eerste deel van Jean-Christophe - waarvoor
hij telkens naar de drukker in Argenteuil moet - én met de bewonderaars die hij na
zijn derde expositie bij Billiet herhaaldelijk aan de deur krijgt: ‘erg vermoeiend en
niet altijd even interessant.’ Het hele voorjaar van 1925 werkt hij stug door aan het
eerste deel van Ulenspiegel en het tweede van Jean-Christophe: in totaal meer dan
160 houtsneden, plus een zeventigtal vignetten en initialen.
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Wanneer hij in april Zweigs pasverschenen essaybundel Der Kampf mit dem Dämon
ontvangt, geeft hij toe dat hij de opdracht ‘dem Schweigsamen’ verdient. Zelfs in
rustiger tijden beschouwt hij brieven schrijven als een vervelend karwei, en in deze
maanden stelt hij dat nog gemakkelijker uit dan anders. De enige verpozing die hij
zich permitteert is af en toe een aquarel - in april ontstaan ‘Le petit café’ en ‘Les Six
Jours’ - en, in maart, een paar experimenten met het beschilderen van geëmailleerd
aardewerk.31 Dat er in 1925 niet meer dan drie nieuwe grote houtsneden ontstaan en
dat hij op zijn vierde tentoonstelling bij Billiet alleen aquarellen zal exposeren, heeft
minder te maken met zijn succes als aquarellist dan met een gebrek aan tijd om
doeken te schilderen en met de oververzadiging die hij halverwege Jean-Christophe
en Ulenspiegel als houtsnijder ondervindt.
In de laatste helft van juni brengt ‘der grosse worker’ zijn schaarse vrije uren door
in het gezelschap van George en Eva Grosz, die ook dit jaar voor een aantal maanden
naar Frankrijk zijn verhuisd. In Parijs zien ze onder anderen de schilder Max
Beckmann en John Heartfield, pionier van de fotomontagetechniek en broer van
Malik-uitgever Wieland Herzfelde, maar aangezien Beckmann niet direct een
Masereel-bewonderaar is, valt het te betwijfelen of Grosz hen meeneemt naar de rue
Lamarck. Kennissen van Grosz die Masereel in het Parijs van de jaren twintig in elk
geval wel ontmoet, zijn de dichter Theodor Däubler, die hem in 1920 al in Genève
is komen opzoeken, en de Berlijnse mecenas Sally Falk. Van de portretten die
Masereel tussen 1923 en 1928 schildert, is dat van Falk merkwaardig genoeg het
enige dat hij veertig jaar later in zijn gesprekken met Vorms vermeldt.
Door toedoen van Masereel heeft Grosz in november 1924 in Galerie Billiet kunnen
exposeren, en in 1925 zorgt Sternheim ervoor dat Billiet ook een expositie van
houtsnijder Conrad Felixmüller organiseert. ‘Bij Masereel ontmoette ik George
Grosz,’ herinnert Felixmüller zich, ‘en bij Billiet, wie ik door Sternheim was
aanbevolen, zag ik de tentoonstelling van mijn houtsneden. Zo klein als Billiets
kunsthandel was, zo intensief zette hij zich in voor de artiesten die hij
vertegenwoordigde: Le Fauconnier, en vooral Masereel.’32 Een bewijs ten overvloede
van Billiets ijver is zijn kleine monografie Frans Masereel - L'homme et l'oeuvre,
die in het voorjaar van 1925 verschijnt bij Les Ecrivains Réunis, de uitgeverij van
voormalig Lumière-redacteur Armand Henneuse.
Gezien zijn bekendheid in Duitsland krijgt Masereel als Duitssprekend ‘Parijzenaar’
ongetwijfeld nog andere Duitsers op be-
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zoek. Met houtsnijdster, schilderes en beeldhouwster Lotte Prechner ontstaan er
volgens Werner Doede zelfs ‘hechte vriendschapsbanden’33, maar belangrijker dan
Masereels waardering voor de houtsneden van de moeder is zijn warme belangstelling
voor de charmes van dochter Inge, een zwartharige schoonheid die hij in december
1926 zal portretteren. Aan de verhouding komt een eind wanneer Inge Prechner
trouwt met een Italiaan en naar Napels verhuist.

VII
Grosz est ici pour une quinzaine de jours, nous nous voyons tous les jours.
Il est venu ici parce que j'y étais. C'est un très gentil garçon que j'aime
beaucoup.34
Frans Masereel aan Georg Reinhart; Boulogne, 11 juli 1925
Sitzen hier am Boulogner Strande... Unglaubliche Typen am Strand.
Unmasse Kinder. Oft reizende Franzosendamen mit geschürztem Rock im
Wasser watend... Viele dicke Frauen und... Masse Englishmen - für
Modefritzen amüsante Studientypen.35
George Grosz aan Otto en Lotte Schmalhausen, 14 juli 1925
In de zomer van 1925 beleeft Masereel in Boulogne-sur-Mer, in het noordelijke
departement Pas de Calais, zijn eerste echte vakantie sedert de oorlog. Dat hij twee
maanden lang kan weerstaan aan de behoefte om te werken is een bevrijdende ervaring
die hij te danken heeft aan het prachtige weer, een landschap waarin hij iets van de
sfeer van zijn kinderjaren aan de Vlaamse kust terugvindt - Pas de Calais grenst aan
Frans-Vlaanderen - en het goede gezelschap: zijn moeder, die twee weken komt
logeren, zijn twee broers, Paule en haar Zwitserse echtgenoot Georges Kustner en
George en Eva Grosz, die medio juli de ‘Bombenhitze’ in Parijs ontvluchten en
eveneens naar de kust afzakken.
Met Grosz gaat Masereel elke dag zwemmen, ze luieren op het terras van het Café
de la Plage, amuseren zich kostelijk met het observeren van de badgastenfauna,
maken uitstappen in Le Boulonnais, het schilderachtige achterland van Boulogne,
of hangen rond in de buurt van de haven, een drukke handels- en vissershaven, waar
Masereel de komende jaren inspiratie voor een aan-
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Zomer 1925 in Boulogne-sur-Mer. Boven, v.l.n.r.: Georges Kustner, Paule Thomas, Frans Masereel,
Felix Lava, Pauline Masereel. Onder, v.l.n.r.: Pauline Masereel, Louise Lava, Eva en George Grosz
(foto Frans Masereel)
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tal doeken en aquarellen zal opdoen. Het meest geniet hij van hun wandelingen in
de hoge, dichtbegroeide duinen, vanwaar je bij helder weer de Engelse kust kunt
zien. ‘De hemel speelt hier met wolken en licht,’ zegt Zweig in 1924 over Boulogne,
‘maar hij is hoog en de wind dringt diep in je longen door.’36 Voor Masereel is dit
kustlandschap zijn natuurlijke habitat. In een brief aan Rolland schrijft hij hoe
gelukkig hij zich hier voelt, nu hij zich elke dag kan onderdompelen in de zilte
zeelucht en intiem kan omgaan met zijn ‘oude kennissen’ de zee, de haven, het zand.
Sinds hij aan zee is, heeft hij de indruk dat de mensen, ‘met al hun intrigetjes en
smeerlapperijtjes’, een soort microben van de laagste klasse vormen. ‘En toch zou
ik niet kunnen leven als ik hen niet zou kunnen zien, aanraken, horen. Misschien
komt dat omdat ze ook kunnen lijden.’37
Wanneer hij begin september naar Parijs terugkeert, voelt hij zich ‘helemaal
herboren, rustiger en sterker’.38 Zelfs de drukkende nazomerhitte in de hoofdstad,
het stof, de stank en het lawaai kunnen hem voorlopig niet deren. Op zijn vijfde
verdieping helemaal boven in Montmartre is er gelukkig wel voldoende zuurstof om
vrij te kunnen ademen, zodat hij onmiddellijk aan de slag kan. Dat is ook nodig, want
in oktober moet het tweede deel van Jean-Christophe verschijnen en komt Wolff de
blokken voor het eerste deel van Ulenspiegel halen. ‘Je turbine comme un nègre, je
n'ai pas une minute à perdre’39 schrijft hij eind september aan Zweig. Hoe letterlijk
hij dat meent blijkt een maand later, wanneer Zweig vanuit Marseille probeert hem
over te halen zijn werk en zijn beslommeringen in Parijs een paar dagen te vergeten
-‘werp dat juk toch af, en kom je ouwe Stefan eens opzoeken’40 -of in november ten
minste voor een dagje naar de Foire Gastronomique in Dijon te komen: ‘je moet af
en toe ook eens tijd maken om goede vrienden te zien en te lanterfanten.’41 Masereel
antwoordt ‘in haast’ dat hij helaas - ‘we zouden heerlijk geschranst hebben’ - geen
enkele mogelijkheid ziet om naar Marseille of zelfs maar naar Dijon te komen, zo
druk heeft hij het met zijn Ulenspiegel, met Jean-Christophe en met de voorbereiding
van zijn aquarellenexpositie bij Billiet, die op 16 november opent.
Uit hun briefwisseling van die maanden blijkt duidelijker dan ooit wat Masereel
en Zweig fundamenteel met elkaar gemeen hebben: allebei zijn ze zonder verweer
tegen de chronische depressies die samenhangen met een onvervulde behoefte aan
geestelijke vrijheid. Ironisch genoeg voelt de gevierde schrijver zich vooral
gekortwiekt door de concrete consequenties van het
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succes dat hem de financiële onafhankelijkheid oplevert die Masereel nooit zal
kennen. In een brief aan Masereel, die verrassende parallellen vertoont met Masereels
eigen dagdromen over een anoniem, avontuurlijk zwerversbestaan, schrijft Zweig:
Ik heb af en toe wat genoeg van de literatuur; nog een boek en nog en nog
één, en het leven gaat voorbij... Als je één keer hebt bewezen dat je goede
boeken kunt schrijven, valt de gelukkig stemmende ervaring weg en wordt
het allemaal handwerk... In de grond van mijn ziel heb ik zin om de
schrijverij te laten varen en te gaan reizen. Maar het succes, de ‘plicht’,
wordt een keten, een gouden keten, als je wil - een vreugde voor anderen,
maar ik (je kent me), die geen cent eerzucht en trots bezit, ik verlang terug
naar mijn leven van vroeger, anoniem, avontuurlijk, onzeker en zorgeloos...
Jij bent een van de weinigen die me begrijpen. De anderen zeggen dat ik
succes heb en dat ze me benijden, terwijl ze niet weten hoe grondig ik het
publieke leven verafschuw. Mijn beste, wat zou je ervan denken wanneer
we samen als twee jonge jongens voor vier of zes weken naar Spanje
zouden reizen, wat vind je daarvan? Je hoeft maar één woord te spreken,
en ik kom in de lente.42
Reizen wil Masereel gaarne genoeg, maar zolang België hem een paspoort blijft
weigeren, kan hij niet eens zijn eigen exposities buiten Frankrijk bezoeken.
In een van de brieven aan Zweig klaagt hij erover dat hij zich meer en meer
geïsoleerd voelt in zijn werk. Op het eerste gezicht is dat nogal verwonderlijk,
aangezien hij juist in 1925 zelfs in Parijs naam begint te maken. In januari koopt de
Franse Staat een van de bij Billiet geëxposeerde doeken, in het voorjaarsnummer
van het toonaangevende tijdschrift L'Art d'aujourd'hui wordt uitgebreid aandacht
aan zijn werk besteed, La ville verschijnt in september en wordt vlot verkocht, en in
november is er het succes van de aquarellenexpositie. Bovendien verschijnen in de
loop van het jaar ook in Moskou, Berlijn en Londen artikelen over zijn werk - ‘Frans
Masereel's woodcuts are very grimly imaginative,’ zegt de Times Literary Supplement
over de Engelse editie van Ballad of Reading Goal. De reden waarom Masereels
gevoel van isolement ondanks de groeiende internationale waardering zwaarder
weegt dan ooit, is de nieuwe crisis die hij eind 1925, begin 1926 doormaakt, ‘een
periode van twijfel, onrust en onzekerheid tegenover een massa ideeën die mij
overspoelden.’43 Wat ongetwijfeld ook een rol speelt, is het gevoel dat Thea hem in
de steek heeft gelaten. De verkoeling van hun vriendschap in deze perio-
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de verklaart de drie jaar durende hiaat in hun breifwisseling, die pas wordt hervat na
de officiële ontbinding van Thea's huwelijk met Sternheim in het najaar van 1927.

De houstsnijder aan het werk, januari 1925 (foto Thea Sternheim)

Eindnoten:
1 In Carl Stemheim. Gesamtwerk, deel 6 (Zeitkritik), p. 614: ‘Aan de voet van de Moulin de la
Galette wees Masereel me, zover het oog reikte, huis aan Huis die intiem belichte hotels... Ik
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‘Ulieden Spiegel’
(1925-1926)
I
Ginge alles zugrunde, alle Bücher, Denkmäler, Photographien und
Berichte, und blieben nur die Holzschnitte erhalten, die er in zehn Jahre
geschaffen hat, so könnte man aus ihnen allein unsere ganze gegenwärtige
Welt rekonstruieren, man wüsste, wie man in unserer Zeitwende gewohnt
hat, wie wir gekleidet waren... man würde Börsen und Fabriken und
Bahnhofshallen und Schiffe und Türme und Moden und Menschen, ja die
Typen selbst und darüber hinaus noch den ganzen gefährlichen Geist und
Genius, das seelische Tempo unseres Zeitalters einzig und allein von seinen
Blättern begreifen.1
Stefan Zweig, Frans Masereel, 1923
De bijbels aandoende volzin waarmee Stefan Zweig in de monografie uit 1923
Masereels verdiensten als chroniqueur van een epoque samenvat, is ongetwijfeld
geschreven onder de directe indruk van de voorstudies voor La ville. Niet alleen hoe
stadbewoners in de jaren twintig wonen en gekleed gaan, vertellen deze honderd
houtsneden, maar ook waar ze werken, hoe ze zich amuseren en welke dromen,
angsten, illusies een grote stad genereert. Eigenlijk is La ville het ultieme produkt
van wat Masereel zelf zijn ‘huizenobsessie’ noemt - de verklaring waarom
sjabloonachtig bijwerk van gevels en ramen en decors van chaotisch opeengestapelde
blokkendozen zo karakteristiek voor zijn grafiek zijn geworden. ‘Het is best mogelijk
dat ik wat te veel van die hoge huizen teken,’ geeft hij in 1921 toe, ‘maar wat wil je,
ik ben bezeten van huizen!’2 Wanneer hij zoveel van die ‘grote dozen’ tekent, is het
omdat hij gefascineerd wordt door het mysterie van de mensenlevens die zich
daarbinnen voltrekken: al die duizenden lotsbestemmingen die opgaan in de naamloze
massa van de stad.
In La ville worden façades weggehaald en wordt het leven in kantoren, fabrieken,
salons, bordelen, arbeiderswoningen blootgelegd. Met de nieuwsgierigheid van de
journalist en de verwon-
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dering van de dichter buigt Masereel zich zowel over intieme taferelen als over het
permanente massaspektakel van straten en pleinen: de verkeerschaos op een kruispunt
van boulevards, het gedrang op de trappen van een metrostation, de uitgelaten menigte
op een volksfeest, de grimmige vastberadenheid op de gezichten in een
arbeidersdemonstratie. Met de minieme middelen van de houtsnijder weet hij
meesterlijk beweging en ruimte te suggereren, de nerveuze sfeer van een grote stad
op te roepen waarover Alfred Döblin in 1924 schrijft dat ‘in de straten haast fysiek
de werveling te voelen is van aandriften en spanningen die deze mensen dragen, die
ze uitstromen en die zich van hen meester maakt.’3 La ville is niet alleen Parijs, maar
het spreekt vanzelf dat het aandeel van de Franse hoofdstad groter is dan dat van
Genève, Zürich, Wenen, Berlijn en de andere grote Duitse steden die Masereel de
voorbije jaren heeft bezocht. Vanwege zijn documentaire, typisch cinematografische
opbouw is het boek verwant aan Walter Ruttmanns film Berlin - Symfonie einer
Grossstadt uit 1927, maar tegelijk is La ville een uitvergroting van de stad uit Mon
livre d'heures. Beide suites openen met een tafereel in een druk spoorwegstation, en
ook de slottaferelen zijn verwant. Het Livre d'heures eindigt tussen sterren en planeten,
terwijl op het laatste blad van La ville een eenzame ziel voor een dakvenster naar de
sterrenhemel staart. Over dat slotbeeld schrijft Romain Rolland in een brief aan
Masereel: ‘Le ciel étoilé... Dernier refuge qui nous reste.’4
Ten opzichte van de laatste Geneefse suites vertoont La ville een paar stilistische
en compositorische verschillen, waarvan de terugkeer van de derde dimensie, het
verdwijnen van het simultanisme en de minder hoekige vormen de meest opvallende
zijn. Vroeger was het de houtsnijder die de schilder beïnvloedde, voortaan is het
omgekeerde het geval.
Eind juni 1925 gaan de honderd blokken bij drukker Aimé Jourde onder de
handpers, en een paar maanden later komt het boek in twee edities in de handel: met
een Duitse titel in München bij Kurt Wolff, met een Franse in Parijs bij Albert
Morancé. Dat Masereel zelfs met dit monumentale werk bij een kleine Parijse uitgever
terechtkomt, illustreert nog maar eens het volslagen gebrek aan belangstelling van
grote uitgeverijen, inclusief Albin Michel, die de geïllustreerde Jean-Christophe
uitgeeft.
Hoewel La ville/Die Stadt er schitterend uitziet en een aantal houtsneden bevat
die Masereel zelf tot zijn beste werk rekent, is hij niet onverdeeld gelukkig met het
resultaat. De belachelijk
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kleine oplage (twee keer 250 exemplaren) zal in de collecties van een paar honderd
bibliofielen verdwijnen, en de tweede, grotere oplage die hij zo gaarne wil laten
drukken, komt er voorlopig niet. In 1928 zal Galerie Billiet wel een tweede Franse
editie uitbrengen (630 exemplaren), maar op de goedkope versie, met reprodukties
van de houtsneden, moet Masereel wachten tot de Frans-Duits-Zwitsers-Hongaarse
co-editie van 1961. Die zal er trouwens voor zorgen dat La ville eindelijk echt wordt
ontdekt. In 1963 verschijnt bij De Arbeiderspers in Amsterdam een Nederlandse
uitgave, in 1972 de eerste Amerikaanse (Dover Books), in 1979 een Italiaanse en
een Noorse, in 1987 een tweede Amerikaanse (Schocken Books) en in het najaar van
1988 een Engelse, bij Red Stone Press. Dezelfde Londense uitgeverij zal een paar
weken later onder de titel A Passionate Journey ook de eerste Engelse editie van
Mon livre d'heures uitbrengen en heeft in 1986 al Story without Words en The Idea
in één band uitgegeven. ‘Best of all is The City,’ vindt de recensent van de London
Review of Books (13 oktober 1988), die vooral onder de indruk is van ‘the crisply
cut flashes of light and the wonderful blackness of night skies and shadows.’ The
Sunday Times (16 oktober) heeft het over Masereels ‘masterpiece The City, a
100-piece kaleidoscope of dance-halls and fairdays and... vignettes of poverty and
greed.’

II
George en Eva Grosz neemt Masereel niet alleen mee naar de onvermijdelijke Moulin
Rouge, het 19de-eeuwse monument van burgerlijke frivoliteit, maar ook naar de
jazzcabarets en ‘dancings à l'américain’, produkten van de eerste amerikaniseringsgolf
die Parijs na de oorlog heeft overspoeld. Behalve rijke toeristen, die hier dank zij de
sterke dollar nog luxueuzer leven dan thuis, en blanke kunstenaars en auteurs als
Ernest Hemingway, die het puriteinse klimaat in de Verenigde Staten onleefbaar
vinden, duiken in het naoorlogse Parijs steeds meer jonge zwarte artiesten op - in
1924 bijvoorbeeld dichter Langston Hughes en in 1925 jazz-klarinettist Sidney Bechet
- die de armoede en rassendiscriminatie zijn ontvlucht. Terwijl de blanke Amerikaanse
kolonie in Montparnasse huist, komen de meeste zwarten terecht in Montmartre,
waar ze hun brood verdienen als portier, danser of muzikant. In de buurt van de place
Pigalle hebben alle nachtclubs ten minste een paar zwarten in hun orkest, en dat van
het Casino de
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Paris bestaat zelfs helemaal uit negermuzikanten. Kort nadat hij in Parijs is
gearriveerd, schrijft Langston Hughes het gedicht ‘Jazz Band in a Parisian Cabaret’,
dat kan dienen als begeleidende tekst bij Masereels aquarellen ‘Jazz nègre’ (1925),
‘Charleston jazz’ en ‘Swanee River’ (1926), schilderingen van de typische sfeer en
het pittoreske publiek van jazzcabarets. De zwarte ziel van de muziek - één en al
bevrijdend ritme - probeert hij in 1931 bloot te leggen in de houtsnede ‘Jazz’.
In de loop van de jaren laat Masereel zich tientallen keren door zwarten inspireren:
van de houtsnede uit 1922 die in Sternheims Chronik5 de scène illustreert waarin
miljonair Vanderbilt een negerdanser een briefje van 100 dollar toeschopt, tot de
Afrikaanse havenarbeiders in Marseille op de twee aquarellen ‘Chômeurs nègres’
uit 1956. Bij Masereel houdt die bijzondere fascinatie minder verband met de
‘ontdekking’ van Afrika door de naoorlogse Europese kunst dan met eigen ervaringen
zoals zijn eerste ontmoeting, op 15 december 1925, met de zwarte acteur en zanger
Paul Robeson. Die eerste kennismaking is ongetwijfeld te danken aan hun
gemeenschappelijke opvatting dat artiesten ook een maatschappelijke taak te vervullen
hebben. Voor Robeson betekent dat, dat hij van zijn internationale bekendheid gebruik
zal maken om overal ter wereld de discriminatie van zijn rasgenoten in de Verenigde
Staten aan te klagen en de ‘dekolonisatie’ van de Amerikaanse zwarten te eisen.
In 1925 heeft Robeson in New York zijn eerste toneelsucces beleefd met de rol
van Brutus Jones, de galeiboef uit The Emperor Jones die tot keizer van een
Westindisch staatje wordt gekroond. Met dat stuk van Eugene O'Neill zal hij ook in
Londen en Berlijn een overrompelend succes oogsten, maar zijn wereldwijde
populariteit verdient hij als zanger van negrospirituals en, vanaf 1928, met de speciaal
voor zijn imposante bas gecomponeerde song Ol' Man River (1926) uit de musical
Showboat van Jerome Kern. ‘Als zijn diepe, door zijn ras gekleurde stem in Wenen,
Praag of Berlijn “I don't feel no ways tired” zingt... schenkt dat een gevoel van
vreugde aan zijn oude vrienden die nog altijd gebukt gaan onder de uitbuiting,’
schrijft Langston Hughes in 1930. Masereel is helemaal ondersteboven van Robesons
stem en verschijning. In een brief aan Rolland beschrijft hij de zanger als ‘een kerel
van dertig, ongeveer 1,95 m, groot en knap als een zwarte god, begiftigd met een
stem die van de rauwste bas tot een suikerzoete tenor reikt.’6 Over de omstandigheden
van hun kennismaking vertelt hij niets, alleen dat het een onvergetelijke avond was,
‘formi-
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dable de grandeur et de beauté’.7 Aan Reinhart laat hij weten dat hij in geen geval
het concert mag missen waarvoor de zanger in mei terugkomt naar Parijs.
In 1922 zong Robeson nog in het koor van een show waarin een danseresje optrad
dat in oktober 1925 de sensatie van het Parijse spektakelseizoen wordt: de
negentienjarige Josephine Baker, voor wie de première van de Revue Nègre in het
Théâtre des Champs Elysées de ophefmakende start van haar internationale carrière
betekent. Masereels aquarel ‘Josephine Baker’ uit 1925 is een momentopname van
Bakers fameuze ‘danse sauvage’, het hoogtepunt van het exotische spektakel. In deze
maanden is Masereel zijn Engels aan het opfrissen met de hulp van ‘een Amerikaans
negerinnetje dat zelf Frans wil leren’8, maar zijn contacten met vrouwen blijven
minder spectaculair dan die van Georges Simenon, die Baker in 1926 in een nachtclub
van Montmartre leert kennen en haar minnaar wordt.

III
Sedert zijn vertrek uit Zwitserland heeft Masereel Romain Rolland nog maar twee
keer teruggezien, toen de auteur in het voorjaar van 1923 voor en na het Londense
PEN-congres een paar dagen in Parijs verbleef. Dat betekent niet, dat ze elkaar uit
het oog verliezen, want met Masereels illustratieopdracht voor Jean-Christophe is
eind 1923 een periode van vier jaar begonnen waarin ze elkaar vaak meer dan één
keer in de week schrijven. Over Jean-Christophe, maar ook over allerlei andere
onderwerpen die hen bezighouden.
‘Mon premier mot de l'année est pour vous,’ begint Rolland op 1 januari 1925 een
lange brief waarin hij onder andere uitlegt waarom hij zich ver van Parijs houdt. In
tegenstelling tot ‘jullie, schilders, die dat enorme magazijn van sensaties nodig
hebben,’ heeft hij behoefte aan stilte en rust om zich op zijn werk te kunnen
concentreren. Vandaar dat hij van 1922 tot 1937 in het Zwitserse Villeneuve zal
blijven wonen, in Villa Olga, vlak bij het hotelletje waar hij tijdens de oorlog heeft
verbleven. Een andere reden, die in deze brief niet ter sprake komt, is de
onverminderde aversie van de Franse nationalistische milieus tegen zijn persoon.
Terwijl hij zo wat overal ter wereld wordt erkend als een van de grote intellectuele
en literaire figuren van zijn tijd, weigeren de Parijse kranten zelfs advertenties van
zijn uitgever voor Cleram-
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bault op te nemen. In Frankrijk worden geen boeken verbrand en worden auteurs
niet officieel ‘ausgebürgert’, maar de manier waarop Rolland door ‘Parijs’ wordt
geboycot verschilt niet fundamenteel van de behandeling die ‘Berlijn’ tien jaar later
reserveert voor Duitse schrijvers die niet in de pas willen lopen. Dat de naam Rolland
taboe blijft, blijkt uit een lezing over Franse literatuur in de Ambassade in Moskou,
waarin de naam van de Nobelprijswinnaar van 1915 niet één keer wordt genoemd.
Verbaasde vragen uit het publiek worden weggewuifd met de ‘precisering’ dat Rolland
geen Frans maar een Zwitsers auteur is.
Helemaal grotesk wordt de boycot, wanneer de Parijse pers in januari 1926 volhardt
in haar doodzwijgen, terwijl Rollands 60ste verjaardag buiten Frankrijk aanleiding
is tot een hele reeks eerbetuigingen. De auteur wordt bedolven onder ‘een lawine’
van felicitaties uit de hele wereld, Zweigs lezingen over hem trekken ‘van Hamburg
tot Zürich’ volle zalen, Max Reinhardt regisseert in Wenen Le jeu de l'amour et de
la mort - maar de poging van de directeur van het Parijse Odéon om het stuk ook in
zijn theater te laten opvoeren wordt in extremis getorpedeerd door invloedrijke
patriotten die Au-dessus de la mêlée nooit hebben verteerd.
Naar aanleiding van Rollands verjaardag verschijnt in Zürich een door Zweig,
Georges Duhamel en Maxim Gorki samengesteld Liber amicorum, waaraan alle
naaste vrienden en geestverwanten van de jarige hebben meegewerkt. De Zwitserse
uitgever heeft ook Masereel om een bijdrage gevraagd, maar aangezien die van
zichzelf weet dat hij ‘niets van een schrijver’ heeft, vindt hij het verstandiger bij zijn
leest te blijven. Het portret waarover hij het eind september 1925 in een blief aan
Zweig heeft - ‘Ik ben voor het Liber Amicorum een grote kop van R.R. aan het
tekenen’9 - is een van de zes tekeningen naar schetsen uit 1919 die hij een paar dagen
later naar Villeneuve stuurt. Eén ervan, een impressie van de auteur aan de piano,
bevalt Rolland wel als tekening maar niet als portret, en op 6 oktober stuurt hij de
tekeningen terug met de opmerking dat hij zichzelf absoluut niet herkent in die
gekwelde pianist. Volgens hem is Masereel als portrettist alleen ‘objectief’ geweest
toen hij zichzelf schilderde: ‘Wanneer u anderen portretteert, lyriseert u hen, op een
manier die meer zegt over u dan over hen.’10 Wat Rolland blijkens zijn uitvoerig
kritisch commentaar vooral dwars zit, is de tegenstelling tussen het beeld dat hij van
zichzelf heeft - te allen tijde één en al sereniteit - en de ‘hoffmaneske musicus’ die
Masereel heeft getekend naar het beeld dat in zijn geheugen geprent is gebleven sinds
hij
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zijn vriend in Villeneuve Beethoven heeft zien spelen. ‘U leek wel bezeten van de
duivel,’ antwoordt hij op Rollands protest, ‘en ik zie nog duidelijk hoe die rilling
door elke vezel van uw lichaam trok.’11 Hij geeft toe dat hij dat beeld heeft verhevigd,
maar hij blijft erbij dat de tekeningen een getrouwer beeld van Rollands
persoonlijkheid geven dan de foto's die hij kent. Terwijl de auteur daarop meestal
overkomt als een stijf persoon, vindt Masereel hem juist een erg beweeglijk iemand.
Maar om dat te illustreren, zegt hij, zijn er honderden schetsen nodig, ‘une vie de
croquis’.

IV
Le premier volume du Jean-Christophe vient de paraître, il est mis en
vente cette semaine, et je viens de terminer les bois du second. Au troisième,
maintenant, quel travail!12
Frans Masereel aan Stefan Zweig, 28 april 1925
Met de ondertekening van het contract voor het illustreren van een vijfdelige
luxe-editie van Jean-Christophe heeft Masereel in oktober 1923 een opdracht aanvaard
die hem vier jaar lang meer kopzorgen dan voldoening zal opleveren. Problemen
zijn er al voordat hij goed en wel is gestart, want een paar maanden nadat hij het met
Ollendorff eens is geworden over zijn honorarium, wordt de uitgeverij als het ware
gekaapt: zonder dat personeel en auteurs van tevoren zijn ingelicht, wordt het complete
bedrijf begin 1924 overgenomen door Albin Michel. Rolland is woedend over deze
gang van zaken, en aangezien hij overweegt zijn werk aan een andere uitgeverij toe
te vertrouwen, blijft het wekenlang onzeker of het JC-project wel door zal gaan. Dat
blijkt tenslotte toch het geval, maar nog voordat hij klaar is met de illustraties voor
het eerste deel, beseft Masereel hoe erg hij zich op de opdracht heeft verkeken. Dat
hij zichzelf voortdurend moet forceren, zodat het werk hem tien keer meer tijd en
energie kost dan hij had verwacht, is alvast niet te wijten aan de thematiek van het
boek. ‘De mens-kunstenaar die moet strijden en lijden, worstelen tegen zijn omgeving,
en vooral de crisisspanningen in hemzelf overwinnen,’13 het leven als creatieve taak,
de kunst als ethische opdracht en de alles overstijgende kracht van de vriendschap:
stuk voor stuk zijn het thema's die hem aanspreken. Wat de opdracht tot een loodzware
klus maakt, zijn de vele ‘polemische
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bladzijden die actualiteit hebben verloren, uitweidingen die de handeling verlammen,
schematisch of schimmig getekende figuren waarin men niet geloven kan...’14 De
omstandigheid dat Masereel zelf heeft voorgesteld Jean-Christophe te illustreren en
dat Rolland erop rekent dat de illustrator zichzelf zal overtreffen is er de oorzaak van
dat de hele onderneming een pijnlijke affaire wordt. Nadat de eerste delen in 1925
en 1926 zijn verschenen, steekt Rolland in een brief aan Zweig zijn ontgoocheling
over de illustraties niet onder stoelen of banken. ‘Masereel had me niet moeten vragen
om ze te mogen maken, als hij niets te zeggen had,’ klaagt hij. ‘Voor La foire, die
hij toch goed zou moeten kennen, heeft hij niet één type, niet één gebaar verzonnen;
hij put uit zijn beschikbare voorraad’15
De beste bladzijden van de roman zijn te vinden in het eerste deel, waarin de jonge
musicus Jean-Christophe Krafft, een ‘Beethoven redivivus’, zoals Zweig hem noemt,
het prototype van de idealistische kunstenaar van de jaren 1870-1914, zich bewust
wordt van de verrukking die muziek, vriendschap en liefde in en tussen mensen
teweeg kunnen brengen. In dat eerste deel zijn ook de beste illustraties te vinden,
met name de lange smalle houtsneden over de volle lengte van de bladspiegel die
Rolland erg geslaagd vindt - ook omdat ‘ze op een bijzonder intieme en originele
manier een deel van het werk zelf worden.’16 Over deel twee is hij veel minder te
spreken - vandaar zijn voortdurende adviezen, suggesties, verduidelijkingen van
situaties en karakters. Vandaar ook dat hij probeert inspraak te krijgen in de keuze
van te illustreren passages, en dat hij de illustraties zou willen zien voor ze naar de
drukker gaan. Dat mag Masereel niet beschouwen als een blijk van wantrouwen,
want ‘zelfs Beethoven vroeg Goethe om advies toen hij Egmont aan het componeren
was.’17
Masereels weigering om zijn werk te laten keuren - zo ervaart hij Rollands verzoek
- hangt samen met zijn opvatting dat de illustrator de bedoelingen van de auteur
natuurlijk moet respecteren maar de vrijheid moet hebben om een persoonlijk werk
te creëren dat ook los van de tekst betekenis en waarde heeft. Overigens constateert
hij dat Rolland kennelijk niet weet hoe een houtsnijder te werk gaat. De tekeningen
zijn niet meer dan voorstudies, rudimentaire schetsen die sterk verschillen van het
afgewerkte houtblok. Aangezien ze dus helemaal geen juist beeld geven van wat het
eindresultaat zal worden, heeft het volgens hem weinig zin daarover discussies te
gaan voeren. Rolland heeft er
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begrip voor dat Masereel zijn artistieke vrijheid verdedigt, maar zijn bezwaar blijft
dat de interpretatie van de illustrator niet per se overeenstemt met de betekenis die
de auteur in zijn tekst heeft gelegd. Alleen al daarom vindt hij coördinatie en overleg
absoluut noodzakelijk. Nadat Masereel in januari 1926 ook deel drie heeft laten
drukken zonder dat Rolland de illustraties van tevoren heeft gezien, reageert de auteur
kort en kribbig: ‘Het was de enige morele voorwaarde die ik had gesteld en waarmee
u had ingestemd. Het is niet goed dat te vergeten.’18 En na het verschijnen van deel
vier dreigt een complete kortsluiting. ‘U sluit zich te veel op in uzelf,’ verwijt Rolland
hem:
Vous vous enfermez trop en vous-même. Cette déclaration que 'quoi qu'on
puisse vous dire, vous vous en tenez toujours à votre idée', est inquiétante.
Surtout quand il s'agit d'illustrer l'idée d'un autre, qui est parfaitement
conscient de ce qu'il a exprimé.19
De hoge toon van Rollands reactie verbijstert Masereel meer dan hij hem kwetst. Hij
protesteert dat hij niet altijd het volle pond kan geven en hij kan moeilijk geloven
dat hun vriendschap staat of valt met de kwaliteit van zijn illustraties. Aangezien
Rolland de zaken niet verder op de spits wil drijven, blijft het daarbij, en wanneer
het vijfde en laatste deel eind 1927 eindelijk klaar is, haalt hij snel de spons over de
pijnlijke episode. Een kleine troost is het frontispice van het laatste deel, Le buisson
ardent, dat hij erg mooi vindt.

V
Seine frühe Grossstadaquarelle hatten eine elektrische Überreiztheit,
nervös kreisende Bewegtheit. Lichtreklamen wirbelten, die Häuser warfen
auf die gehetzten und genussüchtigen Mienen der Menschen scharfe und
erregende Schatten.20
Klaus Mann, ‘Frans Masereel’ in Auf der Suche nach einem Weg, 1931
Masereels eerste waterverftekeningen dateren van voor de oorlog, maar alleen tussen
1923 en 1926 legt hij zich echt toe op deze techniek. Die periode van drie, vier jaar
betekent terzelfder tijd een belangrijk leerproces, omdat hij als schilder op een totaal
an-
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dere manier met kleuren zal leren omgaan en mogelijkheden ontdekken waarvan hij
zich tot nu toe niet bewust was.
Het tiental geaquarelleerde tekeningen uit 1923 is een schuchter begin: zwart-wit,
een combinatie van lijn- en penseeltekening, met vaak niet meer dan een paar streken
kleur. ‘Discussion d'affaires’ bijvoorbeeld, ‘Les deux nègres’, ‘La brune ou Fille se
coiffant’ en ‘Dancing’, een variant van de penseeltekening ‘Extase’ uit hetzelfde
jaar.
Na die aarzelende start exploreert hij vanaf 1924 met steeds meer zelfvertrouwen
het terrein waarop hij tot zijn eigen verbazing op slag bijval zal oogsten: een serie
nachtstukken van Montmartre, geschilderd ‘à grande eau’, waarop hij met snelle
streken de hitsige sfeer en het koortsige tempo van ‘les années folles’ registreert: de
genotzuchtige gezichten van de drie passanten op ‘Rue, la nuit’ (1924), de
straathoertjes op ‘Sur le trottoir’ (‘Boulevard bei Nacht’, 1924), ‘Les quatre poules’
en ‘Le métro aérien’ (beide uit 1926), die achter hun uitdagende pose niet minder
eenzaam zijn dan ‘Les hommes sandwiches’ (1925) achter hun advertentieborden.
Hun wereld is de nachtelijke microkosmos van ‘14 Juillet’ (‘City-lights’), ‘Place
Pigalle’, ‘La flèche rouge’, ‘Sortie de cinéma’, ‘Hôtels’, ‘Paris by Night’: zes
visioenen uit 1925 van een wereld die begeerte, genot, verleiding, verrukking
voorspiegelt maar buiten het bereik van straatverlichting en lichtreclames wegzinkt
in afgrondelijke duisternis. De kleuren? Geen idyllische aquareltinten maar agressieve
grondkleuren, aangevreten door grote zwartvlekken. De techniek: een tekening in
Oostindische inkt ‘die niet wordt ingekleurd of overschilderd maar met de kleur
versmelt.’21 In het inktzwarte cerné en het schetsmatige van de aquarellen blijft de
graficus herkenbaar.
Op de expositie van eind 1924 bij Billiet waren de 18 aquarellen de revelatie, maar
dat succes was nog maar een begin in vergelijking met de enthousiaste reacties op
de tentoonstelling van november 1925, die - op vier houtsneden na - alleen uit
aquarellen en gouaches bestaat. De bijval is zo algemeen, dat er binnen een paar
maanden aanbiedingen komen voor exposities in Chicago, Moskou, Berlijn, Brussel,
New York. Hoe groot de verrassing van kunsthandelaren en museumdirecteuren is,
blijkt uit een stuk van Paul Fierens, hoofdconservator van de Brusselse Musea voor
Schone Kunsten, in de Parijse krant Journal des Débats van 29 november:
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Frans Masereel: illustrator, bitter satiricus, meesterlijk xylograaf, ja
natuurlijk. Maar schilder? Daar hadden we onze twijfels over. De grote
aquarellen die hij nu exposeert noodzaken ons om onze mening te herzien.
Masereel verbeeldt met een zeer bijzondere intensiteit de koorts van de
grote steden, de nacht, de schittering van lichtreclames, al die goedkope
luxe waarvan hij niet alleen de pittoreske aspecten maar ook de sociale
en plastische dimensie ziet.
Voor Masereel moet het na al die jaren van miskenning in België een bijzondere
genoegdoening betekenen dat zijn eerste Brusselse tentoonstelling, in 1926, een
eenmansexpositie in de toonaangevende galerie van de stad is: Le Centaure aan de
Louisalaan, die in 1927 ook de eerste eigen expositie van René Magritte zal
organiseren. Op de dag van de opening, 14 november 1926, staat op de frontpagina
van de socialistische krant Le Peuple een stuk van Louis Piérard onder de titel ‘Un
grand artiste belge: Frans Masereel’. De expositie in Brussel volgt op de
tentoonstelling van een aantal recente aquarellen bij Billiet, die samenvalt met de
heropening van de galerie in een groter en gunstiger gelegen pand in de rue La Boétie.

VI
Ook in al zijn aquarellen verbeeldt hij niet wat iedereen met een min of
meer oppervlakkige blik in de straten van Parijs kan zien, maar de stad
die hem ingeboren is.
Anatoli Loenatsjarski over Frans Masereel in de Pravda, Moskou 5 juni 1926
Van een officieel bezoek in Parijs maakt de Russische minister van Onderwijs en
Cultuur Anatoli Loenatsjarski in 1925 gebruik om in Galerie Billiet het recente werk
van zijn oude kennis Masereel te komen bekijken. Loenatsjarski is niet het type van
de bolsjevistische revolutionair, veeleer dat van de intellectueel die zijn opleiding in
West-Europa heeft gekregen - hij heeft in Italië kunstgeschiedenis gestudeerd - en
meer interesse heeft voor cultuur dan voor politiek. In zijn autobiografie vertelt
George Grosz hoe hij in 1922 op de trein van Moskou naar Leningrad door
Loenatsjarski werd ontvangen en hoe symbolisch hem toen het contrast leek tussen
diens elegante zwarte lakschoenen en de zware
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vilten soldatenlaarzen van de collega-volkscommissaris die naast hem zat.
Aan Loenatsjarski is het te danken dat de culturele contacten tussen Moskou en
West-Europa na de Revolutie niet compleet zijn verbroken, en na zijn vertrek uit
Zwitserland in 1917 is hij in het bijzonder ook Masereels werk blijven volgen.
Resultaten van die belangstelling zijn de Russische editie van de Politische
Zeichnungen uit La Feuille, en, in juni 1926 in het Museum voor Moderne Westerse
Kunst, de eerste Masereel-expositie in Moskou, waarover Loenatsjarski zelf een stuk
voor de Pravda schrijft. In Parijs heeft hij zelfs geprobeerd Masereel over te halen
om een leeropdracht aan de Moskouse Academie te aanvaarden. Daartoe voelt
Masereel zich niet geroepen, en Rolland kan hem geen ongelijk geven: ‘Nee, ik zie
u ginder niet als professor in de schone kunsten. Bolsjevieken zijn maniakale
pedagogen. Pedagogen, predikanten, het zijn volle neven. Ze zien het leven van de
mens als een permanente leerschool. Ga met uw expositie maar naar Moskou! De
enige lessen die tellen zijn voorbeelden.’22
Op Reinharts vaderlijke waarschuwing dat hij zich door Moskou niet politiek mag
laten misbruiken, antwoordt Masereel dat ze het wat Moskou betreft volkomen met
elkaar eens zijn, dat hij zich geen illusies meer maakt omtrent het communisme en
dat hij bij zijn weten in Moskou niet als een bolsjevistisch artiest bekend staat. Zijn
conclusie: ‘Wees maar niet bang, ik zal me nooit politiek laten inlijven. Romain
Rolland heeft ooit geschreven dat hij geen vrijer mens kent dan mij. Hij kan het
weten, en ik, ik ben niet van plan te bewijzen dat hij zich vergist.’23
Ondanks die stoere taal zal Masereel niet kunnen voorkomen dat zijn naam en zijn
werk herhaaldelijk worden misbruikt. Een eerste voorbeeld is in 1925 het artikel in
het 1 mei-nummer van de Arbeiter Illustrierte Zeitung - AIZ, de populaire krant van
het Münzenberg-concern, dat nauwe banden heeft met de Duitse communistische
partij (KPD). De titel ‘Freund und Kämpfer der proletarischen Revolution’ associeert
Masereel al direct met de ideologische propaganda van de KPD, en de vier reprodukties
van houtsneden uit Die Passion eines Menschen waarmee het stuk is geïllustreerd,
zijn voorzien van regelrechte agitprop-onderschriften. Zo wordt het tafereel waarop
de hoofdfiguur een bijeenkomst van pacifistische stakers toespreekt, schaamteloos
verklaard als: ‘Straatpropaganda in de arbeiderswijk. Eist: De dictatuur van het
proletariaat!’ Dat eendimensionale denken van communistische bewonderaars zal
Masereel zelfs na zijn dood blijven
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achtervolgen. Terwijl hij L'oeuvre uit 1928 zelf omschrijft als een allegorie van het
kunstwerk dat de kunstenaar overstijgt - ‘l' oeuvre dépasse l'homme’ - beschouwt
zijn Zwitserse uitgever Theo Pinkus die houtsnedensuite in 1989 nog altijd als ‘ein
Hohelied auf die Arbeiterklasse’.24
Zijn geloof in een maatschappijvorm zonder uitbuiting en discriminatie zal Masereel
nooit opgeven, maar even sterk blijft zijn afkeer van de opvatting dat het doel alle
middelen heiligt. Dat is trouwens de reden waarom hij zijn medewerking aan Clarté
heeft stopgezet nadat Barbusse in 1924 door doctrinaire partijgenoten uit de redactie
is gemanoeuvreerd. Met zijn desillusie over het communisme staat Masereel lijnrecht
tegenover de Parijse avantgarde, die ‘de Revolutie’ nu pas ontdekt: de Franse
communisten weten niet wat hen overkomt wanneer de surrealisten, dat wil zeggen,
de ex-dadaïsten die vijf jaar eerder zo schamper deden over wereldverbeteraars, de
leuze ‘La Révolution d'abord et toujours!’ lanceren. In 1925 is er sprake van een
fusie van Clarté met het tijdschrift La Révolution Surréaliste, en in 1927 zal André
Breton met Louis Aragon en Paul Eluard toetreden tot de PCF. De partijdiscipline
past Breton zelfs binnen de surrealistische beweging toe: omdat toneelauteur Antonin
Artaud en dichter Philippe de Soupault zijn revolutionair enthousiasme niet delen,
worden ze in december 1926 uit de groep gezet.

VII
Je ne pouvais rêver mieux qu'un tel ouvrage à illustrer. J'y trouvais tout
ce qui m'avait toujours touché et qui continue encore à m'émouvoir. Je
dois dire que j'ai gravé ces bois dans une très grande joie. Si, parmi mes
illustrations, c'est peut-être l'une des mieux réussies, c'est que je me sens
intimement frère de Thyl Ulenspiegel.25
Frans Masereel over Die Legende von Ulenspiegel
Rollands ontgoocheling over de illustraties voor Jean-Christophe is des te
begrijpelijker omdat in dezelfde jaren de houtsneden voor de Ulenspiegel-editie
ontstaan waarmee Masereel zich een ereplaats in de Duitse boekkunst van de jaren
twintig zal verwerven. Naast de editie van Georg Heyms dichtbundel Umbra vitae
uit 1924, verlucht met houtsneden van Kirchner, blijft de tweede-
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Houtsnede uit Die Geschichte von Ulenspiegel und Lamme Goedzak, 1926
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Portret van Inge Prechner, olieverf op doek, 1926 (privé-coll.)
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lige uitgave van Die Legende von Ulenspiegel und Lamme Goedzak het fraaiste
produkt van Kurt Wolffs uitgeverscarrière.
De laatste van de 150 illustraties snijdt Masereel eind februari 1926. ‘Hij heeft
een wonder volbracht,’ schrijft Zweig nadat hij de blokken heeft gezien. ‘Daar is hij
helemaal in zijn element, nooit is hij sterker voor de dag gekomen.’26 Omdat Rollands
irritatie over Jean-Christophe in die dagen groter is dan ooit, is zijn eerste reactie
aan de lauwe kant, maar nadat Ulenspiegel begin december verschenen is, feliciteert
hij Masereel van harte. Waar hij het meest van houdt, zijn de landschappen, die hij
‘bijzonder mooi en diep doorvoeld’ noemt. Hij vindt trouwens dat Masereel altijd
op zijn best is in zijn landschappen:
D'une façon générale, ils sont votre vraie poésie, la source toujours fraîche.
Aussi, je vous supplie de ne pas les ménager dans le dernier volume de
Jean-Christophe que vous allez aborder. Vous ne vous doutez pas
vous-même de votre grandeur en ce domaine.27
Inderdaad vormen de landschappen in het eerste deel van Ulenspiegel het lyrische
hoogtepunt van Masereels houtsnijkunst. Onvergetelijk is bijvoorbeeld een van de
eerste prenten, de eindeloze landweg met het ezeltje waarop Claes en de kleine Tyl,
die zich stevig tegen de brede rug van zijn vader aandrukt, op weg zijn van Damme
naar Duitsland. Behalve in die paginagrote prenten komen Masereels technisch
meesterschap en episch-lyrisch talent ook tot uiting in de vignetachtige kleine
houtsneden die in de tekst zijn verwerkt. Wat hij uit blokjes van drie bij vijf centimeter
te voorschijn snijdt, grenst af en toe aan het ongelooflijke. Het is geen loze bewering
wanneer Zweig zegt dat ‘geen geïllustreerd boek van onze tijd zo weinig
“geïllustreerd” is, zo volledig door de illustrator herdicht’ als de Masereel-editie van
Ulenspiegel. Van Félicien Rops tot Jules De Bruycker heeft in totaal een tiental
Belgische artiesten De Costers boek geïllustreerd, maar ook volgens Rolland was
Masereel beter dan wie ook in staat zich in het Ulenspiegel-personage in te leven:
door zijn onafhankelijkheidszin, zijn onstuimige atletische natuur, zijn onverzadigbare
levenshonger en zijn dualistisch temperament waarin, net als bij Ulenspiegel, twee
tegengestelde elementen samengaan - ‘de enorme klucht en de duistere demonen
van de ziel, geweld en melancholie, het volle licht en de diepste schaduw.’ Dat schrijft
Rolland in het voorjaar van 1926 in het essay waarvan de vertaling als ‘Vorklang’
in het boek wordt opgeno-
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men. Nadat de Franse tekst in 1927 in Europe is gepubliceerd, raakt hij ook bekend
in België, waar hij de emoties hoog doet oplaaien. Wat vooral kwaad bloed zet, is
Rollands commentaar bij de duistere kanten van het boek dat Camille Lemonnier ‘la
Bible des Flandres’ noemt, in het bijzonder de onverzoenlijke haat en wraakzucht.
Bovendien vindt Rolland er weinig in terug van ‘het stille geloof’ waarover Emile
Verhaeren het heeft. Als er in Ulenspiegel een geloof wordt beleden, dan is het een
vurig naturisme en niet het katholicisme, meent Rolland - die constateert dat
vertegenwoordigers van Rome onveranderlijk worden afgeschilderd als sinistere of
groteske figuren. In de Belgische pers lokt Rollands gebrek aan ‘eerbied’ voor het
nationale monument dat De Costers boek is, een reeks verontwaardigde reacties van
beledigde patriotten uit.
In oktober 1926 brengt Wolff de eerste exemplaren van Ulenspiegel mee naar
Parijs. Voor Masereel is dat niet alleen een gebeurtenis omdat het ‘twee schitterende
boekdelen’ zijn, maar ook omdat hij aan het werk zelf alleen maar goede herinneringen
bewaart. Hoe opgetogen de uitgever is, blijkt uit de brief waarmee hij de twee delen
in december als kerstgeschenk aan Hans Mardersteig stuurt. Hij vindt het een van
de mooiste boeken die hij ooit heeft uitgegeven, en hij is niet vergeten dat ‘de nauwe
band tussen Kurt Wolff Verlag en Masereel aan uw initiatief te danken is.’28

VIII
Omdat ze in dezelfde jaren vanuit dezelfde opvatting over kunst en maatschappij
werken, ligt het voor de hand dat Masereel en Grosz als tekenaar herhaaldelijk met
elkaar worden vergeleken. In het stuk ‘George Grosz et le vérisme allemand’ in
Europe constateert Paul Westheim in 1923 dat ze allebei zijn geëvolueerd naar een
‘vérisme intégral’, en naar aanleiding van de Franse editie van Ecce Homo en de
Grosz-expositie bij Billiet publiceert Arcos in oktober 1924 in hetzelfde blad het
artikel ‘A propos d'un album. George Grosz et Frans Masereel’, waarin hij tot
ongeveer dezelfde conclusie komt. In de Duitse AIZ van 1 mei 1925 wordt Grosz
zijn eenzijdig negatieve kijk op de mens verweten - ‘in zijn werk domineert de haat’
- terwijl ‘de wereld van Masereel rond is’: hij heeft oog voor zowel de overeenkomsten
als de verschillen tussen mens en dier. Niettemin bestaat er een duidelijke ver-
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wantschap tussen een aantal satiren van Grosz en die van Masereel in Bilder der
Grossstadt, een bundel van 112 tekeningen uit de periode van 1921 tot 1925, die in
oktober 1926 verschijnt als coproduktie van Wolff en Carl Reissner Verlag in Dresden.
Voor dit boek heeft Masereel zich voor het eerst een ‘Autobiographische
Vorbemerkung’ laten afdwingen, en als eigenlijke inleiding is de Duitse vertaling
van Rollands voorwoord uit My Book of Hours opgenomen. Ook de tekeningen zijn
niet allemaal origineel - het zijn zelfs lang niet allemaal ‘beelden uit de grote stad’.
Er zijn bladen in te vinden uit Grotesk-Film, illustraties uit Sternheims Fairfax,
varianten van tekeningen die eerder in Clarté, Vanity Fair en andere tijdschriften
zijn verschenen, en een aantal voorstudies van houtsneden en aquarellen uit dezelfde
periode. Omdat het boek zowel schetsen als uitgewerkte satiren en karikaturen bevat,
geeft het in zijn geheel een goed beeld van Masereels kwaliteiten en beperkingen als
tekenaar. Wat dat betreft, heeft Grosz gelijk wanneer hij zijn vriend als ‘reiner
Zeichner’29 te licht bevindt - al is het punt juist dat Masereel zich nooit met ‘pure’
tekenkunst heeft beziggehouden. Als tekenaar zal hij eigenlijk altijd de journalist en
pamflettist van La Feuille blijven.
Met Ulenspiegel, Bilder der Grossstadt, het derde deel van Jean-Christophe, de
derde druk van de Franse Liluli en de Russische editie van Holitschers Narrenbaedeker
is het lijstje van Masereelpublikaties uit 1926 lang niet compleet. In dat jaar
verschijnen nog verscheidene andere door hem geïllustreerde uitgaven, zoals Pâques
à New York van Blaise Cendrars en Participations van Billiet, de houtsnedensuite
Figures et grimaces - 60 portretstudies van de meest uiteenlopende types die
figuranten uit La ville zouden kunnen zijn - en, in december, de volksuitgaven van
het Stundenbuch en Die Sonne. Meer dan tien boeken in één jaar tijd,
eenmansexposities in Chicago (maart), Moskou (juni), Berlijn (september), Brussel
en Winterthur (november) en New York (december), plus een vlotte verkoop van
zijn aquarellen aan zowel musea als particulieren: eind 1926 heeft Masereel redenen
te over om tevreden te zijn over het voorbije jaar. ‘Cela marche très bien pour moi,’
schrijft hij aan Van de Velde.
Zijn contract met Galerie Billiet laat hij per 1 november met één jaar verlengen.
Misschien omdat hij zich gezien zijn toenemende bekendheid niet opnieuw voor vijf
jaar wil binden, of omdat hij voorzichtig wil afwachten nadat Billiet in maart de
dagelijkse leiding van de galerie heeft overgedragen aan zijn nieuwe partner Pierre
Vorms, een drieëntwintigjarige Parijzenaar die rechten
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heeft gestudeerd maar na zijn militaire dienst voor de kunsthandel heeft gekozen.
Vorms is een overtuigd communist - hij was een van de eerste en de jongste leden
van de PCF - maar evenals Masereel stamt hij uit de gegoede burgerij, en waarschijnlijk
brengt hij het verse kapitaal in waarnaar Billiet op zoek was. In elk geval wordt diens
kunsthandel in augustus 1927 omgedoopt tot Galerie Billiet-Vorms en wordt Vorms
‘Directeur-Gérant’.

Pierre Vorms (1903-1986), rechts, met de Duitse Masereel-collectioneur Paul Ritter (1912-1993) op
de Masereel-expositie van 1977 in het Klingspor-Museum in Offenbach a.M.

Eindnoten:
1 ‘Zou alles verdwijnen, alle boeken, monumenten, foto's en verslagen, en bleven alleen de
houtsneden bewaard, die hij in tien jaar tijd heeft gemaakt, dan zou men daarmee alleen heel
onze wereld van vandaag kunnen reconstrueren, men zou weten hoe wij in onze tijd hebben
gewoond, hoe we gekleed gingen... men zou beurzen en fabrieken en stationshallen en schepen
en torens en modes en mensen, ja de types zelf en daarnaast nog de complete gevaarlijke geest
en ziel, het psychische tempo van onze tijd uitsluitend en alleen dank zij zijn bladen kunnen
begrijpen.’
2 FM aan Georg Reinhart, 26.7.1921 (BW).
3 Alfred Döblin, ‘Der Geist des naturalistischen Zeitalters’ in Die Neue Rundschau, december
1924, deel II; citaat in Alfred Döblin zum Beispiel - Stadt und Literatur; Berlijn 1987, p. 54
(catalogus van de expositie in Kunstamt Kreuzberg).
4 Romain Rolland aan FM, 10.11.1925 (FR). Verder schrijft Rolland in deze brief: ‘Ik bewonder
uw meesterschap. Niets ontbreekt, noch het drama, noch de karikatuur, noch de intieme taferelen.’
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5 Carl Sternheim, Chronik von des zwanzigsten Jahrhunderts Beginn; Leipzig 1923. Het boek is
door FM geïllustreerd met 16 houtsneden.
6 FM aan Romain Rolland, 2.1.1926 (FR).
7 Ibid.
8 FM aan Georg Reinhart, 15.1.1926 (BW).
9 FM aan Stefan Zweig, 24.9.1925 (ZC).
10 Romain Rolland aan FM, 6.10.1925 (FR).
11 FM aan Romain Rolland, 7.11.1925 (FR).
12 ‘Het eerste deel van Jean-Christophe is pas verschenen, het komt deze week in de boekhandel,
en ik ben net klaar met de houtsneden voor het tweede deel. En nu het derde, wat een karwei!’
(ZC)
13 Albert Westerlinck, Inleiding in een bloemlezing uit het werk van Rolland waarin de Nederlandse
vertaling van o.a. twee delen uit Jean-Christophe is opgenomen: Romain Rolland. Ochtend/Jonge
jaren... alsmede Boven het strijdgewoel... en Rondvaart; Hasselt 1961, p. 17.
14 Ibid., p. 19-20.
15 Romain Rolland aan Stefan Zweig, 27.4.1926; BRZ II, p. 167. Rollands brief is een reactie op
een brief van 25 april van Zweig, die schrijft dat hij in Parijs Masereel heeft gezien (zie 26).
16 Romain Rolland aan FM, 1.1.1925 (FR).
17 Romain Rolland aan FM, 24.1.1927 (FR).
18 Romain Rolland aan FM, 11.1.1926 (FR).
19 Romain Rolland aan FM, 24.1.1927 (FR): ‘Die uitlating dat u, wat men er ook van zegt, altijd
vasthoudt aan uw idee, is verontrustend, vooral omdat het erom gaat het idee te illustreren van
iemand anders, die zich perfect bewust is van wat hij heeft willen zeggen.’
20 Klaus Mann, Auf der Suche nach einem Weg, p. 328: ‘Zijn vroege grootstadsaquarellen hadden
een elektrische overprikkeldheid, nerveus cirkelende bewogenheid. Lichtreclames wervelden,
de huizen wierpen op de verhitte en genotzuchtige gezichten van de mensen scherpe, felle
schaduwen.’
21 Durtain, p. 30.
22 Romain Rolland aan FM, 4.1.1926 (FR).
23 FM aan Georg Reinhart, 4.3.1926 (BW).
24 Theo Pinkus, Inleiding bij Frans Masereel. Werke bei Zweitausendeins, Frankfurt a.M. 1978
vlg. (vierde cassette, 1989, p. 5)
25 ‘Ik kon me niets beter dromen dan dit werk om te illustreren. Ik vond er alles in wat me ooit
heeft geraakt en nog altijd ontroert. Ik moet zeggen dat ik die houtsneden met zeer veel plezier
heb gesneden. Als het wellicht een van mijn best geslaagde illustratieopdrachten is, dan komt
dat omdat ik me diep vanbinnen een broer van Tijl Uilenspiegel voel.’
26 Stefan Zweig aan Romain Rolland, 25.4.1926; BRZ II, p. 165.
27 Romain Rolland aan FM, 5.12.1926 (FR): ‘Al met al zijn zij uw ware poëzie. Ik smeek u ook
er niet zuinig mee te zijn in het laatste deel van Jean-Christophe, waaraan u binnenkort begint.
U beseft zelf niet hoe groot uw meesterschap op dit gebied wel is.’
28 Kurt Wolff aan Hans Mardersteig, 13.12.1926; in Kurt Wolff. Briefwechsel eines Verlegers
1911-1963, p. 406.
29 George Grosz aan O. en L. Schmalhausen, 4.11.1948; BG, p. 417.
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Schilder van de zee
(1927-1930)
I
Na Verhaeren en Whitman blijft Baudelaire de dichter die Masereel het sterkst
aanspreekt - in 1943 schrijft hij dat hij al twintig jaar rondloopt met het plan om Les
fleurs du mal te illustreren. Een van de gedichten in die bundel is ‘L'homme et la
mer’, waarvan de eerste strofen hem bijzonder dierbaar moeten zijn:
Homme libre, toujours tu chériras la mer!
La mer est ton miroir; tu contemples ton âme
Dans Ie déroulement infini de sa lame,
Et ton esprit n'est pas un gouffre moins amer.
Tu te plais à plonger au sein de ton image;
Tu l'embrasses des yeux et des bras, et ton coeur
Se distrait quelquefois de sa propre rumeur
Au bruit de cette plainte indomptable et sauvage.

Aan deze verzen herinnert Masereels reactie wanneer hij in augustus 1922 in Bretagne
voor het eerst na acht jaar de zee terugziet. In zijn radeloosheid van die dagen beleeft
hij intenser dan ooit haar eindeloos troostende kracht die alle tegenstrijdigheden
overstijgt, maar tegelijk ontlokt haar aanblik hem de freudiaanse verzuchting dat hij
in die afgrond voorgoed zou willen verdwijnen: ‘La mer, voilà la grande consolatrice
et le gouffre dans lequel je voudrais mourir.’1
Tijdens zijn vakantie van 1925 rijpt het plan om aan de kust een huis te zoeken
waar hij 's zomers zou kunnen komen werken. Een plan dat sneller vorm aanneemt
dan verwacht, want vijf kilometer bezuiden Boulogne ontdekt hij in de duinen van
Equihen, een gehucht van de gemeente Outreau, een vissershuisje dat eigendom is
geweest van het schildersechtpaar Jean-Charles en Marie Cazin.2 ‘La maison du
Calvaire’, zo wordt het huis aan de rue Cazin vanwege de kruisweg in de buurt
genoemd. Na de dood van de weduwe Cazin in 1924 wordt het openbaar verkocht,
en in september 1925 worden de Masereels de nieuwe eigenaars.
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Boven, links: Masereels huisje in de duinen van Equihen; rechts: Masereel met zijn accordeon,
Equihen, 1928. Onder:Equihen, olieverf op doek, 1929
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Equihen heeft een prachtig, kilometers lang strand maar geen ‘plages à la mode’,
geen villa's en hotels. De 300 dorpsbewoners vormen een geïsoleerde gemeenschap
van straatarme, zo goed als ongeletterde vissers, die Masereel ‘de bons sauvages’
noemt. Omdat hij zich niet gedraagt als de Parijse artiest die hier 's zomers wat couleur
locale komt zoeken, maar als iemand die hen respecteert en met hen meeleeft, wordt
hij onmiddellijk geaccepteerd - hij gaat er prat op dat de vissers hem al snel als ‘un
homme de la Côte’ beschouwen. Zijn plaatselijke populariteit dankt hij vooral aan
de gelukkige afloop van een dramatisch incident tijdens zijn eerste zomer in Equihen:
nadat hij in september 1926 een twaalfjarig jongetje uit het dorp heeft gered van een
gewisse verdrinkingsdood, brengen de vissers hem elke dag het beste van hun vangst
zonder daar ooit een cent voor te willen aanvaarden.
Tot 1939 zal Masereel in Equihen de mooiste zomers van zijn leven slijten. Bijna
elk jaar kan hij hier drie, vier maanden leven zoals hij dat altijd graag heeft gewild,
dicht bij de natuur - ‘bijna als een dier’ - met alle rust, ruimte, licht en lucht waaraan
hij behoefte heeft. Bovendien heeft het dorp evenals de rest van het departement Pas
de Calais een Vlaamse voorgeschiedenis, waarvan de sporen zowel in de naam afgeleid van ‘Ekingem’ - als in het stugge maar tegelijk hartelijke karakter van de
bewoners terug te vinden zijn. Ze doen herinneringen herleven aan de primitieve
visserstypes die hij in het 19de-eeuwse Blankenberge heeft gezien, en ook de sfeer
van het landschap associeert hij met zijn kinderjaren aan de Vlaamse kust.
Lange strandwandelingen, zwemmen in zee, rondzwerven in de duinen,
liefhebberen in de kleine tuin, stoeien met de kinderen uit het dorp, een babbel met
de vissers die op het strand hun boten opkalefateren of netten herstellen: dank zij die
simpele genoegens van het buitenleven vindt Masereel in Equihen het juiste evenwicht
tussen werk en ontspanning. 's Avonds drinkt hij een glas met de vissers of hij leeft
zich uit op zijn accordeon of de jachthoorn die Reinhart voor hem heeft meegebracht
- na een paar weken al weet hij te melden dat hij de eerste maten van ‘le roi Dagobert’
zonder fouten kan spelen. Reinhart wordt een vaste zomergast, en hij is niet de enige
op wie het ongerepte kustlandschap een onvergetelijke indruk maakt. ‘We denken
vaak aan het heerlijke strand in Equihen, aan het maison du Calvaire, aan de duinen
en aan de kinderen van de vissers,’3 schrijft Carl Georg Heise in 1927. Kurt Wolff
zou na zijn eerste bezoek in au-
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gustus 1930 wel elk jaar terug willen komen, en hij meldt zich als kandidaat-huurder
voor het geval dat de Masereels eens een zomer niet zelf naar Equihen zouden kunnen.
Daarentegen worden de meeste Parijse vrienden en kennissen afgeschrikt door de
geïsoleerde ligging van Equihen en door het gebrek aan comfort. Zeldzame bezoekers
uit Parijs zijn Pierre Vorms en Luc Durtain, die in september 1928 een week in het
enige hotelletje in de buurt logeert. Het resultaat van Durtains bezoek is een lang
essay dat de beste studie over Masereels werk van de jaren twintig zal worden. Ze
wordt begin 1931 in twee delen in Europe gepubliceerd en in november van dat jaar
door Vorms als monografie uitgegeven. Het verhaal van zijn gesprekken met de man
die hij in brieven aanspreekt met ‘vieux Maseroche du Calvaire’, leidt Durtain in
met een plastische beschrijving van het huis en de omgeving:
Wanneer je, voorbij Oiitrean, helemaal aan het eind van het dorp Equihen
komt, verdwijnt de bodem plotseling voor je voeten, je blik valt zo diep
dat hij niet meer schijnt te weten waar hij vandaan komt, alsof hij zich
heeft losgerukt. Dat is het uitzicht boven in Equihen, over de lijn van duinen
en stranden die daar in de diepte voor de Oceaan liggen. Daar, precies
op de plek waar falaise en strand in elkaar overgaan, liggen boten met
omgekeerde kiel die als woonverblijf worden gebruikt. Vlakbij, een paar
huisjes die zich vastklampen aan de grond: de vensters doen een beetje
denken aan patrijspoorten. Eén ervan bewoont Masereel in de
zomermaanden, dat wil zeggen, ruim een derde van het jaar; af en toe ook
een paar dagen in de winter.
... Achter een lage, borsthoge muur, die bij zwaar loeer uitstekend dienst
doet als je van hierboven naar de Oceaan wil kunnen kijken zonder al te
erg te worden dooreengeschud, vind je een kleine tuin - keien, zand en
fraaie goudsbloemen, tien stappen lang en drie breed - en een huisje
waarvan de muren tegen de storm worden beschut door rijen dicht in
elkaar sluitende pannen. Het interieur bestaat uit twee delen van ongelijke
grootte. Aan de ene kant een smalle gang, niet veel breder dan de walegang
van een schip, half keuken, half ‘chambre de veille’; aan de andere kant
het atelier, een grote ruimte met op halve hoogte brede houten balkons
achter gordijnen die als slaapplaats dienen.
Het atelier? Een grote tafel met houtblokken die klaarliggen om met de
guts te worden bewerkt; de schildersezel met het nieuwste doek waaraan
Frans werkt; andere doeken aan de muur, als open vensters die uitgeven
op zee; nog andere op de grond, met het uitzicht van nog te corrigeren
proeven die doeken hebben voordat ze worden ingelijst. Aan de muren
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veel siervoorwerpen die afkomstig zijn uit de bodem of uit de Oceaan wortels met de gebaren van een danseres, kalkkoralen die eruitzien alsof
ze het werk zijn van een surrealistische beeldhouwer, schelpen, keien naast een paar oude spullen, strenge, gespleten sculpturen, oude
gravures...4

II
Ce bain de couleurs pures aura pour vous l'effet d'une fontaine de jeunesse;
il n'est pas sain de rester, toute sa vie, dans le blanc et le noir - surtout
que vos noirs sont plus noirs que l'Erèbe et que votre cheminée d'âme en
doit être tout enfermée.5
Romain Rolland aan Frans Masereel, 23 december 1927
J'al fait d'énormes progrès techniques, je suis à peu près maître maintenant
de ce métier. J'ai peint eet été 25 toiles de bonnes dimensions... des
compositions sur les gens de mer, leur vie el leur travail.6
Frans Masereel aan Romain Rolland, 27 december 1928
Terwijl zijn moeder in maart 1927 een week in Parijs op bezoek is, schildert Masereel
het portret van haar dat hij pas een jaar later voltooit. Dit 'Portret van de moeder van
de kunstenaar' is een van de weinige grote doeken (102x73) die in het achterkamertje
op de vijfde verdieping ontstaan. Hoe sterk hij hier in zijn ontwikkeling als schilder
door het gebrek aan ruimte wordt geremd, wordt hem zelf pas echt duidelijk nadat
hij in de zomer van 1927 voor het eerst twee maanden in Equihen heeft kunnen
werken. Als hij in september weer in Parijs aan de slag gaat, voelt hij zich zo
gekortwiekt, dat hij beslist onmiddellijk op zoek te gaan naar een groter atelier.
Overigens heeft hij nog een goede reden om een ander appartement te zoeken: het
bericht dat hij als huurder in de rue Lamarck vanaf volgend jaar het dubbele zal
moeten betalen van wat hij tot nu toe heeft betaald. Eigenlijk wil hij al jaren helemaal
uit de stad weg, omdat hij dan rustiger zou werken en ruimer ademen, maar aangezien
Equihen die behoeften ruimschoots zal bevredigen, en de dingen die hem in de stad
enerveren hem tegelijk inspireren, blijft het plan om op het land te gaan
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wonen even vaag als zijn chronisch verlangen naar een leven buiten de conventies
van de burgermaatschappij.
Hoewel hij drie jaar lang zal moeten zoeken voor hij een huis met een groter atelier
vindt, verbaast hij intussen iedereen met de snelle vorderingen die hij als schilder
maakt. Voor het grootste deel is dat nieuw verworven meesterschap het resultaat van
drie zomers in Equihen: 32 doeken in 1927, 25 in 1928 en nog eens 30 in 1929.
Samen met de stadslandschappen uit die jaren vormen de taferelen uit de havenbuurt
van Boulogne en de zeegezichten en beelden uit het leven van de kustbewoners in
Equihen een oeuvre van een honderdtal werken waarmee de schilder internationale
erkenning zal afdwingen.
De oogst van 1927 exposeert hij in de eerste helft van mei 1928 bij Billiet &
Vorms. ‘Iedereen staat perplex,’ meldt hij aan Thea Sternheim, ‘maar ik kan zelf
beter dan wie ook mijn vorderingen beoordelen, en binnen een jaar hoop ik als schilder
even ver te staan dan als houtsnijder.’7 Inderdaad worden 1929 en 1930 de jaren
waarin hij het hoogtepunt van zijn kunnen bereikt met monumentale figuurstukken
als ‘L'accordéoniste’ en ‘Femme assise’, en met de marines die Durtain omschrijft
als ‘dialogue de la mer et du ciel, qui restent seuls sur la toile’.8 In de gesprekken die
hij in de zomer van 1928 in Equihen met Durtain voert, staat Masereel uitvoerig stil
bij zijn werkmethode:
O, ik kijk heel lang, aandachtig, volgzaam, naar wat ik wil schilderen, ik
probeer me in te leven in mijn onderwerp, of dat nu de zee is, een figuur
of mensen in een bar. Ik zorg ervoor dat ik kan terugkomen om nog eens
te kijken. Af en toe gebeurt het ook dat ik ‘aantekeningen’ maak, ruwe
schetsen, twintig penseeltrekken of potloodstrepen, of een kleurenstaal.
En dan... Als ik precies weet wat ik wil uitdrukken, als de dingen zoveel
mogelijk leven hebben opgezogen, hun leven en het mijne, dan is er niets
anders meer dan stilte, het blok hout, of het lege doek!... Ik vraag de dingen
alleen maar te zijn wat ze zijn. Het mooiste is (Masereel dempt zijn stem),
wanneer ze zich niets meer van mij aantrekken en helemaal alleen op het
doek tot leven komen.9
Met zijn hoekige lijnvoering en kubistisch vereenvoudigde vormen is het
havenkroeginterieur ‘Estaminet’ (‘Die Kneipe “Zur Grünen Frau”’) een karakteristiek
voorbeeld van de eerste doeken die hij in 1927 met het paletmes schildert. Omdat
hij daarmee eindelijk de verhoopte intensiteit en expressiviteit bereikt, zal hij met
deze techniek vijf jaar lang blijven experimenteren:
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Heelemaal met het paletmes bewerkt, toets voor toets - als steenen op
elkaar - bouwt hij zijn tafereelen op. Als boter op het brood, wordt de verf
op het doek gestreken, in dikke laag, met breede vierkante toets, als met
den duim...10
Als meest opvallende kwaliteit van die pasteus opgezette werken noemt Henry Van
de Velde in 1929 de ‘picturale monumentaliteit’.11 Vooral vanwege dat monumentale
karakter wordt Masereels werk uit deze periode vaak in verband gebracht met dat
van zijn drie jaar oudere landgenoot Constant Permeke, die zich in de jaren 1918-1925
even sterk laat inspireren door Oostende als Masereel vanaf 1927 door Boulogne en
Equihen. Over Permeke zegt André De Ridder dat ‘zijn vorm van een mannelijke
robuustheid (is) zonder gemaaktheid, zonder verfijning, massief van constructie’
(Sélection 3, 1920), en dat geldt ook voor de vissers die Masereel in Equihen schildert.
Dat hij door Permeke is beïnvloed, blijkt niettemin een voorbarige conclusie,
aangezien de Oostendenaar in de jaren twintig maar een enkele keer in Parijs heeft
geëxposeerd en Masereel zelf pas in 1929 weer naar België komt. Bovendien zijn
de idiomatische verschillen tussen hun werk even opvallend als de thematische
verwantschap. Anders dan bij Permeke resulteert de verheviging van de expressie
bij Masereel niet in extreme deformaties en haast abstracte vormen: de vormenobsessie
van de modernisten is hem volkomen vreemd. Alleen al de ‘Zittende vrouw’ uit
1930, in het Parijse Musée National d'Art Moderne (Centre Pompidou), bewijst hoe
oppervlakkig de kritiek is die Masereels werk afdoet als ‘vaguely Permeke-like’.12
In zijn antwoord op Thea's verjaardagswensen van 1930 schrijft Masereel dat hij
zich op de drempel van zijn 42ste levensjaar prima voelt, hoewel hij als schilder weer
eens midden in een kritieke overgangsfase zit. Een periode waarin hij op zoek is naar
een vrijere, meer eenvoudige techniek en naar een verruiming van zijn thematiek.
De zee en de haven inspireren hem nog altijd, maar hij wil niet alleen maar duinen,
schepen en vissers blijven schilderen. Uit dat vernieuwingsproces ontstaat in augustus
1930 de grote ‘Sirene’, het eerste doek in een reeks over onderwerpen die buiten de
dagelijkse realiteit liggen waarop hij zich de voorbije jaren heeft geïnspireerd. De
geschilderde meermin sluit aan bij een van de dertien mozaïeken die hij eveneens in
1930 voor Reinharts landhuis in Winterthur ontwerpt, maar ook bij een aantal
houtsneden uit dezelfde periode, van de schitterende
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‘Sirene’ uit 1928 tot de 28 variaties op het thema in de gelijknamige suite uit 1932.
In al die werken duikt de meermin telkens weer op als mythische verpersoonlijking
van de aantrekkingskracht van de zee en als symbool van ‘das ewig weibliche’ en
alles wat voor de mens onbereikbaar en ongrijpbaar blijft - in dat opzicht is er een
duidelijke verwantschap met Le soleil. Dat de mariene mythologie de houtsnijder
even sterk als de schilder beïnvloedt bewijzen nog twee andere houtsneden uit 1928,
‘Dieu marin’ en ‘Le butin’, en vief van de zes grote prenten uit 1930. Even opvallend
is het verband tussen de veranderingen in de stijl van de houtsnijder en de
ontwikkeling van de schilder. In een stuk over de houtsnedensuite La sirène in de
Nieuwe Rotterdamsche Courant schrijft A. van den Boom dat ‘de scherpe en flitsende
uitdrukkingsmiddelen van vroeger’ plaats hebben gemaakt voor ‘een breeder en
lyrischer zeggingskracht’. Terloops merkt hij op dat Masereels blokboeken ‘werkelijk
eenig in hun soort zijn gebleven’, vooral omdat ‘zij worden gecreëerd uit een heftige,
primaire, beeldende drift, welke direct tot het hart van den beschouwer moet
spreken.’13

III
Tot de zomergasten van 1928 in Equihen behoren Jean Tyssen en Georges Mogin,
allebei lid van het Brusselse Théâtre du Groupe Libre, dat avant-garde auteurs in
België introduceert maar zich niet alleen met theater bezighoudt. In november 1926
bijvoorbeeld is de groep mede-organisator van de lezing die Mogin en Bob Claessens,
ex-redacteur van Lumière, houden naar aanleiding van de opening van de
Masereel-expositie in Galerie Le Centaure. Mogin is de echte naam van dichter Géo
Norge14, Tyssen is vertaler, onder andere van het toneelwerk van Herman Teirlinck.
Via Tyssen heeft Masereel kennis gemaakt met acteur-regisseur Raymond Rouleau,
leider van de Groupe Libre, en in opdracht van Rouleau tekent hij in 1927 decor en
kostuums voor Teirlincks modernistische tragikomedie L'homme sans corps (De
man zonder lijf). Na de Geneefse Androcles en de Parijse Liluli wordt deze Brusselse
produktie Masereels derde succesvolle uitstap in de theaterwereld. In Le Peuple
schrijft Piérard op 2 oktober dat het straatdecor in al zijn eenvoud erg mooi is en dat
de gemaskerde figuranten die Masereel opvoert doen denken aan de sobere, krachtige
stijl van zijn houtsneden.
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Affiche van René Magritte en decor van Masereel voor L'homme sans corps van Herman Teirlinck,
Brussel, 1927
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Behalve met Herman Teirlinck heeft Masereel vanaf 1927 met nog een paar andere
Vlaamse auteurs persoonlijke contacten. Dat die via Emmanuel De Bom tot stand
komen is niet verwonderlijk, want de Antwerpse stadsbibliothecaris is in de jaren
twintig zo wat de reizende ambassadeur van de Vlaamse letteren. In oktober 1927
neemt hij schriftelijk contact op met Masereel, en een maand later, na een reis naar
Italië, zoekt hij zijn landgenoot op in de rue Lamarck. Niet alleen om hem te vragen
zijn ‘woudlegende’ Swane te illustreren, maar ook omdat hij plannen heeft die hij
mede dank zij Masereels Parijse kennissen hoopt te volvoeren. Over dat bezoek
schrijft De Bom op 15 december aan Stijn Streuvels:
De man kloeg te Parijs dat hij van Vlaanderen niets verneemt, ik moet
hem geregeld op de hoogte houden. Zoudt ge hem niet eens iets van 't uwe
sturen? Ge zult er iemand, die aan heimwee naar zijn land lijdt, een
prachtige steun door geven. En wie weet wat er nog van hem te verwachten
is? Ziet ge een geïllustreerde Streuvels door hem? En er is nu ernstig
sprake van een zeer serieus klein comité (een zekere Jean Tyssen, vriend
van Masereel te Brussel, sprak er me van) om de beste Vlaamse werken
op de beste wijze in 't buitenland bekend te maken. Ik hoop dat we zoo
buiten onze grenzen komen. Wat een perspectief voor u!15
Masereel en Streuvels blijken goed op de hoogte van elkaars werk. Streuvels is een
en al bewondering voor de Duitse Masereel-editie van Ulenspiegel, en Masereel is
erg onder de indruk van Streuvels' nieuwste roman De teleurgang van den Waterhoek,
die hij nog beter vindt dan De vlaschaard. ‘Ik vind er veel dingen in terug die ik diep
in mij draag,’16 schrijft hij in mei 1928 aan de auteur. Op diens vraag of hij er iets
voor voelt de nog ongepubliceerde novelle Kerstwake te illustreren, zegt Masereel
in principe ja, maar hij wil het verhaal natuurlijk wel eerst lezen. Vier dagen later
stuurt Streuvels hem het manuscript, met de mededeling dat hij het mag houden voor
zijn collectie handschriften. Dat zegt op zich al genoeg over Streuvels' respect voor
zijn Parijse landgenoot, maar wat in hun brieven vooral opvalt is de vertrouwelijke
toon - alsof ze elkaar al jaren kennen. Die vanzelfsprekende affiniteit tussen twee
naturen die een even grote hekel hebben aan plichtplegingen, verklaart waarom
Masereel al tijdens zijn eerste bezoek in België begin 1929 te gast zal zijn in Streuvels'
Lijsternest in het Westvlaamse Ingooigem. De zes houtsneden voor Kerstwake
ontstaan in de zomer van 1928 in Equihen. ‘Un
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petit volume qui a du caractère,’17 zegt Masereel over het boekje.
Eveneens via De Bom zal Masereel in 1929 kennis maken met Cyriel Buysse, na
Streuvels en Timmermans Vlaanderens populairste auteur, een oude vriend van
Bazalgette en een verre neef van Masereels stiefvader Lava.18 Op verzoek van de
Gentse uitgever Van Rysselberghe & Rombaut vraagt De Bom aan Masereel of hij
als frontispice voor een studie van Achilles Mussche een portret van Buysse wil
snijden. Om de zeventigjarige auteur de reis naar Parijs te besparen, spreekt Masereel
met hem af dat ze elkaar tijdens zijn vakantie in Equihen zullen ontmoeten in een
café aan de Frans-Belgische grens. Buysse heeft een dankbare ‘kop’, en de houtsnede
die het resultaat is van de séance op 29 juli in een grens-café is in al haar soberheid
een indrukwekkend zwart-witportret. (cf. p. 304) Bij dat portret zal het blijven, hoewel
Buysse al jaren op het verlanglijstje van illustrator Masereel staat.19

IV
Je crois comme vous, que mon cas gagnerait à être traité
individuellement... Dites bien à Vandervelde et aux autres que la chose
qui m'intéresse le plus est d'obtenir un passeport afin de pouvoir voyager.20
Frans Masereel aan Henry Van de Velde, 1 juli 1927
Dat Henry Van de Velde in 1925 eindelijk naar België mag terugkeren, heeft hij te
danken aan de vasthoudendheid van Camille Huysmans, de socialistische minister
van Kunsten en Wetenschappen, die hem heeft gevraagd vanaf oktober 1926 aan de
nieuwe, Nederlandstalige afdeling van de Gentse Universiteit de geschiedenis van
de architectuur en de kunstnijverheid te doceren en zich bezig te houden met de
oprichting van een hoger instituut voor sierkunsten in Brussel, het Institut supérieur
des arts décoratifs (ISAD). In belgicistische milieus geldt Van de Velde nog altijd
als een ‘pacifistenvriend en collaborateur’, en in de Brusselse pers barst onmiddellijk
een campagne los waarbij alle verdachtmakingen goed genoeg zijn om zijn benoeming
tegen te houden. Natuurlijk wordt gemakshalve buiten beschouwing gelaten dat
Duitsland Van de Veldes vrouw en kinderen tot november 1918 heeft gegijzeld. De
invloedrijke nationalistische lobby geeft zich pas gewonnen wanneer het duidelijk
wordt dat Huysmans de
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steun heeft van Koning Albert, die Van de Velde tot verbijstering van jaloerse
collega's benoemt tot architect van de Koninklijke Villa aan de Westkust in
Lombardsijde.
Op aandringen van Van de Velde zullen Huysmans en diens partijgenoot Emile
Vandervelde, minister van Buitenlandse Zaken in hetzelfde kabinet, ook stappen ten
gunste van Masereel ondernemen, maar die blijven zonder resultaat. In 1914 was
Van de Velde al eenenvijftig en dus niet meer dienstplichtig. Masereel was pas
vijfentwintig toen de oorlog uitbrak, en zowel zijn dienstweigering tegenover de
Belgische consul in Genève als zijn pacifistische satiren in La Feuille zijn hem in
Brussel zwaar aangerekend. Waarschijnlijk vormen zijn communistische sympathieën
een extra bezwarende omstandigheid, want in het België van de jaren twintig is het
anticommunisme nog even sterk als in 1917: minister Vandervelde zal tussen 1925
en 1927 tevergeefs proberen de officiële erkenning van de Sovjetunie door het
Belgische Parlement te laten goedkeuren. Dat Vandervelde het zich in 1927 kan
permitteren tijdens een lezing aan de Sorbonne, in aanwezigheid van de Franse
premier en de Belgische ambassadeur, vol lof over de Ulenspiegel-illustraties te
spreken, ziet Masereel als een teken dat er in België eindelijk toch iets aan het
veranderen is. Vandervelde zelf ziet op korte termijn nog steeds geen andere
mogelijkheid dan dat Masereel zich eerst als dienstweigeraar zou laten veroordelen,
met de garantie dat de zaak daarna in orde zou komen. Naar dat Belgische compromis
heeft Masereel geen oren, en omdat de socialisten in november 1927 uit de regering
verdwijnen, lijkt een oplossing verder weg dan ooit.
De Belgische weigering om zijn paspoort te vernieuwen, betekent onder andere
dat hij de kans voorbij ziet gaan om samen te werken met de Deense filmregisseur
Carl Dreyer, die in 1928 zijn Passion de ]eanne d'Arc heeft voltooid en hem in
december van dat jaar voorstelt als ‘beeldscenarist’ mee te werken aan zijn volgende
film. ‘Jij bent de eerste en de enige die ik zal voordragen om het scenario te
illustreren,’21 laat Dreyer weten, maar aangezien Masereel daarvoor onmiddellijk
naar Kopenhagen en Rome zou moeten reizen, kan hij niet ingaan op het aanbod.
Toch is het op dat moment nog maar een kwestie van weken voordat er een einde
komt aan zijn perikelen met de Belgische Staat. Weliswaar niet door de verhoopte
individuele regeling of algemene amnestie, maar via de ‘Wet van 19 januari 1929
over het verval van de vervolging tot straf en van de straffen betreffende sommige
misdaden en wanbedrijven gepleegd tusschen 4 Augustus 1914 en 4
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Augustus 1919’. De verjaring blijkt ook ‘van toepassing op de wederspannigen en
op de dienstweigeraars, die deel uitmaken van de tijdens den oorlog opgeroepen
contingenten,’ en een week na de publikatie van de Wet in het Staatsblad is het
eindelijk zover: ‘je zult het niet geloven,’ meldt Masereel op 25 januari aan Thea,
‘maar sinds twee uur heb ik mijn paspoort op zak.’22 Misschien omdat er wordt
gevreesd voor soortgelijke reacties als op de terugkeer van Van de Velde, wordt hem
te verstaan gegeven dat hij voorlopig best geen ruchtbaarheid geeft aan zijn
buitenvervol-gingstelling. Bovendien kan en zal Brussel zijn bewegingsvrijheid nog
vijf jaar beperken. Dat ondervindt hij wanneer hij in 1934 naar de Sovjetunie wil
reizen en ‘het lieve domme België’ hem in extremis de nodige papieren weigert.
In België zelf is de tricolore overwinningsroes tien jaar na de bevrijding nog steeds
niet uitgewoed. Die naoorlogse zelfoverschatting verklaart de eindeloze reeks groteske
uitingen van patriottisme waaraan in het bijzonder de Franstalige bourgeoisie zich
te buiten blijft gaan. Zelfs in december 1930 nog haalt het Gentse atheneum de
frontpagina's van de nationale pers met een incident waarin de casus belli een lintje
met de Belgische driekleur is dat door flamingantische leerlingen is ‘onteerd’, dat
wil zeggen, bespot en bespuwd. De heilig verontwaardigde reacties in franskiljonse
milieus culmineren in een optocht ‘die zich tot voor het Atheneum begaf, alwaar de
vreeselijke smet, op de vaderlandsche kleuren geworpen door een schooljongetje,
met behulp van eenige plechtige redevoeringen werd uitgewist.’ De mentaliteit achter
dat soort demonstraties en de manier waarop hij de voorbije tien jaar door het officiële
België is behandeld, verklaren waarom Masereel begin 1929 in een brief aan Rolland
zo scherp uitvalt tegen zijn landgenoten:
Maar de Belgen? Die kunnen me compleet gestolen worden. Ik ook, ik kan
een aantal dingen niet vergeten, en u weet dat patriottische gevoelens mij
vreemd zijn. Het ‘vaderland’, dat zit in mijn binnenste, het gaat overal
met me mee, ik voel het in mijn aders kloppen als ik op mijn twee benen
overeind sta.23
Maar het heimwee is sterker dan de verbittering, en acht dagen nadat hij zijn paspoort
heeft teruggekregen, arriveert hij voor een vakantie van twee weken in Gent. Hoewel
zijn ouders zowel in Parijs als in Equihen geregeld op bezoek zijn geweest, betekent
zijn ‘thuiskomst‘ na 15 jaar ook voor hen een emotioneel moment. ‘Ik
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Houtsnedenuit L'ceuvre, 1928
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heb nooit gelukkiger mensen gezien,’24 schrijft hij na dat eerste bezoek in februari.
Omdat Vlaanderen in die weken onder de sneeuw ligt, zal hij in mei en september
terugkomen om zich na al die jaren nog eens helemaal onder te dompelen in de lenteen herfstlandschappen van zijn jeugd: de Leiestreek, de Scheldevallei, de Vlaamse
kust. In april 1930 wordt de terugkeer van de verloren zoon gevierd met een heuse
huldiging in Brussel die georganiseerd wordt door Henry Van de Velde, de Groupe
Libre en de Lumière-groep: een groot feest, compleet met bloemen, speeches en
banket - ‘het enige wat ontbrak was de fanfare’.

V
Hoewel hij zich na Jean-Christophe voorneemt om voortaan zo weinig mogelijk
illustratieopdrachten te aanvaarden, snijdt Masereel tussen 1927 en 1930 nog meer
dan 100 prenten voor in totaal twaalf geïllustreerde uitgaven. De fraaiste daarvan
zijn de bibliofiele editie Sire Halewyn uit 1928, een ‘Vlaamse legende’ van Charles
De Coster die wordt gedrukt in Van de Veldes Hoger Instituut voor Sierkunsten, en
Le testament de Francois Villon, een uitgave uit 1930 van Vorms. Naar aanleiding
van de Villon blijkt op de meest aandoenlijke manier hoe Masereels moeder meeleeft
met alles wat haar zoon doet. In oktober 1929 laat Vorms haar weten dat hij het geld
voor de door Frans geïllustreerde editie van Villons Grand Testament heeft ontvangen,
maar dat ze veel te vroeg is met haar betaling, aangezien het nog niet eens vaststaat
wanneer het boek zal verschijnen. Het ziet er wel naar uit dat het een mooi boek zal
worden, schrijft hij: ‘Il s'annonce comme un très bel ouvrage qui vaudra à Frans des
admirations nouvelles. Nous recevons déjà des souscriptions de toutes les parties
d'Europe et même d'Amérique.’25 De Villon is het derde Masereel-boek dat Vorms
uitgeeft. Als uitgever is hij in 1928 gestart met de herdruk van La ville en met
L'oeuvre, een suite van 60 houtsneden waarvan bij Kurt Wolff gelijktijdig een Duitse
bibliofiele editie (Das Werk) verschijnt. Nog hetzelfde jaar volgt een ‘Volksausgabe’
in een oplage van 5000 exemplaren.
L'oeuvre is Masereels laatste ‘beeldroman’ naar het model van de Sablier-suites.
Held van de simpele kadervertelling waarbinnen hij zijn fantasie de vrije loop kan
laten, is dit keer een reuzen-beeld dat in het atelier van de beeldhouwer tot leven
komt. De kolos breekt uit, gaat op de loop en verzeilt op zijn odyssee door
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stad en land in de meest fantastische toestanden. Eigenlijk is L'oeuvre een allegorie
waarin Masereel de demonische krachten zichtbaar maakt die in de scheppende
kunstenaar aan het werk zijn en uiteindelijk aan zijn controle ontsnappen, maar in
de eerste plaats is het, net als het Livre d'Heures, een kostelijke schelmenroman vol
beeldpoëzie. Natuurlijk zijn er punten van overeenkomst met de Gulliver van Swift,
al heeft Romain Rolland meer oog voor de rabelaisiaanse kant van de reus, die hij
in een brief aan Masereel ‘votre nouveau Gargantua’ noemt. In technisch opzicht is
L'oeuvre Masereels meest virtuoze beeldroman, een verbluffende demonstratie van
de lichtvoetigheid die hij met zwart-wit weet te bereiken. Bovendien is het een van
zijn meest geïnspireerde suites, een verhaal waarin hij alle registers, van het boertige
tot het poëische, zo meesterlijk en schijnbaar moeiteloos bespeelt, dat Stefan Zweig
enthousiaster reageert dan ooit:
Een boek van jou is altijd een feest, en er ontstaat altijd een kleine
boks-scène tussen mij en mijn vrouw, om uit te maken wie het eerst mag
kijken. Maar tuat een genoegen ook, je fantasie tot in het heelal te volgen
en als vriend met fierheid te constateren dat je inventiviteit je niet in de
steek laat maar zich integendeel steeds fantastischer en gedurfder
ontwikkelt. Ook nog trots mogen zijn op vrienden van wie je houdt, behoort
tot de paar exquise dingen van dit bestaan; jammer, dat zo weinig vrienden
je dat genoegen doen!26
Het is geen toeval dat alleen Léon Bazalgette de parallellen tussen L'oeuvre en het
Livre d'Heures opmerkt. Voor Masereel is de vertaler en journalist een kameraad
geworden zoals hij er in zijn Parijse kennissenkring geen tweede heeft, en Bazalgette
vindt tussen zijn vele literaire vrienden in binnen- en buitenland weinig mensen die
hem zo dierbaar zijn als Masereel. Tien jaar na de Sablier-editie van Calamus moest
een geïllustreerde uitgave van Whitmans Song of Myself, in een nieuwe vertaling
van Bazalgette en met 25 tekeningen van Masereel, een tweede getuigenis van hun
vriendschap worden, maar het boek zal nooit het licht zien. In 1927 loopt Bazalgette
een longontsteking op, en doordat zijn algemene gezondheidstoestand toch al precair
was, zal hij ondanks een maandenlange kuur in de Pyreneeën niet meer herstellen.
Het typeert ‘Bazal’ helemaal, dat hij in zijn laatste brief uit Pau nog uitvoerig reageert
op de pasverschenen herdruk van La ville, op de paspoortaffaire en op Masereels
pogingen om een groter atelier te vinden. ‘Cher vieux Frans, le jour où je repren-
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drai le train pour Paris sera un bien beau jour,’ schrijft hij aan het slot van die brief
van 4 december 1928 - drie weken voor zijn overlijden.
Masereel is geen man van veel woorden, maar uit het weinige Wat hij na de
begrafenis in een brief aan Rolland schrijft blijkt duidelijk hoe diep het verlies van
Bazalgette hem heeft getroffen. Wanneer hij hoort dat Augustine Bazalgette na de
dood van haar man door de familie aan de deur is gezet, springt Masereel onmiddellijk
in de bres. Omdat er geen testament is, kan de weduwe geen enkel recht op de
nalatenschap laten gelden, en zonder Masereels ingrijpen had ze zelfs zijn portret
van Bazalgette moeten afstaan. Haar emotionele dankbrieven uit mei 1929 bewijzen
hoeveel zijn steun voor haar betekent.

VI
Je ne puis non plus m'empêcher de vous dire lajoie que j'éprouve d'aller
dans quelques jours, en compagnie de Frans, inaugurer sa trés importante
exposition au Musée de Mannheim. Nous y avons envoyé un ensemble
impressionnant et avons tont lieu d'espérer un gros succès.27
Pierre Vorms aan Masereels moeder Louise Lava, 19 oktober 1929
Na het succes van de expositie van mei 1928 in Galerie Billiet & Vorms neemt de
Masereel-hausse zodanige proporties aan, dat de zaak uit de hand dreigt te lopen.
Hoe onoverzichtelijk de situatie wordt, blijkt uit een geïrriteerde brief die Masereel
op 15 september vanuit Equihen schrijft. Hij is er niet over te spreken dat Vorms
met de Berlijnse galeriehouder Nierendorff contact heeft opgenomen zonder
ruggespraak met Flechtheim, die al eerder voor dezelfde periode een expositie had
gepland. Twee Berlijnse tentoonstellingen binnen een periode van zes maanden vindt
Masereel één te veel, en bovendien vreest hij dat Flechtheim boos zal reageren. Ook
de onderhandelingen over een volgende expositie in Brussel verlopen erg chaotisch.
De afspraken die Vorms buiten zijn artiest om heeft gemaakt met Galerie Thémis,
betekenen dat Masereel niet meer kan ingaan op herhaalde aanbiedingen van het
commercieel veel interessantere Paleis voor Schone Kunsten.
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Hoewel de expositie bij Flechtheim inderdaad niet doorgaat, wordt Masereels
verwachting dat ‘die historie’ zijn reputatie in Duitsland geen goed zal doen gelukkig
niet bewaarheid. De man die ervoor zorgt dat de Duitse belangstelling en waardering
voor zijn werk in 1929 en 1930 integendeel een hoogtepunt bereiken is Gustav
Friedrich Hartlaub, sedert 1923 directeur van de Städtische Kunsthalle in Mannheim
en organisator van geruchtmakende exposities zoals ‘De Nieuwe Zakelijkheid’ (1925).
In mei 1929 reist Hartlaub naar Parijs met het voorstel om in het najaar een
Masereel-retrospectieve te organiseren, het eerste zo goed als complete overzicht
van het grafisch werk en een grote selectie uit de aquarellen en doeken. Zelf heeft
Masereel het over een ‘Riesenausstellung’, en de officiële titel ‘Frans Masereel Das Ge-sammelte Werk’ is inderdaad nauwelijks overdreven. In samenwerking met
Billiet, Vorms, Reinhart en Elisabeth Wolff, de vrouw van de uitgever, slaagt Hartlaub
erin niet minder dan 200 werken uit Duitse, Zwitserse, Belgische en Franse collecties
samen te brengen in de allereerste tentoonstelling waarop schilder en graficus op
gelijke voet worden behandeld: 63 doeken, 50 aquarellen, 51 tekeningen en 42
houtsneden. Hartlaub schrijft een uitvoerige inleiding voor de catalogus, en tijdens
de expositie, die van eind oktober tot december loopt, verschijnt Henry Van de Veldes
openingstoespraak bijna integraal in de Frankfurter Zeitung. Om al die redenen, en
natuurlijk ook vanwege de bijna eenstemmig positieve reacties op de expositie, zal
‘Mannheim’ voor Masereel het belangrijkste moment van zijn artistieke carrière
blijven - belangrijker zelfs dan de grote retrospectieves van de jaren vijftig. Kritiek
komt er alleen uit links-radicale milieus, die vinden dat er te veel aandacht is besteed
aan de natuurschilder en te weinig aan de maatschappijkritische graficus. Vandaar
dat Hartlaub zich in november door Vorms een aantal nummers van La Feuille laat
sturen, die alsnog aan de expositie worden toegevoegd.
Vier maanden later verhuist het grootste deel van de geëlxposeerde werken naar
de nieuwe Städtische Galerie in München, en in januari en februari 1930 is de
expositie ook te zien in het Amsterdamse Stedelijk Museum. Met elf grote
eenmansexposities in Amsterdam, Moskou, München, Keulen en Hamburg wordt
1930 een soort Masereel-jaar, het eerste en - vanwege de inzettende economische
crisis - tegelijk het laatste jaar waarin zijn commercieel succes even groot is als de
artistieke voldoening die hij aan zijn werk beleeft.
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Tijdens een driedaags verblijf in Hamburg naar aanleiding van de opening van zijn
tentoonstelling heeft Masereel de gelegenheid uitgebreid kennis te maken met een
havenstad die hem al lang aantrekt. Het is liefde op het eerste gezicht: voor hem is
en blijft Hamburg de mooiste stad van Duitsland. Ook Kurt Wolff bezoekt de
Hamburgse expositie, en op 23 oktober rijdt hij de Masereels in zijn schitterende
Cadillac van Hamburg naar Berlijn, ‘une belle promenade’ door het Noordduitse
herfstlandschap waarvan zijn passagiers met volle teugen genieten. Wolff zelf is in
augustus in Equihen te gast geweest voor een week vakantie die een welkome
adempauze betekende in een allesbehalve heuglijk jaar: voor hem is 1930 het jaar
waarin hij scheidt van zijn eerste vrouw en een punt zet achter zijn uitgeversactiviteit
in Duitsland omdat hij geen waardige opvolgers vindt voor de schrijvers die hij tussen
1913 en 1920 heeft ontdekt. Over de gevolgen van de overname van Kurt Wolff
Verlag door de nieuwe vennootschap Transmare hoeft Masereel zich voorlopig geen
zorgen te maken, want de Berlijnse hoofdaandeelhouder Regendanz blijkt een even
groot Masereel-bewonderaar als Wolff.

VII
In april 1929 is Masereel bij zijn eerste bezoek in Winterthur sinds zijn verhuizing
naar Parijs verrast met het voorstel om een reeks mozaïeken te ontwerpen voor het
solarium van Tössertobel, een profane versie van een kloostertuin die wordt omsloten
door een kruisgang.28 Voor Masereel betekent de opdracht een nog grotere uitdaging
dan de bas-reliëfs die hij in 1921 voor de buitenmuren van Reinharts landgoed heeft
gemaakt, maar hij heeft ze enthousiast aanvaard omdat ze hem de kans geeft eindelijk
met grote afmetingen te werken: ‘Ce sera certainement le principal travail d'ensemble
de ma vie et je suis heureux que tu m'en ais donné l'occasion.29
In de loop van 1929 voert hij met Reinhart een drukke correspondentie over
mogelijke thema's, materialen en technieken, en tenslotte worden ze het eens over
zijn voorstel voor dertien allegorieën in zwart, grijs, wit en goud, met telkens een
centrale vrouwenfiguur. De thema's vindt Masereel niet zo belangrijk, als het resultaat
maar een rustgevend geheel vormt, dat zijn functie van openluchtdecoratie harmonisch
vervult. Het eerste karton, ‘La Nuit’, schildert hij begin november 1929, het laatste
in mei
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Masereel met Georg Reinhart in het zonnebad van Tössertobel, Winterthur, 1931. Onder: Sirene, een
van de twaalf mozaïeken
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1930. Nadat de Geneefse mozaïekwerker Wasem drie maanden later het eerste tafereel
heeft geplaatst, zal het nog bijna een jaar duren voor het werk definitief wordt
‘opgeleverd’. Bij die gelegenheid organiseert Reinhart een feestelijke vernissage,
maar een paar weken eerder heeft Romain Rolland de mozaïeken al in avant-première
kunnen bewonderen. Op 15 juni 1931 schrijft hij aan Masereel:
Reinhart is zo vriendelijk geweest mij uit te nodigen voor een diner; en ik
heb de primeur van de mozaïeken gehad. Ze zijn echt heel erg mooi ongewoon, en helemaal van u - de volheid van uw leven en uw kunst... De
geest van het werk lijkt me even duurzaam als de materie van deze
mozaïeken. Ik hou vooral van de vrouw die je bij het binnenkomen
onmiddellijk opmerkt, verscholen achter andere, onder het licht van de
maan, en de sirene, en de herfstwind die dode bladeren opjaagt.30
De mozaïeken in Winterthur zal Masereel als zijn hoofdwerk blijven beschouwen.
In elk geval vormen ze een soort compendium van zijn kunst, en het duurzaamste
getuigenis van de unieke rol die Reinhart als vriend en mecenas in zijn leven speelt.
In het voorjaar van 1930 moet hij het werk aan de laatste kartons herhaaldelijk
onderbreken om de verplichtingen na te komen die zijn internationale doorbraak als
schilder met zich meebrengt. In januari woont hij in Amsterdam de opening van zijn
expositie in het Stedelijk Museum bij, in maart wordt hij verwacht in München, in
april moet hij voor de huldiging naar Brussel en in juni naar de vernissage in Keulen.
Na zijn vakantie in Equihen reist hij in september naar Winterthur en in oktober naar
Hamburg en Berlijn. Op 7 november komt hij 's avonds afgepeigerd thuis uit
Duitsland: ‘Ik heb te veel mensen gezien en te veel dingen moeten bespreken.
Misschien ook iets te veel whisky gedronken!’31
Tijd om op adem te komen is er nauwelijks, want anderhalve maand later verhuizen
de Masereels naar ‘un petit hôtel particulier’ in de rue Hégésippe-Moreau, een oase
van rust in Beneden-Montmartre, vlak bij de place Clichy en de buurt van de Moulin
Rouge. Voor Frans is het voornaamste, dat hij hier ‘een droom van een atelier’ heeft,
acht bij zes meter en zes meter hoog, maar in het vervallen huis valt heel wat op te
knappen en te vertimmeren voor het weer bewoonbaar is. Zo komt het dat Masereel
op oudejaarsavond doodmoe en met pijnlijke handen van het versjouwen een paar
brieven en rekeningen zit te schrijven - een ironisch contrast met de status van
beroemd kunstenaar die hem het voorbije jaar deelachtig is geworden.

Eindnoten:
1 FM aan Thea Sternheim, 24.8.1922 (DLA).
2 Jean-Charles (1841-1901) en Marie (1845-1924). Jean-Charles schilderde een deel van de
decoratie in het Parijse Hôtel de Ville en het Panthéon.
3 Carl Georg Heise aan FM, 31.5.1927 (KMO).
4 Durtain, p. 37-38.
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6 ‘Ik heb op technisch gebied enorm veel vooruitgang gemaakt, ik heb het vak nu bijna onder de
knie. Ik heb deze zomer 25 behoorlijk grote doeken geschilderd... werken over de kustbewoners,
over hun leven en hun werk.’ (FR)
7 FM aan Thea Sternheim, 6.5.1928 (DLA).
8 Durtain, p. 48.
9 Durtain, p. 55-56
10 Georges Chabot en Hubert Devoghelaere, ‘Frans Masereel’ in het gezamenlijke
Masereel-nummer van de tijdschriften Kunst-Opbouwen; Gent-Antwerpen, mei-juni 1931,
p.157.
11 Henry Van de Velde in zijn openingstoespraak voor de Masereel-expositie van 1929 in Mannheim
(Frans typoscript in ML, Duitse vertaling in Frankfurter Zeitung van 29.9.1929).
12 Zie John Willett, ‘Artist Against War’ in Times Literary Supplement, Londen 19.7.1960.
13 NRC van 5.8.1932, p.2 (recensie van La Sirène).
14 In 1926 levert FM een tekening als frontispice voor Norges bundel Plusieurs malentendus suivis
de La double vue. In het exemplaar dat Norge hem cadeau doet, staat een met de hand geschreven
opdracht (‘Vibrante amitié à Frans Masereel! Et admiration!...’), en ook de opdrachten in een
aantal latere publikaties en een aantal brieven (in 1984 geveild in Parijs) getuigen van Norges
vriendschap en bewondering voor FM (zie ACM, nrs. 171-176).
15 Emmanuel De Bom aan Stijn Streuvels, 15.12.1927 (AMVC). Zie ook Wim Coudenys, ‘Streuvels
en de Russen’ in Ons Erfdeel, nr.4 van 1989, p. 576.
16 FM aan Stijn Streuvels, 16.5.1928 (AMVC).
17 FM aan Stijn Streuvels, 14.12.1928 (AMVC).
18 De schoonmoeder van Lava's halfzuster Fanny Maertens was Sophie Frédericq, zelf een
halfzuster van de schrijfsters Rosalie en Virginie Loveling; de derde van de gezusters Loveling,
Sophie, was de moeder van Cyriel Buysse. Rosalie was al overleden toen FM geboren werd,
maar Virginie (1836-1923) heeft hij goed gekend.
19 Bij een brief aan Zweig van eind 1917 of begin 1918 voegt FM een lijstje van boeken die hij
zou willen illustreren, waaronder Van arme menschen van Buysse. De enige boeken op het
lijstje die hij inderdaad zal illustreren zijn Germinal van Zola en Bubu de Montpamasse van
Charles Louis Philippe. Buysse overlijdt in 1932 en een Masereel-editie van Van arme menschen
zal er nooit komen.
20 ‘Net als u denk ik dat het goed zou zijn als mijn geval individueel werd behandeld... Zegt u
alstublieft tegen Vandervelde en de anderen dat wat mij het meest interesseert een paspoort is,
zodat ik kan reizen.’ (ML)
21 Carl Dreyer aan FM, najaar 1928 (ACM, nr. 149).
22 FM aan Thea Sternheim, 25.1.1929 (DLA).
23 FM aan Romain Rolland, 4.1.1929 (FR).
24 FM aan Romain Rolland, februari 1929 (FR).
25 Pierre Vorms aan Louise Lava, 19.10.1929 (FMS).
26 Stefan Zweig aan FM, 29.6.1928 (BF, p. 196).
27 ‘Ik moet u ook nog vertellen welk groot genoegen het voor mij is binnen een paar dagen met
Frans zijn zeer belangrijke expositie in het Museum van Mannheim te mogen openen. We
hebben een indrukwekkend aantal werken ingezonden en we hebben alle reden om te verwachten
dat het een groot succes wordt.’ (FMS)
28 Zie Georg Reinhart, Aus meinem Leben, p. 100-101.
29 FM aan Georg Reinhart 4.4.1930 (BW).
30 Romain Rolland aan FM, 15.6.1931 (FR).
31 FM aan Georg Reinhart, 8.11.1930 (BW).
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Houtsnede uit Idée, 1920
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Dertig minuten revolutie
(1931-1934)
I
Berthold Bartosch... is at present in Paris working on a trickfilm freely
adapted from Frans Masereel's woodcut novel, The Idea. Out of Masereel's
typically bold woodcut style with its harsh and jagged black and whites,
he has succeeded in evolving a new trick film technique of extraordinary
beauty and subtlety, halfway between the silhouette film and the cartoon
film.1
Close Up, Londen, december 1931
‘De man had iets van een uit hout gesneden notekraker, recht uit Hoffmanns
Vertellingen, en hij was kreupel, zoals Vulcanus; hij was in het gezelschap van een
slanke jonge vrouw, een van de knapste die ik ooit heb gezien.’2 Zo herinnert
filmpionier Alexandre Alexeïeff zich zijn eerste ontmoeting met Berthold en Maria
Bartosch in de foyer van Théâatre Pigalle, de Parijse bioscoop waar eind 1932 een
voorlopige versie van de animatiefilm L'idée wordt vertoond. Bartosch is een
Duitstalige Tsjech die in Wenen architectuur heeft gestudeerd maar zich al voor de
oorlog gepassioneerd bezighield met filmexperimenten. Op zijn zesentwintigste is
hij in 1919 verhuisd naar Berlijn, waar hij bevriend is geraakt met Bertolt Brecht en
in het midden van de jaren twintig assistent van Lotte Reiniger is geweest, onder
andere bij de opnamen van Abenteuer des Prinzen Achmed, de allereerste lange
animatiefilm. In Duitsland heeft hij ook kennis gemaakt met Thea Sternheim, en zij
is het die met het voorstel komt voor een ‘Trickfilm’ naar Masereels houtsnedenboek
Idee. Transmare-uitgever Regendanz blijkt bereid het filmproject te financieren, en
Masereel zelf hoeft ze niet te overtuigen. Tien jaar na La révolte des machines grijpt
hij met beide handen de kans om eindelijk ook de mogelijkheden van het
massamedium te benutten in de strijd tegen kleingeestigheid en intolerantie.
In december 1930 arriveert Bartosch in Parijs, waar Masereel voor hem een
gemeubileerde kamer heeft gehuurd op de benedenverdieping van het pand naast
zijn eigen nieuw adres in de
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rue Hégésippe-Moreau. Wanneer Bartosch een jaar later de huur wordt opgezegd,
zal hij letterlijk onderdak vinden in een kamertje boven het Théâtre du Vieux
Colombier, dat in de tweede helft van de jaren twintig een avant-gardebioscoop is
geworden. Terwijl zijn vrouw met bezigheden buitenshuis in hun onderhoud probeert
te voorzien, bouwt Bartosch in ‘de kleinste animatie-filmstudio die de wereld ooit
heeft aanschouwd’3 de tructafel van eigen vinding waarop hij, beeld na beeld, de
opnamen voor de film maakt. Masereel tekent decors en figuren, die Bartosch
vervolgens uitknipt en op tien punten van scharniertjes voorziet - eigenlijk werkt hij
niet met silhouetten maar met kleine marionetten van twee millimeter dik bordpapier.
Zijn ‘Tricktisch’ is een getimmerte met drie boven elkaar geplaatste glasplaten waarop
hij zijn bordpapieren acteurs met liefdevolle precisie tot leven wekt:
Silhouetten - van kleine tot minuscule afmetingen - stuk voor stuk uitgeknipt
en voorzien van tien scharniertjes! Er zijn er duizenden nodig! Bartosch
kent ze allemaal, ziet ze als verschillende individuen. Er zijn er waarin hij
het volste vertrouwen heeft, zegt hij. En andere die hij met wantrouwen
bekijkt, die hij laat wachten voor ze een rol van hem krijgen!4
Het glas wordt lichtjes ingesmeerd met zeep en kan zowel van beneden als van boven
worden belicht. Aan de iriserende effecten van het licht op het ingezeepte glas, aan
de experimentele dubbelbelichtingen en de lange belichtingstijden - een noodzaak
vanwege de zwakke lampen - dankt de film de poëtische, bijna picturale kwaliteit
die Bartosch in filmencyclopedieën een vermelding zal opleveren als maker van de
eerste animatiefilm voor volwassenen. Masereel doet het resultaat van het gegoochel
met zeep en licht op de glasplaten denken aan driedimensionale schilderkunst in
zwart-wit.
Ondanks de filmische kwaliteiten van de houtsneden verlopen de opnamen niet
zonder problemen. ‘We hebben het complete eerste deel als animatiefilm met
houtsneden opgenomen, maar dat werkt niet,’ schrijft Masereel in maart 1931 aan
Thea. "t Resultaat is grotesk en we zijn helemaal opnieuw begonnen, in een totaal
andere richting, plastischer, het zal op mijn aquarellen gaan lijken. Bartosch zal je
een paar afdrukken sturen. Dan zul je je beter kunnen voorstellen hoe ‘je kind’ eruit
zal zien. Het is precisiewerk - maar ik klaag niet, ik vind het buitengewoon

Joris van Parys, Masereel

253
boeiend. Ik geloof dat we dit keer op de goeie weg zijn en dat we iets klaarspelen
wat tot nu toe niet is vertoond.'5 Elke dag werken ze twee, drie uur samen, maar
aangezien Bartosch geen woord Frans spreekt en bovendien een mensenschuw type
blijkt, moet Masereel ook buiten de ‘studio’ maandenlang tijd en energie in het project
investeren. Hij kiest de componist die de muziek zal schrijven, hij zorgt ervoor dat
de pers wordt ingelicht, en hij onderhoudt de contacten met de Berlijnse financier
Regendanz, die vanwege de politieke en economische situatie in Duitsland steeds
moeizamer verlopen.
In november verschijnt in het Franse maandblad Plans een stuk over de wonderlijke
‘film réalisé en tableaux animés’, een maand later wordt Idee in het Londense blad
Close Up aangekondigd als een van de meest verbazende animatiefilms die ooit zijn
gemaakt, en eveneens in december wijdt de Parijse Revue du Cinéma een lang artikel
aan wat ‘une révolution dans Ie dessin animé’ wordt genoemd:
De achtergronden, het allermooiste van de film, zijn niet beweging- en
dimensieloos zoals in gewone cartoons; het zijn niet eens achtergronden,
het zijn decors. Het water stroomt in de rivieren, zware wolken trekken in
de lucht voorbij, fabrieksrook stijgt op naar een hemel met pinkende
sterren. Heel de bijzondere sfeer van Masereels kunst is hier levend
aanwezig.6
Op 23 januari 1932 organiseert Vorms in Cinéma du Vieux Colombier een preview
voor een tiental genodigden, onder wie Henry Van de Velde, diens vroegere Duitse
mecenas graaf Harry Kessler, Stefan Zweig en Klaus Mann, die Idee Masereels
mooiste ‘Bilderbuch’ vindt. ‘Masereel zelf zit in het parket, dat haast leeg blijft,’
schrijft Mann in zijn verslag van het evenement. ‘Naast hem, de man die de
fantastische krachttoer van de film heeft geleverd.’7 Wat op de jonge auteur het meest
indruk maakt is ‘de combinatie van toewijding en moed, revolutionair elan en een
vlijt die doet denken aan de middeleeuwse monniken’.8 In een lezing over Masereel,
een maand later in het Museum van Antwerpen, staat ook Van de Velde uitvoerig
stil bij de film. Zijn conclusie is dat de makers erin geslaagd zijn de beeldtaal van
de houtsneden om te zetten in ‘un rêve lyrique, emporté par le mouvement.’
Voor de muziek had Masereel eerst gedacht aan Georges Auric, die in de jaren
twintig naam heeft gemaakt als componist van
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Diaghilevs Ballets russes en in 1930 de muziek heeft gecomponeerd voor de eerste
film van Jean Cocteau, Le sang d'un poète. De vraag is of Auric de stevige muzikale
satire kan leveren die Idee nodig heeft. Omdat hij daar zijn twijfels over heeft, stapt
Masereel tenslotte naar Arthur Honegger, die dichter bij zijn eigen gedachtenwereld
staat en met wie hij in 1922 in de Art et Action-groep kennis heeft gemaakt. Honegger
blijkt onmiddellijk geïnteresseerd en zegt medio 1932 definitief zijn medewerking
toe.
In die jaren behoort Honegger tot de meest gerespecteerde componisten van de
internationale avant-garde. De Eerste Symfonie en het Celloconcert worden voor het
eerst in februari 1931 uitgevoerd in Boston, onder leiding van Serge Koussevitzky,
die in 1924 in de Parijse Opera ook de wereldpremière van Pacific 231 (‘Symfonische
Beweging nr. 1’) heeft gedirigeerd. Hoewel Honegger tot de Groupe des Six wordt
gerekend en zowel met Cocteau als met Darius Milhaud bevriend zal blijven, is hij
altijd zijn eigen weg gegaan. Het is overigens geen toeval dat de ‘Auslandschweizer’
er evenmin als de geëmigreerde Vlaming Masereel aan denkt de Franse nationaliteit
aan te vragen, hoewel ze allebei het grootste deel van hun leven in Frankrijk zullen
doorbrengen. Dat hun namen met een tweede gezamenlijk project verbonden zullen
blijven is evenmin toevallig, want zoals Masereel over beeldende kunst denkt, zo
denkt Honegger over muziek: ‘Voor hem is en blijft muziek een boodschap, een
middel om de mens tot wie ze zich richt te helpen, te verlichten, te verrijken.’9 Juist
vanwege die gemeenschappelijke humanistische kunstopvatting hebben Honegger
en Masereel ook een aantal gemeenschappelijke vrienden en kennissen: Romain
Rolland, de leden van de Art et Action-groep, de journalisten Jean-Richard Bloch
en Vaillant-Couturier en, last but not least, de familie Reinhart in Winterthur. Daar
is Honeggers oratorium Roi David in 1923 voor het eerst uitgevoerd, in een vertaling
van Georg Reinharts jongere broer Hans, en de wereldpremière van Jeanne d'Arc
au bûcher zal in 1938 plaatshebben in Basel, eveneens in de Duitse vertaling van
Hans Reinhart.10 Gezien Masereels fascinatie voor treinen en spoorwegstations - kijk
bijvoorbeeld naar de eerste prenten in Mon livre d'heures en La ville - is het niet
verwonderlijk dat Pacific 231 zijn favoriete Honegger-compositie is. De componist
omschrijft het werk zelf als de ritmische verklanking van visuele impressies: de
zware Pacific-locomotief die in het station stil staat, moeizaam in beweging komt,
versnelt en blijft versnellen tot ze ‘l'état lyrique’ bereikt waarin ze de goederentrein
van
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zoo ton schijnbaar moeiteloos tegen 120 km per uur door de nacht trekt.
Omdat Honegger in 1932 en 1933 de handen vol heeft met eigen composities - in
januari 1933 dirigeert Wilhelm Furtwängler in Berlijn de wereldpremière van de
Symfonische Beweging nr.3 - en met de muziek voor nog vijf andere films, levert
hij de Idee-partituur pas af in november 1933. Masereel is niet te spreken over de
‘luiheid’ van de componist, maar wanneer hij de muziek voor het eerst hoort, is zijn
irritatie op slag verdwenen. ‘Je trouve la musique d'Honegger magnifique,’ schrijft
hij. ‘C'est une très belle chose qu'il a faite, depuis le Pacific je n'avais rien entendu
d'aussi bien de lui.’11 Ook muziekhistorisch is de Idee-muziek interessant, want
evenals in het oratorium Jeanne d'Arc au bûcher, dat in dezelfde periode ontstaat,
maakt Honegger gebruik van een in 1928 door Maurice Martenot ontworpen
elektro-akoestisch klavierinstrument dat bekend zal worden onder de naam
‘martenotgolven’.
Ingevolge de politieke ommekeer die zich intussen in Duitsland heeft voltrokken,
loopt de verdere afwerking van de film nog eens een jaar vertraging op. Hoe Masereel
het nodige geld voor de synchronisatie tenslotte toch bijeenkrijgt blijft een raadsel,
maar in elk geval wordt zijn volharding beloond: ‘Gisteren hebben we de film
geprojecteerd, die eindelijk afgewerkt en gesynchroniseerd is,’ kan hij op 2 november
1934 aan Reinhart melden - dat is bijna vier jaar nadat Bartosch in Parijs is
aangekomen. Na al die jaren is het een kleine genoegdoening dat de definitieve versie
in première gaat in Studio Raspail, een van de bekendste bioscopen van de stad. De
eigenlijke wereldpremière is de vertoning op 16 december 1934 in The Film Society,
een club in Londen, waar de film een paar weken eerder dan in Parijs door de censuur
wordt vrijgegeven.
In Duitsland is Idee intussen al uit de boekhandels verdwenen en natuurlijk zal de
film niet meer in Duitse bioscopen te zien zijn: voortaan behoort Masereels werk tot
de ‘schadelijke en ongewenste literatuur’ die de Berlijnse Studentenschaft op 10 mei
1933 op de brandstapel heeft gegooid.
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II
Nous allons vers une époque où Goethe serait en prison, Beethoven pendu,
Shakespeare enfermé, Rembrandt dans un camp de concentration, Voltaire
guillotiné.12
Frans Masereel aan Georg Reinhart, 16 oktober 1933
Nadat hij de voorbije vijf jaar vooral natuurschilder is geweest, kan Masereel het
vanaf 1931 voor zichzelf niet meer verantwoorden zich op zijn paradijselijke plek
aan de kust te blijven verschuilen terwijl overal in Europa haat opnieuw de geesten
vergiftigt en hele volkeren dreigt mee te sleuren in een spiraal van apocalyptisch
geweld. Hij voelt niets voor wat hij ‘directe actie’ noemt - ‘ik bedrijf kunst, geen
politiek’ - maar in brieven aan Rolland pleit hij wel voor een combattieve kunst, die
zich radicaal afzet tegen alle pogingen om volkeren opnieuw tegen elkaar in het
harnas te jagen.13
Behalve de Idee-film zal Masereels streven naar een weerbare kunst weinig
resultaten opleveren. Een ervan is de nieuwe enscenering van Liluli in het najaar van
1931 in de Bouffes du Nord, een schouwburg met een capaciteit van 1200
toeschouwers die Francis Jourdain, Abel Gance en de Autant-Lara's willen omvormen
tot een revolutionair volkstheater. Hoewel Rolland onmiddellijk ingaat op Masereels
verzoek om het initiatief mee te patroneren heeft hij weinig vertrouwen in het
welslagen van de onderneming. Volgens hem heeft in het bijzonder het estheticisme
van de Autant-Lara's weinig te maken met echt volkstheater. Eveneens in 1931 plant
Masereel met Vorms de uitgave van een honderdtal satiren uit La Feuille die opnieuw,
of nog steeds, actueel blijken, maar van dat ‘album de combat’ komt niets terecht.
Wel verschijnt in 1932 in Nederland het bundeltje Gisteren nog misdaad... heden?,
dat vijf houtsneden uit Les morts parlent en La ville en 23 tekeningen uit La Feuille
bevat.
In een brief aan Masereel heeft Henri Barbusse het in 1932 over de noodzaak van
een ‘actief pacifisme’, en ondanks hun verdere fundamentele meningsverschillen
zijn ze het op dat punt met elkaar eens. Vandaar dat Masereel zijn handtekening zet
onder de oproep waarmee Rolland en Barbusse steun willen vinden voor een
internationaal anti-oorlogscongres, en dat hij zelfs ingaat op hun verzoek om België
te vertegenwoordigen in het comité dat het congres zal voorbereiden. In feite heeft
dat kerncomité een
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louter symbolische functie: een gezelschap van internationaal bekende en
gerespecteerde pacifisten14 die het initiatief steunen. Masereel is de enige Belg en
naast Paul Signac de enige beeldende kunstenaar in het comité.
Omdat een groot deel van de Westeuropese pers de zaak afdoet als een stunt van
de communisten, zullen Genève, Parijs, Brussel en Straatsburg de toelating weigeren
om de bijeenkomst op hun grondgebied te organiseren. Pas een week voor de geplande
begindatum krijgt het organiserend comité onder leiding van Barbusse de definitieve
toezegging dat het van 27 tot 29 augustus over het RAI-gebouw in Amsterdam kan
beschikken. Hoe onbetrouwbaar de berichtgeving in een aantal gevallen wel is, blijkt
uit het verslag in de Belgische katholieke krant De Standaard, die tot de conclusie
komt dat het congres ‘geheel en al een werktuig in de handen van Moskou’ is, terwijl
de Niewue Rotterdamsche Courant meldt dat de Britse delegatie bestaat uit 80
vertegenwoordigers van de socialistische Arbeiderspartij, de Coöperatieve Beweging,
de vakverenigingen en de Nooit-meer-oorlogfe-deratie. In andere delegaties blijken
zowel liberale als communistische en socialistische partijen vertegenwoordigd, en
tenslotte bevindt zich onder de 2500 deelnemers een groot aantal afgevaardigden
van onafhankelijke verenigingen.
Door zijn bemiddeling tussen Barbusse, kopstuk van de communistische Derde
Internationale, en de sociaal-democraat Friedrich Adler, secretaris van de Tweede
Internationale, heeft Rolland het congres mogelijk gemaakt, maar wegens zijn wankele
gezondheid moet hij zelf in Amsterdam verstek laten gaan. Aanvankelijk was Masereel
evenmin van plan aan het congres deel te nemen, en alleen omdat Barbusse erop
aandringt dat hij ten minste de opening bijwoont, onderbreekt hij op 26 augustus zijn
vakantie in Equihen om naar Amsterdam te rijden. Tegenover Reinhart heeft hij zijn
deelneming verdedigd met het argument dat de oorlogsdreiging alleen kan worden
afgewend als er over de partijgrenzen heen eindelijk een internationale alliantie van
vredesgezinden tot stand komt, maar na de eerste dag al keert hij ontgoocheld terug.
‘Het spijt me niet dat ik de moeite heb genomen om erheen te gaan,’ schrijft hij aan
Rolland, ‘maar ik vond de organisatie en de houding van de comm. ontgoochelend...
Dat is jammer, want er waren erg pakkende momenten.’15 Oorzaak van zijn
teleurstelling blijkt vooral de poging van de communisten om de internationale
vredesbeweging te monopoliseren - omdat Stefan Zweig ervan overtuigd was dat
dat zou ge-
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beuren, is hij helemaal niet in Amsterdam opgedaagd. In een brief aan Masereel
noemt hij het manifest van Barbusse ‘een lofzang voor Rusland, een aanval tegen
de andere Staten, en geen vredesmanifest.’16
Aanzienlijk soepeler blijft Zweig intussen in zijn omgang met het fascistische
regime in Italië. In mei heeft hij een lezing in Florence gehouden en in het najaar
wordt op een Europees congres in de Romeinse Academie een nobele tekst van hem
voorgelezen over ‘de morele zuivering van Europa’, ‘Die moralische Entgiftung
Europas’. Het feit dat de beroemde schrijver zich onthoudt van publieke verklaringen
tegen het fascisme en niet geneigd blijkt alle contacten met Italië te verbreken, wordt
door Mussolini kennelijk zeer op prijs gesteld. Het bewijs daarvan is zijn prompte
positieve reactie op Zweigs schriftelijk verzoek om een voormalige protégé van de
vermoorde socialistische leider Mateotti op vrije voeten te stellen. Terwijl Zweig de
vrijlating van doctor Germani als zijn ‘grootste literair succes’ beschouwt, dat hem
meer waard is dan de Nobelprijs, versterkt Mussolini's persoonlijke blijk van
waardering bij Rolland de indruk dat Zweig desnoods bereid is tot de nodige
compromissen met de fascisten. In hun briefwisseling is er van een verwijdering
weinig te merken, maar dat er barsten in hun vriendschap ontstaan, blijkt uit Rollands
dagboekaantekeningen over een bezoek van Zweig in maart 1933, twee weken na
de Rijksdagbrand in Berlijn. Die zelfde dag is Masereel - pas hersteld van een zware
griep - eveneens in Villeneuve, zodat hij betrokken raakt in een discussie die pijnlijk
duidelijk maakt hoe snel de drie vrienden zonder het te willen uit elkaar aan het
groeien zijn. Zweig kan er niet bij dat Rolland zich geroepen voelt om
onvoorwaardelijke steunbetuigingen aan de Sovjetunie te publiceren. Rolland van
zijn kant kan volstrekt geen begrip opbrengen voor de redenen waarom Zweig zijn
medewerking aan de emigrantenpers weigert: het risico van represailles tegen vrienden
en relaties in Duitsland, de constatering dat de intolerantie van communisten niet
minder groot is dan die van fascisten, en zijn afkeer van groepen joodse en andere
emigranten die geen enkel bezwaar tegen Hitler zouden hebben als Hitler geen
bezwaren had tegen hen.
Met Rollands radicale keuze voor Moskou heeft Masereel evenveel moeite als
met Zweigs aarzelende houding tegenover Berlijn en Rome. Het standpunt dat Rolland
begin 1931 al in het artikel ‘Europe, élargis-toi ou meurs!’17 heeft verdedigd kan hij
wel onderschrijven, want ook hij vindt de politiek van de Westeuropese re-
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geringen tegenover de Sovjetunie heilloos en kortzichtig. Maar hij weigert Rolland
te volgen in diens pogingen om de stalinistische dictatuur te rationaliseren als een
voorlopig noodzakelijk kwaad, de prijs die voor de toekomstige weldaden van de
Revolutie moet worden betaald. Hij is trouwens niet vergeten dat Rolland hem in
1926 nog groot gelijk gaf, toen hij bedankte voor een post aan de Moskouse Academie,
en hij zou er niet gelukkig mee zijn als hij wist dat Rolland na zijn bezoek van maart
1933 over hem schrijft dat hij een gids nodig heeft, een leidsman die hij, besmet door
de geest van de tijd, een ‘Führer’ noemt.

III
Romain Rolland, Journal intime, Villeneuve, 9 maart 193318
Lunchen en brengen de middag bij mij door, Stefan Zweig en Frans Masereel - de
tweede is vermagerd, de ander wordt dik. Onze vriend Stefan is aan het
verburgerlijken, stapje voor stapje - (de jongste tijd zelfs in galop). Hij is ongetwijfeld
fel gebeten op de hitlerianen, die heel Israël met een St. Bartholomeus bedreigen,
maar ik weet niet zeker of ze hem niet al imponeren, met hun eclatante successen en
hun zin voor theater. En hij is nog veel feller gebeten op de communisten, die hij
onmiddellijk van alle mogelijke misdaden zou beschuldigen... In alles wat hij zegt
(- en mijn aanwezigheid zorgt er nochtans voor dat hij zich inhoudt) - voel ik dat
Zweig naar het andere kamp aan het overlopen is. Hij heeft geen enkel protest laten
horen tegen de misdaden in Duitsland - zelfs niet tegen de misdaden waarvan zijn
intellectuele broeders het slachtoffer zijn. Hij heeft het over een verbond en een
tijdschrift waarin alle vertegenwoordigers, niet van een partij, maar van het
wereldgeweten, hun krachten zouden bundelen, uit louter moreel, niet uit politiek of
sociaal oogpunt. Een standpunt dat zin had in 1918, toen de Geest het compleet had
laten afweten - maar niet meer op dit moment, nu er tussen de vrije geesten en de
rest - de slaven - een strijd op leven en dood woedt... Masereel bezit veel meer de
ware onafhankelijkheid van geest die verwant is aan het streven van de revolutionaire
volkeren. Maar door een onverklaarbare zwakte in zijn karakter is hij tot nu toe hier
gebleven, in dit Westen waarvan hij nochtans alle kwalen verafschuwt en in zijn
wraaktekeningen beschrijft, - in plaats van naar de USSR te gaan, waar hij echt thuis-
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hoort. Ik spoor hem nog eens krachtig aan om dat te doen. Ach! was ik maar twintig
jaar jonger! Ik zou hem met me meenemen. - Ik heb veel warme sympathie voor
hem: hij is een man uit één stuk, rechtschapen, onwankelbaar, rechtdoorzee. Maar
hij heeft een gids nodig, een ‘Führer’.

IV
Stefan Zweig aan Frans Masereel; Salzburg, 15 april 193319:
Beste vriend.
Ik zou je een brief van wel zes kantjes moeten schrijven, want sinds de dag dat
we elkaar hebben gezien is er in de wereld veel veranderd. Naar Zweden ben ik
natuurlijk niet gegaan, en daar heb ik verstandig aan gedaan, want natuurlijk hadden
ze dat uitgelegd als een vlucht of als aanmatiging, dat we het überhaupt nog wagen
in het Duits het woord te voeren. Misschien heb je het decreet gelezen waarin de
Duitse studenten gisteren hebben geëist dat alle ‘onduitse boeken’ uit
privé-bibliotheken worden verwijderd en verbrand (ook mijn studie over jou valt
daaronder) en dat we onze boeken voortaan eerst in het Hebreeuws laten verschijnen
- daarna zouden ze wel vertaald mogen worden. Je lacht waarschijnlijk als je dit leest,
maar de haatpsychose in Duitsland is zo erg, dat dit letterlijk waar is en in Duitse
studen-tenmilieus als een order wordt afgekondigd. Wat er verder nog gebeurt tart
elke beschrijving; elke vorm van gerechtigheid en vrijheid van beweging is in
Duitsland opgeheven, en het zal niet lang meer duren voor we in Oostenrijk hetzelfde
lot ondergaan. Wat ik dan ga doen weet ik nog niet, ik voel er absoluut niets voor
emigrant te worden en dat zal ik alleen doen in geval van uiterste nood, want ik weet
dat elke vorm van emigratie gevaarlijk is, het maakt degenen die achterblijven tot
gijzelaar en je bent er de oorzaak van dat hun het leven moeilijk wordt gemaakt. Nu
zou de situatie voor ons nog veel erger zijn dan in de oorlog, toen had je tenminste
het excuus van een psychose die veroorzaakt werd door een reëel gevaar, terwijl het
nu om een louter provocerende opstelling gaat die vroeg of laat moet resulteren in
de zwaarste internationale conflicten. Al die nationaal-antisemitische excessen dienen
voorlopig namelijk alleen maar om het volk bezig te houden en met goedkope
middelen op te jutten. Maar na verloop van tijd zal de regering beslist buitenlandse
successen
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nodig hebben en dan voorzie ik waarlijk verontrustende ontwikkelingen. Twintig
jaar lang al, sedert 1914, gaat alles wat gebeurd is, de oorlog, de vrede van Versailles,
tegen alle redelijkheid in, en voor ons, die met een onbegrijpelijk optimisme telkens
weer hebben geloofd aan herstel en verzoening, is het bewijs geleverd dat we ons de
helft van de moeite, of alle moeite die we ons hebben getroost, hadden kunnen
besparen. Het allerergste is echter dat je met die dagelijkse hatelijkheden,
dreigementen en spanningen niet behoorlijk kunt werken. Maar misschieh wen je
bok daar aan. Je moet alleen leren innerlijk te berusten, harder, strenger voor je zelf,
meer geïsoleerd en misschien ook wel onverschilliger te leven.
Vele groeten van je trouwe Stefan Zweig.

V
Notre Frans est fait poar parler à plus d'un peuple. Il est luimême un
peuple sans patrie. Qu'il aille la chercher en U.R.S.S.! Je ne comprends
pas qu'il passe sa vie en exil.20
Romain Rolland aan Luc Durtain, 1 januari 1932
Naast de ‘bekering’ van André Gide tot het communisme is de ‘wedergeboorte’ van
Romain Rolland als verdediger van het stalinisme de meest becommentarieerde volte
face in het politiek-lite-raire wereldje van de jaren dertig. In zijn polemiek met
Barbusse waarschuwde Rolland in 1922 dat de vrije meningsuiting een absolute
voorwaarde was om te voorkomen dat de Russische Revolutie in de toekomst alleen
nog op de steun van opportunisten en ‘valse intellectuelen’ zou kunnen rekenen.
Minder dan tien jaar later beschouwt hij alle vijanden van Moskou als zijn eigen
vijanden: ‘Si l'URSS est menacée, quels que soient ses ennemis, je me range à ses
côtés.’21 In dezelfde communistische pers die hem destijds voor bourgeois heeft
uitgescholden, wordt hij nu broederlijk omhelsd, en bij de opening van het
internationale schrijverscongres van 1934 in Moskou zal Karl Radek hem uitbundig
prijzen als voorbeeld van een burgerlijk schrijver die eindelijk de goede weg heeft
gevonden.
Zoals Gide geen tegenstrijdigheid ziet tussen zijn oorlogsverleden als lid van de
extreem-rechtse Action Francaise en zijn toetre-
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ding tot het communisme, zo legt ook Rolland zijn ommezwaai uit als het logische
gevolg van de fundamenteel veranderde situatie in de wereld. Zijn steun aan het
sovjet-communisme is zijn reactie op de koppige weigering van West-Europa om
een modus vivendi met de Sovjetunie te zoeken en een einde te maken aan de
systematische uitsluiting van het land dat hij als het enige echte bolwerk tegen het
fascisme ziet. Terwijl Masereel van Rolland te horen krijgt dat hij in Parijs zijn tijd
aan het verliezen is en dat hij in de Sovjetunie nuttiger en vooral opbouwender werk
zou kunnen verrichten, moet hij Reinhart bij wijze van spreken met de hand op het
hart beloven dat hij er niet aan denkt zich te ‘bekeren’ of te laten ‘annexeren’. Reinhart
houdt er serieus rekening mee dat fascistische partijen in de nabije toekomst ook in
andere Europese landen dan Duitsland en Italië aan de macht zullen komen en dat
Masereel dan vanwege zijn communistische reputatie de grootste problemen zal
krijgen. Weliswaar heeft Reinhart zelf helemaal geen sympathie voor het fascisme,
maar Hitler en Mussolini vindt hij wel duizend keer minder erg dan Stalin. Omdat
Reinhart voor hem even veel betekent als Rolland, krijgt Masereel het moeilijker
dan ooit om zich tussen het pro-communisme van de een en het anti-communisme
van de ander staande te houden. Als hij later zegt dat hij altijd onafhankelijk is
gebleven, hoewel dat niet altijd gemakkelijk was, denkt hij ongetwijfeld vooral aan
deze periode. Net als Rolland veroordeelt hij de West-europese pogingen om de
vrede te bewaren ten koste van de Sovjetunie, maar aan de andere kant vindt hij een
linkse dictatuur niet minder verwerpelijk dan een rechtse.
Intussen heeft iedereen zijn eigen verklaring voor Rollands radicalisering. ‘Bij
hem lag de praktische mensenvriend altijd al overhoop met de jakobijn,’22 vindt René
Schickele, maar Masereel en Zweig krijgen een betere kijk op de situatie wanneer
zij in maart 1933 in Villeneuve kennis maken met Rollands privé-secre-taresse Maria
Pavlovna Koedasjeva, een Russin van Franse origine. ‘Mascha’ blijkt geen louter
zakelijke relatie met haar werkgever te hebben. Een jaar later, in april 1934, wordt
zij mevrouw Marie Rolland.
Koedasjeva is een overtuigd communiste, en misschien is haar invloed niet het
minst belangrijke deel van de verklaring waarom de auteur van de Déclaration
d'indépendance de l'esprit in de jaren dertig zijn kritiek op het communisme inslikt.
Het meest spectaculaire verhaal over haar rol is dat van Henri Guilbeaux, die eind
1932 naar Parijs is teruggekeerd en een paar maanden later defi-
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nitief wordt vrijgesproken van de beschuldiging op grond waarvan hij in 1919 ter
dood is veroordeeld. Voor Guilbeaux is Koedasjeva geen onbekende. In La fin des
Soviets, een boek uit 1937, vertelt hij hoe zij in Moskou zijn secretaresse is geworden
en via hem contact met Rolland heeft gezocht. Haar huwelijk met Rolland ziet hij
als een meesterzet van de KGB: hij beweert dat zij van meet af aan van plan is geweest
Rolland in te palmen, zijn zus Madeleine het huis uit te werken en tenslotte te zorgen
dat de auteur - die zelf geen Russisch kent - alleen nog door haar vertaalde informatie
uit de Sovjetunie ontvangt: ‘Romain Rolland, par son mariage d'Etat, est prisonnier
du Kremlin!’23 Voor Rolland en zijn vrouw zijn die verdachtmakingen en
beschuldigingen op zich al beledigend genoeg, maar Guilbeaux maakt het nog erger
door Rollands huisvrienden Zweig en Masereel als getuigen op te voeren, met name
in een passage over hun bezoek van maart 1933:
Wel, vertelde Masereel me, die keer zat Madeleine Rolland niet mee aan
tafel. Op haar plaats zat Marie Koedasjeva, en met geen mogelijkheid
kregen we Romain Rolland alleen te spreken. De Oostenrijkse auteur
Stefan Zweig, die dezelfde dag als Masereel te gast zuas bij Rolland, liet
zich een bittere opmerking ontvallen over de afiuezigheid van Madeleine
Rolland en de aanwezigheid van Maria Koedasjeva. ‘Ze tutoyeren elkaar,’
verklapte Masereel me, en hij voegde eraan toe dat Madeleine Rolland
niet meer in Villa Olga maar een paar honderd meter verderop woonde.26
Weliswaar zal Masereel zich in een brief aan Rolland onmiddellijk van dit verhaal
distantiëren - ‘De manier waarop hij een gesprek met mij en Zweig weergeeft strookt
allesbehalve met de waarheid’25 -, maar het valt op dat zijn verontwaardiging minder
de inhoud geldt dan de schaamteloosheid waarmee Guilbeaux een vertrouwelijk
gesprek heeft misbruikt om rekeningen te vereffenen met oude vrienden door wie
hij zich in de steek gelaten voelt. In een brief aan Zweig noemt Masereel het boek
een typisch trotskistisch produkt, dat geen polemiek waard is:
Hij maakt gebruik van een gesprek met mij en van iets dat wij gezegd
zonden hebben - tegen R.R. Het is allemaal totaal van geen belang, en het
is beter er niet op te reageren. Dat heb ik een paar dagen geleden tegen
R.R. gezegd (hij is hier geweest) en we zijn het erover eens dat dit boek
alleen maar stilte verdient. Trouwens, niemand heeft het gelezen! Amen!26
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Guilbeaux' rancune tegen alles en iedereen is het produkt van de vernederingen die
hij jarenlang heeft moeten slikken na het veelbelovende begin van zijn carrière in
Moskou. In september 1918 - op dat moment zit hij in Genève in de gevangenis wordt hem door het Uitvoerend Comité van de Sovjets het Russische
staats-burgerschap toegekend, en na zijn deportatie uit Zwitserland en zijn
terdoodveroordeling door een Militair Tribunaal in Parijs wordt hij in 1919 in Moskou
ontvangen als een revolutionaire held: niemand minder dan Lenin zelf komt hem de
eerste avond in zijn hotelkamer begroeten. Zijn polemisch temperament zorgt er
echter voor dat hij zich binnen de partijleiding al snel onver-zoenlijke vijanden maakt.
Drie jaar later is hij definitief uitgeran-geerd, en in november 1922 verhuist hij naar
Berlijn, waar hij nog een aantal jaren wordt getolereerd als correspondent van
l'Humanité. Na de verbanning van Trotski laat de Franse zusterpartij hem vallen als
een baksteen, en in 1929 wordt hij door de krant zonder pardon ontslagen. Omdat
hij nog altijd niet naar Parijs te rug kan, en hem in Berlijn geen enkele bron van
inkomsten rest, sturen Rolland en Zweig hem in 1930 en 1931 herhaaldelijk geld Rolland staat hem zelfs de Duitse vertaalrechten van zijn boe ken af. In Parijs wordt
intussen met petities en alle mogelijke an dere middelen geprobeerd de garantie te
verkrijgen dat zijn pro ces zal worden herzien wanneer hij naar Frankrijk terugkeert.
Hoewel zijn advocaat Henry Torrès die garantie niet krijgt, waagt Guilbeaux het er
tenslotte toch op. In de Parijse gevangenis Cherche-Midi moet hij drie maanden
wachten op de herziening van zijn proces, maar wanneer het in januari 1933 eindelijk
zover is, blijkt die herziening niet meer dan een formaliteit. Het ‘bewijs materiaal’
uit 1919 is zo ondeugdelijk, dat er na de eerste week niets meer overblijft van de
beschuldiging. Masereel is opgeroepen als getuige en maakt de hele vertoning mee
op de eerste rij: de ene getuige à decharge na de andere komt alle beschuldigin gen
formeel ontkennen. Op welke groteske aanklachten de beschuldiging van landverraad
gebaseerd was, blijkt onder andere uit de vraag van Torrès aan Masereel naar
Guilbeaux' contacten met ene Wolff, een ‘Duits agent’ in Genève. Masereel herinnert
zich onmiddellijk dat uilenspiegel Guilbeaux destijds in het Duits placht te
converseren met zijn kat, die hij naar het officiële Duitse persagentschap Wolff had
gedoopt. IJverige buren hadden uit die ‘gesprekken’ kennelijk overhaaste conclusies
getrokken en het als hun patriottische plicht beschouwd de ‘landverrader’ te helpen
ontmaskeren. Om te voorkomen dat het proces helemaal
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een farce wordt, trekt het Openbaar Ministerie de aanklacht in en wordt Guilbeaux
onmiddellijk op vrije voeten gesteld.
Naar aanleiding van de vrijspraak publiceert Rolland in Europe een bitter stukje
over de Franse Justitie en de Parijse pers: ‘Met dat soort praktijken hebben we ons
vijftien jaar lang moeten laten beledigen door een abjecte pers van doodschreeuwers.’27
Dat Guilbeaux de behoefte voelt hem in 1937 in zijn boek op een even lasterlijke
manier aan te vallen, doet voor Rolland de deur dicht, en ook Masereel verbreekt
alle contact met de man die ooit zijn eerste vriend in Parijs is geweest. Guilbeaux
zal in 1939 overlijden. Titel van zijn laatste boek: Lénine n'était pas communiste.

VI
Masereel ist aach von dem neuen Kurs in Deutschland betroffen. Zwar ist
er kein Jude und auch kein Kommunist (nicht eimnal Salon-Kommunist)
aber seine Ansichten über Menschlichkeit, Krieg und Frieden, Machthaber
und Unterdrückte stehen heute im Reich nicht hoch im Kurs und es könnte
einen Buchhändler die Fensterscheiben kosten wenn er Masereels 25
Images de la passion d'un homme ins Schaufenster legen würde.28
Georg Reinhart aan Hermann Hesse, 1 april 1933
Na de overname van Kurt Wolff Verlag in 1930 heeft Masereel aanvankelijk geen
klachten over zijn nieuwe Berlijnse uitgever. Integendeel, Transmare Verlag stelt
zijn werk extra in het licht door een prijs van 1000 Rijksmark uit te loven voor de
beste tekst bij Die Geschichte ohne Worte. Een origineel idee dat beter verdient dan
de rijmelarij die Romain Rolland, Heinrich Mann en Stefan Zweig in 1931 als jury
toegeschoven krijgen. ‘Een vreselijk zootje miserabele gedichten,’ noemt Zweig de
inzendingen, waarschijnlijk vergelijkbaar met het niveau van het ‘textliche Beiwerk’
bij het door dezelfde prenten geïnspireerde ‘xylografisch duet’ dat Victor Serck in
1927 voor sopraan, tenor en klein orkest heeft gecomponeerd.29 De enige inzending
die in Zweigs ogen genade vindt is die van Walter Bauer, van wie Masereel 35 jaar
later Der Hahnenschrei zal illustreren.
In 1930 levert Masereel in opdracht van Transmare 13 houtsneden voor een
geïllustreerde novelle van Tolstoj, Der Herr und sein Knecht, maar het plan voor
een eveneens door hem te illustreren
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uitgave van een verhaal van Charles De Coster, Die Hochzeitsreise, verdwijnt in de
lade van projecten die wegens de economische crisis zijn afgevoerd. Om dezelfde
reden ziet Transmare af van Duitse edities van Durtains Masereel-monografie en de
houtsne-densuite Sirène, die Vorms respectievelijk in 1931 en 1932 uitgeeft. Omdat
Masereel een en ander in verband brengt met de hardnekkige geruchten dat Regendanz
financiële problemen heeft en van plan is zijn uitgeverij te verkopen, besluit hij eind
1932 een andere uitgever ih het Duitse taalgebied te zoeken. Vorms heeft overigens
al vanaf de zomer van 1931 contact met Wieland Herzfelde (Malik Verlag), die zowel
interesse heeft voor een Duitse editie van de monografie als voor nieuw werk van
Masereel zelf. ‘Herzfelde heeft grote plannen met ons,’ schrijft Masereel aan Thea
Sternheim, maar ook die plannen zullen in het water vallen: in maart 1933, na de
Rijksdagbrand, wordt Malik Verlag een van de eerste doelwitten van de
communistenjagers in Berlijn. De uitgeverij wordt bezet en Herzfelde moet naar het
buitenland vluchten.
Aangezien contacten met twee uitgevers in Zürich, Rotapfel Verlag en Orell Füssli,
niets meer dan fraaie beloften en voornemens opleveren - Füssli zou alle
Masereel-uitgaven van Transmare overnemen -, blijft de situatie onveranderd totdat
eind juni 1934 een nieuwe coup de théâtre in Duitsland ervoor zorgt dat het probleem
vanzelf oplost: op de dag van de moord op ex-kanselier Kurt von Schleicher en
SA-leider Ernst Röhm rekent de ss op dezelfde manier af met een aantal andere
tegenstanders van Hitler, onder wie de twee zwagers van Transmare-uitgever
Regendanz. Die voelt zich ook zelf direct bedreigd en vlucht met zijn gezin dezelfde
dag nog het land uit. Later hoort Masereel van hem dat de archieven van de uitgeverij
in Berlijn geplunderd en grotendeels vernietigd zijn en dat de nazi's niet alleen zijn
boeken maar ook de originele houtblokken van de Kurt Wolff-uitgaven hebben
verbrand. Vooral dat laatste maakt hem woedend: ‘Dat ze mijn boeken verbieden,
dat is tot daar aan toe; maar dat ze mijn blokken vernietigen... vind ik
weerzinwekkend.’30 Omdat de houtblokken contractueel Masereels eigendom waren
gebleven, zal Vandervelde op zijn verzoek stappen doen bij de Duitse Ambassade
in Brussel, maar resultaten zal het protest niet opleveren. De kostbare blokken zijn
en blijven spoorloos.
Ten gevolge van de politieke ontwikkelingen in Duitsland komt er ook een einde
aan Masereels samenwerking met Insel Verlag, waarover Zweig in januari 1933 nog
zo optimistisch was:
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Met Kippenberg heb ik gesproken, hij zou om te beginnen dolgraag (en
daarom wil hij een akkoord met Transmare-Verlag) een van je vroegere
dingen, bijvoorbeeld Idee, in de Inselbücherei voor 80 pfennig uitbrenoen,
en daarnaje nieuwe boeken. Hij wacht op concrete voorstellen, want hij
weet niet in hoeverre je nog aan Transmare gebonden bent. Voor
boekillustraties ziet hij momenteel weinig mogelijkheden, wel voor complete
novellen en romans zonder woorden zoals je er gemaakt hebt. Ik ben ervan
overtuigd dat je met hem tot een akkoord zult komen, en als het zover is,
neem ik de onderhandelingen zelf in handen.31
Zover zal het dus niet komen, want na de boekverbranding van mei is het duidelijk
dat Zweigs dagen als succesauteur in Duitsland geteld zijn en dat Kippenbergs nauwe
band met zijn joodse vriend Stefan de overlevingskansen van Insel ernstig in gevaar
brengt. Door zich te onthouden van politieke verklaringen hoopt Zweig zijn uitgever
en andere vrienden in Duitsland problemen te besparen, maar zijn terughoudendheid
wordt slecht beloond: een vertrouwelijke brief van hem aan Kippenberg over zijn
weigering om mee te werken aan het emigrantentijdschrift Die Sammlung wordt door
Insel Verlag doorgespeeld aan de ‘gleichgeschaltete’ vereniging van Duitse
boekhandelaren, die geen moment aarzelt om hem te publiceren. Zweig is zo
verontwaardigd, dat hij zijn 25 jaar oude vriendschap met Kippenberg op staande
voet opzegt. Aan Masereel schrijft hij dat het de bedoeling was met de publikatie
van de brief de indruk te wekken dat hij voor de nazi's heeft gecapituleerd en dat hij
daarom alle contact met Insel heeft verbroken. ‘C'est sinistre, ton histoire avec l'Insel,’
antwoordt Masereel, maar van emigranten heeft hij de voorbije maanden al zoveel
verbijsterende verhalen gehoord, dat niets hem nog echt kan verbazen.
De herziening van het Insel-uitgavenprogramma voor het voorjaar van 1933 hangt
samen met het negenpuntenprogramma dat na de boekverbranding van 10 mei in het
Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel is gepubliceerd en waarmee de uitbanning
van ‘ongewenste literatuur’ wordt beoogd. Vandaar dat Masereels ‘subversieve’ Idee
in de reeks Inselbücherei wordt vervangen door de onschuldige Geschichte ohne
Worte. Het eerste boek van hem dat officieel wordt verboden is Bilder der Grossstadt:
de bundel tekeningen is terug te vinden op een lijst van frivole tijdschriften,
wetenschappelijke publikaties over erotische kunst en ‘decadente’ boeken zoals Lady
Chatterley's Lover, die luidens het Deutsche Kriminalpolizeiblatt van 23 november
1933 in beslag zijn
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Editie van 23.11.1933 van het blad van de Duitse gerechtelijke politie, waarin bekend wordt gemaakt
dat o.a. Frans Masereels tekeningenbundel Bilder der Grosstadt in beslag is genomen Krachtens de
wet ‘ter bescherming van het Duitse volk’
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genomen omdat ze een gevaar vormen voor zedelijkheid en fatsoen - ‘wegen
Gefährdung von Sitte und Anstand’.
In de gegeven omstandigheden, en gezien Zweigs ervaring met Kippenberg, ligt
het niet voor de hand dat Insel twee jaar later nog een herdruk van de goedkope editie
van Die Geschichte ohne Worte uitbrengt. Daar heeft de uitgever weliswaar goede
commerciële redenen voor, want de eerste druk, 10.000 exemplaren, is intussen
uitverkocht. Juist vanwege dat succes wordt Insel duidelijk gemaakt dat alleen al de
naam Masereel op een boekomslag in het Duitsland van 1935 als een provocatie
wordt beschouwd, en dat de onschuldig ogende Geschichte niet minder
zedenbedervend is dan Bilder der Grossstad. In Der Vorposteit, het ‘Kampfblatt der
Hitler-Jugend’, fulmineert ene Wolfgang Beurlen, ‘Pressereferent der NS
Kulturgemeinde Hamburg’, tegen de ‘perverse’ prenten waarop Masereels held zijn
aanbedene tevergeefs probeert te imponeren. Het stuk is geïllustreerd met twee
voorbeelden, maar de auteur waarschuwt dat er ‘nog veel smeriger afbeeldingen’ in
het boekje staan. Bovendien wordt Masereel door de heer Beurlen bestempeld als
‘pazifistischer Bildagitator in jüdisch-marxistischem Dienste’: een etiket dat herinnert
aan de kwalificatie ‘dessinateur au service des membres de la colonie rollandienne
soulevée contre l'Europe’. De herdruk van Die Geschichte wordt dan ook de laatste
Duitse Masereel-uitgave van het interbellum. Op de ‘Lijst van schadelijke en
ongewenste literatuur’ - ‘Streng vertraulich! Nur für den Dienstgebrauch!’ - staat
voortaan naast de naam Masereel de vermelding: ‘Sämtliche Schriften’.

VII
De laatste van de 15 Masereel-exposities die stedelijke musea tussen 1928 en 1933
in Duitsland organiseren is die van begin 1933 in het museum van Lübeck, waar
Masereel dank zij Carl Georg Heise ooit ook zijn allereerste tentoonstelling in een
Duits museum heeft gekregen. De sluiting van de expositie op 16 februari betekent
tegelijk het einde van Heises carrière als museumdirecteur in Lübeck. Twee weken
eerder is Hitler door Hindenburg tot Rijkskanselier benoemd, en het nieuwe regime
maakt onmiddellijk werk van een grondige ‘zuivering’ van het kunst- en
cultuur-bedrijf. Van vluchtelingen in Zürich hoort Masereel in maart dat de
burgemeester van Mannheim, bij wie hij in 1929 te gast is ge-
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‘Frau und Friseur’, tekening uit Bilder der grossstadt, 1926
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weest, tot de eerste ontslagen en gevangen gezette tegenstanders van Hitler behoort.
In de Mannheimse Kunsthalle heeft directeur Hartlaub plaats moeten ruimen voor
een nationaal-socialist, die op 4 april een tentoonstelling van 90 ‘Kulturbolsjewistische
Bilder’ opent, de eerste in de reeks ‘tentoonstellingen van de schande’ die Goebbels'
Propaganda-ministerie in een aantal Duitse musea zal organiseren. Dat ook Masereel
in Mannheim als ‘cultuurbolsjevist’ wordt opgevoerd - naast Duitsers als Beckmann,
Kirchner en Grosz - zal hem niet hebben verrast, hoewel de prenten waarmee hij
vertegenwoordigd is, de houtsnede ‘Skyscrapers’ uit 1926 en de tekening ‘Mädchen
am Fenster’ uit 1927, een nogal bizarre selectie vormen.
De meest geviseerde ‘cultuurbolsjevist’ is natuurlijk George Grosz. Wanneer
Masereel eind 1932 voor het laatst met hem door de straten van Berlijn loopt, vertelt
Grosz dat hij van juni tot oktober als gastdocent in New York heeft verbleven, dat
hij boven aan de zwarte lijst van de nazi's staat en dat hij van plan is zo snel mogelijk
in te gaan op de uitnodiging van de Art Students League om naar New York terug
te keren. Hoewel de nationaal-socialisten in de verkiezingen van november twee
miljoen stemmen minder hebben gehaald dan in juli, staat het voor hem vast dat
Hitler aan de macht zal komen, en op 12 januari 1933 trekt hij in Berlijn de deur
achter zich dicht - letterlijk en figuurlijk, want in maart wimpelt hij zelfs een verzoek
van Masereel af om voor een satirisch blad in Parijs een karikatuur van ‘onze vriend
Hitler’ te leveren. Omdat hij elke medewerking aan de Duitse emigrantenpers in
Parijs weigert, wordt hij niet bepaald geliefd bij zijn gevluchte landgenoten. In een
brief aan Wieland Herzfelde schrijft hij dat ‘de heer Gumperz’, een vroegere
medewerker van Malik Verlag, hem in Parijs bij Masereel voor ‘renegaat’ heeft
uitgemaakt. Julian Gumperz is een van de vele Duitsers die Masereel in het voorjaar
van 1933 in Parijs over de vloer krijgt. Anna Seghers, Annette Kolb, Klaus Mann,
Alfred Flechtheim, Wilhelm Friedmann en Wieland Herzfelde, die intussen zijn
Malik Verlag in Praag heeft heropgericht: onder vele anderen vinden zij in die dagen
bij de Masereels een gastvrij onthaal. In 1934 zullen Anna Seghers en Flechtheim
zelfs een paar dagen te gast zijn in Equihen.
Van meet af aan speelt Masereel een rol in allerlei initiatieven van de emigranten.
Hij levert tekeningen voor publikaties van het Comité international d'aide aux victimes
du fascisme hit-lérien, en hij stelt werken ter beschikking voor verkoopexposities

Joris van Parys, Masereel

272
van het Thälmann-comité, dat de vrijlating van de socialistische leider en alle andere
politieke gevangenen wil afdwingen. Hij werkt mee aan hulpacties voor kinderen
van vluchtelingen, in mei 1934 zal hij naast Heinrich Mann en Romain Rolland een
rol spelen in het Comité d'initiative dat een Bibliotheek van de verbrande boeken wil
oprichten, en in oktober van hetzelfde jaar neemt hij de artistieke leiding op zich van
de ‘Exposition internationale sur le fascisme’, die Vorms in 1935 in zijn galerie zal
organiseren. Dat is een lang niet volledige lijst van activiteiten waarmee hij in de
overigens sterk verdeelde Duitse emigrantengemeenschap een algemeen
gerespecteerde figuur wordt.
Tot de emigranten die al eind 1932 uit Duitsland vertrokken zijn, behoort Thea
Sternheim. Sinds haar scheiding van Carl in 1927 is hij naar Brussel verhuisd en
leefde zij alleen in Berlijn, maar in oktober 1933 huurt ze in Parijs een appartement
in hetzelfde pand in de rue Antoine Chantin (14de arrondissement) dat een paar
weken eerder ook het nieuwe adres van de Masereels is geworden. Wanneer ze daar
een week voor haar verhuizing uit Hôtel des Champs Elysées een kijkje komt nemen,
wacht haar vanwege Pauline een weinig enthousiaste ontvangst. ‘Pauline eifersüchtig
und sprungbereit,’32 schrijft ze in haar dagboek.

VIII
Je voudrais une peinture plus légère, plus aérée, plus gaie... Je voudrais
me défaire de ce réalisme un peu sombre. Ou plutôt, j'en sens le besoin.33
Frans Masereel aan Georg Reinhart, 27 juli 1934
Hoewel hij in tegenstelling tot George Grosz niet van plan is zich bij het
onvermijdelijke neer te leggen, is Masereel eigenlijk niet veel minder pessimistisch
en slaagt hij er nauwelijks in zichzelf ervan te overtuigen dat hij nog een toekomst
heeft als kunstenaar. Gelukkig kan hij in deze zwarte tijden blijven rekenen op Georg
Reinhart: van 12 maart tot 23 april 1933 loopt in het Museum van Winterthur een
door het stedelijke Kunstverein georganiseerde expositie die na de tentoonstelling
van 1931 in Leipzig de grootste Masereel-expositie van de jaren dertig is: 31 doeken,
27 aquarellen, 27 tekeningen, 23 houtsneden en 49 boeken. Op de tentoonstelling
zijn ook de 13 ontwerpen voor de mozaïeken
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van Reinharts zonnebad te zien, en twee ‘rolboeken’ naar het voorbeeld van Japanse
makimono's - rolschilderingen uit de 12de eeuw - die Reinhart tijdens een van zijn
Aziatische reizen heeft ontdekt. Dank zij de directeur van het Parijse Musée Guirnet
heeft Masereel begin 1932 de originele Japanse exemplaren in de collectie van het
museum kunnen bestuderen voordat hij aan de slag ging met de eerste van de blanco
rollen die Reinhart zich uit Japan heeft laten sturen. Vier van de vijf ‘maki's’ die
Masereel in 1932 en 1933 maakt zijn reeksen penseeltekeningen in zwart en wit; de
vijfde, ‘La plage’, bestaat uit een reeks aquarellen. De twee die in Winterthur worden
geëxposeerd zijn ‘Le vent’ en ‘Maboul City’, een meterslang verhaal van menselijke
dwaasheid - ‘maboul’ is argot voor ‘dwaas’ - dat Reinhart ter sprake brengt in een
brief aan Hermann Hesse:
Een vijf meter lange rol met letterlijk duizenden figuurtjes, een fantastische
en vaak groteske schildering van het leven in een moderne givte stad.
Masereel is niet voor niets Vlaming. Je denkt bij zijn invallen aan Bruegel,
H. Bosch en Ensor... Masereel houdt zelf erg veel van deze ‘Maboul City’.
Zijn vrouw zei me dat hij er in een roes aan heeft gewerkt.34
Behalve in Lübeck en Winterthur zijn er in 1933 ook Masereel-exposities in het
Kunstgewerbemuseum in Zürich en, in juni, in Parijs bij Vorms. Naar aanleiding
van de Parijse tentoonstelling bundelt Vorms twaalf losse houtsneden in de map
Expiations, een bibliofiele uitgave waarvan niet meer dan een honderdtal exemplaren
in de handel wordt gebracht. Dat sommige prenten in deze map weinig met ‘boete’
of ‘zoenoffer’ te maken hebben, vindt zijn verklaring in de ontstaansgeschiedenis:
in september 1932 was Masereel van plan de komende winter ‘een reeks grote
houtsneden’ te maken over de zeven hoofdzonden, maar daarvan is verder geen
sprake meer - wél van een suite van twaalf prenten, ‘Désespoir’, waaraan hij vanaf
februari 1933 werkt. Aangezien ook die nooit het licht zal zien, terwijl met Expiations
twee kleine suites ‘Wanhoop’ en ‘Hoofdzonden’ samen te stellen zijn, is het zo goed
als zeker dat het om prenten gaat die oorspronkelijk voor twee afzonderlijke uitgaven
bestemd waren.
De Expiation-prenten en de grote plaat ‘Somebody loves me’, een variant van ‘Le
baiser’, zijn de enige houtsneden die in 1933 ontstaan. Hoewel de verkoop van zijn
doeken in 1931 zo goed als helemaal stilgevallen is, wil Masereel toch zoveel mogelijk
schil-
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deren en blijft hij verbeten zoeken naar een expressievorm die zijn tegenstrijdige
aspiraties kan verzoenen. Een enkele keer stemmen de resultaten van zijn
experimenten hem euforisch. ‘Dit keer is het gelukt,’ meldt hij in maart 1931 aan
Thea Sternheim, ‘ik heb in een nogal originele stijl een paar goede doeken gemaakt
- veel meer kleur, veel vrijer en veel meer “geschilderd” dan alles wat ik tot nu toe
heb gedaan.’35 In de zomer van 1933 grijpt hij trouwens voor het eerst sinds vijfjaar
opnieuw naar het penseel, ‘om vrijer en subtieler te kunnen werken,’36 en in 1934
blijkt hij op zoek naar een lichter palet, weg van de grijzen. Zijn behoefte aan meer
kleur drijft hem tenslotte in de richting van zijn aquarellen, waarvan hij als schilder
vooral ook de spontaniteit wil bewaren: ‘Je me rapproche de la nature, mais voudrais
en même temps garder le style et la spontanéité de mes aquarelles,’37 schrijft hij in
september X934. Illustratieve werken uit deze jaren zijn het tweede portret van
Pauline, dat van 1932 dateert, het derde geschilderde zelfportret (‘Portrait de l'artiste
dessinant’) uit 1933, en het surrealistische ‘Nu sur la ville’ uit 1934, dat twee jaar
later de grote houtsnede ‘La nuit’ zal inspireren.
Een korte vakantie in Marseille in het voorjaar van 1932 heeft Masereel doen
inzien dat hij een aantal weken of maanden in plaats van een paar dagen in het
buitenland zou moeten werken om nieuwe ideeën op te doen. Ook Zweig vreest dat
Parijs, net als Genève tien jaar eerder, een verlammend effect op de verdere artistieke
ontwikkeling van zijn vriend zal hebben. Vandaar zijn antwoord op een brief
"waarin.Masereel begin 1933 klaagt dat het appartement met het grote atelier in de
rue Hégésippe-Moreau te duur wordt:
Het zou echt jammer zijn, als je nu je atelier zou opgeven, want de
moeilijkste tijd hebben toe wel achter de rug. Zou het eigenlijk niet
verstandiger zijn, als je het via een van de vele Engels-Amerikaanse
agentschappen voor een jaar of een half jaar zou verhuren en met het geld
als een vrije vogel de wereld in zou trekken, naar Spanje of Rusland? Een
mens moet verse krachten opdoen en zich vernieuwen, en zelfs jij, die
jonger bent dan ik, hebt daar niet zoveel tijd meer voor.38
Masereels behoefte om ‘freizügig’ de wereld in te trekken wordt gesmoord onder de
eeuwige praktische bezwaren, al zal hij zowel Spanje als Rusland in de jaren dertig
twee keer bezoeken. Naar Spanje reist hij voor het eerst in september 1932, in het
gezelschap van Pauline, Paule en haar echtgenoot: een autoreis van
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twee weken van San Sebastian, aan de Golf van Biscaje, tot Alicante, aan de
Middellandse Zee. De adembenemende landschappen, de dorpjes van Baskenland,
Castilië en Andaloesië, de grandeur van Sevilla, Granada en Madrid, de wrede
schoonheid van de corrida's - op Masereel maakt het allemaal een even onvergetelijke
indruk als de Goya's en de doeken van Velazquez in het Frado.
De Spaanse impressies inspireren onder andere ‘Souvenir d'Alicarite’ en ‘Matador’,
doeken die hij schildert met een aplomb waar hij zelf versteld van staat. Maar van
die zelfverzekerdheid blijft een jaar later niets over: ‘Tegenwoordig vernietig ik alles
wat ik maak,’ zegt hij in november 1933 in een brief aan Reinhart. Met welke
gedrevenheid hij desondanks blijft doorwerken, illustreert de catalogus van zijn
schilderijen, aquarellen en tekeningen, die voor de jaren 1931 tot en met 1934 niet
minder dan 94 doeken vermeldt. Die lijst bewijst trouwens ook dat hij in de eerste
plaats ‘schilder van de zee’ blijft, de schilder van bijvoorbeeld ‘Bassin de port’ en
‘Matelot et deux filles’, twee doeken uit 1933 die hij zelf tot zijn beste werk uit deze
periode rekent. Het eerste wordt aangekocht door Kurt Wolff; het tweede, een werk
uit de collectie van Reinhart, is het meest bewonderde doek op de expositie van juni
1933 bij Vorms.
Natuurlijk is de noodgedwongen verhuizing in oktober naar een kleiner appartement
in de rue Antoine Chantin niet bevorderlijk voor een onbelemmerde ontwikkeling
van Masereels verdere schildersactiviteit, maar gelukkig worden de woon- en
werkomstandigheden in Equihen vanaf 1933 aanzienlijk comfortabeler: omdat Frans
en Pauline er rekening mee houden dat ze in Parijs op den duur helemaal geen
betaalbare woongelegenheid meer zullen vinden, laten ze het vissershuisje grotendeels
herbouwen, zodat het desnoods als permanent verblijf kan dienen. Het interieur heeft
Frans zelf herschilderd, en in een brief aan Thea maakt hij de sarcastische opmerking
dat de aanhoudende crisis in de kunsthandel hem in de nabije toekomst misschien
wel zal noodzaken zijn beroep te maken van ‘la peinture en bâtiment’.

IX
‘Jij bent toch wel een vreselijk goed functionerende griepontvanger, dat je je die
luxegrap om de twee jaar kunt permitteren,’39
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antwoordt Zweig wanneer Masereel in januari 1933 meldt dat hij weer eens met een
griepaanval geplaagd zit. Gelukkig blijkt het virus minder virulent dan twee jaar
eerder, toen Zweig bij een bezoek aan de Masereels ‘het hele huis bedlegerig’ aantrof:
zowel Frans en Pauline als Charlotte, hun inwonende huishoudster van de laatste
tien jaar. Frans en Pauline waren na een paar weken weer op de been, maar Charlotte
hield aan de zware griep een ‘longontsteking’ over die te laat werd herkend als
tuberculose. Haar dood in oktober 1931 is het tweede van vier sterfgevallen die
Masereel in deze periode sterk aangrijpen - een maand eerder, vlak voor zijn vertrek
uit Equihen, heeft hij beneden op het strand het twaalfjarige zoontje van Engelse
vakantiegangers zien verdrinken voordat hij te hulp kon komen. Als een persoonlijk
verlies ervaart hij in juni 1933 het overlijden van zijn oude kameraad Blampain, een
visser die de verpersoonlijking is van alles wat hij in de mensen van Equihen
bewondert en respecteert: ‘een ras dat weldra zal uitsterven: goed en gastvrij als
weinig “geciviliseerden”.’ In een aandoenlijk laatste gebaar van vriendschap heeft
Blampain hem zijn vistuig nagelaten, het dierbaarste van zijn schamele bezittingen.
In het voorjaar van 1934 tenslotte wordt Masereels zesenzestigjarige moeder zwaar
ziek. Wanneer hij in april twee weken in Gent verblijft, hoort hij van haar arts dat
ze nog maar een paar maanden te leven heeft. Hij zal haar niet meer terugzien. Louise
Lava overlijdt op 1 juli en wordt blijkens de kennisgeving in La Flandre Libérale
begraven ‘dans la plus stricte intimité’. Aan Reinhart schrijft Masereel:
Maman est morte sans souffrir, presau'en dormant. Je ne l'ai plus revue
et n'ai pas voulu la voir morte. Je préfère garder le souvenir de la vie, car
l'image d'un mort - j'en ai fait l'expérience - me reste toiijours et remplace
l'image de la vie.40
Omdat Louis Lava de eenzaamheid van het grote lege huis in Gent niet aankan, reist
hij na de begrafenis met Frans en Pauline voor een paar dagen mee naar Equihen.
Het wordt zijn laatste bezoek, want helaas herhaalt de farniliegeschiedenis zich: zoals
Masereels moeder na de dood van haar eerste echtgenoot in een eindeloze,
onverkwikkelijke erfenisaffaire betrokken raakte, zo ontstaat vanaf 1935 tussen de
kinderen uit haar twee huwelijken een typische familievete die nooit meer bijgelegd
zal worden - een van de geschillen betreft het door Frans geschilderde portret van

Joris van Parys, Masereel

277
hun moeder. In een van haar brieven aan hem staat een zin die illustreert dat haar
oudste zoon altijd haar oogappel is geweest. ‘Als ik doodga, natuurlijk zo laat
mogelijk,’ schrijft ze, ‘moeten ze dit opschrift op mijn graf zetten: Hier rust de moeder
van Frans Masereel.’41

X
Over de reacties van het Londense cinefiele publiek op de première van Idee in
december 1934 is niets bekend, wél over die van het publiek in de Brusselse bioscoop
waar de film kort nadien eveneens wordt vertoond. ‘Men schaterde het uit,’ herinnert
Louis Paul Boon zich, ‘want in de ogen van het geblaseerde maar onwetende publiek
was hier een amateur aan het werk, helemaal niet te vergelijken met een Walt
Disney.’42 Vanwege de gebrekkige animatie, die inderdaad primitief aandoet in
vergelijking met de vloeiende beweging van de eerste Disney-produkten, raakt Idee
na een korte carrière in filmclubs compleet vergeten - tot de Fransman André Martin
in 1959 een negatief terugvindt in de Parijse Cinémathèque. Op zijn zesenzestigste
zal Bartosch met behulp van een tweede, beschadigde Engelse kopie die in het Musée
Guimet is opgedoken, een nieuwe montage maken, zodat de film eindelijk in
standaardformaat en met een bevredigende weergave van Honeggers muziek kan
worden vertoond. De nieuwe montage is een dure, bewerkelijke zaak, die zonder de
steun van onder andere de Compagnie Jean Renoir nooit te betalen was geweest.
Bartosch zelf zal de wedergeboorte van Idee niet meer meemaken. Hij overlijdt in
1968, een jaar voordat de film naar aanleiding van Masereels tachtigste verjaardag
voor het eerst opnieuw wordt vertoond. Dat de film na de ‘restauratie’ niet opnieuw
in de archieven van cinematheken verdwijnt is te danken aan Maria Bartosch, die
jarenlang alles in het werk stelt om het levenswerk van haar man van de vergetelheid
te redden. Door haar koppig volharden komt er eindelijk een compleet negatief,
waarvan twee 35mm-kopieën worden gemaakt. In januari 1970 laat ze Masereel
weten dat Idee is vertoond in een studio van het Quartier Latin, ‘devant un ciné-club
qui lui a réservé un accueil très chaleureux’43, en in de loop van dat jaar is de film
onder andere ook te zien tijdens de Dagen van de korte film in Tours. Hij wordt
geselecteerd om te worden vertoond in acht Maisons de la Culture, in juni koopt de
Duitse televisie de uitzendrechten,
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en in de jaren zeventig en tachtig wordt hij een aantal keren geprogrammeerd naar
aanleiding van Masereel-exposities, onder andere die van 1984 in het Schiller Museum
in Marbach.
Niet alleen de film van Bartosch levert Masereel in de jaren dertig extra publiciteit
op. In 1931 wijdt Klaus Mann een opstel van vijf bladzijden aan hem in Auf der
Suche nach einem Weg en in 1934 is de houtsnijder zelf te zien in de documentaire
film Les mains de Paris, waarvoor in maart van dat jaar opnamen in zijn atelier zijn
gemaakt. Masereels werk blijkt in die jaren ook een bron van inspiratie voor andere
kunstenaars: in april 1936 gaat in het Brusselse Paleis voor Schone Kunsten Histoire
d'une Idée in première, een ‘choreografische satire’ van Elsa Darciel naar Masereels
houtsneden, met muziek van Erik Satie en Arthur Honegger. En in Zürich is er in
maart 1938 de première van Jemand44, een ‘wereldlijke cantate’ van Hans Sahl naar
Die Passion eines Menschen.
In de inleiding van het gezamenlijke Masereel-nummer van de Vlaamse tijdschriften
Kunst en Opbouwen dat in het voorjaar van 1931 verschijnt, zegt de Gentse
galeriehouder André Vyncke dat in Vlaanderen telkens weer de namen Minne, Ensor,
Permeke, Van de Woestijne, Servaes, De Bruycker en Laermans vallen als er sprake
is van de grote moderne kunstenaars van eigen bodem, terwijl het toch Masereel is
die ‘Vlaanderen's roem verder droeg dan wie ook’. Hoe ver - daar heeft Masereel
zelf nog geen weet van. Terwijl de boodschap van zijn Idee door de
geweldsideologieën van Hitler en Stalin wordt platgewalst, fungeert zijn werk aan
het ander eind van de wereld wel degelijk als ‘art de combat’: in een China dat onder
de terreur van de Kwomintang leeft, zien in 1933 dank zij de schrijver Loe Siuun
illegale uitgaven van vier van zijn houtsnedensuites het licht. Door het communistische
bewind wordt Loe Siuun later geproclameerd tot ‘vader van de moderne Chinese
literatuur’, maar tijdens zijn leven - hij overlijdt in 1936 - is hij vanwege zijn
onafhankelijke, kritische standpunten even weinig geliefd bij de communisten als
bij de nationalisten. Gedurende de vervolging van vooral linkse intellectuelen door
de Kwomintang moet hij in 1933 onderduiken in Sjanghai, en daar brengt hij eerst
een goedkope editie van Die Passion eines Menschen in de handel, een van de Duitse
boekjes die hij tijdens zijn studie in Japan heeft leren kennen en waarvan hij via een
Japanse boekhandel in Sjanghai een exemplaar heeft bemachtigd. Voor hem speelt
overigens niet alleen de toepasselijkheid op de concrete situatie in China een rol. Dat
hij Masereels werk in het algemeen een voorbeeldfunctie toekent, blijkt uit het
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feit dat hij in 1933 ook nog edities van Mon livre d'heures, Le soleil en Histoire sans
paroles uitgeeft. Van het bestaan van de roofdrukken hoort Masereel pas tijdens zijn
Chinese reis in 1958.

Houtsnede uit Idée, 1920

Eindnoten:
1 ‘Berthold Barlosch... werkt momenteel in Parijs aan een trucfilm, een vrije bewerking van Frans
Masereels houtsnedenroman “Idée”. Uit de typisch onstuimige stijl van Masereels houtsneden,
met zijn brutale, scherpe zwart-witten heeft hij een nieuwe trucfilmtechniek van een
buitengewone schoonheid en subtiliteit weten te ontwikkelen, die het midden houdt tussen de
silhouettefilm en de tekenfilm.
2 Alexandre Alexeieff en Claire Parker, ‘About Berthold Bartosch’, in Experimental Animation.
An illustraied anthology by Robert Russet and Cecile Starr; New York 1976, p. 85.
3 Id., p. 86.
4 Henry Van de Velde, typoscript van een lezing over FM in het Museum voor Schone Kunsten
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6 Jean Lévy, ‘Une révolution dans le dessin animé’ in Revue du Cinéma; Parijs, december 1931,
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Reinhart heeft FM het over de novelle ‘Der Bettier’ van Hans, die hij gaarne zou illustreren.
11 FM aan Georg Reinhart, 2.11.1934 (BW): ‘Het is erg mooi, wat hij heeft gemaakt, sinds Pacific
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41 FM citeert deze woorden in zijn brief van 6.9.1957 aan zijn broer Robert (ARM). De brieven
van zijn moeder die hij in 1957 na jaren weer in handen heeft zullen later spoorloos verdwijnen.
42 Louis Paul Boon in de catalogus van de reizende Masereel-expositie van het Vlaamse Ministerie
van Cultuur van 1973.
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Menschen’, tekst van Hans Sahl, muziek van Viktor Halden. De wereldpremière in Zürich vond
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Moskou, mei 1935. Boven, v.l.n.r.: René Arcos, Frans Masereel, Bertolt Brecht, Sergej Tretjakov in
de Moskouse parachutistenclub (op de voorgrond Nina Kameneva). Onder: Masereel op bezoek bij
het Moskouse tekenaarscollectief Koekriniksi
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Hotel Moskva
(1935-1936)
I
Liéber Frans, zu den guten Dingen, die ich mir manchmal ausdenke,
gehörte eimnal ein Tag, zzuei Tage mit Dir allein am Meer oder in einer
Stadt oder aufeiner Reise zit sein... Was ich am liebsten täte, wäre, dass
wir in diesem Herbst znsammen auf zwei Monate nach Russland fahren
und dorten zusammen ein Buch machen, Darstellung und Zeichnung. Ich
garantiere Dir, dass das Buch über die Welt ginge.1
Stefan Zweig aan Frans Masereel; Salzburg, 13 juni 1931
Terwijl Masereel wegens zijn paspoortaffaire pas vanaf 1929 aan een reis naar
Moskou kan denken, is een aantal vrienden en kennissen van hem al eerder in de
Sovjetunie geweest. Van George Grosz heeft hij het verhaal over diens reis van 1922
gehoord. In 1927 heeft hij Le voyage de Moscou van Georges Duhamel en L'autre
Europe, Moscou et sa foi van Durtain gelezen, en in 1929 Vers l'austre flamme. Après
seize mois dans l'URSS van Panaït Istrati - de eerste communist die een kritisch
reisverslag schrijft en daarom tot aan zijn dood in 1935 door zijn vroegere
partijvrienden wordt verketterd. En tenslotte heeft ook Zweig hem het een en ander
over het Rusland van de jaren twintig kunnen vertellen. In 1927 zijn in Leningrad
de eerste delen van Zweigs verzameld werk verschenen - met een inleiding van
Maxim Gorki in het eerste deel en een door Masereel getekend portret in het tweede
- en in september 1928 is de auteur uitgenodigd om de viering van het looste
geboortejaar van Tolstoj bij te wonen. Op een kaart aan Masereel schrijft hij: ‘Mon
cher Frans, je suis à Moscou et nous pensons avec ferveur à toi. Quelle merveille! Il
faut venir!’ De kaart is mee ondertekend door etser en houtsnijder Alexej Kravtsjenko,
die zich ‘votre admirateur lointain’ noemt, en door dichter en kunsttheoreticus Abram
Efros, die Masereel in Parijs heeft leren kennen.2
Wegens de systematische onderdrukking van alle individuele vrijheden en rechten
houdt Zweig aan zijn bezoek in Moskou ge-
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mengde gevoelens over, maar hij blijft ervan overtuigd dat alleen in de Sovjetunie
de vitaliteit voorhanden is voor de verjongingskuur die Europa nodig heeft. Een
injectie met de energie die de Russische Revolutie mogelijk heeft gemaakt lijkt hem
het enige middel om Europa af te helpen van zijn oude kwalen. ‘Ex oriente lux, alleen
uit Rusland kan de vernieuwing voor dit bouwvallige Europa komen’3 zo concludeert
hij in juni 1931 in een brief aan Masereel. Een conclusie waaraan hij het voorstel
vastknoopt om in het najaar samen voor een paar maanden naar de Sovjetunie te
reizen en hun ervaringen te boek te stellen: een reportage in woord en beeld die eerst
als artikelenserie in een krant of tijdschrift en daarna in boekvorm zou verschijnen.
Van zijn Amerikaanse uitgever denkt Zweig zonder moeite de nodige voorschotten
los te krijgen om de reis te financieren: ‘ik denk dat we in zes, acht weken aan de
Chinese grens in Turkestan en op de Krim zouden kunnen staan, dat zou geweldig
zijn.’4 Op de vraag of hij er zelf wel echt zin in heeft, antwoordt Masereel dat hij
natuurlijk enthousiast is en dat ze liefst zo snel mogelijk een afspraak moeten maken
om de praktische details te bespreken - ‘Ik zie ons al op de Krim.’5
In 1922 is een soortgelijk project van George Grosz en de Deense auteur Martin
Andersen Nexö al kort na hun vertrek gestrand omdat de twee absoluut niet met
elkaar konden opschieten. Bij Zweig en Masereel is dat risico onbestaande, maar
hun plannen zullen om andere redenen in het water vallen. De Amerikaanse uitgever
haakt in extremis af, en de Duitse kranten die Zweig polst hebben vanwege de crisis
evenmin geld over voor het project. Omdat hij vasthoudt aan zijn weigering om ‘ook
maar één roebel subsidie’ te accepteren, wordt de reis uitgesteld en tenslotte afgesteld.
Overigens zou ze in elk geval niet zijn doorgegaan, want zelfs in het voorjaar van
1934 nog weigert België Masereel de nodige vergunning om met een paar Franse
schilders op uitnodiging van Moskouse collega's naar Rusland te reizen. Een weigering
die nog steeds verband houdt met zijn theoretische militaire verplichtingen, die pas
op zijn 45ste verjaardag vervallen. Vanaf 31 juli 1934 kan Brussel zijn vrijheid van
reizen niet meer beperken, zodat niets hem belet in te gaan op een nieuwe uitnodiging
uit Moskou, naar aanleiding van de derde Masereelexpositie die het Museum voor
Moderne Westerse Kunst, de latere Tretjakov Galerie, in mei en juni 1935 zal
organiseren.
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Quant á ton voyage en Russie, j'ai peur que cela ne te nnise pour la vente
de tes oeuvres... Le brult court dèjà (tu m'as dit qu'il était faux) que tu sois
communiste; un voyage en Russie aux frais des bolchéviques sera pour
beaucoup de gens la preuve que ce bruit est fondé.6
Georg Reinhart aan Frans Masereel; 7 april 1933
Reinharts bezwaren tegen een reis naar de Sovjetunie heeft Masereel in 1933 al
weggewuifd. Om te beginnen zal hij niet de eerste met-communist zijn die Rusland
bezoekt, en bovendien denkt hij er niet aan ‘op kosten van de bolsjevieken’ naar
Moskou te gaan. De uitnodiging is trouwens niet afkomstig van een partij-instantie
maar van de VOKS, de Moskouse Dienst voor culturele betrekkingen met het
buitenland, en de reis wil hij zoveel mogelijk betalen van de opbrengst van de werken
die hij aan het Museum voor Moderne Westerse Kunst en het Poesjkin Museum heeft
verkocht. Op het gerucht dat hij communist zou zijn, reageert hij met de laconieke
opmerking dat hij daar alvast in Parijs nog niets van heeft gehoord. Hij had er nog
bij kunnen zeggen dat het in communistische milieus beter dan waar ook bekend
moet zijn dat hij zich niet bezighoudt met politiek en dat zijn geïsoleerde positie als
artiest evenzeer het gevolg is van de doctrinaire kunstopvatting van communisten
als van de desinteresse van de Parijse kunsthandel. In het eerste nummer van het in
1929 opgerichte blad Die Linkskurve bijvoorbeeld distantieert KPD-dichter Johannes
R. Becher zich van ‘links-burgerlijke’ auteurs als Ernst Toller en Kurt Tucholsky,
en zelfs van Henri Barbusse, omdat hij vindt dat ‘proletarische literatuur’ alleen kan
worden geproduceerd door auteurs die zelf uit het proletariaat stammen, niet door
sympathiserende collega's van burgerlijke afkomst. Het aardige van dat axioma is,
dat Becher als zoon van een rechter niet voldoet aan zijn eigen criterium voor een
‘proletarisch-revolutionaire’ kunst en literatuur. Per definitie is daarin evenmin plaats
voor Masereel, die behalve zijn burgerlijke afkomst ook zijn anarchistische
overtuiging tegenheeft en bovendien het tegendeel van een klas se gebonden kunst
voorstaat. In de jaren 1933 tot 1935, de periode waarin de Masereels en de emigranten
Johannes en Lilly Becher in de me Antoine Chantin onder hetzelfde dak wonen,
ontstaat niettemin een vriendschappelijke relatie, die alle verschillen van mening zal
overleven.
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Intussen wordt Masereel in de Sovjetunie zelf niet zo dogmatisch beoordeeld: in de
catalogus van de Moskouse Masereel-ex-positie van 1930 noemt Anatoli Loenatsjarski
de Vlaamse houtsnijder ‘een van de meesters van de proletarische grafische kunst
van de toekomst’. Hoe komt het dan dat er geen Russische edities van de
houtsnedensuites verschijnen? Natuurlijk is Idée voor het stalinisme niet minder
subversief dan voor het nazisme, en allicht is de anarchistische inslag in Mon livre
d'heures en Le soleil de voornaamste reden waarom de censuur ook die boekjes uit
de handen van Russische Masereel-bewonderaars houdt. Maar waarschijnlijk is er
nog ten minste één andere reden, die kan verklaren waarom zelfs 25 Images de la
passion d'un homme nooit in Moskou is uitgegeven. ‘Als je onze boeken leest en
onze films ziet,’ zegt Ilja Ehrenburg in 1965, ‘dan hebben een jongen en een meisje
die op elkaar verliefd zijn, tot voor kort niets beters te doen gehad dan hand in hand
patriottische liederen te zingen.’7 Aangezien Masereels jongens en meisjes mensen
van vlees en bloed zijn, is het niet verwonderlijk dat de puriteinse sovjetmoralisten
zijn beeldromans totaal ongeschikt vinden voor een orthodoxe revolutionaire
opvoeding van het proletariaat. In elk geval zorgen zij ervoor dat de naam Masereel
in de Sovjetunie hoofdzakelijk wordt geassocieerd met de anti-kapitalistische pacifist
van de satiren uit de Geneefse oorlogsjaren en met de grote houtsneden, tekeningen
en aquarellen die het decadente materialisme van de westerse maatschappij hekelen.
Masereel doet zijn best om het politiek-propagandistische aspect van zijn Russische
reis te negeren, maar het spreekt vanzelf dat de Moskouse instanties die hun fiat
hebben moeten geven hem wel degelijk een plaatsje in hun propagandapuzzel hebben
toebedacht. De reisformaliteiten worden vervuld door eerste secretaris Socholin van
de Parijse ambassade, een voormalig medewerker van Loenatsjarski, en de eigenlijke
uitnodiging ontvangt Masereel van schrijver-diplomaat Aleksandr Arosev, die in
december 1934 naar Parijs komt en de VOKS-delegatie aanvoert die hem zes maanden
later op het perron in Moskou verwelkomt.
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III
Comme Faust, je vendrais mon âme á tous les diables pour n'avoir que
vingt ans. Si vous étiez ici, vous penseriez comme moi, j'en suis certain.
On m'afait ici une réception très chaude et depuis je vis dans un tourbillon
impossible à décrire. Je ne dors que quatre a six heures par nuit. Je prends
sur mon repos le temps nécessaire á faire des dessins qu'on me demande
trois fois par jour.8
Frans Masereel aan Romain Rolland; Moskou, 7 mei 1935
Het briefje dat Masereel twee weken na zijn aankomst in Moskou aan Romain
Rolland schrijft, doet denken aan ‘de permanente hoogspanning’ waarin Zweigs
verblijf zeven jaar eerder verliep, aan ‘de nevel van een lichte geestelijke roes’9 die
hem beving toen hij werd ondergedompeld in een maatschappij waarin alles constant
in beweging scheen. Net als Zweig toen voelt Masereel zich overrompeld door de
impulsieve hartelijkheid waarmee hij overal wordt ontvangen. Elke begroeting gaat
gepaard met broederlijke omhelzingen en betuigingen van vriendschap die des te
aandoenlijker zijn omdat hij geen woord Russisch verstaat en zijn bewonderaars
meestal geen andere taal spreken. ‘Met de meesten kon je niet praten,’ schrijft Zweig,
‘maar je begreep elkaar toch. Soms stond er een op, kwam naar je toe, noemde de
titel van een van je boeken, wees naar zijn hart om uit te drukken “ik vind het heel
mooi”, pakte dan je hand en schudde die alsof hij uit louter liefde al je gewrichten
wilde kraken.’10 Ongetwijfeld maakt Masereel vergelijkbare situaties mee, want
behalve zijn Moskouse exposities van 1926 en 1930 hebben ook het in 1923
uitgegeven bundeltje ‘politieke’ tekeningen uit La Feuille (Polititsjeskie Rizoenki)
en de Russische edities van onder andere Liluli en Hôtel-Dieu ervoor gezorgd dat
zijn naam hier algemeen bekend is. Vandaar de uitgebreide aandacht van de Moskouse
pers voor zijn bezoek, met artikelen en interviews in de Izvestia, de Literatoernaja
Gazeta en Journal de Moscou en de Duitstalige emigrantenbladen Internationale
Literatiir en Deutsche Zentral-Zeitung. ‘Hier in Moskou noemen jullie mij een
revolutionair kunstenaar,’ zegt hij in een van de interviews, ‘terwijl de meeste artiesten
in Parijs vinden dat ze revolutionair bezig zijn als ze met vormen experimenteren...
Tendenskunst is in hun ogen geen kunst. Ze vergeten welke rijke oogst bijvoorbeeld
de middeleeuwse tendenskunst heeft voortgebracht.’11 Maar ook over het ‘socialistisch
rea-
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lisme’ op de exposities van soyjetkunst die hij in Moskou bezoekt heeft hij zo zijn
mening: ‘Veel te vaak trof ik een fotografisch naturalisme aan. Bij een aantal artiesten
zag ik veel talent en een goede techniek, maar hun werk heeft geen diepgang en ze
beperken zich vaak tot een oppervlakkig “afschilderen”. Ze schilderen een arbeider
op exact dezelfde manier als een appel op een bord.’12 In de inleiding voor de catalogus
van zijn eigen expositie schrijft hij dat kunst het beste in de mens naar boven moet
brengen en hem inspireren en steunen in de strijd voor een wereld waarin geen plaats
is voor oorlog en onderdrukking.
Op de opening van de expositie, op 17 mei, is zo wat elke Moskouse graficus van
naam present: van houtsnijder Alexej Kravtsjenko en affiche-ontwerper Dmitri Moor
tot de tekenaars Mikhail Koeprianov, Porfiri Krilov en Nikolaj Sokolov - het trio
van het collectief Koekriniksi - die een unieke functie hebben als erkende leveranciers
van satiren op de bureaucratie en de ‘Lijanden van de Staat’. Nog gedenkwaardiger
is de kennismaking met schilder en decorontwerper Pjotr Kontsjalovski, met
theatermaker Aleksandr Tairov13 en met Sergej Tretjakov, toneelauteur en vertaler
van Bertolt Brecht - die overigens zelf van maart tot mei in Moskou verblijft. Tot de
Duitse communisten die hier na 1933 permanent asiel hebben gevonden, behoort de
graficus Heinrich Vogeler. Hij interviewt Masereel voor de Deutsche Zentral-Zeitung
en schrijft naar aanleiding van de expositie een stuk voor het pas opgerichte blad Die
Internationale Literatur van Becher, die begin 1935 naar Moskou is verhuisd. In
1937 zal Vogeler een Russische Masereel-monografie publiceren.
Een bijzondere verrassing tenslotte betekent het weerzien met oude bekenden uit
de Geneefse kolonie van vluchtelingen, ballingen en beroepsrevolutionairen zoals
Grigori Sokolnikov, die in 1935 al een indrukwekkende carrière achter de rug heeft:
van 1921 tot 1926 was hij minister van Financiën en daarna achtereenvolgens minister
van de Olie-industrie, ambassadeur in Londen en onderminister van Buitenlandse
Zaken. De initiatiefnemer van zijn eerste twee Moskouse tentoonstellingen ziet
Masereel niet meer terug. In 1933, vier jaar na zijn ontslag als minister van Onderwijs
en Cultuur, was Loenatsjarski benoemd tot ambassadeur in Spanje, maar die post
heeft hij nooit bekleed: toen hij in juli van dat jaar naar Madrid reisde, is hij onderweg
in Menton overleden.
In tegenstelling tot zijn reiskameraad René Arcos, die ‘hier een beetje verloren
loopt’, laat Masereel zich in Moskou niet des-
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oriënteren door de dimensies en proporties van een land dat in feite een subcontinent
is. ‘Alles is hier enorm, helaas ook het gebrek aan stiptheid,’ grapt hij wanneer hij
constateert dat hij voor iedere afspraak, ontvangst of bijeenkomst ten minste een uur
te vroeg arriveert. Hoewel hij elke dag op drie, vier verschillende adressen verwacht
wordt en ook nog tijd moet zien te vinden om de tekeningen te maken waar redacties
en uitgevers van alle mogelijke publikaties hem om smeken, ziet hij toch kans af en
toe gewoon de straat op te gaan en zich door zijn tolk Niba Medlova - een Georgische
die als kind met haar ouders in Parijs heeft gewoond - allerlei aspecten van de stad
te laten tonen waarvoor in het gestroomlijnde programma van de Intourist-reiziger
en de officiële genodigde geen plaats is. Behalve de kerken en paleizen van het
Kremlin, de historische parken en pleinen en het moderne centrum, dat door de
hoogbouw razendsnel aan het veranderen is, ziet Masereel ook de oude stadsbuurten
vlak buiten het centrum, waar kippen en varkens nog op straat rondscharrelen tussen
schamele houten huisjes. Hier lijkt het wel of Moskou nog altijd een groot dorp is
waar de tijd stil staat, maar de gloednietiwe metro - opengesteld op 27 april - is een
even indrukwekkend bewijs van het tegendeel als de massademonstratie van 1 mei
op het Rode Plein.
Naast zijn Frans sprekende tolk Nina heeft Masereel in Moskou een exclusieve
Engelstalige gids: niemand minder dan Ivy Low, echtgenote van minister van
Buitenlandse Zaken Litvinov. Zij is de dochter van een Engels journalist, is voor de
oorlog in Londen getrouwd met beroepsrevolutionair Maksim Litvinov maar heeft
haar Britse nationaliteit nooit opgegeven, zodat ze als enige buitenlandse in de
gesloten wereld van de Kremlin-elite een status heeft weten te behouden die haar
naar sovjetnormen een benijdenswaardig grote persoonlijke vrijheid garandeert.
Masereel ontvangt een uitnodiging voor een privé-bezoek, en op een middag neemt
mevrouw Litvinov hem mee de stad in om hem te laten zien hoe de boekhandel hier
werkt: de winkel waar ze haar boeken koopt blijkt zo goed als leeg, en met een aantal
andere leeshongerige Moskovieten moeten ze in de rij wachten tot vrachtwagens de
volgende levering aanvoeren. Een paar uur later is de zaak opnieuw leeggekocht.
Op 26 mei vertrekt Masereel voor een tiendaagse treinreis naar de Oekraöne, waar
hij sinds zijn exposities van 1931 in Odessa, Kiëv en Charkov even bekend is als in
Moskou. Op het programma staan bezoeken aan de grote steden en vanzelfsprekend
een
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bezichtiging van de in 1932 voltooide stuwdam op de Dnjepr, het pronkstuk van het
eerste vijfjarenplan. Terwijl de grootse landschappen voorbijschuiven, heeft hij er
geen vermoeden van dat twee jaar eerder duizenden boerengezinnen uit dit
vruchtbaarste gebied van Rusland zijn gedeporteerd en duizenden anderen zijn
gecrepeerd tijdens de hongersnood die het directe gevolg was van de gedwongen
collectivisatie van de landbouw.
Wanneer hij twee weken later in Moskou terugkeert, blijkt de belangstelling voor
de Masereer-expositie zo groof, dat de organisatoren hebben besloten ze twee weken
te verlengen. Eind juni zal ze verhuizen naar de Georgische hoofdstad Tbilisi. Ook
daar wordt Masereel voor de opening verwacht, maar na zes hectische weken voelt
hij niets meer voor de lange treinreis naar het zuiden - trouwens ook niet voor een
luchtreis, want zijn vertrouwen in Russische vliegtuigen is niet erg groot. Bovendien
wil hij in elk geval nog voor een paar dagen naar Leningrad, een stad die hem wegens
haar kosmopolitisch karakter veel meer zal aanspreken dan Moskou. Hij maakt lange
wandelingen langs de Neva-rivier, bezichtigt de eilanden en het Marijinski Theater
- later omgedoopt tot Kirov Theater - en zwerft uren rond in het Hermitage, in het
oude Winterpaleis, waar hij vooral onder de indruk komt van de Rembrandts. Wat
hij bijzonder aandoenlijk vindt, zijn de groepen arbeiders en boeren die duidelijk
voor het eerst in hun leven een museum bezoeken. In de zalen van het Hermitage
komt hij ze overal tegen, onwennig, op grote vilten pantoffels achter de gids aan
sloffend, kijken en luisteren ze met de gretigheid van iemand die een achterstand
van eeuwen in één keer wil ophalen. Die leergierigheid, die hem ook bij andere
gelegenheden opvalt, lijkt Masereel een van de onomkeerbare positieve resultaten
van de Revolutie.
Hoe aanstekelijk het vooruitgangsoptimisme op hem heeft gewerkt, blijkt uit de
brief die hij de dag na zijn terugkeer in Parijs, op 15 juni, aan Rolland stuurt. In zijn
euforie heeft hij het gevoel dat hij een verjongingskuur heeft ondergaan en dat hij
als kunstenaar in de Sovjetunie zijn ware roeping heeft ontdekt:
Voor mij liggen ginder alle mogelijkheden open, en ik heb er ttoee maanden
lang geleefd in een sfeer die ik moeilijk onder woorden kan brengen... In
elk opzicht zoas deze reis een leerzame ervaring. Ze heeft ervoor gezorgd
dat een aantal dingen die ik aanvoelde mij definitief duidelijk zijn
geiworden. Ik voel me jonger en optimistischer dan ooit. Ginder heb je
iets om voor te leven en te werken, terwijl je hier... Ik voelde mijn hart
ineenkrimpen toen ik het grondgebied van de Sovjetunie verliet!14
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De permanente demonstratie van enthousiaste vastberadenheid, noch het grenzeloze
vertrouwen in de toekomstige heilstaat hebben hun effect gemist op de gevoelsmens
en de idealist-tegen-beter-weten-in die Masereel is gebleven. Bovendien is hij
teruggekeerd met de levensgrote illusie dat het stalinisme niet meer is dan een
overgangsfase in een revolutionair proces dat zal resulteren in een wereld zonder
onderdrukking en geweld. In het voorjaar van 1935 schijnt die illusie des te
geloofwaardiger omdat uitgerekend tijdens zijn verblijf in Moskou de
Volksfront-campagne is gestart waarmee Stalin het buitenland ervan wil overtuigen
dat hij een respectabel staatsman is, dat hij van de Sovjetunie een democratie wil
maken en met de socialisten front wil vormen tegen Hitler. Vandaar de relatieve
tolerantie die het regime zichzelf een paar jaar lang oplegt - dat wil zeggen: voor het
oog van de buitenwereld, want tegelijk beginnen de massale zuiveringen binnen de
Partij. Het cynische toeval wil, dat Masereel als gast van de Litvinovs aan tafel heeft
gezeten met de man die het boegbeeld van Stalins Volksfront-politiek is maar de
buitenlandse sympathie die hij daarmee oogst uitsluitend te danken heeft aan zijn
efficiënte camouflage van de binnenlandse terreur. Hoe efficiënt Litvinov te werk is
gegaan, bewijzen de snelle resultaten van het charme-offensief in die lente van 1935:
de officiële erkenning van de Sovjetunie door de nieuwe Belgische regering en het
Frans-Russische vriendschapsverdrag, dat door premier Laval in mei in Moskou
wordt ondertekend.
Voor nog meer positieve publiciteit zorgt het door Moskou gefinancierde
internationale schrijvers congres dat in juni in Parijs bijeenkomt. Aldous Huxley,
Robert Musil, Bertolt Brecht, Heinrich Mann, Boris Pasternak, André Gide, André
Malraux en Ilja Ehrenburg zijn alleen maar de bekendste namen op de
indrukwekkende deelnemerslijst. Doel van het congres is de oprichting van een
internationale schrijversbond die concreet gestalte kan geven aan het uitgangspunt
dat een keuze tegen het fascisme per definitie een keuze voor het communisme
betekent. Wanneer Masereel tijdens zijn zomervakantie in Pas de Calais en België
de kranteberichten over het congres leest, is hij meer dan ooit geneigd die simplificatie
te onderschrijven. In tegenstelling tot Reinhart ziet hij Stalin in vergelijking met
Hitler duidelijk als het minste van twee kwaden, en ongetwijfeld is de alles
overschaduwende dreiging van het fascisme van invloed op zijn beoordeling van
wat hij in Moskou heeft beleefd.
Wat heeft hij overigens zelf gezien van de onfrisse aspecten
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van het regime? De enige schaduw op zijn reis was een bizar voorval in een nachttrein,
in de coupé die hij met zijn tolk en een Engels echtpaar deelde: ‘Terwijl we sliepen,
rond twee uur 's ochtends, zijn ze de coupé binnengedrongen, ik weet niet op welke
manier, misschien hebben ze chloroform gebruikt. Ze hebben mijn portefeuille
gestolen met mijn geld, mijn paspoort en twee schetsboekjes.’15 De euforie waarin
hij uit Moskou is teruggekeerd bewijst in elk geval dat hij niet is geconfronteerd met
het soort ontnuchterende situaties dat een domper op de reizen van Zweig en Rolland
heeft gezet. Toen Zweig na een feestelijke bijeenkomst met studenten in zijn
hotelkamer terugkeerde, vond hij in de zak van zijn jas een brief die hem waarschuwde
voor de listen en lagen van het regime: ‘Vergeet u, bij alles wat ze u laten zien, niet
dat ze u ook veel niet laten zien. Denkt u eraan, dat de mensen die met u praten
meestal niet zeggen wat ze zouden willen zeggen, maar alleen wat ze tegen u mogen
zeggen. We worden allemaal in de gaten gehouden, en u zelf niet minder. Uw tolk
geeft elk woord door.’16 Ook de twee weken die Romain Rolland kort na Masereel
in de Sovjetunie heeft doorgebracht zijn niet bepaald verlopen zoals hij ze zich had
voorgesteld. In een brief aan Zweig bericht hij nadien wel over de hartelijke sfeer in
de datsja van zijn oude vriend Gorki en over de bemoedigende, ‘verhelderende
gesprekken’ die hij met Boecharin, Jagoda en Stalin zelf heeft kunnen voeren, maar
achteraf zal blijken dat de werkelijkheid er enigszins anders uitzag. Gorki heeft niet
eens een uitreisvisum gekregen voor het congres in Parijs, waar hij als eregast werd
verwacht, en vier jaar later geeft Rolland in een gesprek met Charles Vildrac toe dat
zijn bezoek van 1935 een allesbehalve opwekkende ervaring is geweest: Gorki leefde
in voortdurende angst dat hij zou worden vergiftigd. Hoewel Rolland dat voorlopig
zelfs voor zichzelf niet wil toegeven, betekent zijn Russische reis het begin van het
einde van zijn illusies over het communisme, terwijl Masereel zich nooit méér illusies
heeft gemaakt dan nu: ‘Ik wou dat ik u mondeling het verhaal kon doen van al mijn
indrukken. Als ik schrijver was, zou ik u 300 getypte vellen sturen. Het zou een
boeiende roman zijn, dat kan ik u verzekeren.’17

Joris van Parys, Masereel

291

IV
Un groupe d'écrivains libres? Oui, un vaste groupe... Des intellectuels
qui ont rallies la Révolution aux intellectuels catholiques qui ont maintenu
le parti de la Liberté... Ce groupement est rendu possible - comme d'autres
groupernents de l'heure présente - par le seul fait que ce qui nous menace
est plus fort que ce qui nous sépare.18
André Chamson in Vendredi; Parijs, 8 november 1935
Op de Franse nationale feestdag van 1935 trekt de eerste grote
Volksfront-demonstratie door Parijs, maar die broederlijke optocht van socialisten
en communisten op 14 juli geeft een misleidend beeld van de algemene sfeer in de
hoofdstad. Op verzoek van de Duitse ambassadeur heeft de Parijse overheid in april
een karikatuur van Hitler uit de Salon de l'Humour in het Petit Palais laten
verwijderen, en die zelfde maand heeft Charles Maurras in L'Action Française de
socialistische leider Léon Blum vogelvrij verklaard - ‘un homme à fusiller, et dans
le dos’19 - zonder dat daarop een afdoende reactie van regering of justitie is gevolgd.
In juni - Masereel is op dat moment in Moskou - constateert George Grosz tijdens
zijn eerste verblijf in Europa sinds 1933 dat in de Parijse straten straffeloos
antisemitische propaganda kan worden aangeplakt. Een en ander betekent dat de
‘Internationale antifascistische expositie’, van 9 maart tot 15 mei in Galerie
Billiet-Vorms, niet alleen in de Duitse ambassade weinig op prijs wordt gesteld. Met
medewerking van emigranten heeft Masereel pamfletten, manuscripten, foto's,
tekeningen en allerlei andere documenten bijeengebracht in een montage die de
realiteit achter de nazistische slogans onthult. Op het eerste gezicht een chaotische
collectie, zegt Wolf Franck in het emigrantentijdschrift Die Sammlung, maar al snel
raakt de bezoeker in de ban van het ritme van de reeks onomstootbare feiten die een
schreeuwende aanklacht vormen tegen ‘de ophitsing van de jeugd, de verknechting
van de vrouw, de interne en externe bewapening, de rassenzwendel, de systematische
verdomming van universiteit en school, de massavergiftiging via de radio, de
verloedering van theater en film, de gelijkgeschakelde pers’.20
Tijdens de expositie verschijnt Capitale, een bundel satirische tekeningen die in
1933 zijn ontstaan als bijprodukt van de makimono ‘Maboul City’. Evenals in Bilder
der Grossstadt gaat het om
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Tekeningen uit Capitale, 1935: ‘Kinderen zijn een kostbaar en heilig goed... als ze volwassen zijn
geworden, zijn ze minder waard’
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een losse verzameling satiren, maar de koppeling van de 66 tekeningen per twee
pagina's en de doorlopende legende zorgen ervoor dat er toch een soort verhaal
ontstaat - het verhaal van de onwaarachtigheid, de verdwazing en de vereenzaming
in de maatschappij van de 20ste eeuw. Hoewel Capitale een aantal van Masereels
snedigste satiren bevat, moet hij zelf de helft van de kosten voor zijn rekening nemen
om het boekje uitgegeven te krijgen. Het verschijnt trouwens in het Sablier-fonds
van René Arcos, en niet als uitgave van Pierri Vorms, die sedert 1928 alle
oorspronkelijk werk van Masereel en de grote monografie van Durtain heeft
uitgebracht. De reden is niet alleen de crisis in de Franse uitgeversbranche, die in
1935 zelfs uitgevers als Grasset en Gallimard op de rand van het failliet brengt, maar
ook de oplopende spanning tussen Masereel en Vorms, die schulden aan zijn artiest
niet honoreert. Voor twee andere projecten vindt Masereel helemaal geen uitgever:
een kinderboek21 waarvoor hij in februari de voorstudies heeft getekend, en de 30
tekeningen van de suite ‘Danse macabre’, die hij in maart heeft voltooid.
Terwijl hij in het najaar zijn Russische schetsen uitwerkt, laat de politieke actualiteit
hem niet los: op 5 oktober is de naam Masereel in de Parijse krant L'Oeuvre terug
te vinden bij de eerste ondertekenaars van een repliek op het manifest ‘Pour la défense
de l'Occident’, dat rechtse intellectuelen de dag tevoren in Le Temps hebben
gepubliceerd om Franse steun te eisen voor de Italiaanse inval in Abessinië. De
reactie op het berucht geworden 'Manifest van de 64' komt niet alleen van schrijvers
en kunstenaars als Masereel maar ook van de 8500 leden van het CVIA, het Comité
de vigilance des intellectuels antifascistes, dat begin 1934 is ontstaan na de belegering
van het Parlement door de extreemrechtse paramilitaire ‘Ligues’. Te midden van de
‘bataille des manifestes’ die nu losbarst, met tumultueuze debatten tussen aanhangers
en tegenstanders van Mussolini, verschijnt op 8 november het eerste nummer van
Vendredi, ‘hebdomadaire littéraire, politique et satirique’. Het nieuwe weekblad is
een uniek experiment, want het is opgericht door een onafhankelijke, pluralistische
groep schrijvers en journalisten. ‘Vendredi sera l'organe des hommes libres de ce
pays et l'écho de la liberté du monde,’ schrijft André Chamson, die samen met Jean
Guéhenno en Andrée Viollis het directiecomité vormt. Tot de medewerkers van het
eerste uur behoren André Gide, Julien Benda, Jacques Maritain, Paul Nizan, Jules
Romains, Eugène Dabit en Jean Giono,
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Het eerste nummer van Vendredi (8.11.1935), met tekening van Masereel
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van wie in het eerste nummer een onuitgegeven novelle verschijnt. Blikvanger op
de frontpagina van dat eerste nummer is een grote tekening van Masereel, ‘Manifeste
pour la défense de l'Occident’, die het cynisme van het ‘Manifest van de 64’
aanschouwelijk maakt: dood en vernieling spuwend waggelt de Italiaanse
oorlogsmachine door het Ethiopische binnenland. Het onderschrift is een citaat uit
het Manifest: ‘alles wat het Westen tot nu toe als superieur heeft beschouwd en
waaraan het zijn groots verleden het zijh creatieve waarden te danken heeft.’
Masereels satire is geen eenmalige, occasionele bijdrage maar de eerste van een reeks
‘getekende hoofdartikelen’ zoals hij ze in Genèeve elke dag voor La Feuille leverde.
In die eerste jaargang van Vendredi illustreert hij ook een politiefeuilleton en tekent
hij voor het laatste nummer van 1935 zes politieke ‘nieuwjaarswensen’. Dat het blad
tegen het eind van het jaar wordt gedrukt in een oplage van 100.000 exemplaren, is
een succes dat vooral te verklaren is door Chamsons ferme standpunten in de
confrontatie met Maurras' Action Française, die openlijk aanstuurt op een
gewelddadige afrekening met het Volksfront.
Eind november logeert Masereel een week in Londen bij Zweig, die in 1934
definitief afscheid heeft genomen van Salzburg en trouwens vier jaar later de Britse
nationaliteit zal aanvragen. Zelfs in deze jaren van de grootste onzekerheid over zijn
eigen toekomst blijft Zweig de onvermoeibare pleitbezorger en bemiddelaar, die er
bijvoorbeeld voor zorgt dat Masereel in Londen de twee directeuren van de bekende
Leicester Gallery ontmoet. Twee maanden later zullen de heren naar Parijs komen
om definitieve afspraken te maken voor een Masereel-expositie in het voorjaar. Dat
het jaar 1935 voor Masereel ondanks dat vooruitzicht van zijn eerste eigen expositie
in een grote Londense galerie toch in mineur eindigt, heeft niet alleen te maken met
zijn irritatie over de onbevredigende manier waarop Vorms zijn belangen behartigt,
maar ook met de herrie rond de plannen voor een huldiging van de zeventigjarige
Romain Rolland in januari en met het bericht van de zelfmoord van Kurt Tucholsky
op 21 december in Zweden.
Een paar weken voor de driedaagse Rolland-huldiging van eind januari 1936 doet
Masereel een laatste, vergeefse poging om Zweig tot medewerking te bewegen: ‘Je
moet absoluut komen. Ik heb beloofd dat je zou meedoen en iedereen rekent op jou.’22
De reden van Zweigs weigering om mee te werken is zijn hekel aan mensen die in
Rollands oeuvre alles negeren wat niet in hun
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ideologisch kraam past. Bovendien voelt hij zich persoonlijk gekwetst omdat de
literaire vrienden van Rolland in Parijs niet hebben gereageerd toen hij zelf zes
maanden eerder al probeerde hen te mobiliseren om een passende hulde te organiseren.
De enige bij wie hij gehoor vond was, nog maar eens, ‘die trouwe Frans, die
verstandiger is dan al die schrijvers’.23 Naar aanleiding van de Rolland-viering had
Masereel zijn portretschetsen uit 1919 willen bundelen in een album, maar de auteur
heeft liever dat hij in februari een paar dagen in Villeneuve komt logeren om een
reeks nieuwe portretten te tekenen.
Bijna onmiddellijk na zijn terugkeer uit Zwitserland wordt Masereel in Londen
verwacht voor de vernissage op 3 maart. De vijfentwintig doeken en het tiental
getekende en geschilderde Russische impressies zijn niet de eerste werken die hij
hier exposeert - in 1928 heeft hij deelgenomen aan een expositie van Franse aquarellen
in St. George's Gallery - maar de tentoonstelling in Leicester Gallery, die vlak voor
een Ensor-tentoonstelling komt, is wel zijn eerste eenmansexpositie in Engeland.
Zweig heeft de inleiding in de catalogus geschreven en voor de vernissage een aantal
Londense kennissen uitgenodigd. ‘Veel volk,’ meldt Masereel. ‘Bekende mensen
uit de wereld van kunst en literatuur, onder anderen Wells.’24 Geen gebrek aan
belangstelling dus, maar over de oorspronkelijke presentatie van de tentoonstelling
was hij niet te spreken: ‘Hoe ze mijn doeken opgehangen hadden, dat was echt niet
te doen. Gelukkig heb ik tijdig kunnen ingrijpen.’25
Anderhalve maand later, op 22. april, is hij in Brussel voor de première van het
op zijn houtsneden geïnspireerde ballet Histoire d'une Idée in het Paleis voor Schone
Kunsten. De grote bijval voor deze ‘choreografische satire’ op muziek van Honegger
en Satie ervaart hij als een subtiele wraak, want choreografe Elsa Darciel duwt het
bourgeois publiek met zijn neus op zijn bekrompenheid - en die is de voornaamste
reden waarom Masereel, ondanks zijn chronisch heimwee naar Vlaanderen, geen
moment overweegt definitief naar België terug te keren. Na al die jaren heeft hij
ermee leren leven dat hij zowel in zijn geboorteland als in Frankrijk als een
buitenlander wordt beschouwd, en voor het overige blijft hij ervan overtuigd dat het
binnen een paar jaar, wanneer de onafwendbaar naderende catastrofe losbarst,
helemaal geen verschil meer zal maken welke nationaliteit hij heeft.
Intussen hebben de spanningen tussen hem en Vorms een punt bereikt waarop
verdere samenwerking zo goed als uitgesloten lijkt. Vorms heeft zich niets
aangetrokken van de organisatie
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van de Londense expositie en toont evenmin belangstelling voor een uitnodiging aan
Masereel om deel te nemen aan een tentoonstelling in Zürich. Voor de vernissage
van Masereels jaarlijkse expositie in Galerie Vorms blijken de uitnodigingen veel te
laat verstuurd, en ook voor de rest krijgt Masereel steeds meer de indruk dat Vorms
niet meer echt geïnteresseerd is. Blijkens een brief aan Reinhart heeft hij bovendien
het gevoel dat Vorms zijn financiële problemen afwentelt op de rug van zijn artiest:
Mijn expositie in Parijs, bij Vorms, opent op 1 mei. Zeer waarschijnlijk
wordt het mijn laatste expositie hij hem. Onze betrekkingen worden steeds
koeler, en ik denk dat het einde van onze samenwerking nadert. Van het
geld dat ik van hem tegoed heb krijg ik maar af en toe iets uitbetaald, en
wat ik dan krijg is net voldoende om mijn huur te kunnen betalen. Het is
allemaal erg triest en deprimerend.26
De te verwachten breuk zal er tenslotte niet komen, hoewel de tentoonstelling van
mei 1936 inderdaad de laatste eenmansexpositie van Masereel in Galerie Billiet-Vorms
wordt. Wanneer hij begin juni naar de Sovjetunie vertrekt, lijkt de situatie zelfs al
opgeklaard, want in een briefje aan ‘Mon cher Pierre’ uit Moskou valt geen spoor
van irritatie te bespeuren.27

V
Aan het eind van zijn eerste Russische reis heeft Masereel zijn kennissen in Moskou
moeten beloven dat hij snel terug zou komen. Dat was hij in elk geval van plan, maar
omdat hij bij zijn volgend verblijf niet helemaal afhankelijk wil zijn van een tolk,
stort hij zich in de winter van 1935-36 met de hulp van een emigrant op de studie
van het Russisch. Hoewel die geïmproviseerde stoomcursus gepaard gaat met een
aanzienlijk verbruik van aperitieven en vodka, maakt Masereel verbazend snelle
vorderingen: ‘ik leerde de taal zoals een kind om het even wat leert, louter op het
gehoor. Ik kende dus niets van de grammatica, in tegenstelling tot nogal wat Fransen,
die daar wel mee vertrouwd waren maar totaal niet in staat bleken een gesprek in het
Russisch te voeren.’28 Alleen al de parate taalkennis die hij dank zij zijn natuurlijke
aanleg voor talen en zijn autodidactische ijver in Parijs opdoet, zorgt ervoor dat zijn
reis van 1936 helemaal anders zal verlopen dan de eerste: geamuseerd zal hij in
Moskou constate-
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ren dat het soms wel tien minuten duurt voordat mensen die hij op straat aanspreekt
doorhebben dat hij een buitenlander is. Overigens zijn er nog meer redenen waarom
zijn tweede reis een ander karakter heeft: dit keer reist hij in het gezelschap van
Pauline - die in 1935 twee maanden bij haar dochter in Genève heeft gelogeerd - en
bovendien gaat het om een loutere privé-reis, niet om een bezoek op uitnodiging van
de VOKS. Zijn reisroute heeft hij zelf uitgestippeld, en de reiskosten kan hij in roebels
betalen dank zij de royalties voor de geïllustreerde editie van Jean-Christophe, die
in 1936-37 in Leningrad zal verschijnen, en een illustratieopdracht voor de Russische
uitgave van de roman Les Thibault, die Roger Martin du Gard in 1937 de Nobelprijs
zal opleveren.
Op 8 juni arriveert ‘Frans Mazereel, le grand peintre beige’ (Journal de Moscou),
‘voor een verblijf van verscheidene maanden in de Sovjetunie’. De drie weken die
hij met Pauline in de hoofdstad doorbrengt voor ze het binnenland intrekken, krijgen
een onverwacht dramatisch verloop door het overlijden van Maxim Gorki op 18 juni,
een paar dagen voor ze in diens datsja te gast zouden zijn. De officiële doodsoorzaak
is longontsteking, maar later wordt Gorki's arts ervan beschuldigd dat hij zijn patiënt
heeft vergiftigd. De ochtend voordat duizenden Russen hun populairste schrijver een
laatste groet brengen, krijgt Masereel een speciaal laisser-pass er om voor Vendredi
een portret te schetsen van de overledene, die in de Zuilenzaal van het
Vakbondsgebouw opgebaard ligt op een met bloemen bedekte katafalk. Wat hem
van Gorki's staatsbegrafenis het sterkst zal bijblijven is de imposante stilte van de
rouwende menigte op het Rode Plein.
Van Moskou reizen Frans en Pauline eind juni naar de stad Gorki, die er in die
dagen uitziet als één groot bouwterrein, en vandaar zuidwaarts over de Volga naar
Astrakhan: een vijfdaagse boottocht van ongeveer 2000 km, die overweldigende
visuele indrukken en leerzame ontmoetingen met bewoners van dorpen en stadjes
op de oevers oplevert. De hoop dat hij incognito zal kunnen reizen moet Masereel
al snel opgeven, want in elke stad wordt hij opgewacht door journalisten die zijn
indrukken over land en volk willen horen. Dat hij zelfs in Astrakhan geen onbekende
is, ondervindt hij wanneer hij op een wandeling door de stad even halt houdt voor
het raam van een huis waarin jonge kerels meer dan levensgrote portretten van Lenin
en Stalin aan het tekenen zijn. De leider van het atelier nodigt hem uit binnen te
komen en wil weten wie de geïnteresseerde kijker wel is. Zodra
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hij de naam. Masereel hoort, rent hij de kamer uit om een exemplaar van de Russische
editie van de Politieke tekeningen te halen en even later staat hij zijn kameraden
opgewonden uit te leggen welke eer hun met het onverwachte bezoek te beurt valt.
Van de Volga-delta gaat de reis met een andere boot - de ‘Karl Marx’ - verder
naar de oliestad Bakoe aan de Kaspische Zee. Dat betekent een drie dagen lange
beproeving, want onderweg loopt de temperatuur op tot bijna 50 graden. ‘On a la
cervelle en bouillie,’29 schrijft Pauline op 15 juli ziek van de hitte aan de familie in
Gent. Nadat ze in Bakoe enigszins zijn bekomen van de hittegolf, vatten ze per trein
het laatste traject aan van hun reis door het diepe zuidwesten van de Sovjetunie:
dwars door de Kaukasus naar de Georgische hoofdstad Tbilisi, waar op dat moment
ook André Gide, diens Nederlandse vertaler Jef Last, Eugène Dabit en nog een paar
andere Franse schrijvers verblijven. In hun gezelschap arriveren de Masereels eind
juli onder tropische stortregens in Batoemi, een Russisch-Turks grensstadje aan de
Zwarte Zee. ‘Tropisch land, theeplantages. Zwoele atmosfeer,’30 noteert Dabit in zijn
dagboek. Ook Masereel is gevoelig voor de typische, exotische sfeer van het
landschap, dat hem doet denken aan het zuiden van Frankrijk, ‘maar met iets anders
nog, een zeer oosters, zelfs Turks element. Ik heb me onmiddellijk aan het tekenen
gezet.’31 In het noordelijker gelegen kustplaatsje Soechoemi roepen de azuurblauwe
lucht, het bijna goudgroene park, de zee achter de bomen en het eeuwige gesjirp van
de krekels helemaal de sfeer van de Franse Rivièra op. Hier wordt het
schrijversgezelschap ondergebracht in een buitenverblijf van Stalin, maar die
VIP-behandeling gaat Gide te ver. Na lang palaveren kan hij met zijn reisgezellen
verhuizen naar het minder luxueuze vakantiehotel waar Frans en Pauline logeren.
Tijdens hun verblijf in deze paradijselijke omgeving zal Masereel vooral Dabit
nader leren kennen, ‘een charmante kerel’ van achtendertig, met wie hij elke avond
gaat zwemmen. Dabit is in 1929 bekend geworden als auteur van de populistische
roman l'Hôtel dit Nord, maar voordat hij is gaan schrijven is hij onder andere
metaalbewerker en elektricien geweest. Hij is een eenvoudige, hartelijke man, ‘un
petit gars solide’, met wie Masereel veel gemakkelijker omgaat dan met de rest van
Gides gezelschap. De wederzijdse sympathie, hun gemeenschappelijke
Volksfrontovertuiging en meer dan oppervlakkige waardering voor elkaars werk
hebben ook te maken met hun verwante persoonlijkheid: Masereel typeert tegelijk
zichzelf wanneer hij van Dabit zegt dat
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hij iemand was die met beide voeten stevig op de grond stond maar met zijn hoofd
in de wolken liep.
Met de door de wol geverfde intellectueel Gide heeft Masereel weinig of geen
affiniteiten, al zorgen de omstandigheden ervoor dat ze elkaar bijna elke dag zien:
‘dat wil zeggen, dat ik werd uitgenodigd als er voor Gide een banket werd aangerecht,
en dat ik hem uitnodigde als ik zelf eregast was.’32
Na Soechoemi scheiden hun wegen zich. Het gezelschap van Gide reist door naar
de Krim, terwijl Frans en Pauline de boot nemen naar Novorossisk en vandaar per
trein terugkeren naar Moskou - waar ze een week later het verbijsterende nieuws
horen dat Dabit in Sebastopol aan roodvonk is gestorven. Nog helemaal van de kaart
schrijft Frans op 26 augustus in een brief aan Vorms:
Verschrikkelijk! Na drie dagen was het afgelopen met hem. We hebben
gisteren zijn lijk afgehaald, dat uit Sebastopol arriveerde en vandaag naar
Parijs wordt overgebracht. De voorbije dagen zijn een beproeving
geweest... Momenteel werk ik veel, naar mijn herinneringen en reisnotities
- in het hotel, want de Vsiekhodschnik heeft me geen atelier kunnen
vinden!33
In het nieuwe Hotel Moskva, vlak bij het Rode Plein, logeren de Masereels tot eind
september in twee grote kamers, waarvan Frans er één als atelier gebruikt. Hier
ontstaan onder andere de illustraties voor Bechers gedicht ‘Die Wiederkehr des
unbekannten Soldaten’ en een reeks doeken en tekeningen waarvan de meeste in
Moskou zullen blijven. Op 22 september meldt de Journal de Moscou dat op de
jaarlijkse expositie van schilders die hun werk van de voorbije zomer presenteren,
‘bijzonder interessante’ olieverfschilderijen en schetsen van Masereel te zien zijn:
Volgalandschappen, impressies uit Gorki, Astrakhan en Batoemi, en tekeningen van
arbeiderstypen.
Wanneer Masereel in Moskou de stad ingaat, dompelt hij zich net als in Parijs
graag onder in het leven van pleinen en markten, waar hij de mensen in hun dagelijkse
bezigheden kan observeren en een praatje kan slaan met klanten en passanten, 's
Avonds maakt hij van de gelegenheid gebruik om films van Eisenstein, Poedovkin
en Dovjenko te zien en ballet- en theatervoorstellingen bij te wonen in het Bolsjoi
Theater, Tairovs Kamerni Theater en het vijf jaar eerder opgerichte
Staatspoppentheater, waar Sergej Obraszov experimenteert met combinaties van
levende acteurs met poppen- en schimmenspel. Van een ontvangst bij Sta-
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lin, kort voor zijn terugreis, maakt hij alleen maar terloops melding: ‘Ik heb de grote
manitou gezien en hem gezegd wat ik te zeggen had over de beeldende kunst in de
USSR.’34 Dat zal hij wel in iets minder krasse bewoordingen hebben gedaan dan in
een andere brief aan Rolland, waarin hij het ‘socialistisch realisme’ afdoet als
‘kalenderkunst’, een steriele reactie op het non-figuratieve modernisme van zijn
Parijse collega's. In zijn antwoord schrijft Rolland:
Technische problemen hebben de kunst van onze tijd vergiftigd (zowel
literatuur als schilderkunst); het was een noodzakelijke fase, maar nu is
het de hoogste tijd dat er een eind aan komt en dat we gaan schilderen en
schrijven tussen de mensen, met de mensen en voor de mensen.35
Daar is Masereel het roerend mee eens, maar wat het concreet voor zijn eigen
artistieke toekomst betekent is hem allesbehalve duidelijk. Na zijn terugkeer uit
Moskou komt hij terecht in ‘een diepe, felle crisis’, waarbij hij voor de zoveelste
keer het gevoel heeft dat hij helemaal nergens staat. Terwijl hij als schilder eigenlijk
meer vrijheid, meer kleur, minder realisme wil, wordt hij door zijn sociale
kunstopvatting in de tegenovergestelde richting gedreven: ‘Ik denk dat ik er stilaan
uit zal komen door directer en realistischer te gaan werken, en aangezien mijn techniek
daarop afgestemd moet zijn, denk ik dat ik mijn doeken ga tekenen, tekenen met heel
weinig kleur.’36
Masereels artistieke crisis valt samen met de herrie over het kritische reisverslag
Retour de l'URSS, dat Gide in oktober publiceert. Eind augustus heeft de auteur van
aan de grens nog een telegram aan de Pravda gestuurd ‘met een laatste hartelijke
groet’ aan het slot van ‘een onvergetelijke reis door het grote zegevierende land van
het socialisme’, maar nauwelijks twee maanden na dat roerende afscheid - ‘nog voor
de tranen in zijn ogen opgedroogd waren,’ schampert de Journal de Moscou - komt
hij te voorschijn met een boekje dat in hetzelfde weekblad wordt bestempeld als
‘fangeuse calomnie contre le pays soviétique’ (8 december 1936). Hoewel de kritiek
in Retour de l'URSS al met al vrij mild is en de algemene toon opvallend verzoenend,
wordt Gide niet alleen door Moskou maar ook door vrienden in Parijs verweten dat
zijn conclusies niet anders dan overhaast kunnen zijn en door communistenhaters te
pas en te onpas kunnen worden geciteerd om een slecht geïnformeerd publiek te
bewijzen dat het communisme niet deugt. Bovendien verwijten ze hem dat hij tegelijk
de zaak
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van de fascisten dient, want in juli is de Spaanse Burgeroorlog uitgebroken, waarin
de Sovjetunie zich de enige echte bondgenoot van de Republikeinse regering in
Madrid toont, terwijl Franco op meer dan alleen maar morele steun van Hitler en
Mussolini kan rekenen.37
Masereel was erbij toen Gide in Stalins geboortedorp Gori, op de route van Tbilisi
naar Batoemi, ondervond dat ‘de grote manitou’ zich zelfs in een telegram niet zo
maar met ‘U’ laat aanspreken - er moest worden gekozen uit erkende aanspreektitels
zoals ‘Leider der arbeiders’ en ‘Meester der volkeren’. En hij zat mee aan tafel in
Soechoemi tijdens het banket waarvan Gide vertelt dat er na iedere toast telkens ook
een heildronk op Stalin moest worden uitgebracht. Naar aanleiding van dat soort
groteske toestanden zal Masereel het met Gide en Dabit allicht over de kwalijke
gevolgen van de stalinistische persoonsverheerlijking hebben gehad, maar in zijn
correspondentie rept hij daarover met geen woord. Na zijn terugkeer in Parijs beperkt
hij zich in een brief aan Rolland tot de opmerking dat hij nog meer bewondering
heeft dan vroeger ‘voor het werk van de mensen die het in hun hoofd hebben gehaald
om dat land te veranderen.’38 Alle bezwaren en reserves die hij na een verblijf van
in totaal zes maanden overhoudt, wegen niet op tegen het feit dat de Sovjetunie in
1936 de enige dam lijkt tegen de fascistische vloedgolf die Europa dreigt te
overspoelen. In maart heeft Hitler de Locarno-verdragen opgezegd en het Rijnland
gemilitariseerd, en nadat een paar maanden later de Spaanse Burgeroorlog is
uitgebroken, ziet Masereel het spookbeeld opdoemen van een Frankrijk dat aan drie
fascistische staten grenst. Zelfs in het noorden, in België, lijkt de opmars van
extreem-rechts niet meer te stuiten. Wanneer Masereel begin december een paar
dagen in Tervuren te gast is bij Henry Van de Velde, is een van de onderwerpen van
hun gesprekken ongetwijfeld het spectaculaire succes van zowel de Vlaamse als de
Waalse fascisten in de Belgische parlementsverkiezingen van eind mei. Dat hij alle
reden heeft om zich zorgen te maken, bewijst het stuk ‘Auf ein Wort, Frans Masereel!’
in het Hamburgse nazi-blad Der Vorposten. Er bestaat geen twijfel over wat de
‘pacifistische beeldagitator in joods-marxistische dienst’ boven het hoofd hangt
ingeval Hitler heel Europa in zijn greep krijgt.
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Achter het Volksfront
(1937-1940)
I
Je suis rentré de Bruxelles hier... J'ai logé chez H. Van de Velde qui,
malgré ses 74 ans, est toujours d'une activité prodigieuse... Mon projet
de grand panneau est accepté et je vais me mettre à l'exécution dès le
début de 1937. Entre temps, je dois monter une édition, illustrée par moi,
des 5 pièces de théâtre de H. Teirlinck, le meilleur écrivain flamand actuel,
qui est aussi conseiller intime du roi. Ce sont des oeuvres très intéressantes
et curieuses.1
Frans Masereel aan Georg Reinhart, 6 december 1936
Masereels voorstel aan Henry Van de Velde om in diens Hoger Instituut voor
Sierkunsten in Brussel een Ulenspiegel met de originele Franse tekst van De Coster
en de houtsneden van de Kurt Wolff-editie te drukken bleek in 1927 onuitvoerbaar.
‘U zult van me aannemen dat ik niets liever zou willen dan als eerste boek een door
u geïllustreerd werk uitgeven,’2 schreef Van de Velde toen, maar zowel de financiële
problemen van zijn pas opgericht instituut als de kwestie van de tot 1930 geblokkeerde
auteursrechten stonden de uitvoering van het project in de weg. Omdat Van de Velde
de houtsneden zo mooi vindt, heeft hij het plan nooit helemaal opgegeven, en mede
dank zij hem verschijnt in 1937 bij de Antwerpse uitgeverij De Sikkel de tweedelige
bibliofiele uitgave La légende d'Ulenspiegel, met Masereels illustraties en een
inleiding door Camille Huysmans.3 Andere uitgaven van Eugène De Bock uit 1937
zijn een door Minne geïllustreerde 19deeeuwse bewerking van Reinaert de Vos en
de originele tekst van de 15de-eeuwse ‘moraliteit’ Elckerlijc, met houtsneden van
Jozef Cantré en een inleiding van Herman Teirlinck.
In de jaren twintig speelde Teirlinck een pioniersrol in de vernieuwing van de
Vlaamse literatuur; in de jaren dertig zal hij zijn stempel drukken op de vernieuwing
van het Belgische kunstonderwijs, vooral als opvolger van Van de Velde aan het
hoofd van het Brusselse Instituut voor Sierkunsten. Sinds zijn medewer-
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king aan de enscenering van L'homme sans corps door de Groupe Libre - zijn eerste
kennismaking met Teirlincks expressionistisch toneelwerk - hoopt Masereel een
boekuitgave van deze tragikomedie te kunnen illustreren. Het resultaat van Van de
Veldes bemiddeling bij zijn opvolger is, dat Masereel in 1937 en 1938 voor De Sikkel
niet alleen De man zonder lijf maar het complete theaterwerk van Teirlinck zal
illustreren. Voor die Teirlinck-theatereditie, die zijn voornaamste illustratieopdracht
van de jaren dertig wordt, snijdt hij in totaal een veertigtal prenten, vignetten en
koplijsten, en op initiatief van zijn vriend Jean Tyssen, die Teirlincks werk in het
Frans heeft vertaald, zal hij begin 1940 de vijf toneelstukken bundelen in één
boekdeel. Over die luxe-editie schrijft Masereel aan de auteur:
Ik ‘fabriceer’ momenteel een gebonden uitgave (echt kalfsleer!) van al je
toneelwerken, althans de vijf die ik voor De Bock heb geillustreerd... Ik
denk dat het een mooi boek wordt - even mooi als het exemplaar dat je
gezien hebt - dat zal opgesierd woorden met 5 originele aquarellen en een
groot aantal originele tekeningen voor schutbladen, Franse titels, het
einde van bedrijven, enz.4
Eveneens dank zij Van de Velde krijgt Masereel in 1937 nog een paar andere
opdrachten die in deze magere jaren meer dan welkom zijn. Dat zijn oude vriend in
Brussel juist in deze periode de nodige invloed heeft om hem te kunnen helpen, is
overigens niet op de laatste plaats te danken aan de politieke situatie die is ontstaan
nadat de socialisten zijn toegetreden tot de katholiek-liberale regeringscoalitie.
Camille Huysmans is vanaf 1933 burgemeester van Antwerpen, maar wordt in 1936
ook Parlementsvoorzitter; de zeventigjarige Emile Vandervelde eindigt zijn carrière
als minister van Volksgezondheid, en Hendrik De Man is van mei 1935 tot juni 1936
minister van Openbare Werken en daarna tot maart 1938 minister van Financiën.
Terwijl Henry Van de Velde in zijn memoires uitvoerig stilstaat bij de rol die deze
politieke vrienden in zijn leven hebben gespeeld, is over Masereels vriendschappelijke
contacten met de drie kopstukken van de socialistische partij weinig meer bekend
dan dat ze in 1930 alle drie present waren op zijn huldiging in Brussel. Zijn respect
voor Huysmans en Vandervelde heeft vooral te maken met hun consequente
internationalistische opstelling tijdens de oorlog, maar ongetwijfeld blijft hij hun
tegelijk persoonlijk dankbaar omdat zij in de jaren twintig hun invloed hebben
aangewend om zijn paspoort-
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affaire geregeld te krijgen. Na een van zijn ontmoetingen met De Man, eind 1936 in
Brussel, heeft hij het vol bewondering over ‘een goede vriend en een hoogstaand
mens’5, en begin 1939 schrijft hij in een brief aan Van de Velde dat hij een paar dagen
geleden De Man in Parijs op bezoek heeft gehad en dat ze samen ‘quelques bons
instants’ hebben doorgebracht. Wellicht is hij nooit zo diep in iemand ontgoocheld
geweest als juist in deze vriend, die een jaar later als voorzitter van de Belgische
Werkliedenpartij bereid blijkt met de Duitsers te collaboreren.6
Aan De Man, en aan diens katholieke collega Philippe Van Isacker - van 1934 tot
1938 minister van Economische Zaken - dankt Henry Van de Velde de benoemingen
die ervoor zorgen dat de tweede helft van de jaren dertig een van de vruchtbaarste
perioden van zijn leven wordt. Masereel heeft het niet zonder reden over een ‘activité
prodigieuse’, want ondanks zijn hoge leeftijd ontplooit Van de Velde een ongelooflijk
veelzijdige activiteit: als ontwerper van het interieur van de pakketboot Prins Albert;
als architect van het Museum Kröller-Müller in het Nederlandse Otterlo en van de
universiteitsbibliotheek in Gent (de ‘Boekentoren’); als artistiek adviseur van het
kabinet van minister De Man voor de restauratie van openbare gebouwen, en als
voorzitter van de technische commissies die de bouw van de Belgische paviljoenen
op de wereldtentoonstellingen van 1937 in Parijs en van 1939 in New York
coördineren en superviseren.
Dat zijn de achtergronden van de twee Belgische opdrachten die Masereel in 1937
uitvoert: een sierpaneel voor de nieuwe pakketboot Prins Albert van de lijn
Oostende-Dover, en een wanddecoratie in het paviljoen in Parijs. Voor de Prins
Albert snijdt hij een monumentale houtsnede, drie meter lang en anderhalve meter
hoog - ‘une grande gravure sur bois et ce sera le bois (Holz-stock) lui-même qui
servira de panneau’7 - en voor een muur van de ‘volksboekerij’ in het Belgische
paviljoen op de Wereldtentoonstelling tekent hij een lezend arbeidersgezin, een
‘compositie in wit en zwart’ die commissielid Roger Avermaete in zijn memoires
‘niet bijzonder interessant’ noemt. Na de Wereldtentoonstelling zal ‘La lecture’ een
plaats krijgen in de Antwerpse Stadsbibliotheek. Het paneel uit de Prins Albert wordt
later overgebracht naar het Nationaal Scheepvaartmuseum in dezelfde stad.
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II
Hoewel Masereel in 1937 herhaaldelijk in België verblijft - het paneel voor de Prins
Albert snijdt hij in mei-juni in Antwerpen -, wordt dat jaar minder een Belgisch
intermezzo dan een periode waarin hij dag na dag meeleeft met de oorlogsellende
in Spanje en het wel en wee van de Volksfront-beweging in Frankrijk. Tijdens zijn
korte bezoeken in Villeneuve bij Rolland en in Winterthur bij Reinhart, die op 10
januari zijn zestigste verjaardag viert, is het onderwerp van de dag het offensief dat
Franco's troepen op 3 januari ten westen van Madrid hebben ingezet in een nieuwe
poging om de hoofdstad te omsingelen en tot overgave te dwingen. Die poging wordt
de fascisten bijna fataal, want in twee weken tijd verliezen ze 15.000 man en boeken
ze niet meer dan 20 km terreinwinst. ‘J'ai vu Malraux, qui revient d'Espagne. Il est
très optimiste,’8 schrijft Masereel op 25 januari, drie weken voordat hij op uitnodiging
van de republikeinse kunstenaarsvakbond met een paar Franse collega's9 zelf naar
Spanje vertrekt om een aantal werken te selecteren voor een expositie in Parijs. Uit
veiligheidsoverwegingen wordt de kunstenaarsdelegatie uit de buurt van het front
gehouden, maar in de steden en dorpen van het republikeinse Catalonië ontmoet
Masereel niettemin een aantal vrijwilligers van de Internationale Brigades, vooral
van het Thälmann-bataljon, voor wie hij natuurlijk geen onbekende is -in maart zal
de frontkrant van de Duitse ‘anarcho-syndicalisten’ een reproduktie afdrukken van
een van zijn bekendste houtsneden, de ‘Lezende arbeider’ uit Passion eines Menschen.
De ontmoetingen met vrijwilligers, de massademonstratie in Barcelona die het
republikeinse parool ‘No pasaran!’ scandeerde (Tot hiertoe en niet verder!), de
ontvangst in Valencia bij president Campanys en minister van Buitenlandse Zaken
Alvarez del Vayo, een oude kennis uit zijn Geneefse jaren: stuk voor stuk zijn het
ervaringen die Masereel zullen bijblijven. Maar wat hem het diepst heeft getroffen,
zijn de desastreuze gevolgen van de oorlog voor het leven in de dorpen op het
Catalaanse platteland. Vaak was er zo goed als niets te eten en moesten de
buitenlandse reizigers het net als de lokale bevolking stellen met een paar stukken
brood die in olijfolie werden gesopt.
Ondanks het vertrouwen en de vastberadenheid die hij bij iedereen heeft
geconstateerd, is Masereel bij zijn terugkeer begin maart minder optimistisch dan
Malraux. Niet alleen omdat de fascisten intussen Malaga hebben ingenomen en erin
geslaagd
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zijn bij Madrid de strategisch belangrijke rivier de Jarama over te steken, maar ook
omdat hem in Valencia de spanningen binnen de Volksfront-coalitie zijn opgevallen.
De wrijvingen tussen communisten, socialisten en anarchisten zullen trouwens in
mei ontaarden in bloedige rellen die een acute regeringscrisis veroorzaken.
Masereels eigen ervaringen in Spanje en, minder dan twee maanden later (26 april),
de verwoesting van het Baskische stadje Guernica tijdens een urenlang bombardement
door Duitse vliegtuigen, versnellen het proces dat in 1938 zal resulteren in zijn
definitieve breuk met wat Rolland het ‘integrale pacifisme’ noemt. Het is trouwens
opvallend dat dat onvoorwaardelijke pacifisme tijdens de Eerste Wereldoorlog de
zaak was van een relatief kleine groep linkse intellectuelen en kunstenaars, terwijl
de meest radicale pacifisten in de jaren dertig vooral te vinden zijn in de milieus die
Duitsland zien als een bolwerk tegen het communisme en zelfs de grofste schendingen
van de internationale rechtsorde tolereren om een oorlog met Hitler te voorkomen.
Terwijl Picasso zijn woede over het bombardement op Guernica afreageert met
een monumentaal doek in zwart-wit dat voor het eerst in het Spaanse paviljoen op
de Wereldtentoonstelling te zien zal zijn, is Masereel zowel aan het werk in het
paviljoen van België als in het Vredespaviljoen, waar hij in opdracht van het
communistische Comité mondial contre la guerre et le fascisme een muur decoreert
met de zeven meter brede en bijna vijf meter hoge wandtekening ‘L'enterrement de
la guerre’: een zwart-wit-compositie met een paar toetsen kleur waarop de oorlog te
midden van een uitgelaten menigte symbolisch ten grave wordt gedragen door bekende
Franse communisten zoals Louis Aragon en partijsecretaris Maurice Thorez.

III
Sur la demande des Syndicats de la région parisienne, j'ai organisé un
cercle ouvrier de dessin et peinture. Je donne un cours de dessin d'après
nature et des conseils à 49 ouvriers... J'ai assisté à presque toutes les
grandes manifestations populaires.10
Frans Masereel aan Romain Rolland, 31 oktober 1937
Omdat hem de algemene leiding van de interieurdecoratie van
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het Vredespaviljoen is toevertrouwd, maakt Masereel gedurende de vele uren die hij
in het voorjaar op het terrein van de Wereldtentoonstelling doorbrengt voortdurend
kennis met collega's uit de deelnemende landen. Ook zijn eerste ontmoeting met
Picasso dateert van deze periode, evenals zijn kennismaking met Vera Moekhina,
de beeldhouwster van de arbeider en de boerin die boven op het Sovjetrussische
paviljoen aan de pont d'Iéna prijken - pal tegenover het Duitse paviljoen, dat bekroond
wordt door een even kolossale Rijksadelaar. Het paviljoen van Duitsland is overigens
het enige dat bij de officiële opening van de tentoonstelling op 24 mei helemaal klaar
is. Terwijl de Duitse arbeiders die Hitler naar Parijs heeft gestuurd het werk precies
volgens de planning hebben voltooid, wordt de afwerking van de andere paviljoenen
aanzienlijk vertraagd. Oorzaak zijn de sociale spanningen in Frankrijk, die
samenhangen met de ontgoocheling bij de arbeidersbevolking over het uitblijven
van het sociale paradijs dat zij op korte termijn van de Volksfront-regering had
verwacht. Die ontgoocheling van zijn achterban zal premier Léon Blum in 1938
definitief fataal worden, maar in 1937 blijft de illusie voorlopig sterker dan de realiteit.
Door zijn reis naar Spanje, zijn opdracht in het Vredespaviljoen en zijn medewerking
aan Vendredi, aan het heropgerichte Clarté en aan Ce Soir, de krant van Louis Aragon
en Jean-Richard Bloch, waarvan het eerste nummer op 1 maart verschijnt, raakt
Masereel direct betrokken bij alle mogelijke activiteiten, demonstraties, optochten,
vieringen en voorstellingen die het Volksfront overeind houden. Over zijn
medewerking aan Ce Soir vertelt hij:
Ik heb daarin bijvoorbeeld een roman van upton Sinclair, ‘Le royauté
d'Henry Ford’, geïllustreerd, en af en toe maakte ik ook andere tekeningen
voor het blad, geen satiren maar tekeningen over de massabijeenkomsten
van het Front populaire in de Vel d'Hiver, over sportevenementen of ook,
over twee volle bladzijden, de bouw van de Internationale Expositie van
1937.11
Met hoofdredacteur Louis Aragon en diens vrouw, de Russische Elsa Triolet, ontstaat
een vriendschapsrelatie die te documenteren is met brieven, kaarten en opdrachten
in de exemplaren van boeken van Aragon die Masereel cadeau krijgt. Elsa kent hij
overigens al langer dan Louis. Bij zijn ontmoetingen met haar zwager, de dichter
Majakovski12 in de jaren twintig heeft zij als tolk gefungeerd.
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Terwijl Masereel in 1937 bijna voor ieder nummer van Clarté twee, drie tekeningen
levert, blijft zijn medewerking aan Vendredi beperkt tot een paar
gelegenheidsillustraties: de tekening van Romain Rolland bij een artikel in het nummer
van 1 januari over een bezoek van Andrée Viollis in Villeneuve, twee illustraties bij
‘Le Tombeau de Timour’ van Paul Nizan (2.2. januari) en een reproduktie van zijn
geschilderd portret van Luc Durtain bij een artikel van Arcos over Durtains nieuwste
boek Le globe sous les bras (19 maart). Met het blad gaat het overigens niet goed.
In 1939 schrijft Jean Guéhenno, ex-hoofdredacteur van Europe en intussen ook
ex-hoofdredacteur van Vendredi: ‘Après les combinaisons pour la mort d'Europe,
j'ai vu les combinaisons pour la mort de Vendredi.’13
Behalve als illustrator van Volksfront-uitgaven maakt Masereel zich verdienstelijk
als los medewerker van het door Aragon in maart 1937 opgerichte Maison de la
Culture, dat de cultuurpolitiek van het Front populaire - ‘kunst en cultuur voor
iedereen’ - in de praktijk moet brengen. Zo tekent hij het ontwerp van de ‘Romain
Rolland’, een van de drie praalwagens (naast een ‘Descartes’ en een ‘Zola’) waarmee
het ‘Cultuurhuis’ vertegenwoordigd is in het 14 juli-defilé van 1937. Het Parijse
initiatief wordt gevolgd in een aantal andere Franse steden, en begin 1938 zal Masereel
bijvoorbeeld in de Maisons de la Culture van Grenoble, St. Etienne, Nice en Marseille
een reeks lezingen over ‘L'homme et l'art’ houden. Zijn voornaamste bijdragen aan
de Volksfront-beweging levert hij in juli 1937 als mede-oprichter van het maandblad
Les Cahiers de la jeunesse, dat studenten en jonge arbeiders een democratische,
tolerante en pacifistische maatschappijvisie wil bijbrengen, en een paar maanden
later, vanaf oktober, als mede-organisator van een avondcursus, twee keer in de week
van acht tot tien, voor vakbondsleden van de regio Parijs die zich in hun vrije tijd
bezighouden met tekenen en schilderen. De contacten met alle mogelijke
beroepscategorieën - van vrachtwagenen taxichauffeurs tot kelners en modistes zullen Masereel twee jaar lang ervaringen opleveren die even leerzaam als stimulerend
zijn. Niet alleen omdat hij zich in hun gezelschap beter voelt dan in intellectuele
milieus, maar ook omdat hij sommige van zijn leerlingen verrassend snel boven het
zondagschilderniveau ziet uitgroeien en hen zoveel mogelijk zelf lessen laat trekken
uit hetgeen ze ontdekken als hij hen 's zondags meeneemt naar het Louvre.
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IV
Je reçois votre mot annonçant l'arrestation d'Aroseff. Je reste persuadé
qu'Aroseff est un bon révolutionnaire très attaché au régime. Je vais
essayer d'intervenir à l'ambassade soviétique.14
Frans Masereel aan Romain Rolland, 7 augustus 1937
Je ne suis pas non plus réjoui de ce qui se passe en URSS - de cette maladie
d'arrestations, d'exécutions qui se prolonge beaucoup trop...15
Romain Rolland aan Frans Masereel, 6 november 1937
Van Romain Rolland verneemt Masereel in augustus dat hun Moskouse kennis
Aleksandr Arosev is gearresteerd. In een andere brief heeft Rolland het over een
vriend in Leningrad, een bekend medicus, die zich nooit met politiek heeft
beziggehouden maar niettemin ook al maanden in de gevangenis zit. Op Rollands
protestbrieven wordt vanuit Moskou niet eens gereageerd, en natuurlijk leveren ook
Masereels stappen bij de ambassade in Parijs niets op - Arosev zal in 1938 aan zijn
eind komen in een goelag.
Zo wat iedere Westeuropese kunstenaar die vrienden of kennissen in de Sovjetunie
heeft, krijgt vanaf 1937 verhalen te horen over collega's die zijn verdwenen of zonder
vorm van proces zijn opgepakt. Masereels reactie op een brief van Henry Van de
Velde over een gearresteerde Russische vriend, weerspiegelt de verwarring en
ontreddering die de stilaan doorsijpelende berichten over voortdurende willekeurige
arrestaties veroorzaken. ‘Ik heb ginder verscheidene goede kennissen die achter de
tralies zitten,’ antwoordt hij. ‘Niet langer dan acht dagen geleden schreef R.R. me
dat een leraar van zijn vrienden is gearresteerd. Net als jij vragen we ons af wat we
moeten doen. R.R. heeft geschreven. Ik van mijn kant ga proberen iets te ondernemen
via de Ambassade.’16
Toen hij in augustus 1936 zelf in de Sovjetunie verbleef, heeft hij in de Journal
de Moscou de berichten kunnen lezen over het proces tegen de leiders van wat de
krant ‘le centre terroriste trotskiste-zinoviéviste’ noemde: de voormalige
partijkopstukken Grigori Zinovjev en Lev Kamenev, die ervan werden beschuldigd
een komplot te hebben beraamd om Stalin te vermoorden. De
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twee ‘ontmaskerden’ zichzelf in de rechtszaal als ‘fascistisch moordenaar’ en
‘contrarevolutionair uitschot’, en waren al geëxecuteerd voordat de wettelijke termijn
was verstreken waarbinnen ze tegen het doodsvonnis in beroep konden gaan. Hoewel
Trotski's oudste zoon Lev Sedov nog voor het eind van het jaar in Parijs een Livre
rouge sur le procès de Moscou publiceerde waarin een aantal ongerijmdheden en
evidente leugens uit de akten van beschuldiging op een rijtje werden gezet, was het
feit dat de beklaagden volledige bekentenissen hadden afgelegd zelfs voor de Franse
Liga van de Rechten van de Mens voldoende om geen moment te twijfelen aan hun
schuld. In een artikel over de executies na het tweede proces, ‘Les procès de Moscou
- la mort inutile’ in Vendredi van 5 februari 1937, schrijft Jean Guéhenno dat hij niet
twijfelt aan de schuld van de dertien veroordeelden, maar dat justitie geen
propagandamiddel mag worden. Zijn conclusie, ‘Assez de sang!’, is die van de gehele
Franse linkerzijde, die vreest dat Stalin in het Westen alle goodwill zal verspelen die
de Volksfront-politiek hem de voorbije jaren heeft opgeleverd.
Zolang het erop leek dat, zoals de stalinistische propaganda wilde doen geloven,
de processen uitsluitend gericht waren tegen de ‘binnenlandse vijanden’ van de
Sovjetunie, met name de trotskisten, golden ook Masereels bezwaren vooral de
propagandistische exploitatie van de doodstraf. In de loop van 1937 begint het tot
hem door te dringen dat er in Moskou meer aan de hand is dan een afrekening met
trotskistische en contrarevolutionaire komplotteurs en saboteurs, maar ondanks de
stalinistische staatsterreur weigert hij het communisme als zodanig af te schrijven.
In zijn kritiek gaat hij niet verder dan Romain Rolland, die hij herhaaldelijk met
instemming citeert: ‘les hommes ne sont pas encore à la hauteur de la ‘cause’ qui
elle est juste.’17 Het communisme is en blijft ‘de goede zaak’, maar voorlopig wordt
die slecht gediend door politieke leiders die niet de nodige morele kwaliteiten hebben.
Dat hij het stalinisme niet even onvoorwaardelijk veroordeelt als het nazisme, is
vooral voor zijn vriend in Winterthur een bron van irritatie. Op Reinharts klacht dat
hun politieke meningsverschillen een schaduw op hun oude vriendschap werpen,
antwoordt Masereel dat vriendschap niets met politieke gelijkgezindheid te maken
heeft, en alles met wederzijdse achting en genegenheid. Overigens is hij het niet met
Reinhart eens dat de verschillen tussen hun opvattingen zo groot zijn: ‘Mijn ideaal
is, net zoals het jouwe, een collectief anarchis-
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tisch ideaal.’18 Hij denkt er niet aan de repressie in de Sovjetunie goed te praten, maar
aan de andere kant constateert hij dat het de fascistische regimes zijn die de wereld
door hun agressieve buitenlandse politiek naar een nieuwe oorlog drijven, en dat
alleen het Rode Leger Hitler kan beletten heel Europa te overrompelen.

V
Le 10 mars se donne à Zurich un oratorio d'un jeune musicien hongrois,
sur un texte inspiré directement par les ‘25 images de la passion d'un
homme’... dont les bois seront projetés très agrandis sur un écran
accompagnant ainsi la musique.19
Frans Masereel aan Romain Rolland, 2. februari 1938
Zijn sombere voorgevoelens over de nabije toekomst projecteert Masereel in ‘Le
prophète’, een van de twee grote houtsneden die in 1937 ontstaan, en in ‘Sauveur du
monde’, een prent uit 1938. ‘Redder van de wereld’ is de naam van de gestrande
boot waarachter een man en een vrouw beschutting zoeken, en mogelijk is de
houtsnede zowel een allegorie van de naderende oorlog als een herinnering aan de
zomerstorm die Equihen in augustus 1937 heeft geteisterd - ‘beaucoup de morts, des
hommes disparus dans la mer.’20 Masereels Maison du Calvaire is een van de weinige
huizen die niet in puin gestort of zwaar beschadigd zijn.
Tegenover het zwarte pessimisme van ‘Prophète’ en ‘Sauveur du monde’ staat de
levensdrift van ‘Jeunesse’ (1937) en ‘Nageuse’ (1938), twee houtsneden waarop het
water de bevrijdende sensualiteit symboliseert waaruit Masereel de kracht blijft
putten om zijn bijwijlen verlammende zwaarmoedigheid te bezweren. In deze jaren
snijdt hij voor de Nederlandse uitgever Regnault de kleine suites Souvenirs marins
(1936), Navires (1937) en La mer (1938): bibliofiele uitgaven van telkens zes losse
houtsneden die in de handel komen in oplagen van 30 exemplaren. In deze reeks zal
in 1939 nog een vierde suite verschijnen, Nature, zodat de 36 Regnault-prenten als
geheel herinneren aan het ambitieuze project uit de jaren twintig voor een soort
triptiek over stad, zee en natuur, waarvan La ville het eerste deel zou vormen.
In maart 1938 is Masereel in Zürich eregast op de première van een muzikale
bewerking van zijn Passion eines Menschen door de Hongaarse componist Viktor
Halder en de Duitse auteur Hans
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Sahl. De opvoering van Jemand. Eine weltliche Kantate tijdens het 15de
Arbeiderszangfeest in de grote zaal van het Limmathaus is een audiovisueel
massaspektakel waaraan niet minder dan 8oo zangers en zangeressen meewerken.
Naar aanleiding van de tien uitvoeringen van de cantate verschijnt in Zürich een
boekuitgave van de tekst waarin ook de complete houtsnedensuite is opgenomen.
Met de uitgever van het boekje, Emil Oprecht, heeft Masereel via Vorms al in 1936
contact gehad, maar omdat Reinhart hem Waarschuwde voor Oprechts reputatie
heeft hij toen de boot afgehouden: ‘Ik heb geen zin om bij een uitgeverij terecht te
komen die zich alleen maar bezighoudt met propaganda. Ik wist niet dat hij in
Zwitserland een zo uitgesproken reputatie had.’21 Kennelijk geldt dat bezwaar later
niet meer, want tussen 1939 en 1948 zal Oprecht van Masereel drie bundels
houtsneden en tekeningen uitgeven, te beginnen met Du noir au blanc/ Von Schwarz
zu Weiss, de suite van 57 houtsneden die in juni 1938 klaar is en begin 1939 in de
handel komt.
Du noir au blanc heeft niets te maken met de kolonisatie van Afrika maar vormt
een masereliaanse visie op de ontwikkelingsgang van de mensheid, die begint in het
diepe zwart van het oerwoud. ‘Ik had de suite weer in het oerwoud kunnen laten
eindigen,’ schrijft Masereel in het voorwoord, ‘om te suggereren dat de wereld terug
zal keren naar de chaos. Dat pessimistische slot zou het voordeel hebben gehad dat
het “artistieker” was overgekomen, want merkwaardig genoeg wordt aan ieder
pessimistisch werk een grotere artistieke waarde toegeschreven. Van nature, en met
mijn verstand, wijs ik dat soort pessimisme af. Tot zover de inhoud. Over de “vorm”
wil ik het niet hebben; die is wat hij is.’ De slotopmerking - bespiegelingen over
vormkwesties hebben hem nooit geïnteresseerd - verklaart waarom een aantal bladen
uit Du noir au blanc zowel stilistisch als inhoudelijk gezien ook al in 25 Images de
la passion d'un homme of in La ville een plaats had kunnen vinden. Omdat de suite
in het algemeen weinig meer te bieden heeft dan variaties op de schema's en thema's
waarmee Masereel de voorbije twintig jaar heeft gewerkt, valt het op dat hij zijns
ondanks in de eerste plaats beelddichter is en blijft. Dat bewijzen de oerwoudbeelden
aan het begin, in het bijzonder de schitterende ‘Tijger’.
Nadat hij Du noir au blanc heeft voltooid, snijdt Masereel in juni 1938 voor de
Limited Editions Club van George Macy zes illustraties voor een editie van
Shakespeares Julius Caesar. In opdracht van dezelfde Newyorkse boekenclub werkt
hij intussen
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ook aan 27 houtsneden voor Erasmus' Lof der zotheid, een boek dat hem even nauw
aan het hart ligt als Zweig22 omdat niemand beter dan de 16de-eeuwse humanist de
waanzin heeft gehekeld die de mensheid telkens weer in de meest rampzalige situaties
stort. De houtsneden voor The Praise of Folly zijn klaar in maart 1939. Masereel
stuurt de blokken naar de Nederlandse drukker Johannes Enschede in Haarlem en
krijgt in juni de contractuele 1000 dollar uitbetaald. ‘Maar toen kwam de oorlog,’
schrijft Macy in 1952, ‘en we verloren alle contact met Enschede, en ik dacht niet
dat we de houtsneden die u voor ons had gemaakt nog ooit zouden kunnen
gebruiken.’23 Vandaar dat de Limited Editionsuitgave niet geïllustreerd is met de
houtsneden van Masereel maar met mezzotintprenten van de Amerikaanse graficus
Lynd Ward, die overigens al jaren een groot Masereel-bewonderaar is.
Hoewel hij er minder dan ooit de nodige tijd en rust voor vindt, blijft Masereel in
deze periode proberen om uit de impasse te raken waarin hij na 1930 als schilder is
verzeild. In 1934 meldde hij Reinhart dat hij op zoek was naar een nieuw, lichter
koloriet, maar vier jaar later heeft hij nog steeds geen resultaat bereikt dat hem echt
bevredigt. Weliswaar heeft hij in mei 1938 het gevoel dat hij eindelijk op de goede
weg is, maar dat heeft hij al zo vaak gedacht, dat hij zich geen illusies meer maakt:
‘Je verrai probablement toujours devant moi un but à atteindre sans jamais y arriver,
car 1e but se transforme comme la vie.’24
In de jaren 1937 tot 1940 ontstaan in totaal een vijftigtal doeken, waaronder het
van 1938 daterende levensgrote portret van Romain Rolland, dat Masereel zelf ‘vrij
geslaagd’ noemt. Gelegenheid om te exposeren krijgt hij nog nauwelijks. Zijn enige
eenmansexposities na die van 1936 in Londen en in Parijs bij Vorms-Billiet zijn de
kleine tentoonstellingen van 1937 in de Amsterdamse Galerie Buffa en van eind
1939, begin 1940 in de Perls Gallery in New York. Het plan voor een grote expositie
in Brussel in januari 1938 valt in het water omdat de galerie failliet gaat, en een via
Zweig gearrangeerde expositie in de kleine Londense Arcade Gallery gaat in het
najaar van 1939 wegens de oorlogsomstandigheden evenmin door. Om dezelfde
reden wordt in september van dat jaar in Parijs de generale repetitie afgelast van een
stuk van Brecht waarvoor Masereel in opdracht van Pierre Abraham25 decors en
kostuums heeft getekend. Titel: Furcht und Elend des Dritten Reiches.
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VI
Je continue à travailler et à espérer jusqu'au dernier moment, et si la
grande catastrophe éclate, je me mets à la disposition du gouvernement
français. Je suis encore bon à quelque chose - interprète, camoufleur,
etc.26
Frans Masereel aan Georg Reinhart, 28 september 1938
September 1939 is de onvermijdelijk geworden uitbarsting na een aantal
ontwikkelingen waarmee Masereel zijn somberste toekomstverwachtingen bewaarheid
ziet: in weinig meer dan een jaar tijd, tussen februari 1938 en april 1939, breidt het
fascisme zich vanuit Duitsland en Italië als een olievlek uit over Middenen
Zuid-Europa. Roemenië, Griekenland en Spanje worden dictaturen naar Duits-Italiaans
model, Hongarije komt zowel politiek als economisch in de greep van Duitsland,
Hitler annexeert Oostenrijk en Tsjechoslovakije, Mussolini bezet Albanië. In de
zomer van 1939 worden de laatste vredesillusies verbrijzeld door het onmogelijk
gewaande monsterverbond tussen Hitler en Stalin: een week later, op 1 september,
volgt de Duitse inval in Polen.
In die bewogen maanden reageert Masereel ondanks zijn pessimisme opvallend
strijdlustig - helemaal anders dan Stefan Zweig, die blijft weigeren in de internationale
antifascistische beweging de rol te spelen die hij als wereldbekend schrijver zou
kunnen spelen, en zich vooral daardoor van zijn vrienden heeft vervreemd. Masereel
is een van de weinigen die hij vanaf 1937 bij zijn laatste bezoeken in Parijs nog
opzoekt en met wie hij min of meer regelmatig blijft corresponderen. Waarnaar hij
in gesprekken met derden telkens weer in alle ernst verwijst, is Masereels ironische
opmerking dat ze elkaar ooit nog wel eens in een concentratiekamp zullen
tegenkomen. Hoewel Zweig beweert dat hij minder pessimistisch is dan Masereel
denkt en dat Hitlers invasie in Polen een eerste fatale misrekening zal blijken, bewijzen
zijn reacties op het uitbreken van de oorlog dat zijn radeloosheid compleet is. Om
te beginnen is er zijn ondoordachte beslissing om, een jaar na zijn officiële scheiding
van Friderike in 1938, te hertrouwen met zijn Duitse secretaresse Lotte Altmann.
Die is bijna dertig jaar jonger dan hij en in ieder opzicht iemand die niet bij hem past
- volgens Claire Goll kon Lotte alleen meepraten over ‘het frankeren van brieven en
het inzetten van schrijfmachi-
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nelinten’.27 In een brief aan Masereel bekent Zweig met navrante openhartigheid dat
zijn beslissing om te hertrouwen met ‘Mlle A., die je kent (en die braaf deze brief
typt)’, het resultaat was van ‘een oorlogspsychose’. Verder schrijft hij dat hij Londen
voorgoed heeft verlaten en nu in Bath woont, in een kleiner huis dan in Salzburg,
’maar met een grote tuin en in de voornaamste kamer een mooi schilderij van
Masereel’.28 Eén muur heeft hij wit gelaten omdat hij hoopt dat Masereel hem met
een fresco zal willen beschilderen als hij hier op bezoek. komt.
Naar aanleiding van Masereels 50ste verjaardag had Zweig behalve een expositie
in de Londense Arcade Gallery ook een uitgave gepland van een herwerkte versie
van zijn essay uit 1923, die samen met een bibliografie van Hanss-Conon von der
Gabelentz in Parijs door Vorms zou worden uitgegeven. De oorlogsomstandigheden
staan de uitvoering van zowel het ene als het andere plan in de weg.
In Engeland is Zweig overigens veel minder passief geweest dan Masereel en
Rolland veronderstellen. De reden waarom hij naar Bath is verhuisd, is juist dat hij
in Londen sedert de Anschluss van Oostenrijk dag in dag uit werd aangeklampt en
opgebeld door vluchtelingen die hij tevergeefs probeerde te helpen - ondanks zijn
beroemdheid moet hij zelf twee jaar wachten voor hij de Britse nationaliteit verkrijgt.
In april 1939 roept Masereel zijn hulp in voor een jonge Tsjechische studente van
hem, Edith Taussig, die na de annexatie van Tsjechoslovakije naar het buitenland is
gevlucht en zonder middelen van bestaan in Londen is beland. ‘Ik weet wel dat je
dit soort verzoeken dag in dag uit moet krijgen - net als ik trouwens,’29 schrijft hij,
maar niettemin vraagt hij Zweig haar zo goed mogelijk op te vangen en in contact
te brengen met mensen die haar verder kunnen helpen.
Intussen helpt Masereel zelf zoveel mogelijk emigranten en vluchtelingen die in
Parijs ‘aanspoelen’. Wat hij daarbij voortdurend moet constateren, is dat hij met zijn
solidariteit een uitzondering vormt op de vrijwel algemene onverschilligheid. Vandaar
dat zijn discrete steun en bemiddelende rol in de Parijse emigrantenmilieus zo sterk
op prijs worden gesteld. Hij houdt de openingsrede op de eerste expositie van het
Kollektiv Deutscher Künstler, waarvan onder anderen Max Ernst lid is, en op 4
november 1938 is hij ook eregast op de opening van de eerste expositie van de Freie
Künstlerbund, een reactie op de beruchte tentoonstelling van ‘ontaarde kunst’ van
1937 in München.
De toenemende oorlogsdreiging is de reden waarom Masereel
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zijn terughoudendheid op politiek gebied laat varen. In juli 1938 zendt de
communistische Deutsche Freiheitssender vanuit Spanje zijn ‘Ansprache an die
Deutschen’ uit, waarvan de tekst op 7 augustus wordt gepubliceerd in de Deutsche
Volkszeitung, en in een andere Parijse emigrantenkrant, de Pariser Tageszeitung,
schrijft hij in 1939: ‘We hebben niet het recht te zwijgen, onverschillig te blijven
tegenover hetgeen om ons heen aan het gebeuren is.’ Anders dan in 1914 gaat het
niet om een afrekening tussen nationale financiële en economische belangengroepen
maar om de bedreiging van de elementaire rechten en vrijheden van het individu die
de basis van elke rechtsstaat en democratische maatschappij vormen. In deze
omstandigheden vasthouden aan een onvoorwaardelijk pacifisme, betekent Hitler
carte blanche geven om na Oostenrijk en Tsjechoslovakije ook de rest van Europa
in te palmen.

J'ai peine à croire que vous restiez encore à Equihen, et je préfere vous
répondre à Paris. D'un moment à l'autre la tempête va se déchainer et
votre petit port sera balayé. Rentrez à temps. Ou installez-vous d'un autre
côté!30
Romain Rolland aan Frans Masereel, 31 augustus 1939
Hun laatste vakantiedagen in Equihen brengen de Masereels door tegen de achtergrond
van de berichten over het pact tussen Hitler en Stalin, de mobilisatie in België en
Nederland, de Duitse inval in Polen en, twee dagen later, de Franse en de Britse
oorlogsverklaring aan Duitsland. Aangezien Frans dit keer niet van plan is zich
afzijdig te houden, keert hij met Pauline onmiddellijk naar Parijs terug om zich aan
te melden als vrijwilliger voor de luchtbescherming. Omdat hij wegens zijn leeftijd
- hij is intussen 50 geworden - niet meer in aanmerking komt voor actieve dienst,
zal hij uiteindelijk als illustrator van antinazipamfletten terechtkomen in de
contrapropagandadienst van het departement Voorlichting, dat sinds juli onder leiding
staat van de schrijvende diplomaat Jean Giraudoux.
In de geïmproviseerde kantoren van het commissariaat-generaal in het Parijse
Hotel Continental, tegenover de Tuilerieën, zijn Masereels collega's niet alleen
Fransen maar ook een paar
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Duitsers, met name uitgever Kurt Wolff en auteur Alfred Döblin. Over hun activiteiten
schrijft Döblins Franse vriend, de germanist Robert Minder: ‘Vliegtuigen moesten
onze produkten droppen en de Duitsers voorlichten, misschien zelfs tot verzet bewegen
- een absurd idee. Allicht kon Giraudoux zelf nauwelijks geloven dat zoiets zou
gebeuren’31 Galgehumor houdt de Continentalclub overeind - volgens Minder had
Döblin het gevoel dat hij teruggecatapulteerd werd naar de tijd van Homeros, toen
de helden elkaar voor het begin vah de strijd de huid vol scholden. Tot de meest
bizarre geestesprodukten die het collectief verzint, behoren satirische bewerkingen
van volksliedjes zoals ‘Lorelei’ en ‘Steh’ ich in finsterer Mitternacht', en een door
Masereel geïllustreerde ‘roversballade’ van Döblin uit het voorjaar van 1940:
Ende Mai sassen wir mit Masereel in einem kleinen Café in der Rue Rivoli
zusammen, um seine hervorragende Bilder zu Döblins Schauerballade
von den ‘Drei Räubern’ - Hitler, Göring, Goebbels - mit dem Text in
Einklang zu bringen. Die Deutschen standen in Paris, ehe der Drucker
die Arbeit hätte abliefern können.32
In die maanden heeft Masereel ondanks alles ook nog eigen werk op stapel staan:
begin 1940 voltooit hij twaalf houtsneden die hij in maart in eigen beheer uitgeeft
onder de titel Sous les signes du Zodiaque. Hoewel hij niet in astrologie gelooft,
intrigeren de invloeden die aan sterrenbeelden worden toegeschreven hem voldoende
om er een geïnspireerde suite van te maken, die hij zelf tot zijn beste werk rekent.
In april is Zweig voor het laatst in Parijs voor een druk bijgewoonde lezing in
Théâtre Marigny over ‘Das Wien von gestern’ en drie voordrachten voor Radio Paris
onder de titel ‘An die nicht sprechen dürfen’. Zijn ontmoeting met Masereel bij die
gelegenheid wordt hun allerlaatste weerzien.
In de vroege ochtend van 10 mei, tusen vijf en zes, wordt Parijs opgeschrikt door
luchtalarmsirenes. Een paar uur later horen de Masereels op de radio het bericht dat
Duitse troepen Luxemburg, Nederland en België zijn binnengevallen, dat daar
bombardementen aan de gang zijn en dat intussen ook een vliegveld bij Parijs is
gebombardeerd. Aanvankelijk weigert Masereel erin te berusten dat het zover is: de
dag na de Duitse invasie in België schrijft hij op een kaartje aan Reinhart dat Hitlers
val nu wel nabij moet zijn. Dat hij niet de nodige voorzorgen heeft genomen om de
inboedel van zijn huis in Equihen in veiligheid te brengen, be-
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wijst dat hij ondanks zijn jarenlange voorgevoelens is blijven geloven in de illusie
dat het tenslotte toch niet tot een oorlog zou komen. In extremis probeert hij nog het
een en het ander in veilige bewaring te geven, onder andere in Vézelay bij Rolland,
maar die waarschuwt hem dat hij misschien zelf zal moeten vluchten. Gezien zijn
zwarte-lijststatus in Duitsland en zijn activiteiten van de voorbije jaren en maanden
- de tekeningen op de pamfletten die boven Duits grondgebied zijn gedropt droegen
de bekende initialen FM - heeft Masereel aanzienlijk meer redenen dan de bejaarde
Rolland om zich zorgen te maken over zijn veiligheid. Overigens zit hij meer in over
zijn zus Marie-Louise, die in het zwaar gebombardeerde Boulogne woont, en Paulines
dochter Paule, die met haar Zwitserse vriend Georges Zbinden in Equihen is gebleven.
Vanaf eind mei gaat het razendsnel: op 28 mei valt Boulogne, op 4 juni wordt
Duinkerken bezet, op 9 juni capituleert Noorwegen, op 10 juni verklaart Italië de
oorlog aan Frankrijk en Groot-Brittannië. Op die rampzalige ontwikkelingen reageert
de Franse regering met het bevel tot internering van alle Duitsers en Oostenrijkers
die zich op Frans grondgebied bevinden - onder hen Kurt Wolff, kunstcriticus Paul
Westheim en Thea Sternheim, die begin juni wordt afgevoerd naar een kamp in Frans
Baskenland, vlak bij de Spaanse grens. Voor hij naar het kamp vertrekt, vertrouwt
Westheim Masereel zijn laatste spaargeld toe.
Terwijl de alarmerende oorlogsberichten steeds meer Parijzenaars op de vlucht
doen slaan, blijft Masereel tegen beter weten in geloven dat er een wapenstilstand
zal komen voordat de Duitse troepen de hoofdstad bereiken. Pas wanneer hij op 12
juni rond acht uur 's avonds hoort dat Parijs zich tot open stad verklaart, beseft hij
dat het de hoogste tijd is en vlucht hij met Pauline, Thea Sternheims dochter Mops
en Jean Richard Blochs vrouw en dochter via de Porte de Châtillon te voet de stad
uit, richting Loire. Geen vierentwintig uur later wordt op de Eiffeltoren de
hakenkruisvlag gehesen en trekken Duitse soldaten de wacht op voor de Arc de
Triomphe.

Eindnoten:
1 ‘Ik ben gisteren uit Brussel thuisgekomen... Ik heb bij H. Van de Velde gelogeerd, die ondanks
zijn 74 jaar nog altijd een buitengewone activiteit ontplooit... Mijn ontwerp voor een groot
paneel is aanvaard, en begin 1937 start ik met de uitvoering. Intussen moet ik een door mij
geïllustreerde editie van 5 toneelstukken van H. Teirlinck monteren, de beste hedendaagse
Vlaamse schrijver, die ook persoonlijk raadsman van de koning is.’ (BW)
2 Henry Van de Velde aan FM, 3.11.1926 (ML).
3 Huysmans is de auteur van verscheidene essays over Uilenspiegel en Charles De Coster en zal
in 1948 ook het voorwoord schrijven voor The gloriotis adventures of Tyl Ulenspiegel, Kurt
Wolffs Amerikaanse editie van de Masereel-uitgave uit de jaren twintig.
4 FM ann Herman Teirlinck, 20.3.1940 (AMVC).
5 FM aan Georg Reinhart, 6.12.1936 (BW).
6 Vanaf rnei 1939 was De Man voorzitter van de BWP. Een paar maanden na de Duitse inval in
1940 ontbond hij de partij; als mede-oprichter van de Unie van Hand- en Geestesarbeiders bleek
hij bereid tot samenwerking met de bezettings-autoriteiten.
7 FM aan Georg Reinhart, 6.12.1936 (BW).
8 FM aan Romain Rolland, 25.1.1937 (FR).
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9 Onder anderen de jonge Parijse schilder Henry Jannot, die Masereel zal assisteren in diens
schildersatelier voor leden van de Parijse Union des Syndicats.
10 ‘Op verzoek van de vakbonden van de regio Parijs heb ik een teken- en schildersclub voor
arbeiders georganiseerd. Ik geef tekenles en advies aan 49 arbeiders... Ik heb bijna alle grote
manifestaties van het Volksfront bijgewoond.’ (FR)
11 VGM, p.102.
12 VGM, p. 126: ‘Daarnaast heb ik Majakovski een paar keer ontmoet tijdens een van zijn bezoeken
in Parijs. Ik meen dat ik met hem kennis heb gemaakt bij Luc Durtain, en nadien hebben we
verschillende gesprekken gevoerd, waarbij Elsa Triolet als tolk fungeerde.’
13 Jean Guéhenno aan Romain Rolland, 6.7.1939; gepubliceerd in L'indépendance de l'esprit.
Correspondance entre Jean Guéhenno et Romain Rolland 1919-1944; Parijs 1975, P.387.
14 ‘Ik ontvang zopas uw briefje over de arrestatie van Arosev. Ik blijf ervan overtuigd dat Arosev
een goed revolutionair is, zeer gehecht aan het regime. Ik ga proberen iets voor hem te doen
via de Sovjet-ambassade.’ (FR)
15 ‘Ik ben evenmin blij met wat er in de USSR gebeurt - met die plaag van arrestaties, van executies
die veel te lang blijft duren...’ (FR)
16 FM aan Henry Van de Velde, 29.12.1937 (ML).
17 Ibid.
18 FM aan Georg Reinhart, 9.7.1939 (BW).
19 ‘Op 10 maart wordt in Zürich een oratorium van een jong Hongaars componist uitgevoerd,
waarvan de tekst direct geïnspireerd is op 25 Images de la passion d'un homme...; de houtsneden
zullen sterk vergroot op een scherm worden geprojecteerd, ter begeleiding van de muziek.’
(FR)
20 FM aan Georg Reinhart, 14.8.1937 (BW).
21 FM aan Georg Reinhart, 6.12.1936 (BW).
22 Een van Zweigs grote biografieën is Triumph und Tragik des Erasmus von Rotterdam, Wenen
1934.
23 George Macy aan FM, 17.11.1952 (FMS).
24 FM aan Georg Reinhart, 10.5.1938 (BW).
25 Pierre Abraham, boekhandelaar, vertaler van Brecht, leider van het theatergezelschap Les
Comédiens d'Anjou, na de oorlog hoofdredacteur van Europe en auteur van studies over Proust
en Aragon. VGM, p.87: ‘Omdat het theater van Bertolt Brecht mij in de dramatische kunst van
die tijd misschien wel het meest aanspreekt, heb ik met plezier toegezegd dat ik de decors voor
het Derde Rijk zou ontwerpen, en daarvoor hebben Pierre Abraham en ik de enscenering
uitgewerkt, in het kader van de activiteiten van het Maison de la Culture en met het gezelschap
Les Comédiens d'Anjou. Bertolt Brecht had toen een toevlucht gevonden in Denemarken. Hij
was op de hoogte van de onderneming en we werkten met zijn volledige instemming.’
26 ‘Ik blijf werken en hopen tot het laatste moment, en als de catastrofe losbarst, stel ik me ter
beschikking van de Franse regering. Ik ben toch nog ergens goed voor: tolk, camoufleur etc.’
(BW)
27 Claire Goll, Alles is ijdelheid; Amsterdam 1978, p.234 (oorspronkelijke uitgave: La poursuite
du vent, Parijs 1976).
28 Stefan Zweig aan FM, 10.10.1939 (ZC).
29 FM aan Stefan Zweig, 12.4.1939 (ZC).
30 ‘Ik kan bijna niet geloven dat u nog in Equihen blijft, en ik stuur mijn antwoord liever naar
Parijs. De storm kan elk moment losbarsten, en uw haventje zal weggeveegd worden. Keer
tijdig terug naar huis. Of ga ergens elders wonen!’ (FR)
31 Robert Minder, ‘Begegnungen met Alfred Döblin in Frankreich’, in Text+Kritik 13/14, 1966,
München 1972, p.61.
32 Ibid.
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Bestemmingen
(1940-1945)
I
Thea Sternheim, dagboek van 12 en 13 juni 1940:
Na een reis van 48 uur bereiken we eindelijk onze bestemming in de Basses Pyrenées,
Oloron. We worden in een open vrachtwagen geladen, rechtstaand opeengepakt...
Om niet uit de laadbak te vallen, moeten we ons tijdens de rit vasthouden aan de
bagage, die in het midden opgestapeld is. Vanuit het deurgat van hun huizen slaan
Baskische boeren de stoet gade.
Voorbij een stadje dat op St.-Jean-Pied-de-Port lijkt, arriveren we in het beruchte
kamp van Gurs, waar Spaanse republikeinen als vliegen doodgingen, waar naar het
schijnt ook nu nog, anderhalf jaar na Franco's overwinning, duizenden Spanjaarden
verblijven. Het langgerekte kerkhof dat we passeren spreekt boekdelen. Verbijsterend
gezicht: een boomloze hoogvlakte met een schijnbaar eindeloze barakkenstad achter
draadafrasteringen. In het voorbijrijden lees ik: Hot A, Ilot B, enz. Honderden,
duizenden vrouwen achter prikkeldraad die naar ons zwaaien... Bij Ilot K stoppen
we eindelijk... In Barak nr. 1 krijg ik vlak bij de deur een plaats tussen twee lotgenoten
toegewezen... Omdat ik bijna omval van vermoeidheid, laat ik me zonder me te
wassen of uit te kleden op de strozak vallen... In mijn vuil geworden ondergoed, in
de jurk die ik de voorbije 60 uur niet heb uitgetrokken, verslaap ik de koude nacht...
Als ik 's ochtends in onze barak de 60 vrouwen overeind zie komen van hun
strozakken op de grond, moet ik onwillekeurig denken aan de middeleeuwse
voorstellingen van het ontwaken op de dag des oordeels.1

II
Frans Masereel over de week van 13 tot 20 juni 1940:
Met Pauline onderweg, verloren in een enorme massa vrouwen, kinderen, mannen,
oude mensen en soldaten die met alle moge-
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lijke vervoermiddelen, kanonnen en dieren een chaotisch kluwen vormden. Met
woorden kan ik het niet beschrijven - met mijn tekenstift heb ik het af en toe
geprobeerd... Zodra ik maar enige beschutting tegen het helse kanonvuur vond,
maakte ik kleine schetsen: in greppels, achter muren van platgebrande boerderijen,
tussen mensenlijken en kadavers van dieren. Vanaf de dag dat ik in een stadje papier
en Oostindische inkt had gevonden - een penseel had ik zelf op zak - begon ik grotere
tekeningen te maken, want wat ik wilde, was een gebald getuigenis op papier zetten
van wat ik gezien en gehoord, gevoeld en gedacht had, en zonder artistieke pretenties
althans een directe algemene indruk van die vervloekte tijd geven.2
We werden vaak gebombardeerd. We moesten ons schuilhouden in greppels en onder
hooioppers die nog op het land stonden. Verder herinner ik mij een door de bewoners
in de steek gelaten boerderij, waar we een schuilplaats voor één nacht vonden. In de
vroege ochtend maakten we daar een zwaar bombardement mee. Op een andere dag,
niet ver van Orléans, zagen we in het open veld een stilstaande trein, waarmee een
grote groep spoorwegarbeiders tot hier was geëvacueerd. We wilden met die trein
mee, maar aangezien we nergens nog een plaatsje konden bemachtigen, moesten we
op de tender klauteren en ons tussen de steenkolen installeren. De trein was nog maar
net aan het rijden, toen Italiaanse vliegtuigen opdoken die ons in scheervlucht
bombardeerden. Ze vlogen zo laag, dat ik de gezichten van de piloten nog altijd voor
me zie. Iedereen vluchtte hals over kop in een veld met koren dat in die junimaand
nog niet volgroeid was. Ik heb geholpen om een aantal doden te bergen en kinderen
te verzorgen die gewond waren geraakt... Tenslotte moesten we snel de brug over
de Loire in Orléans zien te bereiken, want die zouden ze opblazen. Het was een
apocalyptische sfeer, alsof het einde van de wereld nabij was.3

III
Masereels ‘carnets de route’ vormen een grafisch dagboek van twee dramatische
weken op de Route Nationale nr. 20 tussen Parijs en Orléans, en in de stadjes en
dorpen verder naar het zuiden. Een dertigtal schetsen zal hij nadien uitwerken en in
Parijs publiceren, maar ook de tekeningensuites die tijdens en kort
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na de oorlog in Bern en Zürich zullen verschijnen, zijn het produkt van zijn afschuw
en verbijstering over de bombardementen op civiele doelen en over het oorlogsgeweld
tegen weerloze vluchtelingen waarvan hij in juni 1940 herhaaldelijk getuige is.
Aan een correspondent van de Journal de Genève vertelt hij een jaar later hoe hij
met Pauline in paniek uit Parijs is weggevlucht in hun haast zijn ze zelfs vergeten
verschoning mee te nemen. Gelukkig is het een uitzonderlijk mild voorjaar, zodat
de vluchtelingen tenminste regen en kou bespaard blijven als ze onderweg niet in
een schuur of een stationnetje kunnen overnachten, maar onder de blote hemel, in
het open veld of in een droge sloot moeten kamperen.
Drie dagen doen ze over de 100 kilometer tot Orléans, dat dag en nacht wordt
overspoeld door massa's lotgenoten die maar één doel hebben: de overkant van de
Loire bereiken. Wat er intussen aan het front gebeurt weet niemand, maar aangezien
er geen einde komt aan de stroom vluchtelingen uit het noorden, bestaat daar weinig
twijfel over. Ook Alfred Döblin, die dank zij vrienden aan de internering is ontsnapt
en hier een paar dagen eerder is gearriveerd, maakt zich geen illusies over de afloop:
‘We konden niet naar de radio luisteren, een krant kregen we maar af en toe in handen.
Maar wat er aan het gebeuren was, dat zag je, dat zag je met je eigen ogen: de vijand
was niet te stoppen. Niemand hield hem tegen.’4
Omdat de Loire-brug in Orléans gesloten blijkt voor niet-militair verkeer, lopen
de Masereels door tot in St. Hilaire, waar ze eindelijk kunnen oversteken. De Cher,
een zijrivier van de Loire, passeren ze op 18 juni in Villefranche, en twee dagen later
bereiken ze via Vatan het plaatsje Buzançais aan de Indre. Hoewel Frankrijk intussen
heeft gecapituleerd, voelen de vluchtelingen zich pas veilig wanneer ze in de buurt
van Limoges komen, hoofdstad van het departement Haute-Vienne, dat bezuiden de
demarcatielijn ligt die vanaf de wapenstilstand van 22. juni de grens vormt tussen
bezet gebied en de zuidelijke ‘vrije’ zone.
Na een odyssee van meer dan 400 kilometer kunnen de Masereels voor het eerst
op zoek naar een pleisterplaats voor langer dan één nacht, maar onderdak vinden in
de Limousin is geen eenvoudige zaak. Zowel in de hoofdstad als in de wijde omgeving
blijkt geen enkele verhuurbare kamer meer vrij, en tenslotte stranden ze op een
dertigtal kilometer ten noorden van Limoges in Berneuil, een dorpje bij Bellac, waar
ze bij molenaar Boismorand voorlopig op de hooizolder boven de schuur annex
koestal
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mogen slapen - ‘sur la paille, dans une grange, mais en bonne santé’5 schrijft Frans
aan Reinhart. Zijn pogingen om een minder primitief onderkomen te vinden hebben
geen resultaat, zodat hij met Pauline tenslotte meer dan een maand in de schuur van
de Moulin du Pont moet bivakkeren. Omdat eind juli het gerucht de ronde doet dat
ook Haute-Vienne bezet zal worden, ziet het er even naar uit dat ze geen ander
alternatief hebben dan het voorstel van Reinhart om via Lyon naar Zwitserland te
vluchten. Daar hebben ze zich al bij neergelegd wanneer zich in extremis toch nog
een andere mogelijkheid aandient. Parijse kennissen in Avignon verzekeren dat ze
daar onderdak voor hen kunnen vinden, en aangezien de Masereels er allebei de
voorkeur aan geven in Frankrijk te blijven, aarzelen ze geen moment om naar de
Vaucluse te vertrekken.

IV
Qu'adviendra-t-il de tout mon travail de 30 années, je ne sais! Je tente de
faire mettre tout à l'abri mais c'est bien compliqué. - Ici, je n'ai absolument
rien! - Pas un livre, pas une gravure ni une photo ni un dessin. C'est
pourquoi je me fais un nouveau petit ‘stock’.6
Masereel aan Pierre Vorms; Avignon, 24 oktober 1940
Vergeleken met zijn ervaringen van de eerste oorlogsmaanden valt het leven hier
erg mee, schrijft Roger Avermaete over Masereels levensomstandigheden in Avignon
- ‘la vie y est douce.’7 In het algemeen gaat het leven hier inderdaad nog zijn
vooroorlogse gang, maar voor vluchtelingen als Frans en Pauline is het allesbehalve
‘douce’. De drie jaar die ze in Avignon zullen doorbrengen worden integendeel even
hard als hun eerste drie jaar in Genève zijn geweest. Omdat ze nu zoveel ouder zijn
- in 1943 wordt Pauline vijfenzestig - valt hier bovendien veel moeilijker met
ontberingen te leven dan destijds in Zwitserland. Weliswaar hebben ze nog steeds
de Zwitserse spaarrekening die Reinhart in 1924 voor hen heeft geopend, en in de
Verenigde Staten een 20.000 dollar die ze in treasure bonds hebben belegd - maar:
geld overmaken uit Zwitserland en Amerika kan tijdens de oorlog niet. Uit Parijs
valt evenmin iets te verwachten, hoewel Frans nog geld van Vorms tegoed heeft.
Die is na zijn demobilisatie in Belvès onder-
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gedoken in de Dordogne, waar hij tot het eind van de oorlog actief zal blijven in de
Résistance. Met zijn instemming zal Masereel via een notaris in Parijs tevergeefs
proberen zijn werken uit de galerie weg te laten halen voor die geplunderd wordt, of
geconfisqueerd omdat Vorms van joodse origine is.
Het gevolg van een en ander is, dat de Masereels in Avignon opnieuw in de grootste
armoe zullen leven. Eerst een jaar in een slecht verlicht kamertje van een pand in de
rue des Trois Faucons dat zo bouwvallig is, dat het eind 1941 wegens acuut
instortingsgevaar onbewoonbaar wordt verklaard. Daarna nog bijna twee jaar in ‘une
affreuse petite chambre’ in de rue de Thiers, waar Pauline in onvoorstelbare
omstandigheden voor henzelf en voor een vijftal lotgenoten het huishouden bereddert.
Overleven kunnen ze hier alleen dank zij Georg Reinhart, die via Lissabon
voedselpakketten laat bezorgen en zijn vertrouwensman Max Weber niet alleen met
tubes verf, penselen en matvernis, maar ook met geld naar Avignon stuurt. Hoe hoog
de nood af en toe wel is, illustreert een brief uit november 1941: Pauline ligt met
griep in bed, buiten waait een ijzige mistral en zelfs binnen is het zo koud, dat Frans
er niet in slaagt zijn handen voldoende warm te houden om te kunnen tekenen.
Vijf maanden na het uitbreken van de oorlog komt er eindelijk wel een eind aan
de onzekerheid over het lot van Paule en Masereels zus Marie-Louise. De tweede
blijkt met haar kinderen tijdens de belegering van Boulogne te zijn geëvacueerd naar
Merlimont-Plage, waar ze in het najaar nog altijd in ‘kelders’ huizen. Ook in het vlak
bij Boulogne gelegen Equihen zijn er bij de bombardementen van mei veel slachtoffers
gevallen, maar Paule en haar Zwitserse vriend Georges Zbinden zijn ongedeerd
gebleven en zullen vanaf eind oktober het Parijse appartement van de Masereels in
de rue Antoine Chantin bewonen. Omdat Paule geen cent meer bezit en Masereel
zelf geen geld kan sturen, wordt de huishuur betaald via Reinhart. Die zal Paulines
dochter ook nog te hulp komen nadat ze in 1941 met Zbinden is hertrouwd en
teruggekeerd naar Zwitserland.
Via onder anderen Paule krijgen Frans en Pauline het nieuws te horen dat nog veel
erger is dan de miserabele levensomstandigheden in Avignon: hun huis in Equihen,
de enige plek waar Frans ooit echt gelukkig is geweest, bestaat niet meer. Bij een
van de bombardementen was het zwaar beschadigd, en daarna is het systematisch
leeggeplunderd. De kostbare collectie boeken en manuscripten, de brieven van
vrienden, de doeken, aquarellen
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en houtsneden in het atelier en de complete huisraad - alles is verdwenen: ‘A Equihen,
il n'y a même plus de plancher dans notre maison.’8 Het besef dat hij het grootste
deel van zijn bibliotheek en archief voorgoed kwijt is en dat hij een aantal onvoltooide
werken, een twintigtal doeken waaraan hij zelf bijzonder gehecht was, tekeningen
en voorwerpen die hem dierbaar waren, nooit meer terug zal zien, is de reden waarom
Masereel, naar eigen zeggen, een paar maanden lang meer drinkt dan goed voor hem
is. Wie de plunderaars waren, zal hij nooit te weten komen. Hij kan aannemen dat
de straatarme vissers met de huisraad zijn gaan lopen, maar de dieven van boeken
en kunstwerken zijn volgens hem buiten het dorp te zoeken.
Zelfs de ruïne van ‘la maison du Calvaire’ zal de oorlog niet overleven. In april
1944 ontvangen de Masereels via hun vooroorlogs adres in Parijs een brief waarin
de burgemeester van Outreau-Equihen laat weten dat de Duitsers, ‘pour des raisons
d'ordre militaire’, een aantal huizen in het dorp, waaronder dat van de Masereels,
met de grond gelijk hebben gemaakt. Tussen evacuatiebevel en sloping zijn niet meer
dan 48 uur verlopen. Achteraf zal blijken dat de Organisation-Todt de betonnen
grondvesten heeft gebruikt als geschutbedding voor een luchtafweerbatterij van de
Atlantikwall. De herinnering aan wat er met zijn huis gebeurd is blijft voor Masereel
zo pijnlijk, dat hij nooit meer naar Equihen zal willen terugkeren.

V
Je reçois votre adresse par différents amis communs. On me dit que vous
pouvez me faciliter l'obtention d'un visa - special emergency visa - pour
moi et ma femme. Inutile je pense, de vous donner les raisons qui motivent
ma demande.9
Frans Masereel aan Hermann Kesten, 17 oktober 1940
Thea Sternheim is na de wapenstilstand vrijgekomen, heeft in Nice haar dochter
Dorothea (‘Mops’) teruggevonden en is met haar teruggekeerd naar Parijs.10 Met
Thea blijft Masereel ook gedurende de oorlogsjaren in contact, hoewel dat in 1941
en 1942 beperkt moet blijven tot het informeren naar elkaars gezondheid en het
uitwisselen van onschuldige nieuwtjes op zogenaamde interzonale kaarten, de enige
toegelaten vorm van communicatie
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tussen de ‘zone libre’ en de ‘zone occupée’. De dingen waarover ze het eigenlijk
zouden willen hebben, kunnen ze wegens de censuur niet ter sprake brengen. Voor
Masereel is dat in 1941 op de eerste plaats de vraag of hij er goed aan doet het
voorbeeld te volgen van Zweig en andere vrienden, die Europa voorgoed hebben
verlaten. Wegens het gevaar van een Duitse invasie in Engeland is Stefan Zweig in
juni 1940 al met zijn tweede vrouw Lotte naar Zuid-Amerika vertrokken. Zijn eerste
vrouw Friderike, die de voorbije jaren in Parijs woonde, is evenals Alfred Döblin en
zijn vrouw een paar maanden later via Lissabon naar New York geëmigreerd. Paul
Westheim heeft na zijn vrijlating uit het interneringskamp Masereels adres in Avignon
weten te vinden en staat op een dag ziek en haveloos als een clochard voor de deur
om zijn spaarcenten op te halen. Met de hulp van Masereel komt hij in Marseille
terecht bij de vluchtelingenorganisatie die hem aan een plaats op een boot naar Mexico
helpt. Kurt Wolff ten slotte ziet Masereel nog in Nice terug voordat de uitgever op
31 december 1940 met vrouw en kind via Spanje naar de Verenigde Staten vertrekt.
Ingeval de omstandigheden hem noodzaken te emigreren, kiest ook Masereel voor
de Verenigde Staten, want sinds hij van Reinhart heeft vernomen dat de Zwitserse
regering ernstig rekening houdt met de mogelijkheid van een Duitse invasie, komt
Zwitserland niet meer in aanmerking. Die dreiging voor het vanouds neutrale landje
blijkt op een gegeven moment zo reëel, dat het leger de kunstcollectie van Georg
Reinharts broer Oskar ergens in Centraal-Zwitserland in onderaardse grotten in
veiligheid heeft gebracht.
Om in geval van nood onmiddellijk te kunnen vertrekken, probeert Masereel zo
snel mogelijk aan een Amerikaans visum te komen, een ‘special emergency visa’.
De aanvraag moet gebeuren via het Amerikaanse Emergency Rescue Committee in
Marseille, maar hij stuurt ook een brief naar de Duitse auteur Hermann Kesten in
New York, in de hoop dat die als contactpersoon van de Duitse immigranten daar
de weg kent om de procedure te versnellen. Uiteindelijk blijkt Kesten even weinig
te kunnen doen als Masereels Amerikaanse borgstellers Frank Crowninshield van
Vanity Fair, directeur George Macy van de Limited Editions Club en het echtpaar
Perls, exploitanten van de Newyorkse Perls Gallery.11 Het duurt tenslotte tot maart
1941 voor zijn aanvraag officieel in Washington wordt ingediend. Gelukkig ontstaat
voor hem en Pauline intussen geen echte noodsituatie zoals voor het
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gezin van zijn Belgische vriend Maurice Gaspard, voormalig decorateur van de
Groupe Libre, voor wie hij herhaaldelijk de tussenkomst van zowel Kesten als Wolff
inroept.

VI
Endlich habe ich Deine Adresse auf dem Umweg über New York erfahren.
Du kannst Dir vorstellen, wie sehr ich mich gefreut habe, Nachricht von
Dir zu erhalten. Ich selbst habe England Ende Juni nach den üblichen
Schwierigkeiten verlassen und ich weiss jetzt nicht, was aus meinem Haus,
meinen Büchern und meinen angefangenen Arbeiten geworden ist.12
Stefan Zweig aan Masereel; Rio de Janeiro, 23 november 1940
Omdat hij in juni 1941 nog steeds geen nieuws over zijn visum voor de Verenigde
Staten heeft, kan Masereel het zich niet permitteren het Zuidamerikaanse alternatief
te negeren dat Stefan Zweig hem vanuit Brazilië heeft voorgesteld. Die heeft trouwens
al op eigen initiatief contact opgenomen met een landgenoot van hem in Colombia,
de Oostenrijkse zakenman en kunstverzamelaar Walter Engel, die na de Anschluss
naar Bogota is geëmigreerd en hier in het najaar in de Nationale Bibliotheek een
Masereel-expositie met werken uit zijn eigen collectie zal organiseren. Van Zweig
ontvangt Engel een brief ‘waarin hij me dringend verzocht Masereel aan een
inreisvisum voor Colombia te helpen, omdat hij in Frankrijk ernstig gevaar liep.’13
Hoewel Colombia officieel geen visa meer afgeeft aan Europese vluchtelingen,
zorgen de relaties van Zweig en Engel ervoor dat er voor Masereel een uitzondering
wordt gemaakt. Zweig staat op vriendschappelijke voet met de Colombiaanse
ambassadeur in Buenos Aires, de auteur German Arciniegas, terwijl de Belgische
zaakgelastigde in Bogota, René Van Meerbeke, een goede kennis van Engel en
bovendien een Masereel-bewonderaar is - hij houdt de openingstoespraak in de
Nationale Bibliotheek. Volgens Engel wordt de visumkwestie dank zij Van Meerbeke
op het hoogste niveau afgehandeld:
Hij vertelde me dat hij 's anderendaags toevallig voor de lunch uitgenodigd
was bij de President van de Republiek, dr. Eduardo Santos, en dat
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hij de inreisvisumaanvraag ter sprake zou brengen. - Om kort te gaan:
het visum werd toegestaan en Masereel werd per telegram op de hoogte
gebracht.14
Op 1 augustus laat Zweig weten dat Masereel het visum eerstdaags bij de
Colombiaanse consul in Marseille zal kunnen afhalen, maar Masereel zelf blijkt zich
nog helemaal niet te hebben verzoend met de gedachte dat hij zal moeten emigreren:
‘comme j'ai confiance et que je crois que la vie va redevenir possible pour un artiste,
j'attends encore de partir.’15 Als het toch zover zou komen, wil hij liever naar Brazilië
dan naar Colombia. Waarop Zweig antwoordt dat hij vanuit Bogota veel gemakkelijker
dan vanuit Europa een visum voor Argentinië of Brazilië zal kunnen krijgen.
Dat Masereel zijn beslissing blijft uitstellen, hangt niet alleen samen met zijn
illusie dat het leven in Frankrijk opnieuw leefbaar zal worden. Ongetwijfeld voelt
Pauline er absoluut niets voor om naar Zuid-Amerika te emigreren, en allicht heeft
hij zelf de grootste twijfels of hij daar wel zal kunnen aarden en als artiest zijn brood
verdienen. Dat vraagt Zweig zich trouwens ook af. Over zijn pogingen om vrienden
in Europa aan een visum te helpen schrijft hij aan Friderike: ‘Voor Masereel kan het
wel geen probleem zijn, hij is Belg en christen, maar zal hij hier kunnen leven?’16 In
de Verenigde Staten was Masereel naar eigen zeggen een leeropdracht in een tekenof schilderklas beloofd, en alleen al wegens het taalprobleem zou dat soort
mogelijkheden in Zuid-Amerika veel beperkter zijn.
Hoewel Zweig dus alle begrip heeft voor Masereels twijfels, ervaart hij diens
uiteindelijke beslissing om in Frankrijk te blijven als een bittere persoonlijke
ontgoocheling. Niet omdat hij zich tevergeefs heeft ingespannen voor het
Colombiaanse visum, maar omdat hij Masereel sinds de verkoeling van zijn
vriendschap met Romain Rolland en de dood van zijn oude Oostenrijkse vrienden
Joseph Roth en Erwin Rieger beschouwt als zijn laatste levende band met ‘het Europa
waarvan we hadden gedroomd’, het internationalistische, pacifistische Europa dat
de oprichters van Demain, Clarté en Lumière voor de geest stond. In 1941 verblijft
hij een paar maanden in de Verenigde Staten, en in een Newyorkse hotelkamer schrijft
hij hoe gaarne hij Masereel terug zou willen zien en hoe uitgeblust hij zich voelt:
‘Vijfentwintig jaar geleden hadden we meer hoop, meer kracht en meer vertrouwen;
en vooral: we waren jonger.’17
In Petropolis, schitterend gelegen boven Rio de Janeiro, huurt
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Zweig een paar maanden later de kleine villa waar hij zijn autobiografie Die Welt
von Gestern voltooit - ‘ook met herinneringen aan jou,’ zegt hij in een brief aan
Masereel. Wat zijn Vlaamse vriend voor hem betekent, blijkt zowel uit het verhaal
van hun kennismaking in het Genève van 1917 als uit de herinnering aan zijn
werkvakantie van 1918 in het kleine Gasthof in Rüschlikon, waar hij alleen ‘de echte
vrienden’ ontving: Rolland en Masereel.
Nu het er steeds meer op gaat lijken dat hij niet alleen Rolland maar ook Masereel
nooit meer terug zal zien, zinkt Zweig reddeloos weg in het moeras van zijn
zelfdestructieve somberheid. Dat Lotte de oorzaak van die fatale depressie zou zijn,
zoals Claire Goll in haar memoires insinueert18, is een cynische simplificatie, maar
volgens Friderike miste Stefan in Brazilië inderdaad vooral het gezelschap van zijn
oude vriend Masereel, bij wie hij in vanzelfsprekend vertrouwen zijn hart had kunnen
luchten en nieuwe energie opdoen. Het valt trouwens op dat Masereel in Zweigs
brieven aan Friderike telkens weer ter sprake komt. ‘Voor Masereel moeten we nog
proberen,’ schrijft hij op 24 juli. En op 17 september: ‘Masereel heeft me laten weten
dat hij liever naar Brazilië dan naar Colombia zou willen, maar ik hoop dat hij niet
lang meer aarzelt, want in Frankrijk zullen ze hem het leven moeilijk maken.’19 De
laatste brief waarin hij hem noemt dateert van 20 november: ‘de vrienden, waar zijn
ze - onbereikbaar zoals Rolland, Masereel, onder de grond zoals Roth en Rieger.’20
Drie maanden later, op 22 februari 1942, laat hij Lotte kort na de middag in de
slaapkamer van hun villa in Petropolis een dodelijke dosis veronal innemen, en daarna
drinkt hij zelf het gif uit de mineraalwaterfles met het misleidende etiket Salutaris.
In een afscheidsbrief aan Friderike zegt hij dat hij te moe was om verder te kunnen
leven in een compleet geworden geestelijk isolement, met als enige zekerheid, dat
de oorlog nog jaren zal duren. Friderike zal blijven geloven dat de aanwezigheid van
Masereel het onheil had kunnen voorkomen.
Masereels eerste reactie is te vinden in een brief van 2 maart aan Reinhart. Hij is
‘diep getroffen door het nieuws van de zelfmoord van onze goede Zweig’, en hij
voegt er een bezwering in zijn typische stijl aan toe: ‘Que Dieu et le diable nous
préservent du désespoir!’21 Zijn inleiding voor een Zweig-herdenking in Parijs in
februari 1946 besluit hij met de constatering dat Stefan helaas geen vechtersnatuur
was, te weinig ‘batailleur’ om de plaag van het nazisme te willen overleven. Voor
het overige blijft Zweigs beslissing ook voor hem een mysterie. In een korte bij-
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drage in de bundel Stefan Zweig: sein Leben, sein Werk22 schrijft hij in 1949 dat hij
nog vaak aan Stefan denkt en zich dan altijd afvraagt hoe het mogelijk is dat iemand
als hij, ‘een echte Lebenskünstler’, op die manier is kunnen heengaan - ‘C’ est le
drame de l'homme au désespoir.’

VII
J'ai beaucoup travaillé depuis que je suis ici. J'ai d'abord mis au point
mes croquis de la retraite - on en a vu!! - et ensuite fait une trentaine
d'aquarelles - je ne trouve ni couleurs à l'huile ni toile. Je compte faire
aussi une série de grands dessins sur la guerre.23
Masereel aan Pierre Vorms; Avignon, 24 oktober 1940
Wat Masereel in deze uitzichtloze jaren overeind houdt is de gedachte dat zelfs Hitler
niet het eeuwige leven heeft. Vooral die taaie overlevingswil verklaart waarom hij
erin slaagt aan het werk te blijven, al heeft hij op de vraag waartoe het allemaal dient
geen ander antwoord dan dat het zijn enige verweer is tegen de absolute somberheid
die Tucholsky, Zweig en een aantal andere vrienden en kennissen fataal is geworden.
‘Als ik niet zou kunnen werken, zou het heel erg met me gesteld zijn,’24 bekent hij
in 1943 aan Thea.
Vandaar dat hij vanaf de eerste maanden in Avignon een koortsachtige activiteit
ontplooit. In september en oktober 1940 ontstaan tientallen tekeningen naar de
schetsen die hij in juni heeft gemaakt, plus een dertigtal gouaches die eveneens
geïnspireerd zijn door eigen oorlogservaringen of verhalen van andere vluchtelingen.
Vanaf eind oktober werkt hij aan de voorstudies voor ‘een serie grote tekeningen
over de oorlog’, en begin november tekent hij de zeven kleine illustraties die hem
zijn eerste inkomsten opleveren. De opdracht dankt hij aan Louis Piérard, die hij in
oktober in Nîmes heeft teruggezien. Evenals uitgever Armand Henneuse (Les
Ecrivains Réunis) is Piérard bij het uitbreken van de oorlog naar Lyon gevlucht, maar
begin november verhuist hij naar Cassis-sur-Mer, bij Marseille. Een van de eerste
Lyonese uitgaven van Henneuse is een lang oorlogsgedicht van Piérard, een ,Ode à
la France meurtrie, waarvoor Masereel vier buitentekstillustraties en drie
sluitvignetten heeft getekend.
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In Avignon en elders in Zuid-Frankrijk ontmoet Masereel intussen ook een aantal
vrienden uit het Parijse Volksfront-milieu, zoals Georges Dudach, met wie hij de
Cahiers de la Jeunesse heeft opgericht, en de dichters Pierre Seghers en Benjamin
Crémieux. Contact heeft hij vooral met Seghers, ‘un garçon charmant, très
dynamique’, die in Villeneuve-lès-Avignon woont, een glashandel exploiteert en
voor menig vluchteling en lid van het verzet de redder in nood wordt. Louis Aragon
en Elsa Triolet bijvoorbeeld, die van meet af aan bij de verzetsbeweging betrokken
zijn, vinden zowel in december 1940 als in de loop van 1942 onderdak bij het echtpaar
Seghers. Masereels vriendschappelijke relatie met Aragon gaat terug op hun
vooroorlogse samenwerking bij Aragons krant Ce Soir en bij de activiteiten van het
Parijse Maison de la Culture, maar ze zullen elkaar ook in Avignon herhaaldelijk
ontmoeten. In het exemplaar van Cantique d'Elsa dat hij Frans en Pauline in 1942
cadeau doet, schrijft Aragon: ‘à mes amis Masereel/ l'amitié seule est réelle/ Louis.’
Masereels ontmoetingen met Aragon hebben onder andere te maken met hun
medewerking aan het tijdschrift Poésie, waarmee Seghers in Villeneuve is gestart.
In het nummer van mei-juni van Poésie 41 is een voorstudie te vinden van een van
de 25 tekeningen uit de suite Danse macabre, die Masereel een paar weken tevoren
heeft voltooid, en in het najaar illustreert hij als eerste boekuitgave van Seghers'
tijdschrift een editie van Jugement, hoogtepunt van het monumentale 17de-eeuwse
gedicht Les tragiques van Thédore-Agrippa d'Aubigné over de vervolging van de
hugenoten.
Danse macabre is Masereels derde serie eigentijdse variaties op het middeleeuwse
dodendans-thema. Eind 1916 heeft hij in Les Tablettes onder dezelfde titel zijn
allereerste suite van hout- of linoleumsneden gepubliceerd, en in maart 1935 is een
eveneens gelijknamige suite van 30 tekeningen ontstaan, waarvoor hij voor de oorlog
geen uitgever meer heeft gevonden. Het is niet onmogelijk dat de 25 tekeningen uit
het voorjaar van 1941 nieuwe versies zijn van tekeningen die hij in Parijs heeft
achtergelaten. Anders dan voor de oorlog wekt de titel Danse macabre in 1941 de
interesse van Herbert Lang, uitgever en boekhandelaar in Bern. In juli krijgt Masereel
bezoek van een medewerker van Lang, en behalve een contract voor de uitgave van
Danse macabre levert dat ook perspectieven op voor verdere samenwerking - een
vooruitzicht dat voor Masereel het enige lichtpunt vormt in deze weken die tot de
somberste van de hele oorlog behoren: op
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13 juni is op bevel van de regering in Vichy de massale internering van joden in de
‘zone libre’ begonnen, en na de Duitse inval in de Sovjetunie op 22. juni ziet het er
aanvankelijk naar uit dat Oost-Europa even snel onder de voet zal worden gelopen
als Midden- en West-Europa. Voor de Masereels valt de nieuwe escalatie in de door
Hitler geregisseerde ‘danse macabre’ samen met de weken waarin ze de details over
de plundering van hun huis in Equihen te verwerken krijgen en op zoek moeten naar
een alternatief voor het kamertje in de rue des Trois Faucons, waar hun de huur wordt
opgezegd. Wegens hun benarde financiële situatie hebben ze drie maanden later nog
steeds geen anderonderkomen gevonden - ‘toujours dans cette maison en démolition.
Une vie de cochon,’25 schrijft Frans op 6 oktober - en wanneer ze het pand begin
december moeten verlaten, zullen ze acht dagen in een hotelletje moeten logeren
voor ze een ‘Voorlopig’ adres in de rue de Thiers vinden.
De werkelijkheid ziet er dus minder pittoresk uit dan de lezer van de Journal de
Genève zich wellicht voorstelt wanneer hij op de voorpagina van de zondagse bijlage
van 12 oktober naast een artikel van Louis Piérard over de 50ste sterfdag van Rimbaud
een stuk aantreft waarin de Franse auteur Louis Gillet26 het verhaal doet van een kort
bezoek aan Masereel in Avignon, ‘in een oud pand van de charmante oude rue des
Trois-Faucons.’ Hoewel hij hem ‘le premier graveur vivant’ noemt, is het duidelijk
dat de Académicien niet meer dan oppervlakkige kennis van Masereels werk heeft.
Waarschijnlijk zijn bezoek en verslag in de Geneefse krant een vriendendienst aan
zijn Belgische collega Louis Piérard, die Masereel in september heeft ontmoet om
afspraken te maken over een tweede illustratieopdracht: elf tekeningen voor zijn
boekje Les réfugiés, dat in 1942 in Grenoble zal verschijnen. Van belang is Gillets
artikel alleen vanwege het verhaal over de omstandigheden waarin de tekeningen
van Juin 40 zijn ontstaan en omdat het stuk de aandacht trekt van de Parijse uitgever
en boekhandelaar Eric Somogy, die tijdens de oorlog in St. Raphael verblijft. Somogy
reageert prompt met het voorstel om de tekeningen uit te geven, maar wegens de
censuur en de papierschaarste loopt de produktie telkens weer vertraging op, zodat
Juin 1940 pas anderhalf jaar later zal kunnen verschijnen - overigens met het
impressum van Somogy's Parijse collega Pierre Tisné, een naam die in Masereels
correspondentie niet één keer voorkomt. Dat in het bezette Parijs een boek in de
handel kan komen van een tekenaar wiens werk in Duitsland zelf al jaren op de
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zwarte lijst staat, is even onverklaarbaar als het feit dat De Sikkel in dat zelfde jaar
1942 in het bezette Antwerpen een tweede druk van de Masereel-editie van
Ulenspiegel uit 1937 kan uitbrengen.
Met de titel Politische Zeichnungen voor de selectie uit zijn Geneefse
anti-oorlogssatiren is Masereel zelf nooit erg gelukkig geweest, aangezien die
tekeningen wat hem betreft geen politiek maar een louter humanitair karakter hadden.
Dat laatste geldt nog meer voor de tekeningensuites die vanaf 1941 in Avignon
ontstaan, al was het alleen maar omdat de politieke vrijheid in de ‘zone libre’ erg
relatief is en antinaziprenten zoals Masereel er in de jaren dertig heeft getekend
natuurlijk nooit door de censuur zouden komen. Eigenlijk zijn de verschillen tussen
Juin 1940 en Danse macabre vergelijkbaar met die tussen de tekeningen uit 1914 in
La guerre en Belgique en de prenten uit 1917 in Les morts parlent en Debout les
morts: tegenover het bijna journalistieke beeldverslag staan de groteske fantasieën
waarin Masereel de angst en afschuw verbeeldt die de waanzin van het oorlogsgeweld
bij hem opwekt. Overigens zijn de moorddadige knekelmannen die in een paar
tientallen satiren in La Feuille als personificatie van de oorlog worden opgevoerd
niet te vergelijken met de pentekeningen in Danse macabre. In Genève haalde
Masereel zijn inspiratie uit communiqués en persberichten. Nu hij zelf dagenlang in
de apocalyptische verschrikkingen van de oorlog heeft rondgedwaald, is hij niet in
staat de distantie te bewaren die de satiricus nodig heeft. ‘J'étais plus ému que critique,
plus témoin que juge,’ constateert hij wanneer hij jaren later terugkijkt op de
tekeningen uit Avignon.

VIII
Notre départ en USA devient problématique!... On m'offre un visa pour
la... Colombie! On verra! En attendant je travaille beaucoup - peinture linoléum (en l'absence de bois) et dessins.27
Frans Masereel aan Pierre Vorms; Avignon, 6 juli 1941
Het meest bizarre aspect van Masereels situatie in Avignon is het contrast tussen de
enge behuizing in de rue des Trois Faucons en de rue de Thiers, en de zaal in het
14de-eeuwse pauselijk paleis die hij vanaf begin mei 1941 als atelier mag gebruiken:
een enorme zaal van het Palais des Papes, die archivaris Chauveau hem
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met instemming van het stadsbestuur ter beschikking stelt. Hier vindt hij alle ruimte,
licht en rust die hij nodig heeft, en vanuit de vensters heeft hij een schitterend uitzicht
op de oude stad en het Rhône-landschap. Bovendien houden de dikke muren van de
paleisvesting de mediterrane hitte buiten, zodat hij hier ook 's zomers in
geprivilegieerde omstandigheden kan werken - dat wil zeggen: voor zover hij over
het nodige materiaal beschikt. Aangezien olieverf en schilderslinnen onvindbaar dan
wel onbetaalbaar zijn, moet hij zich als graficus behelpen met linoleum, als schilder
met ‘carton fort, que je prépare moi-même’.28 Een van de weinige doeken uit de
oorlogsjaren is, opvallend genoeg, ‘Souvenir d'Equihen’ uit het voorjaar van 1941.
Naast de oorlogsherinneringen ontstaan in Avignon een aantal sfeerbeelden van
de oude stad en de eerste werken waarop de typische vrouwenfiguren met volle ronde
vormen verschijnen die, zoals Thomas Mann in 1948 schrijft, geïnspireerd zijn door
Masereels ‘Liebesneigung zum jungen Blut, wie seine Jahre sie mit sich brächten.’29
Voor de man van middelbare leeftijd die Masereel in de jaren veertig wordt, is ‘het
jonge bloed’ dat hem stimuleert en inspireert zijn nieuwe vriendin Laure Malclès,
dochter van een schilder en beeldhouwer die geboortig is uit Avignon maar carrière
heeft gemaakt in het Parijse kunstonderwijs. Vandaar dat Laure geboren is in Parijs,
waar ze in 1930 het diploma van de schilderschool Elisa Lemonnier heeft behaald.
Wanneer ze Frans eind 1940 in Avignon leert kennen, is hij eenenvijftig, zij zelf pas
negenentwintig. Ondanks dat leeftijdsverschil van meer dan twintig jaar zal uit hun
‘oorlogsliaison’ een vaste relatie groeien die de grootste problemen zal overleven.
In de winter van 1941-42 werkt Masereel elke ochtend in zijn zaal in het Palais
des Papes, hoewel de thermometer hier in februari niet meer dan 12° Celsius wijst
en de verwarming wegens de steenkoolschaarste ieder moment helemaal kan uitvallen.
In december is hij met Pauline uit de rue des Trois Faucons moeten verhuizen, maar
aangezien ze op hun nieuwe adres in de rue de Thiers al even eng en armelijk behuisd
zijn, willen ze zo snel mogelijk iets anders zoeken. Dat ze bijna twee jaar later nog
altijd in dezelfde schamele kamer huizen, bewijst hoe precair hun financiële situatie
blijft.
Kort voor de verhuizing naar de rue de Thiers hebben ze opnieuw bezoek gekregen
van Max Weber, die 30.000 FF voor hen op zak had, en hen namens Reinhart
uitnodigde voor een paar weken vakantie in Winterthur. In volle oorlog lijkt dat een
nogal
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Vals paspoort, op 14.4.1943 in Avignon afgegeven aan ‘François Laurent’
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Masereel voor zijn portret van Romain Rolland in het Palais des Papes in Avignon, 1942
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onwezenlijk idee, maar de invloed van de Reinharts reikt zo ver, dat Masereel in juli
1942 bij het Zwitserse consulaat in Marseille tenslotte toch de nodige papieren kan
afhalen. Bij hun aankomst in Zwitserland zien Frans en Pauline eruit als ondervoede
landlopers. Dank zij de liefdevolle zorgen in Winterthur en de gastvrijheid van
vrienden en kennissen in Bern, Zürich en Genève voelen ze zich een maand later
stukken beter, en wanneer ze eind augustus naar Frankrijk terugkeren, torsen ze drie
koffers vol kleren en proviand. Dat ze met al die bagage geen problemen krijgen aan
de grens, hebben ze voornamelijk te danken aan Masereels vroegere Geneefse uitgever
William Kundig, die goede contacten heeft met zowel officiële instanties als het
verzet dat in het Frans-Zwitserse grensgebied actief is.
Na de vredige maand in Zwitserland is de confrontatie met de rauwe oorlogsrealiteit
in Frankrijk een zware schok. Op 31 augustus, een paar dagen nadat Frans en Pauline
in Avignon zijn teruggekeerd, organiseert de collaborerende Vichy-regering in het
naburige Villeneuve-lès-Avignon een ware jodenjacht, en een paar maanden later is
het helemaal en definitief uit met de relatieve rust en veiligheid in de Vaucluse: op
11 november, na de invasie van de geallieerden in Noord-Afrika, wordt de ‘zone
libre’ door Duitse en Italiaanse troepen bezet. Tot de eerste slachtoffers behoort
Wilhelm Friedmann, die op 10 december bij een poging om over de Spaanse grens
te vluchten in handen van de Gestapo valt en 's anderendaags zelfmoord pleegt.
Georges Dudach is al in mei wegens zijn verzetsactiviteiten opgepakt en gefusilleerd.
Armand Henneuse wordt in Lyon gearresteerd en naar Mauthausen gestuurd.
Benjamin Crémieux wordt door een infiltrant in de Résistance verklikt en in een café
in Marseille gearresteerd. Bij een ultieme vluchtpoging raakt hij zwaar gewond en
tenslotte wordt hij afgevoerd naar Buchenwald, waar hij in april 1944 zal overlijden.
Dat soort drama's en alle andere onheilstijdingen waarover Masereel dag in dag uit
hoort en leest vormen de achtergrond van Destins (‘lotsbestemmingen’), de suite van
40 tekeningen die in het voorjaar van 1943 in Zürich bij Oprecht zal verschijnen.
De enige verklaring die Masereel heeft voor het feit dat hij zelf voorlopig
ongemoeid wordt gelaten, is de gebrekkige coördinatie tussen de Franse politie en
de Duitse bezetter. Omdat hij vroeg of laat ook in Avignon op een zwarte lijst terecht
zal komen, zorgt hij ervoor dat zijn naam alvast uit het stedelijke bevolkingsregister
verdwijnt: in april 1943 bezorgen medestanders van de Résis-
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tance bij de regionale politie en administratie hem een vals paspoort waarmee hij
zich voortaan kan legitimeren als François Laurent, Fransman, geboren in Equihen.

IX
Nous avons quitté Avignon et nous avons installé dans un ‘;bled’ assez
beau, très inconfortable, mais nourrissant. Le boire et le manger ne quittent
pas la table. Adieu le régime des aubergines!30
Frans Masereel aan Romain Rolland, 2 november 1943
In maart 1943 verschijnt in Parijs eindelijk Juin 1940, in april brengt Oprecht in
Zürich Destins in de handel, en in mei ontstaan de laatste van de 65 tekeningen voor
een populaire editie van Victor Hugo's Travailleur de la mer, die eveneens in Zürich
door de Büchergilde Gutenberg wordt uitgegeven. Ondertussen werkt Masereel in
opdracht van Somogy aan illustraties voor een Hamlet-vertaling en, in opdracht van
Reinhart, aan de ontwerpen voor de houtsneden voor een bibliofiele uitgave van de
eerste acht hoofdstukken van het bijbelse boek Genesis, die in Verona in Mardersteigs
Officina Bodoni zal worden gedrukt. Wegens de chaos vlak voor en na het einde van
de oorlog zal het boek pas eind 1948 het licht zien: 25 exemplaren van de privé-druk
Die Schöpfung voor Reinhart, 125 exemplaren van de Amerikaanse vertaling The
Creation voor Pantheon Books Inc, de uitgeverij waarmee Kurt en Helen Wolff in
1942 in New York zijn gestart. Tot de allereerste Pantheon-uitgaven behoren overigens
een ‘piraateditie’ uit 1942 van Masereels Danse macabre en een Amerikaanse
Ulenspiegel uit 1943, The glorious adventures of Tyl Ulenspiegel, met reprodtikties
van de houtsneden uit de jaren twintig en een voorwoord van Camille Huysmans.
Naar aanleiding van een illustratieopdracht voor een Franse editie van Aischylos'
godentragedie Promethée enchainé (‘Prometheus geboeid’) heeft Masereel zich in
het najaar van 1942 verdiept in de Griekse en Romeinse mythologie. Zo sterk blijft
die bizarre wereld vol existentiële tragiek hem intrigeren, dat zijn volgende bundel
anti-oorlogstekeningen een eigentijdse variatie wordt op de mythe van de god
Saturnus, die zijn eigen kinderen verslindt: La terre sous le signe de Saturne is een
suite van 20 grotesken waarin een dolgedraaide vraatzuchtige Aardbol de hele
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mensheid opvreet. De tekeningen heeft Masereel klaar in augustus 1943, en
onmiddellijk laat Lang weten dat hij de bundel gaarne wil uitgeven, allicht omdat
Danse macabre intussen een bescheiden verkoopsucces is geworden. In augustus
voltooit Masereel ook de Hamlet-illustraties en onderneemt hij een eerste poging om
als illustrator greep te krijgen op Lesfleurs du mal. Omdat hij zich te veel door de
gedichten laat intimideren en omdat de dagelijkse beslommeringen het hem hoe
langer hoe moeilijker maken zich op zijn werk te concentreren, vindt hij de resultaten
weinig bevredigend. Naast de Fleurs du mal zijn er trouwens nog andere projecten
die hem bezighouden - begin juni schrijft hij dat hij nooit zoveel ideeën heeft gehad
als nu, ‘maar ze zijn merendeels onuitvoerbaar wegens het gebrek aan materiaal en
omdat vaak het “waarom” in de weg staat, de onontkoombare vraag waartoe het
allemaal nog dient.’31 Daarnaast is er de groeiende angst om herkend en opgepakt te
worden, en de meer dan hachelijke voedselsituatie, waardoor de Masereels vanaf
mei de facto overleven op een dieet van tomaten, aubergines, courgettes en bonen.
Voor tijdelijk soelaas zorgt Piérard, die met zijn Belgische vriendin, de actrice Eve
Francis, naar het kasteeltje Boynet in het departement Lot-et-Garonne is verhuisd
en de Masereels in juli uitnodigt voor een tweeweekse ‘cure de bouffe’.
Eind september komt Masereel definitief tot de conclusie dat het de hoogste tijd
is om, nu het nog kan, uit Avignon te vertrekken en onder te duiken in een veiliger
en ‘Voedzamer’ omgeving. Omdat Lot-et-Garonne aan beide voorwaarden lijkt te
voldoen, valt de keuze op dit dunbevolkte gebied ten oosten van Bordeaux, dat hij
op de reis naar Boynet heeft leren kennen. ‘Niet zonder moeite’ slaagt hij erin met
Pauline uit Avignon weg te komen, en op ii oktober laat hij Reinhart weten dat ze
voorlopig in een dorpsherberg in de i3de-eeuwse bastide Monflanquin logeren, in
de buurt van Paulhiac, waar ze al drie dagen op zoek zijn naar woongelegenheid.
Gezien hun financiële situatie is de keus beperkt en zullen ze uiteindelijk nog maar
eens genoegen moeten nemen met het meest primitieve ‘aanbod’: een afgedankte
watermolen op het riviertje de Laussou, in de directe omgeving van Boynet maar op
zeven kilometer van het dichtstbije dorp. Het voornaamste is natuurlijk dat ze zich
in de ‘moulin de Bézis’ veilig voelen en dank zij de gulheid van de boeren in de
omgeving eindelijk weer voldoende te eten hebben, maar al snel gaan het complete
isolement en de afwezigheid van alle comfort zwaar wegen. Omdat Frans elke dag
kilometers heen en weer moet fiet-
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sen om proviand te halen, houdt hij nauwelijks tijd over om te tekenen. In het najaar
blijkt bovendien dat het interieur van de molen bijna niet te verwarmen is, zodat de
Masereels vanaf begin december vlak bij de open haard moet blijven zitten om niet
te vergaan van de kou. ‘Hopelijk duurt dit niet lang meer. Leve de centrale
verwarming!’32 schrijft Frans aan Thea. Haar antwoordbrief met het verhaal van de
arrestatie van Mops herinnert hem eraan dat hem voorlopig in elk geval erger bespaard
is gebleven.

X
... je l'ai échappé belle, peu avant la libération. Il y a eu des rafles, des
morts et des tas de cruautés dans les environs de ma bicoque. C'est un
miracle d'y avoir échappé.33
Frans Masereel aan Romain Rolland, 6 oktober 1944
Het duurt niet lang voor de Masereels ondervinden hoe bedrieglijk de middeleeuws
landelijke rust in de omgeving van de moulin de Bézis wel is: juist omdat de streek
zo afgelegen, dun bevolkt en bosrijk is, blijkt ze het uitverkoren terrein van het
maquis, dat hier vaak wapens en munitie laat parachuteren en daarvoor een aantal
schuilplaatsen en depots heeft gebouwd. In het voorjaar van 1944 raakt Masereel
trouwens zelf betrokken bij de verzetsactiviteiten. Zijn watermolen dient vaak als
pension voor één nacht en vooral als ‘brievenbus’ voor de uitwisseling van allerlei
informatie. Omdat de Duitsers weten dat de streek maquisgebied is, zijn er
herhaaldelijk razzia's, en een van die klopjachten na een dropping in de directe
omgeving wordt Masereel bijna fataal:
Ik hoor, ik zie ze nog komen. Als bij mirakel hebben de soldaten hun
zoekactie gestaakt toen ze nog maar een honderd meter verwijderd waren
van de plek waar ik een toevlucht had gezocht. Ik had me verscholen in
de kelder van de molen, ik stond met mijn voeten in het water, klaar om
ervandoor te gaan. Door het grootst mogelijke toeval hebben ze vlak bij
de molen rechtsomkeert gemaakt. Maar ze hebben in de omgeving razzia's
gehouden en een vijftigtal gijzelaars genomen, van wie de meesten nooit
zijn teruggekomen.34
Gelukkig gaan de bezetters in Lot-et-Garonne minder driest te
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werk dan in het 100 km noordelijker gelegen Haute-Vienne, waar op 10 juni de
complete bevolking van het dorpje Oradour-sur-Glane door een SS-divisie wordt
uitgemoord. Reeds op 6 juni, de dag van de geallieerde landing in Normandië, wordt
in Lot-et-Garonne door de lokale Résistance de 4de Republiek geproclameerd, maar
voor Frans en Pauline betekent zelfs de bevrijding van Parijs op 25 augustus nog
niet dat hun oorlogsmisère voorbij is: omdat hun appartement in de rue Antoine
Chantin sinds het vertrek van Paule allang doorverhuurd is, moeten ze eerst iets
anders zien te vinden, en dat zal een nog veel groter probleem blijken dan voor de
oorlog. Eigenlijk is de enige reden waarom Masereel zo snel mogelijk naar Parijs
terug wil, de verwachting dat hij als artiest alleen daar behoorlijk zijn brood zal
kunnen verdienen. Anders zou hij liever in het zuiden blijven, schrijft hij aan Romain
Rolland.
Voor zover dat mogelijk was, heeft hij geprobeerd contact met Rolland te houden,
maar omdat de gezondheid van zijn oude vriend tijdens de oorlogsjaren snel
achteruitgaat, zijn de hiaten in hun briefwisseling steeds langer geworden. In
november 1943 vraagt de auteur zich af of ze elkaar nog ooit zullen terugzien: ‘vous
avez le temps d'attendre. Mais moi, à 78 ans (en janvier), je suis pressé.’35 Zijn 78ste
verjaardag zal Rolland nog beleven, zijn 79ste niet meer. En Masereel zal hij niet
meer terugzien. Het laatste teken van leven uit Vézelay is een kaartje van 2 november
1944, in een haast onleesbaar handschrift. Masereels laatste brief dateert van 24
december, een week voor Rolland overlijdt.
Op het bericht van zijn dood reageert de Parijse pers niet anders dan ze de voorbije
25 jaar op de naam Rolland heeft gereageerd: met eenstemmig stilzwijgen. Vandaar
het inderhaast door Aragon opgerichte Comité Romain Rolland, dat de auteur wil
laten begraven in het Panthéon. Een plan dat niet alleen op verzet stuit bij Rollands
tegenstanders maar ook bij een aantal vrienden uit de jaren twintig die hem niet zijn
gevolgd in zijn keuze voor het communisme. In een brief aan Masereel gaat Aragon
te keer tegen wat hij beschouwt als hypocriete tegenmaneuvers van mensen als
Arcos.36 Om dezelfde reden lopen de reacties ook in het buitenland sterk uiteen - naar
aanleiding van een door Thomas Mann voorgezeten herdenking in de Newyorkse
Carnegie Hall heeft George Grosz het over ‘Rollandowitsj’.
Rolland wordt en blijft begraven in Vézelay, het stadje in de Bourgogne waar hij
zijn eerste en zijn laatste levensjaren heeft doorgebracht, maar na de Panthéon-affaire
voelt de regering zich
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moreel verplicht tot een vorm van eerherstel, en in juli 1945 wordt het grote
Rolland-portret dat Masereel in 1938 heeft geschilderd aangekocht door de Franse
Staat. De verkoop van dat grote doek, die 60.000 FF opbrengt, dankt Masereel aan
Jean Cassou, de nieuwe conservator van het Parijse Musée National d'Art Moderne,
die hij voor de oorlog als medewerker van Aragon in het Parijse Maison de la Culture
heeft leren kennen. Een paar maanden eerder heeft het Franse Ministerie van
Onderwijs nog drie andere werken aangekocht, maar wat Masereel daaraan en aan
zijn Zwitserse publikaties verdient blijft veel te weinig om de huur van een Parijs
appartement met een behoorlijk atelier te kunnen betalen. Bij zijn eerste naoorlogs
bezoek in de hoofdstad, in december 1944, heeft hij zelf geconstateerd hoeveel harder
en duurder het leven daar nog is dan voor de oorlog, en in de loop van 1945 wordt
zijn eigen eerste indruk alleen maar bevestigd. ‘La jungle de Paris est plus féroce
que jamais,’ schrijft Elsa Triolet hem. ‘Ça pique, ça mord, ça vous déchire. Des gens
de notre espèce sont craints ou haïs, c'est selon.’37
Pierre Vorms blijft nog tot oktober in militaire dienst. Bij zijn terugkeer in Parijs
constateert hij dat zijn galerie verkocht is en dat de ‘garde-meubles’ waar hij de
kostbaarste stukken van zijn inboedel had ondergebracht is leeggeplunderd: meubelen,
boeken, schilderijen en het archief van zijn galerie zijn verdwenen. Wat er precies
gebeurd is blijft een raadsel. In november al had Masereel via notaris Albert Fraysse
vernomen dat de galerie gesloten en verkocht was, maar dat de koper onvindbaar
bleek. Anderhalf jaar later zal aan het licht komen dat de nieuwe eigenaar van het
pand de doeken die in de galerie waren achtergebleven allang heeft versjacherd.
Geen eigen huis en atelier meer in Equihen, geen appartement in Parijs, de vrucht
van jaren werk verloren, een uitgedunde vriendenkring waaruit behalve Zweig en
Rolland ook tientallen goede bekenden voorgoed verdwenen zijn: voor Masereel is
dat de catastrofale balans van de voorbije vijf jaar. Maar zijn eigen misère verzinkt
in het niets bij hetgeen hij in juli 1945 te zien krijgt in het verslagen Duitsland. Nadat
hij als gast van het eerste Franse Leger van generaal De Lattre twee weken in de
Franse en de Amerikaanse sector heeft rondgereisd, vindt hij geen woorden voor de
toestanden die hij heeft aangetroffen: ‘Que de ruines, de désastres, plus rien ne marche
là-bas... et quel bordel!’38
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22 FM, ‘Gedenkblatt’ in Hanns Arens, Stefan Zweig: sein Leben und sein Werk, Esslingen 1949:
‘Je pense souvent à notre bon Stefan et me demande toujours comment un homme comme lui
- un véritable “Lebenskünstler” - a pu s'en aller comme il l'a fait...’
23 ‘Ik heb veel gewerkt sinds ik hier ben. Eerst heb ik mijn schetsen van de terugtocht uitgewerkt
- we hebben wat meegemaakt!! - en daarna een dertigtal aquarellen geschilderd - olieverf en
schilderslinnen zijn niet te vinden. Ik ben ook van plan een reeks grote tekeningen over de
oorlog te maken.’ (AV)
24 FM aan Thea Sternheim, 4.5.1943 (DLA).
25 FM aan Georg Reinhart, 6.10.1941 (BW).
26 Gillet was ooit student en groot bewonderaar van Romain Rolland, maar bij de scheiding der
geesten aan het begin van de eerste wereldoorlog heeft hij als oorlogspatriot met Rolland
gebroken. In 1935 is Gillet lid van de Académie Française geworden.
27 ‘Het is de vraag of we naar de USA zullen kunnen vertrekken! Ik krijg een visum voor Colombia
aangeboden! We zullen zien! Intussen werk ik veel - schilderen - linoleum (bij gebrek aan hout)
en tekenen.’ (AV)
28 FM aan Georg Reinhart, 17.5.1941 (BW).
29 Thomas Mann, ‘Der Holzschneider Masereel’ in de Neue Zeitung, München, 11.3.1948.
30 ‘We hebben Avignon verlaten en ons geïnstalleerd in een “bled”, tamelijk mooi, zeer weinig
comfort, maar voldoende te eten. Eten en drinken voortdurend op tafel. Adieu aan het
aubergine-dieet!’ (FR)
31 FM aan Thea Sternheim, 3.6.1943 (DLA).
32 FM aan Thea Sternheim, 2.12.1943 (DLA).
33 ‘Ik ben er goed afgekomen, vlak voor de bevrijding. Er zijn razzia's geweest, er zijn doden
gevallen en in de buurt van mijn nest hebben ze een hele reeks wreedheden begaan. Het is een
mirakel dat ik eraan ben ontsnapt. (FR)
34 VGM, p.182.
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35 Romain Rolland aan FM, 11.11.1943 (FR).
36 Louis Aragon aan FM, 28.1.1945 (ACM nr. 140). Aragon laat weten dat hij FM ‘d'office’ lid
heeft gemaakt van het Comité.
37 Elsa Triolet aan FM, 9.4.1945 (ACM nr. 188).
38 FM aan Pierre Vorms, 28.7.1945 (AV).
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Tussen twee werelden
(1945-1949)
I
Je travaille toujours, mais avec un certain cafard!... Vous savez que
d'Equihen il ne reste rien, la maison a été rasée, et à Paris on nous a
sérieusement pillés!1
Frans Masereel aan Pierre Vorms, 6 september 1945
Het château de Boynet, waar Frans en Pauline in augustus 1943 twee weken bij Louis
Piérard en Eve Francis te gast waren, is een vervallen 18de-eeuwse manoir in de
directe omgeving van de moulin de Bézis. Omdat de Masereels in het voorjaar van
1945 te horen krijgen dat ze hun molen binnenkort moeten ontruimen, en Piérard
rond dezelfde tijd naar België terugkeert, stelt hij hun voor om voorlopig de kamers
te betrekken die hij met zijn vriendin heeft bewoond. In de gegeven omstandigheden
is dat een aanbod dat ze niet kunnen afslaan, en in mei 1945 verhuizen ze hun
schamele spullen naar Boynet. Van het dertigtal kamers zullen ze er niet meer dan
drie in gebruik nemen. De andere zijn en blijven het domein van uilen, spinnen,
vleermuizen en ratten - ‘en natuurlijk spoken!’2 schrijft Frans aan Thea Sternheim.
Vier jaar lang zullen de Masereels hier ver van de bewoonde wereld een even bizar
als wisselvallig bestaan leiden, een ‘vie de château’ dat zo mogelijk nog primitiever
is dan het leven in de watermolen, 's Winters zijn de kamers nauwelijks te verwarmen,
het dak lekt, er is geen stromend water, geen gas en na acht uur 's avonds zelfs geen
elektriciteit meer. Bovendien verliest Frans hele ochtenden omdat hij voor de
‘ravitaillering’ kilometers ver naar Monflanquin moet fietsen. Zowel de abominabele
woonomstandigheden als het isolement in Boynet verklaren zijn wanhopige pogingen
om via Thea een alternatief in Parijs te vinden. Voorlopig wil hij zelfs genoegen
nemen met één kamer, als die maar groot genoeg is om te kunnen werken, koken en
slapen. ‘Trouvez-moi un local, n'importe quoi, à Paris!’3 smeekt hij haar in november,
nadat hij zich tijdens een dagenlange stroomonderbreking vanaf half zes 's avonds
met een walmend petroleum-
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lampje heeft moeten behelpen. Gelukkig is er nog altijd Georg Reinhart, die de
‘kasteelbewoners tegen wil en dank’ uitnodigt om de donkerste dagen, van eind
november tot medio januari, in Winterthur door te brengen. Bij Boynet vergeleken
is Tössertobel het aards paradijs.
Tijdens die wintervakantie maakt Masereel in Bern afspraken met Herbert Lang
over La Colère en Remember, twee bundels antioorlogstekeningen die evenals een
herdruk van Danse macabre in de loop van 1946 zullen verschijnen. Dat de duizend
exemplaren van Remember nauwelijks verkocht raken, schrijft Lang toe aan de
veranderende tijdgeest - volgens hem heeft het publiek genoeg van ‘alles wat aan de
nachtmerrie van 39/45 herinnert’4 - en aan de opdeling van het bezette Duitsland in
militaire sectoren waartussen voorlopig weinig of geen contact mogelijk is.
Intussen laat Masereel zich noch door zijn materiële misère, noch door ‘cette
époque maudite’ remmen in zijn voornemen om eindelijk werk te maken van projecten
die hij tot nu toe noodgedwongen heeft moeten laten liggen. Hoewel allerlei praktische
besognes het grootste deel van zijn tijd in beslag nemen, slaagt hij erin elke dag twee
à drie uur te tekenen, te schilderen of te ‘kappen’, zoals hij het houtsnijden in het
Gents blijft noemen. In maart en april 1946 voltooit hij eindelijk de illustraties voor
een dertigtal gedichten uit Les fleurs du mal, en daarop aansluitend snijdt hij een
‘Hommage à Baudelaire’, zijn eerste grote houtsnede sedert 1938. Terwijl in juni en
juli in de galerie van Katia Granoff aan de Quai de Conti zijn eerste naoorlogse
Parijse expositie loopt, werkt hij aan de houtsnedensuite Jeunesse en aan de illustraties
voor Zola's Germinal. In september ontstaan nieuwe illustraties voor een
Hamlet-editie. Een volgende houtsnedenboek, Les âges de la vie, dateert uit de eerste
helft van 1947 maar zal evenals Jeunesse pas in 1948 het licht zien. Zowel Germinal
als Les âges en Jeunesse zijn Zwitserse uitgaven, terwijl de tekeningensuites Des
Anges en Apparitions in 1947 in Saarbrücken worden uitgebracht - op dat moment
een half verwoeste stad in de Franse militaire zone. De publikatie valt samen met
het begin van Masereels activiteit als leraar aan de Staatliche Saarländische Schule
für Kunst und Handwerk, die een Duitse vriend, de schilder Hermann Henry Gowa,
een jaar eerder in Saarbrücken heeft opgericht.
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Houtsnede uit Les fleurs du mal, 1946
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II
Gowa est un peintre de talent - surtout bon organisateur et administrateur.
C'est lui qui, avec un ministre Sarrois, a fondé la ‘Staatliche Schule’ etc.,
où je suis... professeur, mais surtout porte-drapeau et ‘éminence grise’ Ceci entre nous!5
Frans Masereel aan Georg Reinhart, 18 juni 1948
In de zaal van het Maison de la Culture van Nice, waar Masereel in het voorjaar van
1938 een lezing over ‘L'art et les hommes’ kwam houden, was de Duitse emigrant
Henry Gowa waarschijnlijk de meest geïnteresseerde toehoorder - tot het weinige
wat hij in de emigratie heeft meegenomen behoren een paar boekjes van Masereel
die hij ‘meine kleine Bibel’ noemt. Naar Gowa zelf vertelt, is na hun eerste
kennismaking in Nice een blijvende vriendschap ontstaan, en ‘toen ik tot directeur
van de Schule für Kunst und Handwerk in Saarbrücken werd benoemd, was er mij
veel aan gelegen hem tot medewerking te bewegen.’6 Voor Gowa is die medewerking
niet alleen belangrijk omdat Masereels vooroorlogs arbeidersatelier in Parijs een
diepe indruk op hem heeft gemaakt, maar ook omdat hij de nieuwe school ziet als
een unieke kans om aan de Frans-Duitse grens te starten met de democratische
heropvoeding van jonge mensen die zijn opgegroeid onder de nazi-dictatuur. ‘On
compte beaucoup sur moi là-bas pour un tas de choses,’7 schrijft Masereel een paar
dagen voor hij met de opening van een eigen expositie in de school op 1 mei 1947
zijn officiële entree in Saarbrücken maakt. Bereid zijn om als internationaal bekend
antifascist vlak na de oorlog leraar te worden aan een Duitse school, is een gebaar
van verzoening waarvoor de Saarlandse minister-president hem veertig jaar later nog
altijd dankbaar zal zijn: ‘Duitsers werden toen voor bijna 100% geïdentificeerd met
de nazi's. En daarom was het optreden van de grote figuur Frans Masereel in Duitstalig
gebied... een daad van grote politieke betekenis.’8
Bij zijn allereerste contact met zijn leerlingen ondervindt Masereel onmiddellijk
hoe grondig hun nazi-opvoeders te werk zijn gegaan. Zodra hij binnenkomt, klinkt
het als uit één mond: ‘Guten Morgen, Herr Professor!’, terwijl de hele klas roerloos
in de houding blijft staan. Op Masereels vraag waarom ze niet gaan zitten, antwoordt
de oudste dat ze ‘op zijn bevelen wachten’. Binnen de kortste keren zorgt Masereel
ervoor dat de drie groe-
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pen waaraan hij les geeft in zijn aanwezigheid ongedwongen leren bewegen en praten
en dat ze met die nieuwe vrijheid ook leren omgaan door zijn manier van lesgeven.
Die komt erop neer dat hij niet dicteert hoe het moet, maar hen voortdurend stimuleert
om in hun werk zichzelf te zijn.
Voor zijn meestercursussen - schilderen, tekenen en houtsnijden - zijn er ook
inschrijvingen van ‘Heimkehrer’, Duitse dienstplichtigen in de leeftijd van zestien
tot veertig die uit de oorlog zijn teruggekeerd met de grootste twijfels aan de zin van
hun verdere leven. De uitdaging om voor die ‘Verloren’ generatie nieuwe
perspectieven te openen, is voor Masereel de voornaamste reden waarom hij Gowa
met volle overtuiging steunt en er heel wat voor over heeft om zijn Saarbrückse
verbintenissen na te kunnen komen: de lange treinreizen vanuit Le Laussou, de
verplichting om bij het Franse oppercommando in Duitsland telkens een laissez-passer
aan te vragen en zich ook te domiciliëren in Saarbrücken, hoewel hier sinds de
bombardementen een acute woningnood heerst. Om het vermoeiende en tijdrovende
heen en weer reizen tot een minimum te beperken, logeert hij vanaf 1948 in een
mansardekamertje in de school zelf of in een ‘nogal sinister’ hotelkamertje in de
stad. Daar staat tegenover dat Saarbrücken hem elke maand de kans geeft het
isolement van Boynet gedurende een of twee weken te doorbreken en het hem
bovendien gemakkelijker maakt zijn relatie met Laure Malclès te organiseren - die
allicht door zijn toedoen lerares van de Saarbrückse modeklas is geworden. Aangezien
Pauline onmogelijk alleen in Boynet kan achterblijven, logeert zij tijdens zijn
afwezigheid meestal bij haar dochter Paule in Zwitserland of in ‘le petit auberge de
Monflanquin’.
Dat er van Masereels en Gowa's oorspronkelijk enthousiasme twee jaar later weinig
overblijft, is vooral het gevolg van lokale politieke intriges, die de vrije ontwikkeling
van de school in de weg staan, en van kleingeestige reacties van leraren die hun
bekende collega zijn speciale status benijden. Een en ander verklaart waarom Masereel
eind 1949 in een brief aan Henry Van de Velde schrijft dat hij ‘met grote tegenzin’
voor een maand naar Saarbrücken vertrekt. Uit solidariteit met Gowa zal hij nog een
paar jaar doorgaan, maar na diens ontslag in 1951 zal ook hij definitief opstappen.
Een ontgoocheling over de hele linie is Saarbrücken beslist niet - daarvoor zal hij
te veel goede herinneringen bewaren aan de jonge mensen die in de meest ondankbare
omstandigheden pro-
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beren hun talent tot ontplooiing te brengen. Hoewel er constant moet geïmproviseerd
worden - tekenen bijvoorbeeld gebeurt op restanten drukpapier van de Saarbrücker
Zeitung en niet zelden wordt er les gegeven in open lucht, tussen de ruïnes - wordt
er gewerkt met een toewijding die Masereel telkens weer verrast. Dank zij hem
komen er ook betaalde opdrachten om ontwerpen voor fresco's en mozaïeken te
tekenen. Zelf verdient hij daar niets aan, maar het geld is meer dan welkom voor
zign leerlingen, die merendeels een hongerbestaan leiden. Vier van de kartons zijn
bestemd voor grote mozaïekpanelen die in de loop van 1949 zullen worden uitgevoerd
in samenwerking met de Saarlandse tegelfabrikant Villeroy & Boch. Een ervan, een
2,5x2,5 m grote ‘Hoorn des overvloeds’ (‘Füllhorn’) komt tegen een gevelmuur van
V&B in Mettlach, een tweede gaat naar het Parijse kantoor van de fabriek. De andere
twee zijn de ‘Mijnwerker’ (‘Bergmann’) voor de lokethal in een bank in Saarlouis,
die bij verbouwingswerken in de jaren zeventig wordt verwijderd, en de
‘Arbeiterfamilie’ in de trappenhal van het Saarbrückse gebouw van de
Arbeiterwohlfahrt, een equivalent van de Franse Maisons du Peuple. Daar wordt het
door Masereel ontworpen werk aangebracht op de plaats waar Käthe Kollwitz in
1930 een graffito had gemaakt dat een paar jaar later door de nazi's is vernietigd.

III
Andererseits ist es im Augenblick ja immer noch so, dass in Deutschland
über die Zonengrenze hinweg der Bildertransport sehr schwierig ist und
wenn sie nicht von Saarbrücken aus nachhelfen können, so werden wir,
fürchte ich, noch eine zeitlang mit Ausstellungen in der englisch und
amerikanisch besetzten Zone Deutschlands war ten müssen.9
Carl Georg Heise aan Frans Masereel, 8 juli 1947
Niet alleen het succes van de expositie in Saarbrücken bewijst dat de naam Masereel
in Duitsland nog evenveel betekent als voor de oorlog. In mei 1947 wordt hem een
‘Meisterklasse’ aan de pas opgerichte Hochschule für angewandte Kunst in Berlijn
aangeboden, en uit alle hoeken van het land komen er opdrachten en verzoeken om
te exposeren of mee te werken aan tijdschriften. In de Allgemeine Zeitung van Mainz
verschijnt kort voor de expositie in
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Saarbrücken het stuk ‘Frans Masereel, Ein Revolutionär des Herzens’ van Carl Georg
Heise, die in 1933 in Lübeck door de nazi's is ontslagen en in het najaar van 1945
tot directeur van de Hamburgse Kunsthalle is benoemd. Naar eigen zeggen heeft
Heise het artikel minder voor het publiek geschreven dan voor Masereel zelf, ‘zodat
u ziet dat er in Duitsland nog oude vrienden zijn die u en uw kunst nog even genegen
zijn als vroeger.’10 Heise zou de Saarbrückse expositie willen overnemen, maar omdat
zijn Kunsthalle een puinhoop is en Hamburg bovendien niet in de Franse maar de
Britse zone ligt, zal hij met de organisatie van een Masereel-tentoonstelling moeten
wachten tot 1950. Zijn aanhankelijkheidsverklaring is wel de reden waarom Masereel
zou willen dat hij zijn ‘homme de confiance pour mes affaires allemandes’ wordt.
In Frankrijk krijgt Masereel in de eerste jaren na de oorlog kleine eenmansexposities
in Parijs en Straatsburg, maar belangrijker is zijn opvallende aanwezigheid op de
tentoonstelling ‘Les peintres et graveurs belges contemporains’ van juni en juli 1947
in het Musée de la Peinture van Bordeaux, waar een hele zaal is gereserveerd voor
een dertigtal schilderijen en veertig houtsneden van hem. Zo verwonderlijk is dat
overigens niet. Hij is nog altijd de bekendste levende Belgische graficus, en als
inwoner van het departement Lot-et-Garonne, dat tot het achterland van Bordeaux
behoort, wordt hij hier tegelijk een beetje als ‘artiste du pays’ beschouwd. Tussen
de schilderijen - merendeels olieverf op karton - zijn trouwens titels te vinden als
‘Eglise du Laussou’ en ‘Paysage du Lot-et-Garonne’. In vergelijking met zijn
vooroorlogs werk valt vooral het lichtere palet op, dat onmiskenbaar een zuiderse
invloed verraadt. ‘Het zuiden zal mijn werk zeker beïnvloeden,’ schreef hij in 1942
al in Avignon. ‘Ik werk meer en meer met zuivere tonen, de kleur wordt feller en
lijkt me daardoor meer in overeenstemming met mijn tekening, die altijd al vrij
onstuimig was.’11 Van de schilderijen uit de eerste jaren na de oorlog bestaat bijna
drie kwart uit vrouwelijke naakten en sensuele taferelen met vrouwen aan hun toilet,
zoals ‘Femme se lavant les jambes’ en ‘Femme au miroir’. De naam Laure duikt
slechts in één titel op (‘Laure à la cape provençale’, 1947), maar zij is het, die al die
intieme werken inspireert.
Door het overlijden van Frank Crowrninshield in 1948 verliest Masereel zijn eerste
en grootste bewonderaar in Amerika. Voortaan kan hij ginder alleen nog rekenen op
de Newyorkse uitgevers Heritage Press en Lear Publishers, en op de bemiddeling

Joris van Parys, Masereel

358
van Duitse emigranten zoals Paul Westheim, Kurt Wolff en Friderike Zweig.
Westheim blijkt de initiatiefnemer van de houtsnedenexpositie van november 1949
in Mexico, in de Biblioteca Cervantes van het Nationaal Museum, terwijl de
Masereel-exposities in New York en Los Angeles het resultaat zijn van Wolffs
contacten met galeriehouder Otto Kallir. Bij Lear Publishers verschijnt in 1948
Passionate Journey, de eerste eigenlijke Amerikaanse editie van Mon livre d'heures,
en Wolffs Pantheon Books brengt dat zelfde jaar in samenwerking met Mardersteigs
Officina Bodoni de bibliofiele editie The Creation in de handel, met de 24 illustraties
van Masereel en de King James-versie van de eerste acht hoofdstukken van het boek
Genesis. Maar dat alles is niet voldoende om ervoor te zorgen dat Masereel op de
naoorlogse Amerikaanse kunstmarkt een naam blijft die meetelt. ‘Hij is hier tragisch
genoeg bijna vergeten,’12 zegt George Grosz wanneer hij eind 1948 Du noir au blanc
voor het eerst in handen krijgt.
Vanwege de grilligheid van de internationale kunsthandel blijft Masereel intussen
op zoek naar alternatieve bronnen van inkomsten. Het hernieuwde contact met
Mardersteig naar aanleiding van de Genesis-uitgave brengt hem zelfs op het idee
om, naar het voorbeeld van de Officina Bodoni, in Noord-Italië een kleine
kunstdrukkerij op te zetten. Een oude droom, waar Mardersteig hem voorzichtig uit
helpt: ‘Het plan om nu een Masereel-Pers aan het Como Meer te installeren lijkt me
nogal gewaagd, vooral omdat het boekenverkeer vanuit Italië nog uiterst
gecompliceerd, en naar Duitsland helemaal onmogelijk is.’13
Twintig jaar nadat hij Carl Theodor Dreyer zijn medewerking heeft moeten
weigeren, wordt Masereel betrokken bij een project waarmee een andere filmpionier,
Abel Gance, zijn magnum opus Napoléon uit 1927 nog wil overtreffen: in zijn
correspondentie met Masereel heeft Gance het over ‘la plus grande oeuvre que le
cinéma ait jamais entrepri e’.14 Het oorspronkelijke opzet is een
modernistisch-bijbelse triptiek, ‘La divine tragédie’, waarin heden, toekomst en een
bijbels verleden elkaar voortdurend doorkruisen. De decor-ontwerpen die Masereel
voor de film tekent vindt Gance ‘grandioos’, maar verder dan die fase van tekeningen
en maquettes uit 1949 zal het project niet komen. Nadat hij jarenlang al zijn energie
in de voorbereiding heeft geïnvesteerd en zichzelf bijna heeft geruïneerd, wordt
Gance door zijn geldschieters in de steek gelaten en moet hij het project definitief
opgeven.
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IV
J'ai fait venir ici les pauvres choses qui nous restent. C'est assez lamentable
et cela représente pourtant trente années de vie! Tout est abîmé, pourri
ou noirci. Je fais un tir et dois brûler des quantités de papier. Nous
préparons notre déménagement pour Nice.15
Frans Masereel aan Georg Reinhart; Boynet, 18 april 1949
Tegenover de tweede jeugd die Masereel als bijna-zestiger in het Parijse pied-à-terre
van Laure Malclès beleeft, staat de navrante werkelijkheid van Boynet, waar Pauline
overgeleverd is aan de totale vereenzaming en zich maar al te goed bewust is van
haar fysieke aftakeling. In april 1948, kort nadat ze zeventig is geworden, schrijft ze
in een brief aan Thea Sternheim dat ze ‘une très vieille femme’ aan het worden is en
dat het niet lang meer zal duren, eer ze zelfs niet meer zal kunnen reizen en zich niet
meer zal durven vertonen. Het enige wat zij zich nog wenst, is een klein appartement
in Nice, met het minimale comfort dat ze de voorbije acht jaar heeft moeten ontberen.
Ook voor Frans heeft Nice alles wat hij zich voor de rest van zijn dagen wenst: de
mediterrane zon en vooral de zee, die hij zo vaak mist. Naar Zwitserland emigreren,
zoals Reinhart zou willen, of naar een appartement in Belvès verhuizen, zoals Vorms
voorstelt, of naar België terugkeren, zoals hij korte tijd zelf heeft overwogen: stuk
voor stuk zijn het alternatieven die om diverse redenen niet meer in aanmerking
komen. Bij zijn eerste bezoek, begin 1948, in het naoorlogse Gent vindt hij zijn
geboorteland zo vreselijk ‘veramerikaniseerd’, dat hij er in geen geval nog zou willen
wonen.
Zo komt het dat Nice tijdens de lange avonden van januari 1949 - de vierde barre
winter in Boynet - voor de Masereels een soort fata morgana wordt, een wensdroom
die een paar maanden later dank zij Reinhart onverhoopt snel werkelijkheid zal
worden. Via Pierre Abraham, op dat moment nog boekhandelaar in Nice, vinden ze
het fraaie pand met de beschermde gevel aan de Quai des Deux Emmanuels dat ooit
het paleis van de laatste twee prinsen van Savoye is geweest, en bij wijze van laatste
grote vriendendienst aan de Masereels zorgt Reinhart ervoor dat ze een appartement
op de vierde verdieping kunnen kopen zonder daarvoor hun laatste spaarcenten te
moeten offeren. Veel te verhuizen hebben ze niet, want een groot deel van de papieren
die de voorbije jaren ergens in een kamertje in Parijs opgeslagen heb-
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Masereels ‘Meisterklasse’ in de ruïnes van Saarbrücken, 1947

Masereel met zijn broer Robert op het balkon van het appartement aan de haven van Nice, augustus
1949
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ben gelegen, blijkt door vocht en vuil verteerd. De grootste beproeving is de hobbelige
reis op 24 mei door het Esterel-massief, in een vrachtwagen die hen na een slapeloze
nacht geradbraakt in Nice aflevert.
Twee weken later publiceert Abraham in de lokale krant Le Patriote een ‘Bienvenue
à Masereel’, waarin hij de nieuwe ingezetene van Nice uitgebreid verwelkomt en
het unieke uitzicht vanaf het balkon van diens atelier roemt:
Ach! vrienden, een balkon zoals je dat alleen bij ons vindt. Stel u voor:
aan uw voeten, de haven van Nice, met zijn postboot voor Corsica, zijn
matineuze vissers, zijn cargo's, zijn zeiljachten. Aan de overkant, het
Kasteel en zijn heuvel van smaragd. Links, de Baie des Anges met, 's
avonds, de vriendelijk twinkelende lichtjes van Cap d'Antibes. Rechts, de
steeds besneeuwde Alpen.16
Voor de Masereels betekent de verhuizing in de eerste plaats de lang verhoopte
terugkeer naar de 20ste eeuw: twee slaapkamers, eetkamer, badkamer, toilet met
waterspoeling, keuken met gasfornuis - en voor Frans het ideale atelier: een ruime
kamer met twee balkonvensters en uitzicht op de haven. Het enige ernstige ongemak
van het historische pand is, dat een lift ontbreekt. Voor Frans vormt de smalle trap
naar de vierde verdieping geen probleem, maar voor Pauline zal die trap na haar
ongelukkige val in het station van Nice in 1951 een barrière worden die haar contact
met de buitenwereld bemoeilijkt en op den duur onmogelijk maakt. Weliswaar zal
Paule haar vaak een paar weken gezelschap komen houden wanneer Frans op reis
is, maar zelfs na haar tweede echtscheiding voelt de dochter er kennelijk niets voor
om bij hen in Nice te komen wonen en haar moeder permanent op te passen.17
Tot de weinige bekenden van vroeger die Masereel in de eerste weken na zijn
verhuizing aan de Côte d'Azur had kunnen bezoeken behoren zijn hoogbejaarde
landgenoot Maurice Maeterlinck en de rusteloze reiziger Klaus Mann. Geen van
beiden zal hij nog terugzien: Maeterlinck overlijdt op 5 mei in Nice - een afspraak
met Masereel heeft hij kort tevoren afgezegd - en de zoon van Thomas Mann maakt
op 22 mei in een hotelkamer in Cannes een eind aan zijn leven. Het gezin Mann Klaus, Erika en hun vader Thomas - heeft Masereel voor het laatst in 1948 in Zürich
ontmoet. Thomas Mann heeft het voorwoord voor de suite Jeunesse geschreven, en
na hun laatste ontmoeting geeft hij op 11 maart
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1948 in het artikel ‘Der Holzschneider Masereel’ in de Münchense Neue Zeitung
nogmaals uiting aan zijn bijzondere waardering. Op het nieuws van Masereels
verhuizing en van de komende Masereel-expositie in de Hamburgse Kunsthalle
reageert Mann met een briefje dat een laatste sprekende getuigenis van zijn respect
en sympathie vormt.

V
Thomas Mann aan Frans Masereel; Pacific Palisades, Californië, 17 november 1949:18
Waarde Meester Masereel,
Een waar genoegen hebt u mij gedaan met uw blijk van vriendschappelijke
gedachtenis. Het doet me goed te weten dat u na enige levensonrust nu in Nice een
aangename verblijfplaats hebt gevonden die schone zintuiglijke indrukken en rustige
arbeid garandeert.
U gaat naar Duitsland... Het is geen goed land, en Europa heeft alle reden om
beducht te zijn voor de geest die daar alweer de kop opsteekt en vanuit het buitenland
wordt gevoed. Maar ongetwijfeld hebt u ginder vele bewonderaars, die niet alleen
uw kunst maar ook de zin en de boodschap van die kunst begrijpen en liefhebben,
en uw tentoonstelling zal een groot succes zijn, daar ben ik zeker van.
Mijn leven, dat, naar het zich laat aanzien, nog enige tijd door zal gaan, zou ik me
privater en minder publiek wensen. Ik word veel beschimpt en bovendien komt per
post elke dag de hele wereld op bezoek en geeft me meer te doen dan op mijn jaren
en met mijn nog steeds experimenterend werk goed voor me is. Het gespot moet ik
dus eigenlijk niet zo serieus nemen.
In de lente moet mijn roman Dr. Faustus in Parijs verschijnen, en de uitgever
wenst dat ik het événement door mijn komst de nodige ‘luister’ bijzet. O,la,la. Maar
als ik gezond ben, doe ik het misschien wel, en dat zou de gelegenheid zijn om elkaar
terug te zien.
Verblijve, uw Thomas Mann.

Eindnoten:
1 ‘Ik werk nog altijd, maar met een beetje cafard!... U weet dat er van Equihen niets overblijft,
het huis is met de grond gelijk gemaakt, en in Parijs hebben ze ons serieus geplunderd.’ (AV)
2 FM aan Thea Sternheim, 1.5.1945 (DLA).
3 FM aan Thea Sternheim, 18.11.1945 (DLA).
4 Herbert Lang aan FM, 17.2.1947 (KMO).
5 ‘Gowa is een schilder met talent - vooral bekwaam organisator en bestuurder. Hij is het die, in
samenwerking met een Saarlands minister, de Staatliche Schule etc. heeft opgericht... waar ik...
leraar ben, maar vooral vaandeldrager en “éminence grise” - Dit onder ons.’ (BW)
6 Henry Gowa aan Joris van Parys, 13.3.1990 (Gowa overleed een paar maanden later).
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7 FM aan Georg Reinhart, 28.4.1947 (BW).
8 Henry Gowa, geciteerd door Oskar Lafontaine; ‘Geleitwort’ in TFG, p.4.
9 ‘Anderzijds is het momenteel natuurlijk nog altijd zo, dat het transzonale vervoer van schilderijen
in Duitsland zeer moeizaam verloopt, en als u niet vanuit Saarbrücken een handje kunt toesteken,
vrees ik dat we nog een tijd moeten wachten met exposities in de door Engelsen en Amerikanen
bezette zone van Duitsland.’ (KMO)
10 Carl Georg Heise aan FM, 29.3.1947 (KMO).
11 FM aan Georg Reinhart, 25.12.1942 (BW).
12 George Grosz aan Otto Schmalhausen, 4.11.1948; BG, p.417.
13 Giovanni (Hans) Mardersteig aan FM, 6.12.1948 (BL).
14 Abel Gance aan FM, 1948 (ACM, nr. 154).
15 ‘Ik heb de schamele spullen die ons resten naar hier laten brengen. Het is nogal droevig, en
toch vertegenwoordigt het 30 jaar van ons leven! Alles is beschadigd, beschimmeld of zwart
geworden. Ik maak een schifting en moet een hoop papier verbranden. We bereiden ons voor
op de verhuizing naar Nice.’ (BW)
16 Pierre Abraham, ‘Bienvenue à Masereel’ in Le Patriote, Nice, 9.6.1949.
17 Paule is van 1922 tot 1937 getrouwd geweest met Georges Kustner, van 1941 tot 1947 met
Georges Zbinden. Omdat ze werkloos en ziekelijk is, is haar situatie voor de Masereels een
permanente bron van zorgen. Ze blijft in Zwitserland wonen en overlijdt in 1975 in Yverdon.
18 De brief werd gedeeltelijk gepubliceerd in TFG (p.62) en in de catalogus van de veiling waarop
hij in 1992 in Duitsland is verkocht.
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De grote retrospectieves
(1949-1959)
I
A Frans Masereel, en souvenir de Stefan Zweig, qui nous unissait dans
son amitié et nous garde unis dans sa mémoire. En témoignage d'estime
et de naturelle sympathie, Roger Martin du Gard. Nice. Juillet 49.1
Opdracht in Masereels exemplaar van Vieille France
Op zijn wandelingen in de havenbuurt drinkt Masereel graag een glas met bootwerkers
en vissers, maar al met al leidt hij zelfs in Nice een geïsoleerd bestaan. ‘We leven
erg solitair,’ bekent hij eind 1949 in een brief aan Henry Van de Velde. Zijn enige
echte vriend, en vaste wekelijkse gast in zijn atelier, wordt Roger Martin du Gard,
die elk jaar voor een paar maanden van Bellème in Normandië naar de zuidkust
verhuist. Hoewel Masereel in 1936 een Russische editie van Les Thibault heeft
geïllustreerd, hebben ze elkaar voor de oorlog maar één keer ontmoet, via hun
gemeenschappelijke vriend Stefan Zweig. In de zomer van 1949 maken ze nader
kennis, maar echt bevriend raken ze pas ongeveer een jaar na de plotselinge dood
van Martin du Gards vrouw in december - hij treft haar levenloos aan wanneer hij
op een avond na een bezoek bij Frans thuiskomt.
Sinds hij in 1937 Nobelprijswinnaar is geworden, probeert Martin du Gard zijn
privé-leven te beschermen door zich ver van de Parijse literaire milieus te houden
en consequent te weigeren zich te laten interviewen en fotograferen. Op aandringen
van Masereel laat hij zich in het voorjaar van 1954 wel door hem portretteren: met
de onafscheidelijke pijp en aan een vinger van de linkerhand een ring met een
kornalijn. Voordat hij voor de schilder gaat zitten, schrijft hij hem: ‘Een brave ziel
van een vriend zonder verweer veroordelen tot de beproeving van het poseren, daar
bestaat maar één excuus voor: een knap doek maken, en een sprekend portret!’2 Als
hij een paar weken later voor het voltooide schilderij staat, vraagt hij zich af hoe ze
dat portret binnen vijftig of honderd jaar zullen noemen, als het dan teruggevonden
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wordt. ‘Portret van een onbekende door Masereel’? ‘Portret van Roger Martin du
Gard door een onbekende’? Of, wie weet: ‘De man met de kornalijn’?
Hoeveel Martin du Gard voor hem betekent, beseft Masereel pas goed wanneer
de auteur in augustus 1958 overlijdt - een maand nadat hij heeft laten weten dat hij
helaas niet meer kan ingaan op het verzoek om een voorwoord voor de catalogus
van een Masereel-expositie in het Parijse Maison de la pensée française. Uit die
laatste brief leest Masereel in zijn gesprekken met Vorms het navrante slot voor:
Wees niet boos, begrijp me en antwoord uw uitgever dat Martin du Gard
een oud wrak is, afgetakeld in het gezicht van zijn tachtigste jaar en niet
meer in staat iets waardevols af te leveren. Hij heeft zijn tijd gehad. Hij
zit in de wachtkamer te wachten op de laatste trein. Stoor hem niet. Ik
omarm u, en duizend keer excuus dat ik u niet van dienst kan zijn. Uw
Roger.3
Pierre Abraham wordt in 1949 in Parijs directeur van Europe. In dat tijdschrift
verschijnt in juli de eerste van de reeks tekeningen ‘Nos monstres’, een aantal nieuwe
variaties op het masereliaanse thema van de ontmenselijking van de maatschappij
door oorlog, kapitalisme en bureaucratie. De omslagtekening van het
decembernummer is van Picasso, die in 1948 naar Vallauris bij Cannes is verhuisd.
Ondanks hun diametraal tegengestelde kunstopvattingen en de bijna even grote
tegenstellingen tussen hun persoonlijkheden, ontstaat tussen Masereel en Picasso in
die periode toch zoiets als een goede nabuurschap, een kameraadschappelijke relatie
die nauwelijks te documenteren is, maar daarom niet minder authentiek blijkt. Van
de ontmoetingen waarvan hij getuige was, herinnert Gowa zich dat de twee elkaar
tutoyeerden en duidelijk gesteld waren op elkaars gezelschap. Zelf zegt Masereel
dat hij altijd op Picasso kon rekenen als het erop aankwam behoeftige jonge artiesten
te helpen, en dat ze het zelfs in grote lijnen eens waren over de plaats van de kunst
in de maatschappij. Dat hun overtuiging in die dagen nog door anderen wordt gedeeld,
blijkt uit het verhaal van Rolf Italiaander over een bezoek in Nice in 1950: ‘Ineens
zei de oude socialist Masereel ongeveer hetzelfde wat de katholiek Graham Greene
me een paar weken eerder had gezegd: Andere machten dan kunst en geest bepalen
de loop van de geschiedenis. Wij kunstenaars zijn meer dan ooit genoodzaakt daarin
te berusten.’4
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Een concreet resultaat van Picasso's sympathie is de Masereelexpositie van
augustus-september 1951 in het tot Picasso-museum gepromoveerde kasteel Grimaldi
in Antibes, dat tot 1946 een bescheiden archeologisch museum was. Wegens de grote
belangstelling wordt de expositie verlengd tot eind oktober, en in 1954-55 komt er
in twee zalen zelfs een permanente Masereeltentoonstelling. Van conservator Dor
de la Souchère hoort Masereel dat bekende collega's vreselijk jaloers reageren en
staan te dringen om ook te kunnen uitpakken met een expositie in het Musée Picasso.
In de gepubliceerde gesprekken met Vorms beslaat het verhaal van die contacten
met Picasso niet veel meer dan een halve bladzijde, en over andere ontmoetingen en
bezoeken is Masereel nog discreter. Geen woord bijvoorbeeld over de Amerikaanse
filmacteur Gregory Peck, die in 1950 in Nice verblijft voor de opnamen van Captain
Horatio Hornblower, en liever met hem komt aperitieven dan rond te hangen in de
luxehotels van de Promenade des Anglais. Geen woord ook over prins Karel van
België, broer van koning Leopold III, die begin maart 1954 met een vriend en met
Masereels broer Robert incognito per auto uit Gent arriveert en zich een week lang
teken- en schilderlessen laat geven. In een brief aan Reinhart typeert Masereel hem
als ‘een charmante kerel, zeer gecultiveerd, die alleen maar aan schilderen en tekenen
denkt... en alle aardse goederen van deze (trieste) wereld wil verzaken... Allemaal
erg mooi, maar hij kost me wel veel tijd!’5In een interview in Le Courrier de Gand,
kort voor zijn dood in 1983, brengt de prins zelf de leraar in herinnering die hem in
Nice heeft leren perspectieftekenen.

II
Votre exposition à Gand fut un réel succès, surtout un succès spontané...
Fait curieux: l'approbation vient de tous les côtés. Ainsi, le Vlaamse Linie,
journal des Jésuites, publie une grande photo du Matelot en un article
fort bien fait, tandis que les communistes publiaient (hélas, après
l'exposition) un grand article dans le Drapeau Rouge.6
Georges Chabot aan Frans Masereel; Gent, 9 april 1951
Met de Grote prijs voor grafiek van de Biënnale van Venetië ont-
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vangt Masereel in 1950 een blijk van internationale erkenning die eigenlijk meer dan
twintig jaar te laat komt. Even onverwacht volgt op 5 juli 1951 zijn verkiezing tot
‘geassocieerd lid’ van de Klasse der Schone Kunsten, Afdeling voor Graveerkunst,
van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letterkunde en Schone Kunsten
van België. ‘Dzjing Boem!’ luidt zijn ironisch commentaar in een brief aan Thea.
De Belgische eerbetuiging komt niet toevallig een paar weken na de
Masereel-expositie in het Brusselse Paleis voor Schone Kunsten, de laatste van drie
retrospectieves waarmee hij in 1951 eindelijk ook in eigen land de aandacht en
waardering krijgt die hij verdient. Die grote overzichtstentoonstellingen in de
stedelijke musea van Gent, Luik en Brussel heeft hij voornamelijk te danken aan
Louis Piérard, conservator Paul Eeckhout van het Museum voor Schone Kunsten in
Gent, diens voorganger Georges Chabot en hun collega Louis Lebeer van het
Prentenkabinet van de Koninklijke Bibliotheek in Brussel.
De expositie die op 18 februari in zes zalen van het Gentse museum opent, wordt
in ieder opzicht een succes. Ook wat de verkoop betreft, want in een uitvoerig
briefverslag aan Masereel bericht Chabot in april dat er voor 150.000 BF is verkocht
- in prijzen van 1995 is dat bijna 800.000 BF. Als de tentoonstelling langer dan twee
maanden had gelopen, zou er volgens hem nog aanzienlijk meer zijn verkocht.
Voldoening beleeft Masereel ook aan de hartverwarmende reacties van zowel oudere
als jongere bezoekers van zijn expositie. Die algemene bijval overtuigt tenslotte zelfs
de Gentse museumcommissie, die zonder discussie beslist vier doeken aan te kopen,
terwijl Chabot voor de oorlog jarenlang tevergeefs heeft gepleit om een paar Masereels
in de collectie op te nemen.
Na de vernissage in Gent wacht Masereel een verrassing van formaat wanneer hij
als gast van Eeckhout bij diens huis op de hoek van de Lousbergslaan en de
Toekomststraat arriveert: dat blijkt het huis te zijn waar het gezin Lava-Masereel
nog heeft gewoond. In het kleine kamertje bij de voordeur heeft hij ooit zijn
‘allereerste tentoonstelling’ gehouden, herinnert hij zich. Gezien de verzuring van
de relatie tussen de Masereels en de Lava's sedert de dood van hun moeder, lijkt het
weinig waarsclijnlijk dat Frans zijn zesentachtigjarige stiefvader nog terugziet voordat
die zes maanden later, in augustus 1951, overlijdt.
Zowel de katholieke als de linkse pers zijn vol lof voor de expositie, al is niet
iedereen zo lyrisch als Louis Piérard. In Le Peuple
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bestempelt Piérard de man die hij in brieven met ‘mon frère’ aanspreekt als ‘Flamand
de la classe internationale’, en in de Parijse Le Monde noemt hij hem ‘grand
illustrateur devant l'Eterner’. Piérard overlijdt in november, maar in de Antwerpse
socialist Maurits Naessens - kunstverzamelaar en bankdirecteur - vindt Masereel
weinige jaren later een even invloedrijk bewonderaar en bovendien een mecenas die
hem een aantal lucratieve opdrachten zal bezorgen. Via het Mercatorfonds financiert
Naessens' Bank van Parijs en van de Nederlanden (Paribas) de houtsnedensuites Mijn
land en Antwerpen, evenals de geïllustreerde editie van Aan de voet van het Belfort,
en voor Naessens zelf snijdt Masereel vanaf 1955 een reeks Antwerpse en Gentse
stadsgezichten - daaronder de twee prenten van het 18de-eeuwse Osterrieth-huis aan
de Antwerpse Meir, dat zowel zetel van Paribas als privé-museum is. In dat fraaie
historische pand kan Masereel over een eigen werkruimte beschikken wanneer hij
in Antwerpen verblijft.
Met Naessens ontwikkelt zich een zakelijk-kameraadschappelijke relatie die niet
te vergelijken is met Masereels hechte band met Reinhart. Het overlijden van zijn
oude Zwitserse vriend in 1955, een jaar nadat die zich uit de leiding van het bedrijf
Volkart heeft teruggetrokken, betekent voor Masereel een verlies dat door niets en
niemand te compenseren is. Dat hij destijds in Zwitserland als onbekend jong artiest
een bewonderaar als Georg Reinhart heeft gevonden en diens groothartige vriendschap
bijna veertig jaar lang heeft mogen behouden, noemt hij een van de beste dingen die
hem in zijn leven zijn overkomen.

III
Inzwischen haben wir Ihre Entwürfe fur die Bühnenbilder und Kostüme
von ‘Bluthochzeit’ erhalten. Die Entwürfe haben einen tiefen Eindruck
auf mich und alle, die sie bisher sahen, gemacht.7
Egon Karter, Stadttheater Basel, aan Frans Masereel; 14 januari 1952
Tot twee, drie keer toe ziet het er in de eerste helft van de jaren vijftig even naar uit
dat Masereel het ergste zal gebeuren wat hij zich kan voorstellen: een letsel oplopen
waardoor hij niet meer zou kunnen werken. Begin 1950 wordt hij op een avond door
een auto aangereden, maar gelukkig zijn de inwendige kneuzingen
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aan zijn knieën minder erg dan hij aanvankelijk had gevreesd en kan hij na een paar
dagen alweer aan het werk. Ernstiger zijn de gezichtsstoornissen die hij een paar
maanden later ondervindt terwijl hij aan de negen houtsneden voor Die Geschichte
vom Soldaten werkt, een Zwitserse boekuitgave van L'histoire du soldat.8 De
zenuwtrekkingen in zijn linkeroog worden een echte handicap, en tenslotte krijgt hij
te horen dat hij geopereerd zal moeten worden. Hoewel hij alle vertrouwen heeft in
chirurg Suzanne Schiff, die hem al sedert 1917 kent en een van de bekendste Parijse
oogartsen is geworden, zijn de eerste weken na de operatie in oktober 1951 de
hachelijkste die hij ooit heeft beleefd. Na die twaalf dagen in een volledig verduisterde
kamer zal hij trouwens voor de rest van zijn leven allergisch blijven voor afgesloten
donkere ruimten. Maar de ingreep is een succes, en ‘het licht is mooier dan ooit’9,
schrijft hij in november aan Van de Velde.
Intussen heeft het Stadttheater in Basel hem begin oktober gevraagd de decors en
kostuums te tekenen voor het drama Bloedbruiloft, waarvan de première gepland is
voor maart. Die theateropdracht heeft hij zonder aarzelen aanvaard omdat hij het
stuk al lang kent, omdat Garcia Lorca tot zijn favoriete schrijvers behoort en omdat
hij na zijn ongelukkige filmervaring met Abel Gance gaarne opnieuw voor het theater
wil werken - dat heeft hij overigens ook in 1950 al met zijn studenten in Saarbrücken
gedaan, voor een enscenering van de Geschichte vom Soldaten in de
Kammerspielbühne. Wat Masereel bij Lorca het meest bewondert, is de combinatie
van authentiek realisme, visionaire poëzie en plastische taal. ‘Als houtsnijder kun je
niet sjoemelen,’ zegt hij in een interview, ‘je kunt niet anders dan eerlijk en duidelijk
zijn, en dat is het juist wat ook Lorca doet.’10 Met de ontwerpen die hij in januari
1952 voor Bluthochzeit in Basel aflevert, oogst hij zoveel bijval, dat het Stadrtheater
van Bern hem hetzelfde jaar nog vraagt voor een ander stuk van Lorca, Bernarda
Albas Haus.
Terwijl hij met die tweede opdracht bezig is, vertoont zijn rechteroog precies
dezelfde symptomen als zijn linker voor de operatie. Een tweede ingreep wordt
onvermijdelijk, en in mei 1953 wordt hij opnieuw opgenomen in de Parijse
privé-kliniek Villa Arago, hoewel het tijdstip allesbehalve ideaal is: nadat Pauline
in februari een val heeft gedaan waarbij ze haar dijbeen heeft gebroken, is hij
maandenlang in touw geweest als verpleger, kok en klusjesman, zodat hij in mei
oververmoeid naar Parijs moet vertrekken.
Toch is 1953 voor Masereel niet alleen een jaar van gezond-
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Prometheus, houtsnede, 1954
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Houtsneden uit de geïllustreerde Duitse editie van De oude man en de zee, 1959
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heidsproblemen en huiselijke misère. Goed nieuws is bijvoorbeeld de beslissing van
de regering van de Westduitse deelstaat Hessen om de tekeningensuite Apokalypse
unserer Zeit aan te kopen, en zijn verkiezing tot voorzitter voor het leven van het
internationale houtsnijdersverbond Xylon, dat in Zürich wordt opgericht. Bovendien
slaagt hij erin ondanks alles aan het werk te blijven. Een van de zestien grote
houtsneden die in de loop van 1953 ontstaan is ‘L'ange gardien’, een prent waarmee
hij zijn ‘beschermengel’ Laure dankt voor de goede zorgen waarmee zij hem na de
oogoperatie tijdens zijn verblijf in de kliniek heeft omringd.
In totaal snijdt Masereel in de jaren vijftig 140 grote prenten en publiceert hij
negen kleine en grote suites. Mon livre d'images dateert van 1951, maar wordt pas
in 1956 uitgebracht door Vorms, die ook Notre temps (1952) en Pour Quoi (1954)
uitgeeft. Eveneens met een paar jaar vertraging verschijnt in 1950 bij Henneuse Clef
des songes, de eerste van vier suites over alle mogelijke aspecten van de nachtzijde
van een mensenleven. De meest memorabele van de vier, Die Nacht (1955), is het
produkt van een geslaagde samenwerking met de Duitse dichter Rudolf Hagelstange,
die zich eerder al door Masereels mozaïeken in Winterthur heeft laten inspireren
voor de gedichtencyclus Die Elemente.11
Nog veel opvallender dan voor de oorlog is de sterk wisselende kwaliteit van
Masereels werk - het onvermijdelijke gevolg van een onverminderde produktiviteit
die samenhangt met zijn werkdrift, zijn verslaving aan het handwerk van het snijden,
maar ook met zijn afhankelijkheid van opdrachten die lang niet altijd even inspirerend
zijn. Dat hij een ‘veelsnijder’ is kan moeilijk worden ontkend, maar dat hij vanaf de
jaren vijftig alleen nog maar zichzelf kopieert, is een grove veralgemening die
gemakkelijk te weerleggen is met een aantal losse prenten en illustraties die tot zijn
beste werk behoren. Om er maar een paar te noemen: ‘Raisins’ uit 1952, ‘Le serpent’
uit 1953, ‘Prometheus’ uit 1954, ‘Souvenir de Gand’ uit 1956, en de schitterende
houtsneden voor een Duitse editie uit 1959 van Ernest Hemingways The old Man
and the Sea. Hoe serieus hij met de voorbereiding van deze acht kleine illustraties
bezig is geweest, blijkt uit een brief van 14 februari 1954 aan Reinhart, waarin hij
vertelt dat hij nog niet weet hoe hij de opdracht gaat aanpakken maar in elk geval
niet van plan is toe te geven aan de uitgever, die een reeks pittoreske plaatjes verwacht.
Dat hij zich als beeldpamflettist opvallend minder geïnspireerd
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toont, is niet verwonderlijk, want zijn koppig geloof in een niet-autoritair,
niet-bureaucratisch communisme wordt nog maar eens zwaar op de proef gesteld
door de manier waarop Russische bezettingstroepen een eind maken aan de
volksopstanden van 1953 in de DDR en van 1956 in Hongarije. Maar Masereel zou
Masereel niet zijn als hij definitief zou berusten in het onvermogen van de mens om
de wereld te verbeteren. Tegenover de bittere prent ‘Le chemin de la paix’ uit 1954,
een weg die bezaaid ligt met lijken, staat het euforische beeldgedicht ‘L'armée
nouvelle’ uit hetzelfde jaar, waarop een leger jonge mannen en vrouwen langs een
rij kanonnen marcheert met reuzenzonnebloemen in plaats van geweren over de
schouder.

IV
Je n'ai jamais été militant, ni socialiste, ni communiste, et ne le serai
jamais. S'il m'arrive de militer dans mon travail, c'est pour la paix entre
les hommes, le bon droit et la justice humaine (je trouve que ça suffit, ne
penses-tu pas?)12
Frans Masereel aan Georg Reinhart, 18 december 1952
Dat de controverse die Duitse Masereel-bewonderaars al in de jaren twintig verdeelde,
door de oprichting van de Bondsrepubliek Duitsland en de Duitse Democratische
Republiek in 1949 staatsgrenzen heeft gekregen, blijkt uit de monografie Frans
Masereel, die dat jaar in Dresden verschijnt. Het naoorlogse Frankrijk omschrijft
auteur Gerhart Ziller als ‘een land dat onderworpen is aan de invloeden van de
imperialistische lenings- en dwangpolitiek’, en ‘de willekeurige splitsing van
Duitsland’ is volgens hem het werk van ‘reactionaire krachten die er geen belang bij
hebben dat in heel Duitsland een consequente antifascistisch-democratische
ontwikkeling op gang wordt gebracht.’ Merkwaardig genoeg blijft Masereel in de
jaren vijftig - in volle koude oorlog - zowel in het ‘burgerlijke’ als in het
‘socialistische’ Duitsland respect afdwingen. In de BRD als humanistisch en
pacifistisch kunstenaar, in de DDR op de eerste plaats als revolutionair verdediger
van het proletariaat - ‘Kämpfer der proletarischen Revolution’, zoals de
Arbeiter-Illustrierte hem in 1925 bestempelde.
Die waardering aan beide kanten van het ijzeren gordijn zal Masereel een unieke
collectie eerbetuigingen opleveren: in 1959
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wordt hij verkozen tot lid van de Deutsche Akademie der Künste in Oost-Berlijn, in
1962 ontvangt hij in Hamburg de Joost van den Vondel-prijs, in 1964 in Düsseldorf
de Prijs van de Deutsche Gewerkschaftsbund en in 1967 in Oost-Berlijn de Käthe
Kollwitz-medaille. In 1968 wordt hij ‘eresenator’ van de Hochschule für Bildende
Künste in Dresden, en naar aanleiding van zijn tachtigste verjaardag ontvangt hij in
1969 felicitaties van zowel de regering in Oost-Berlijn als Willy Brandt en Helmut
Schmidt, de leiders van de Westduitse socialistische partij.
Hoewel hij erop blijft hameren dat hij geen verstand heeft van politiek en er niets
mee te maken wil hebben, beseft Masereel dat exposeren in de DDR in de internationale
context van vlak na de oorlog op zichzelf al een politieke betekenis heeft. Vandaar
dat hij aanvankelijk aarzelt om in te gaan op de blijken van belangstelling in
Oost-Duitsland. ‘Tot nu toe heb ik in de Ostzone nog niet geëxposeerd,’ schrijft hij
in maart 1951 aan Reinhart. ‘Ik heb wel uitnodigingen van een aantal steden en musea
ontvangen. Ik weet niet waar ik goed aan doe. In elk geval heb ik geen zin om erheen
te gaan.’13 Net zoals dat vroeger in andere situaties het geval was, zijn het ook nu
weer persoonlijke contacten die de doorslag zullen geven. Contacten met zijn oude
vriend Johannes Becher, die in Oost-Berlijn minister van Cultuur is geworden; met
de Saksische minister van Industrie Gerhart Ziller, die de monografie uit 1949 heeft
gepubliceerd; met Hanns-Conon von der Gabelentz, museumdirecteur in Altenburg
bij Leipzig, die de eerste Masereel-bibliograaf wordt; en verder onder anderen met
Gerhard Pommeranz-Liedtke, secretaris van de Deutsche Akademie der Künste in
Oost-Berlijn. Een cruciale bemiddelende rol speelt de eigenzinnige Zwitserse
communist Theo Pinkus, boekhandelaar in Zürich, die zelf meer dan dertig jaar lang,
tot aan zijn dood in 1991, als uitgever (Limmat-Verlag) en organisator van exposities
Masereels actiefste pleitbezorger in het Duitse taalgebied zal blijven.
Vooral de invloed van die vrienden en kennissen zorgt ervoor dat Masereels
populariteit in de DDR proporties aanneemt waarvan hij zich zelf jarenlang nauwelijks
bewust is. Werk van hem wordt in alle grote steden geëxposeerd, in het kunstonderwijs
als lesmateriaal gebruikt en telkens weer gereproduceerd op kalenders en affiches
en in alle mogelijke publikaties. In 1957, het jaar waarin in Dresden bij uitgeverij
Verlag der Kunst een herdruk van de monografie van Ziller verschijnt, bereikt de
Masereelhausse in de DDR een hoogtepunt met de grote retrospectieves
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‘Malerei und Graphik 1917-1957’, die door Pommeranz-Liedtke worden
georganiseerd in Oost-Berlijn, Dresden en Halle. Bij de opening van de Oostberlijnse
expositie op 5 oktober ondervindt Masereel tot zijn verbijstering hoe populair hij
hier is: meer dan een uur lang moet hij handtekeningen uitdelen en catalogi signeren.

V
Au début de la campagne en faveur de la gravure sur bols pendant la
période révolutionnaire conduite par notre grand écrivain Lu Hsun, vos
oeuvres, introduites en Chine par ce dernier, y ont exercé une grande
influence. Votre nom nous est donc familier.14
Hoa Chunwu, secretaris-generaal van het Verbond van Chinese kunstenaars, aan
Frans Masereel; 28 juli 1955
Wanner hij in 1955 als voorszitter van Xylon contact opneemt met het Verbond van
Chinese kunstenaars, verneemt Masereel voor het eerst dat zijn werk dank zij Loe
Siuun al voor de oorlog in China is geïntroduceerd. Van die bekendheid stelt hij zich
voorlopig niet veel voor, hoewel hij net als iedereen versteld staat van de
onmiskenbare invloed van zijn grafiek in de veertig prenten die Peking via het Chinese
gezantschap in Bern inzendt voor de Xylon-expositie van 1956 in Zürich. Aangezien
hij geen weet heeft van de vooroorlogse roofdrukken van onder andere 25 Images
de la passion d'un homme en van de drie naoorlogse herdrukken die tussen 1949 en
1951 in Sjanghai onder de titel Het licht van de dageraad zijn verschenen, neemt hij
aan dat zijn naam alleen in een beperkte kring van kunstenaars en intellectuelen iets
betekent.
Op de eerste twee uitnodigingen om als lid van een Belgische delegatie naar China
te reizen gaat hij in 1957 niet in omdat hij Pauline op haar tachtigste niet meer alleen
kan laten en Paule haar moeder niet kan komen oppassen. Wanneer hij in 1958 een
derde uitnodiging ontvangt, kan hij niet nog eens nee zeggen, vooral omdat hij dit
keer is uitgenodigd als gast van de Chinese regering, naar aanleiding van de grote
Masereel-retrospectieves die de Vereniging België-China en de ‘Vereniging van het
Chinese volk voor culturele betrekkingen met het buitenland’ in Peking, Sjanghai
en Woehan organiseren. Gedurende zijn afwezig-
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heid zal Pauline in Vevey bij Paule logeren, en buiten haar weten reist Laure mee
naar Peking. Voortaan zal zij Frans op bijna al zijn buitenlandse reizen vergezellen.
Via Antwerpen - waar in juni en juli naar aanleiding van de Wereldtentoonstelling
eveneens een grote Masereel-retrospectieve te zien is geweest - reizen Frans en Laure
voor een korte vakantie naar het Nederlandse Scheveningen. Op 27 september vliegen
ze van Amsterdam naar Moskou, en drie dagen later reizen ze via Irkoetsk door naar
Peking. Daar arriveren ze dus uitgerekend op 1 oktober, de negende verjaardag van
de proclamatie van de Volksrepubliek. De massademonstraties en het feeërieke
vuurwerk's avonds op het Plein van de Hemelse Vrede dompelen hen al meteen onder
in de euforische, geëxalteerde sfeer waarin de komende dagen en weken zullen
verlopen. Uit het dagboekje dat Laure bijhoudt blijkt dat ze van de ene verrukking
in de andere vallen wanneer ze uitgebreid de gelegenheid krijgen om de Verboden
Stad met het keizerlijk paleis, de graven van de Ming-keizers en alle andere
pronkstukken van de Chinese architectuur te bezichtigen. Indrukwekkend is intussen
ook de belangstelling voor de Masereel-expositie: drie weken na de opening op 4
oktober wordt daar de 20.000ste bezoeker geteld.
Na Peking wacht Frans en Laure een treinreis van ruim 24 uur naar Sjanghai, en
vandaar gaat de reis door overweldigende Jangtse-landschappen verder naar Woehan.
Onderweg krijgen ze de spectaculaire resultaten van de Revolutie te zien, in het
bijzonder de nieuwe industriesteden die in het binnenland uit het niets verrijzen. Op
20 oktober schrijft Masereel: ‘Voyage étonnant parmi des activités encore plus
étonnantes. Descendons en bateau le Yangtse depuis Wuhan jusqu'à Nankin.’15 De
wereld die hij in China ontdekt is alleen te vergelijken met wat hij in de jaren dertig
in de Sovjetunie heeft ervaren: het onstuitbare elan van een enorm land dat na eeuwen
stilstand in beweging is gekomen, dezelfde enthousiaste vastberadenheid van mensen
die hun eigen toekomst in handen willen nemen en daarvoor bereid zijn alle
ontberingen te trotseren.
Zijn bewondering en genegenheid voor volk en land brengt Masereel tot uitdrukking
in de tekeningen die hij uit China meebrengt en in de drie grote houtsneden die in
de winter van 1958-59 ontstaan: ‘Souvenir de Chine’, ‘Shanghai, dans le bazar’ en
‘Wouhan, Lac de l'Est’. In 1961 wordt een selectie van twintig van zijn Chinese
tekeningen en schilderijen op papier in Leipzig gereproduceerd in de fraaie map
Souvenirs de Chine, en onder de-
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zelfde titel wordt een vijftigtal tekeningen door de Vereniging België-China in 1959
geëxposeerd in Antwerpen, Gent en Brussel. Na de expositie in Brussel schrijft
Masereel aan zijn broer: ‘Ben geloof ik vergeten te vertellen dat Koningin Elisabeth
mijn expositie in Brussel heeft bezocht en het erg jammer vond dat ze mij niet heeft
kunnen ontmoeten. Ze heeft laten weten dat ze gaarne zou willen dat ik haar een
bezoek breng als ik nog een keer naar Brussel kom.’16
Met al zijn bewondering voor China is Masereel niet blind voor het feit dat het
politieke regime in Peking een Chinese versie van het stalinisme is. ‘Hij zei niet
veel,’ herinnert Rudolf Hagelstange zich van een ontmoeting kort na Masereels
terugkeer, ‘maar zijn gelaatsuitdrukking en zijn gebaren logen er niet om.’17 Aan de
andere kant blijft Masereel zich ook ergeren aan de anticommunistische propaganda
vanuit Hongkong en Macao die de westerse berichtgeving over China kleurt. Van
de krantearrikelen die Robert hem begin 1961 stuurt, zegt hij dat ze uit 25% waarheid
en 75% leugens bestaan en dat de auteurs niet willen inzien waar het om gaat: 700
miljoen mensen die sinds de Revolutie eindelijk uitzicht hebben op een menswaardig
bestaan.

Masereel en Laure Malclès met de leiding van het Instituut voor Schone Kunsten in Peking, oktober
1958

Eindnoten:
1 ACM, nr. 168: ‘Aan Frans Masereel, ter herinnering aan Stefan Zweig, die ons verbond in zijn
vriendschap en ons in zijn nagedachtenis verbonden houdt. Als blijk van achting en ware
sympathie.’
2 ACM, nr. 168.
3 Roger Martin du Gard, 19.7.1958 (citaat in VGM, p.209).
4 Rolf Italiaander, Akzente des Lebens; Bremen 1970, p. 206-211: ‘Hij vertelde ons dat hij daarover
een paar dagen geleden ook met Picasso had gesproken.’
5 FM aan Georg Reinhart, 8,3.1954 (BW).
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6 ‘Uw expositie in Gent was een echt succes, vooral een spontaan succes... Merkwaardig: de
instemming kwam van alle kanten. Zo is er in de Vlaamse Linie, het blad van de jezuïeten, een
grote foto van de Matroos en een zeer goed geschreven stuk verschenen, terwijl de communisten
(helaas na de expositie) een lang artikel in De Rode Vaan hebben gepubliceerd.’ (FMS)
7 ‘Intussen hebben we uw decor- en kostuumontwerpen voor ‘Bluthochzeit’ ontvangen. De
ontwerpen hebben op mij en op iedereen die ze tot nu toe heeft gezien een diepe indruk gemaakt.’
(FMS)
8 De Duitse bewerking is het werk van Hans Reinhart, jongste broer van Georg. In een brief aan
Hans van 8.1.1951 schrijft FM dat hij de Duitse tekst veel beter vindt dan de Franse. Het boek
wordt in 1951 in Zürich door Oprecht uitgegeven en is verlucht met 9 houtsneden van FM.
Voor de uitvoering van het stuk in de Kammerspielbühne van Saarbrücken in mei 1950 met de
muziek van Stravinsky heeft Masereel de decors en kostuums ontworpen (zijn eerste
theateropdracht in Duitsland) en een affiche getekend (reproduktie in TFG, p.249).
9 FM aan Henry Van de Velde, 17.11.1951 (ML).
10 Der Bund, Bern, 16.11.1952.
11 Die Elemente. Gedichte zu den Mosaiken von Frans Masereel (privé-druk door Mardersteigs
Officina Bodoni in Verona voor Georg Reinhart, 1950): 14 gedichten van Hagelstange, met 13
reprodukties (heliogravures) van de mozaïeken in Winterthur. In 1951 illustreert FM
Hagelstanges Balthasar met 8 houtsneden, in 1957 publiceert de dichter de monografie Gesang
des Lebens - Das Werk Frans Masereels en in 1982 schrijft hij een nawoord voor een nieuwe
bibliofiele uitgave van Mein Stundenbuch (Dortmund), die tien jaar later ook in een Vlaamse
editie verschijnt.
12 ‘Ik ben nooit militant geweest, voor het socialisme noch voor het communisme, en ik zal het
nooit zijn. Als ik in mijn werk voor iets strijdt, dan is het voor de vrede, voor recht en
gerechtigheid onder de mensen (dat vind ik voldoende, jij niet?’ (BW)
13 FM ann Georg Reinhart, 28.3.1951 (BW).
14 Citaat uit het typoscript van de toespraak (FMS).
15 FM aan Frans Buyens, 16.9.1968 (AB).
16 ‘Aan het begin van de campagne ter bevordering van de houtsnijkunst tijdens het revolutionaire
tijdperk onder leiding van onze grote schrijver Loe Siuun hebben uw werken, die hij in China
heeft geïntroduceerd, hier een grote invloed uitgeoefend. Uw naam is ons dus bekend.’ (FMS)
17 FM aan Robert Masereel, 20.10.1958 (ARM): ‘Verbazende reis en nog verbazender activiteiten.
Varen de Jangtse af van Woehan tot Nanking.’
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Wit en zwart
(1960-1972)
I
J'ai parlé de toi à la radio (radio-Paris). J'ai raconté comment tu gravais
ton Livre d'Heures à Genève, grimpé dans un arbre... Pour moi, la santé
reste bonne - mais le moral n'est pas bon. Rien ne me paraît plus valoir
‘le coup’.1
René Arcos aan Frans Masereel, 7 januari 1959
Zijn nieuwjaarswensen voor 1959 stuurt René Arcos op een kaart met het intussen
al veertig jaar oude tijdglaslogo van Le Sablier. Zes maanden later valt in Nice het
bericht van zijn overlijden in de bus - de zoveelste doodstijding in die tweede helft
van de jaren vijftig, waarin verder onder anderen Georg Reinhart, Henry Van de
Velde, Jozef Cantré, Luc Durtain, Roger Martin du Gard, Joseph Billiet, Johannes
R. Becher en George Grosz overlijden.2 In de jaren zestig ziet Masereel zijn wereld
nog sneller krimpen. ‘Er gaat geen week voorbij, of we horen dat er weer een vriend
of kennis gestorven is’3 schrijft hij na de dood van Kurt Wolff in 1963. Van zijn
oudste vrienden zijn dan, behalve Thea Sternheim, alleen nog Friderike Zweig, Hans
Mardersteig en Jean Salives in leven. Salives woont in Zwitserland, Friderike in de
Verenigde Staten, Mardersteig in Italië. Thea verhuist in 1963 van Parijs naar Basel.
Dat zij zijn hartsvriendin is gebleven, illustreert de brief uit 1958 waarin ze hem
aanspreekt met ‘mon cher Frans, mein gutes altes Täubchen sous le signe du lion.’4
Van zichzelf zegt ze dat ze zich beter voelt dan ooit ‘- en dat op mijn
vierenzeventigste!!!’
Ook op Masereel lijken de jaren nauwelijks vat te hebben. Tijdens de oorlog is hij
wel grijs geworden, maar een journalist die hem in 1955 interviewt, constateert dat
de vijfenzestigjarige eruitziet ‘als een kwieke, sportieve vijftiger’5, en na zijn bezoek
in Nice begin 1961 heeft Wolff het over de ‘onverminderde warmte, vrijmoedigheid,
onschuld en vitaliteit’6, die Masereel op zijn eenenzeventigste nog uitstraalt. Hoe
vitaal de prille zeventiger is, bewijst zijn produktiviteit. In september 1960 beweert
hij zelfs dat
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hij nooit zo hard heeft gewerkt als de voorbije zomer: schilderijen, tekeningen en
tientallen houtsneden, waaronder de eerste zeven in de reeks Histoire de fou, die zijn
Grotesk-Film van de jaren zestig wordt, de suite Etalages, die in 1961 bij Vorms
verschijnt, en illustraties voor de verzamelbundel Vom Verfall zum Triumph van
Johannes R. Becher, die eveneens in 1961, drie jaar na de dood van de dichter, in
Oost-Berlijn wordt uitgegeven. Daarnaast vindt hij nog tijd voor een ‘correspondance
de diable’, voor de verplichtingen die het Xylon-voorzitterschap met zich meebrengt,
voor buitenlandse reizen in verband met exposities, nieuwe uitgaven en herdrukken,
en voor de cameraploegen die filmen televisiedocumentaires over zijn werk maken.
Bij zijn zeventigste verjaardag heeft hij alleen maar stilgestaan vanwege de vele
brieven waarin hem een lang leven wordt gewenst - hij mag er niet aan denken dat
hem hetzelfde zou overkomen als zijn Gentse vriend Cantré, die in zijn laatste
levensjaren niet meer in staat was de gutsbeitel te hanteren. ‘Oud worden, dat is iets,
hè. Ik kan niet meer kappen,’7 zei Cantré toen ze een jaar voor zijn dood voor het
laatst bij elkaar zaten. Alleen al daarom is de doodsgedachte voor Masereel
onverdraaglijk: omdat hij zintuigprikkels en het creatief kunnen verwerken van
zintuiglijke indrukken als een levensbehoefte ervaart. ‘Le silence, la nuit, le manque
d'air me semblent déjà être le cercueil ou le tombeau, la mort,’8 schrijft hij in 1961.
Gelooft hij nog aan een god en een hiernamaals? Dat het 19deeeuwse katholicisme
van zijn vroege kinderjaren zowel zijn wereldbeeld als zijn levensgevoel blijvend
heeft beïnvloed, bewijst zijn levenslange fixatie op het bijbelse lijdensverhaal. Maar
hij gelooft al lang niet meer aan ‘de god waarover we in de catechismus leerden...
Nee, dat interesseert me absoluut niet,’9 zegt hij in 1968 in een film van Frans Buyens.
Wanneer Buyens hem vraagt hoe zijn ongodsdienstigheid te rijmen is met het
opvallend groot aantal religieus geïnspireerde werken in zijn oeuvre, verwijst hij
naar zijn geloof in de absolute, ‘goddelijke’ waarde van elk levend wezen, zijn
overtuiging dat alles zijn unieke plaats in de natuur heeft. De veldbloem die hij
terloops als voorbeeld noemt, herinnert onwillekeurig aan de grashalm die Walt
Whitman niet geringer achtte dan de loop van de sterren - ‘I believe a leaf of grass
is no less than the journeywork of the stars.’10
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II
J'ai travaillé près de 3 semaines avec Vorms, devant un magnétophone,
l'esquisse de mes mémoires (à la demande d'un éditeur). La Télévision
Flamande est venue pendant ce temps-là, 9 types, 4 caméras, etc. etc., des
cables descendant de notre fenêtre dans la rue, etc. etc, et j'ai dû parler
et faire le singe de 8h du matin à 10.30 du soir.11
Frans Masereel aan Robert Masereel, 2 mei 1961
In het voorjaar van 1960 maakt een Duits-Zwitsers camerateam onder leiding van
de Nederlander Joop Huisken opnamen voor een film12 over Masereel naar een
scenario van Theo Pinkus. Door het gefilm rond de haven in volle Algerijnse crisis
wordt de politie van Nice zo nerveus, dat het buitenlandse gezelschap op de laatste
opnamedag voor ondervraging wordt afgevoerd naar de plaatselijke prefectuur. ‘Ze
toonden me beelden van de oorlog in Algerije, om te bewijzen hoe wreed de
Algerijnen wel waren,’ vertelt Pinkus' vrouw Amalie. ‘Ze dachten dat we voor de
Algerijnen in de haven kwamen spioneren omdat we daar opnamen voor de film
over Masereel hadden gemaakt en er ook een paar Franse oorlogsschepen voor anker
lagen’.13 Evenals de eerste Masereel-film14 van Buyens is de documentaire van Huisken
en Pinkus niet meer dan een impressie van twintig minuten, maar in 1961-62 maakt
hij in de DDR deel uit van het voorprogramma van bioscoopvoorstellingen, zodat hij
het grootst mogelijke publiek bereikt.
Gezien de positieve reacties op de grote monografie15 van 1959 die bij Verlag der
Kunst in Dresden is verschenen, zou uitgever Erhard Frommhold gaarne willen dat
Masereel zijn memoires te boek stelt. Vorms weet van tevoren dat daar niets van in
huis komt omdat Masereel een hekel heeft aan schrijven en nooit zelfs maar summiere
aantekeningen heeft gemaakt over wie hij waar, wanneer en in welke omstandigheden
heeft ontmoet. Toch blijft Frommhold aandringen, en tenslotte komt er een compromis
uit de bus: Masereel zal zijn herinneringen laten registreren op geluidsbanden, in de
vorm van vraaggesprekken met Vorms. Omdat de opnamen wegens de lange
onderbrekingen tot 1965 zullen duren en het transcript daarna nog in het Duits moet
worden vertaald, zal het boek Gespräche mit Frans Masereel pas in 1967 kunnen
verschijnen.

Joris van Parys, Masereel

380

In zijn atelier in Nice, 1961
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Bijna tegelijk met de eerste opnamesessies in april 1961 wordt een
Masereel-aflevering van de Vlaamse televisieserie Ten huize van gefilmd, een
interview van 50 minuten waarin Masereel uitvoerig aan het woord wordt gelaten
en de kijker een beeld krijgt van de dagelijkse omgeving waarin de artiest leeft en
werkt. Naast het eigenlijke vraaggesprek, dat in de nogal oubollige televisiestijl van
de vroege jaren zestig verloopt, worden in zijn atelier een paar ‘geacteerde’ scènes
opgenomen, die in het lange interview zullen worden ingelast. Aanvankelijk is
Masereel duidelijk doodnerveus. Hij rookt de ene Gitane na de andere en excuseert
zich uitvoerig voor zijn onbeholpen, Duitsgetint Nederlands - hij is ‘gepijnigd’ als
hij zichzelf hoort spreken. Later in de film komen er sequenties waarin hij meer
ontspannen vertelt en bereidwillig demonstreert hoe hij te werk gaat.
Aan de grote tekentafel voor het open raam maakt hij een schets - een strandgezicht
dat hem voor de geest komt als hij aan Blankenberge denkt - die hij meeneemt naar
het tafeltje voor het andere raam, waar hij zijn houtblokken bewerkt. Hij laat zijn
mesjes en gutsen zien, en een onbewerkt blok: een gave, rechthoekige plaat van hard,
jarenlang gedroogd perehout dat hij uit Zwitserland laat komen omdat het in Frankrijk
niet meer te krijgen is. Het blok wordt aan beide zijden bewerkt en is een 23mm dik
- de hoogte van een typografische letter, zodat afdrukken zowel met een mechanische
drukpers als met een handpers kunnen worden gemaakt. Nadat de schets is
overgebracht op het zwartgemaakte hout16 begint het creatieve guts- en snijwerk,
waarbij de tekening ontstaat die het spiegelbeeld van de afdruk is - vandaar dat hij
een spiegeltje gebruikt om zijn werk te controleren. Aan één houtsnede werkt hij
gemiddeld vijf, zes uur, zegt hij. Wat hij absoluut nodig heeft is goed licht, maar
waar en wanneer hij werkt, speelt nauwelijks een rol: ‘Als ik aan 't werk ben, is mij
alles egal, ik denk alleen maar aan mijn werk; zelfs bommen zouden kunnen vallen,
ik zou niet opzien, geloof ik.’ Dat illustreert hij metterdaad in de scène waarin hij
een blok op zijn knieën neemt, begint te snijden en de aanwezigheid van de camera
op slag vergeet.
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III
Il n'y a vraiment plus beaucoup de personnes qui aient de l'affection pour
moi et ne suis-je déjà pas remplacée à l'avance. Tu dis vrai, comme ce
serait agréable, pour moi tout au moins, si nous étions plus proche l'une
de l'autre, Frans pourrait alors se faire soigner à Paris quand il en avait
envie. Je me traîne en attendant la fin, c'est long.17
Pauline Masereel aan May Masereel, 12 oktober 1963
In de meeste afleveringen van Ten huize van wordt ook de vrouw des huizes kort
voorgesteld, maar in de Masereel-aflevering is van de drieëntachtigjarige Pauline
geen glimp te bespeuren. Op de vraag van de familie in Gent naar de reden antwoordt
ze: ‘Mij hebben ze dat niet gevraagd, en bovendien zou ik me voor geen geld ter
wereld hebben willen vertonen aan de zijde van de “jeune premier”. Het contrast zou
voor mij te pijnlijk zijn geweest.’18 Ook uit een aantal andere grimmige opmerkingen
en toespelingen in brieven aan haar schoonzus May blijkt dat ze zich aan de zijde
van Frans nog ouder voelt dan ze is en maar al te goed beseft hoe ze door iedereen
als een blok aan zijn been wordt beschouwd. Toen hij in 1957 de eerste uitnodiging
naar China ontving en zij de reden was waarom hij die niet kon aanvaarden, schreef
ze: ‘Que je suis une terrible gêne pour Frans, c'est bien é;vident, mais que faire?’19
Door haar verdere fysieke aftakeling in de jaren zestig wordt die vraag nog
schrijnender. Ze lijdt aan vier, vijf verschillende kwalen, maar vooral de artrose in
beide heupgewrichten is er de oorzaak van dat ze stilaan zwaar invalide wordt. Juist
omdat ze niet meer naar buiten kan en de perioden van bedlegerigheid frequenter en
steeds langer zullen worden, betekent het voor de veellezer die ze vanouds is een
ware ramp wanneer ze begin november 1963 ineens niet meer uit haar linkeroog ziet
en nadien ook met haar rechteroog begint te sukkelen. De oogarts kan alleen maar
vaststellen dat een bloedvaatje in het linkeroog door sclerose verstopt is geraakt en
dat haar gezichtsverlies aan die kant definitief is. Aan een brief uit januari 1964 aan
Robert en May, waarin Frans het nieuws van de voorbije weken naar gewoonte in
telegramstijl samenvat, voegt ze één zin toe, waarin ze zegt dat ze overal pijn heeft,
dat het tijd wordt dat ze ‘oprukt’ en dat ze wel weet dat niemand er rouwig om zal
zijn als ze doodgaat - integendeel: ‘Joie pour tout le mon-
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de.’20 Drie jaar later zullen haar afhankelijkheid en vereenzaming, en de daarmee
gepaard gaande buien van opstandigheid, wanhoop en verbittering een punt bereiken
waarop ze zelf niet meer begrijpt waarom ze eigenlijk nog wil leven: ‘Je résiste
encore, mais je me demande comment et surtout pourquoi.’21 Dat is de achtergrond
van haar toenemende misantropie en van de woedeuitbarstingen waarbij zich alle
angst en frustratie ontladen die ze in de perioden van alleenzijn opkropt. ‘Je deviens
de plus en plus sauvage,’22 constateert ze zelf.
In de ogen van Laure is Pauline altijd al een sta-in-de-weg geweest. Ze schildert
haar af als kleinburgerlijk en egoïstisch, een ‘op wraak belust oud mens’23 dat van
plan is Frans in haar ondergang mee te sleuren. Aangezien Laure van zichzelf vindt
dat ze naar haar moeder aardt, ‘een sterke, gevoelige en intelligente vrouw... voor
wie Frans veel bewondering en genegenheid had’24 ligt het voor de hand hoe moeilijk
ze het ermee heeft dat hij haar al meer dan twintig jaar in de schaduw laat wachten.
Hoewel ze hem op bijna al zijn reizen vergezelt, wil hij niet dat ze, zolang Pauline
leeft, in Nice bij hem in huis komt. ‘Je kunt je niet voorstellen hoe bang hij voor haar
is,’ schrijft Laure - die hem bovendien verwijt dat hij door zijn lijdzaamheid ten
opzichte van Pauline zijn eigen gezondheid ondermijnt.
Omdat Masereel zich meer dan ooit in zichzelf en in zijn werk opsluit, valt zelfs
niet bij benadering te zeggen met welke innerlijke conflicten hij leeft en in welke
mate de psychische en fysieke belasting van het samenleven met Pauline zijn
gezondheid aantast. In de brieven aan zijn broer en schoonzus en aan Thea Sternheim
bericht hij wel over de opeenvolgende fasen van invaliditeit waarin Pauline
terechtkomt, maar slechts een enkele keer laat hij zich iets ontvallen waaruit blijkt
hoe slopend de situatie wel is - ‘vooral de nachten zijn penibel,’25 schrijft hij in oktober
1963.
Dat hij intussen zelf voor het eerst in zijn leven chronische gezondheidsproblemen
krijgt, is het kwalijke gevolg van een val op een decemberdag in 1961, op een paar
honderd meter van zijn huis: hij glijdt uit op het trottoir en komt zo ongelukkig ten
val, dat hij twee weken lang zijn rechterbeen nauwelijks kan bewegen. Alleen met
behulp van een stok kan hij een beetje in het appartement rondhinken. In januari gaat
het stilaan beter, maar de opluchting is van korte duur. Een maand later - februari
1962 - krijgt hij felle rugpijn, en röntgenfoto's wijzen uit dat die veroorzaakt wordt
door ontkalking en een lichte verschuiving van een
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paar wervels. Omdat de pijn niet overgaat en hij thuis niet de voeding en verzorging
kan krijgen die hij nodig heeft, laat hij zich begin mei door Laure overhalen om naar
haar Parijse pied-à-terre in de rue de la Tombe-Issoire te komen - volgens haar zeggen
was hij ‘er kwalijk aan toe’, toen hij in Parijs arriveerde. Vier weken later schrijft ze
aan de familie in Gent: ‘Je l'ai fait soigner très énergiquement et je le nourris en
conséquence.26 Hoewel de pijn dank zij de medicatie en massage stilaan draaglijk
wordt, is er geen sprake van dat hij op 22 juni naar Duitsland kan om aan de
Westfaalse Wilhelms-Universiteit in Munster de Joost van den Vondel-prijs27 voor
1962 in ontvangst te nemen. Hij laat zich op de uitreiking vertegenwoordigen door
Carl Georg Heise, die een kort dankwoord van hem voorleest.
Eind juli pas, een week voor zijn drieënzeventigste verjaardag, keert Masereel per
Caravelle terug naar Nice. In een filmdocumentaire van de Franstalige Belgische
televisie, die begin augustus in zijn atelier wordt opgenomen, maakt hij een erg matte
indruk, en omdat hij zelf constateert hoe snel hij vermoeid raakt, gaat hij in op het
aanbod van de Brusselse collectioneur Frédéric Dahlmann om een maand vakantie
te houden in diens chalet in het Zwitserse bergdorp Flims. Zijn nieuwe wekenlange
afwezigheid tot begin september veroorzaakt de nodige spanningen met Pauline, die
nog steeds geen vreemde oppas in huis wil en de voorbije maanden heeft overleefd
met de hulp van een paar buurvrouwen en haar dochter Paule.

IV
C'est un jour important pour moi anjourd'hui, car je viens de terminer la
gravure des 80 bois sur Hambourg. Je suis content d'avoir ce boulot
derrière moi!!! Je vais maintenant attaquer les 25 bois du Vlaschaard de
S. Streuvels - si mon dos le permet, car j'ai mal par moments, et ces bois
sont bien plus grands et nécessitent par conséquent un effort physique
plus grand.28
Frans Masereel aan Robert Masereel, 13 april 1964
Na vier maanden gedwongen inactiviteit en de maand vakantie in Zwitserland is het
voor Masereel een verlossing wanneer hij eindelijk weer aan het werk kan: in oktober
1962 snijdt hij in opdracht van Naessens de drie grote Gentse houtsneden ‘Torens
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van Gent’, ‘Gents Grootheid leidt haar toekomst’ en ‘De Maagd van Gent’. In 1963
ontstaan achtereenvolgens de suites Poètes en Route des hommes, en - vanaf oktober
- de eerste paar tientallen houtsneden van Das Gesicht Hamburgs. Terwijl Route des
hommes een naoorlogse remake van Du noir au blanc wordt, vormt Poètes een
originele collectie vignetten van alle mogelijke dichterstypen, van poseur tot genie.
Over het pasverschenen boekje schrijft dichter Géo Norge in oktober. 1963:
La verte verve maserélienne est plus riche que jamais! Quel pouvoir
d'invention! Quel Métier! (Je mets un grand M.) Comment se choisir une
vocation parmi tous ces ‘Poètes’? Je me sens concerné par tous, sauf
l'arriviste. Que je ne puis être le ‘génial’!29
Tot april 1964 werkt Masereel in opdracht van de Hamburgse reder en groothandelaar
Alfred Toepfer aan de tachtig houtsneden van Das Gesicht Hamburgs, een project
waarvoor hij zich ter plaatse uitvoerig heeft gedocumenteerd zoals hij dat eerder
voor Mijn land heeft gedaan en zoals hij dat een jaar later ook voor een boek over
Antwerpen zal doen. De drie suites vormen trouwens een soort triptiek waarmee hij
hulde brengt aan zijn geboorteland en aan de twee havensteden waarmee hij een
speciale gevoelsband heeft. Behalve met de sfeer van de haven hangt Masereels
bijzondere genegenheid voor Hamburg ook samen met de vrije Hanzegeest die hier
voortleeft, en met de gastvrijheid van vrienden en kennissen zoals museumdirecteur
Heise en uitgever Johannes Asmus. Van zijn bezoek naar aanleiding van de
voorstelling van Das Gesicht Hamburgs aan de pers profiteren zijn Hamburgse
vrienden eind juli om hem te verrassen met een groots verjaardagsfeest en een
gelegenheidsexpositie. Even vermoeiend als vererend is de overrompelende
mediabelangstelling: drie dagen lang wordt hij in Hamburg door fotografen en
journalisten van kranten, radio en televisie belegerd. Als hij op 5 augustus in Nice
thuiskomt, blijkt overigens dat zijn vijfenzeventigste verjaardag ook elders niet
onopgemerkt voorbij is gegaan. In zijn atelier liggen honderden brieven, pakjes en
telegrammen opgestapeld, met gelukwensen van zowel onbekende bewonderaars als
bijvoorbeeld koningin Elisabeth van Belgiä.
Ondanks de rugpijn, die tijdens zijn werk aan de Hamburgse suite opnieuw is komen
opzetten, reist Masereel in september naar Hongarije voor de opening van zijn
tentoonstelling in het Prentenkabinet van het Museum voor Schone Kunsten
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in Boedapest. Op 30 oktober wordt hij weer in Duitsland verwacht, voor de uitreiking
van de eerste Cultuurprijs van de Deutsche Gewerkschaftsbund in Düsseldorf, die
hij deelt met de onafhankelijke communistische filosoof Ernst Bloch. Het is hun
eerste en laatste ontmoeting, maar Bloch kent Masereels werk en is net als iedereen
meer dan onder de indruk van de overeenstemming tussen werk en mens. In zijn
toespraak in Düsseldorf noemt Bloch dat werk ‘bitterlicht’: bitter, omdat het een
aanklacht is, een daad van rebellie; licht, omdat Masereel zich laat leiden door een
‘geweten van het licht’, een kritisch vertrouwen in het vermogen van de mens om
zichzelf uiteindelijk van geestelijke en materiële onderdrukking te bevrijden. Het
feit dat dit kritische vertrouwen ook ten grondslag ligt aan Blochs ‘filosofie van de
hoop’, verklaart zijn bijzondere gevoeligheid voor Masereels werk, ‘mit der mit Stolz
ich mich in eine Reihe stelle.’30
Een paar maanden voor Das Gesicht Hamburgs in de handel komt, verschijnt in
Zürich bij Pinkus' Limmat-Verlag de bundel Route des hommes. Op een recensie in
de Journal de Genève onder de titel ‘Le testament de Frans Masereel’31, reageert
Masereel met de droge opmerking dat hij nog niet dood is.

V
Dans mon travail, je me suis laissé guider, avant tout, par mon expérience
de la vie. Cela a été pour moi la véritable source où j'ai puisé
inlassablement les formes, les couleurs, les idées et les sujets.32
Frans Masereel, 12 november 1965; voorwoord in de catalogus van de retrospectieve
in Nice
In opdracht van de Städtische Bühne van Heidelberg ontwerpt Masereel in de winter
van 1964-65 decors en kostuums voor Wolfgang Fortners muziekdramatische
bewerking van Lorca's Bloedbruiloft, een opdracht die hij te danken heeft aan het
succes van zijn ontwerpen voor de Baselse Bluthochzeit van 1952. Van de Duitse
theaterprojecten waaraan hij in de jaren zestig meewerkt - in 1962 was er al een
Urfaust in Wuppertal, met achtergrondprojectie van getinte penseeltekeningen - is
de Bluthochzeit het enige waarmee hij unaniem lovende kritieken zal oogsten.
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Behalve aan de ontwerpen voor Heidelberg werkt hij in het voorjaar van 1965 aan
de houtsnedensuite Couples, en in april-mei verblijft hij een maand in Antwerpen
voor de voorbereiding van het Antwerpse houtsnedenboek dat Naessens naar het
model van Das Gesicht Hamburgs heeft besteld. Omdat hij Couples vlak voor de
afsluiting van zijn autobiografische gesprekken met Vorms heeft voltooid, komt de
nieuwe suite uitvoeriger ter sprake dan anders het geval was geweest. Wat hem heeft
geïnspireerd, zegt hij, is de manier waarop twee mensen elkaar aantrekken en afstoten,
bewonderen en haten, naar elkaar toegroeien en van elkaar vervreemden. Eigenlijk
was Histoire sans paroles ook al de geschiedenis van een paar, maar die heeft hij
verteld in de vorm van een satirische allegorie. In Couples heeft hij alle symboliek
geweerd en laat hij zien hoe de gevoelens van twee partners ten opzichte van elkaar
wisselen naargelang van de omstandigheden.
Terwijl hij in april in het Osterrieth-huis aan de eerste voorstudies voor Antwerpen
werkt, krijgt Masereel al snel het gevoel dat een meerjarenproject van deze omvang
zijn krachten voortaan te boven gaat. De urenlange concentratie en de intensieve
fysieke arbeid van het snijden zijn op zich al vermoeiend, maar daarbij komen de
chronische rugpijn, de stress van de slapeloze nachten wegens Pauline, en de
consequenties van het dubbelleven met haar en met Laure dat hij al twintig jaar leidt
- ‘Colère’, ‘Désespoir’ en ‘Insomnie’ zijn grote prenten uit 1965 die geen commentaar
behoeven.
‘s Avonds bijvoorbeeld, als ik een hele dag gewerkt heb, zijn mijn ogen erg moe,
terwijl dat vroeger niet het geval was’, vertelt hij aan Vorms. ‘Ik ondervind ook dat
sommige van mijn bewegingen trager worden, moeizamer, aarzelender.’ Hoewel hij
Vorms' indruk dat hij algemeen gesproken nog in goede conditie verkeert niet
tegenspreekt, weet hij, en weet Laure dat hij in werkelijkheid met zijn laatste reserves
woekert. ‘Het is niet van vandaag of gisteren, dat hij iets voor zijn gezondheid had
moeten doen,’ constateert Laure bitter. ‘Hij laat al jaren betijen, hij heeft zijn
gezondheid verwoest, louter en alleen door zijn eigen schuld, door een gebrek aan
wil en moed.’33
Tijd om stil te staan bij het succes van de Heidelbergse première op 3 juni is er
nauwelijks, want de voorstudies voor Antwerpen en de voorbereiding van een tiental
exposities slorpen alle energie op die hij nog kan opbrengen. Op uitnodigingen voor
vernissages en andere feestelijke gelegenheden gaat hij overigens al-
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leen nog in om vrienden of kennissen te plezieren. Zo is hij eind oktober present bij
de overdracht van de tachtig houtblokken van Das Gesicht Hamburgs aan een
Hamburgs museum en bij de herdenking van de honderdste verjaardag van de
oprichting van de Duitse vakverenigingen. Begin december reist hij naar Vlaanderen
voor de voorstelling van De Vlaschaard, een bibliofiele uitgave van Naessens'
Mercatorfonds waarvoor hij op aandringen van Streuvels zelf als illustrator is
gevraagd. Omdat de vierennegentigjarige auteur thuis is gebleven, laat Masereel zich
vóór de plechtigheid in Kortrijk door Naessens naar het Lijsternest in Ingooigem
rijden, waar auteur en illustrator elkaar begroeten alsof ze elkaar niet jaren maar
slechts weken geleden voor het laatst hebben gezien.
Drie dagen later, op 12 december, is Masereel weer in Nice, voor de opening van
zijn grootste expositie van 1965: een retrospectieve in de Galerie Municipale des
Ponchettes, die door het stadsbestuur in samenwerking met de Association culturelle
France-Allemagne wordt georganiseerd en ‘onder de hoge bescherming’ staat van
de Franse minister van Cultuur André Malraux en de Duitse ambassadeur in Parijs.
Ongetwijfeld heeft Masereel deze late blijk van officiële erkenning in Frankrijk te
danken aan de persoonlijke sympathie van Malraux en de twee andere oude kennissen
die de catalogus inleiden: André Chamson, directeur-generaal van de Archives de
France, en Jean Cassou, voormalig hoofdconservator van het Parijse Musée National
d'Art Moderne.

VI
Je me dépêche d'écrire car mon pauvre oeil y voit de moins en moins et
j'ai une peur terrible de devenir aveugle. De plus je me suis aperçue que
j'ai tout à fait perdu l'odorat... Frans travaille beaucoup, peut-être trop,
étant donné son état de santé, mais il exagère un peu en disant qu'il
travaille de 6h à 9h, il fait en général un petit tour entre 3h et 5h
après-midi, et il y a souvent des visites dont il doit s'occuper.34
Pauline Masereel aan Robert en May Masereel, 8 september 1966
Drie dagen na de vernissage in de Ponchettes doet Masereel een
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longontsteking op, zodat hij een week lang compleet uitgeteld in bed ligt - als hij
voor de hoogstnodige huishoudelijke karweien opstaat, moet hij om de vijf minuten
een rustpauze inlassen. Over die zware vermoeidheid klaagt hij ook de volgende
weken nog, maar in het voorjaar komt hij er stilaan weer bovenop. In mei meldt een
steeds cynischer commentariërende Pauline dat het hem weer goed, zelfs zeer goed
gaat, aangezien hij alweer reisplannen maakt, zonder zich af te vragen hoe zij zich
moet redden als ze alleen achterblijft. ‘Ik moet toch wel een slecht karakter hebben,
dat ik iedere ochtend nog levend wakker wil worden,’35 concludeert ze. Dat Masereel
weer reisplannen durft maken, hangt samen met zijn opluchting na een serie van
twintig massages die hem voor het eerst sinds vier jaar helemaal van zijn rugpijn
heeft verlost.
Op 19 mei heeft hij twintig houtsneden voor Antwerpen klaar, en vier maanden
later voltooit hij de zeventigste. ‘Het gaat steeds moeizamer, en ik ben moe. Nog
maar 8 te graveren!’36 verzucht hij op 20 september. Dat het werk trager vordert dan
gepland, komt niet alleen omdat hij steeds sneller vermoeid raakt, maar ook omdat
hij zich vaak hele middagen moet bezighouden met bezoekers. In mei bijvoorbeeld
krijgt hij drie keer zijn doorluchtige leerling prins Karel op bezoek, en verder onder
anderen Herman Scholl, norbertijn in de abdij van Postel, en Maurits Naessens, die
plannen heeft om naast het Osterrieth-huis in Antwerpen een Masereel-museum te
openen, met als pronkstukken de blokken van de illustraties voor Ulenspiegel.37 Pater
Scholl is doctor in de geschiedenis, auteur van een paar boeken over de christelijke
arbeidersbeweging, en fervent Masereel-bewonderaar. Omdat hij een boek over ‘de
mens Masereel’ wil schrijven, duikt hij vanaf 1966 herhaaldelijk in Nice op - in april
1967 zelfs voor vier dagen. ‘Elke dag vijf uur discussies en gesprekken,’38 schrijft
Masereel. Gelukkig is de pater het type dat lekker eten en drinken even sterk
apprecieert als hij, zodat ze hun gesprekken vaak voortzetten in restaurant Le
Nautique, aan de overkant van de haven.
Eveneens in april 1967 komt de Duitse regisseur Friedrich Petzold naar Nice voor
overleg over de decors en kostuums voor De Toverfluit, een tweede Heidelbergse
opdracht, die het resultaat is van het succes van de eerste. De eerste schetsen dateren
uit het najaar van 1965, maar de oorspronkelijk voor september 1966 geplande
produktie wordt naar het volgende seizoen verschoven, en de definitieve ontwerpen
zijn pas eind juli 1967 klaar, twee
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maanden voor de première op 24 september. Terwijl de Vlaamse krant Het Laatste
Nieuws het over ‘de bekroning van een levenswerk’ heeft, is de Duitse pers in het
algemeen aanzienlijk kritischer over de eigenzinnige manier waarop Masereel de
symboliek in Mozarts opera heeft geïnterpreteerd. De groteske kostuums en het
toneeldoek dat beschilderd is met ‘neuzeitlichgrossstädtischen Wohnblocks’, handen
die naar de zon reiken en de dreigende kanonloop van een tank, zorgen ervoor dat
de Heidelbergse Toverfluit iets weg heeft van een theaterversie van Route des hommes.
De kritiek dat zijn behoefte om zijn humanitaire overtuiging uit te dragen afbreuk
doet aan de artistieke waarde van zijn werk blijft Masereel negeren - ‘solange ich
arbeiten kann, will ich wirken mit meiner Kunst,’ zei Käthe Kollwitz ooit, en dat is
precies wat ook hij wil. Het blijft overigens een vraag hoe het komt dat de twee elkaar
in het vooroorlogse Berlijn waar Kollwitz woonde nooit hebben ontmoet, hoewel ze
daar als xylograaf en pacifist even bekend waren. Na de oorlog is het te laat, want
Kollwitz is in 1945 overleden. Bij de herdenking van haar honderdste geboortedag
in juli 1967 wordt op de internationale grafiekexpositie Intergrafik in het Oosfberlijnse
Altes Museum een Käthe Kollwitz-medaille uitgereikt, en het spreekt bijna vanzelf
dat de onderscheiding aan Masereel wordt toegekend.
Een paar maanden later verschijnen in Dresden eindelijk de Gesprcäche mit Frans
Masereel - zoals de recensent van de Times Literary Supplement39 opmerkt, is het
Vorms' grootste verdienste dat er althans iets bewaard zal blijven van de autobiografie
die Masereel nooit zal schrijven. Dat het boek bizarre accenten en opvallende lacunes
vertoont, hangt nauw samen met het feit dat de Oostduitse uitgever rekening moest
houden met de DDR-realiteit en dat Masereel alles uit zijn blote hoofd heeft verteld.
Vandaar dat een aantal ontmoetingen en gebeurtenissen met alle mogelijke details
wordt beschreven, terwijl andere slechts vluchtig worden vermeld of helemaal niet
ter sprake komen, hoewel ze voor hem even belangrijk of zelfs belangrijker zijn
geweest. Het meest krasse voorbeeld van zelfcensuur is het wegretoucheren van Thea
Sternheim, die in heel het boek niet één keer wordt genoemd. Dat hij Laure in Avignon
heeft leren kennen vertelt hij wel - én dat zijn intieme kennismaking met haar en met
het mediterrane landschap een ware verjongingskuur betekende. In welk opzicht en
in welke mate Pauline zijn leven heeft beïnvloed is een voor de hand liggende vraag
die niet wordt gesteld.

Joris van Parys, Masereel

391
Op 1 maart 1968 wordt Pauline negentig. Het is een verjaardag die ze liever niet
meer had beleefd, en ook Masereel is zowat aan het eind van zijn krachten. Op
aandringen van Naessens woont hij in juni nog wel de presentatie van Antwerpen in
het Osterriethhuis bij, en op 19 juli de opening van zijn expositie in Avignon, in de
galerie waar Laure vaak exposeert, maar tijdens de opnamen van Buyens' tweede
film in augustus blijkt hij zo snel vermoeid en heeft hij zoveel last van zijn rug, dat
er per dag niet meer dan een uur kan worden gefilmd. Desondanks reist hij op 9
september naar Dresden voor zijn huldiging als ‘eresenator’ van de Hochschule für
Bildende Künste. Omdat hij Pauline niet langer dan een dag alleen kan laten, keert
hij 's anderendaags al terug naar Nice, maar intussen is haar op die 10de september
overkomen wat ze al lang vreesde: dat ze ten gevolge van de ondraaglijke
gewrichtspijn, waardoor ze soms ineens geen voet meer kan verzetten, een fatale val
zou doen: ‘Ik zou zelfs niet bij een stoel kunnen als er niemand was om me te
helpen.’40 Bij zijn thuiskomst uit Duitsland treft Masereel haar levenloos aan.
Op 13 september laat Laure aan Buyens weten dat ‘de vrouw van Frans is gestorven
na een ongeluk waarbij ze een dubbele dijbeen- en schouderbreuk had opgelopen.
Ze wordt morgen begraven.’41 Om van de emoties te bekomen - en zijn pijnlijke rug
te verzorgen - verblijft Masereel na de begrafenis een maand in Laures appartement
in Avignon. De laatste opnamen voor de film van Buyens laat hij voor onbepaalde
tijd uitstellen. ‘Il ne faut pas compter sur moi en ce moment,’ schrijft hij. ‘Je ne suis
bon à rien.’42 Een van de weinigen met wie hij de voorbije jaren over Pauline heeft
gesproken, is pater Scholl. Op het bericht van haar dood - een paar weken voor hij
zelf onverwacht overlijdt - antwoordt Scholl met een brief43 waarin hij zijn
bewondering uitspreekt voor de ‘heldhaftige’ manier waarop Masereel zijn invalide
vrouw jarenlang heeft verzorgd. Wat hij nooit zal vergeten, zegt hij, is wat Masereel
hem ooit heeft verteld over zijn motivatie: dat er ook zoiets bestaat als herinnering
en dankbaarheid.
Na de eerste schok overheerst bij Masereel een gevoel van verlichting, omdat er
een eind is gekomen aan de lijdensweg van Pauline en aan de dubbelzinnigheid
waarin hij al die jaren heeft geleefd. Laure is overigens niet van plan nog meer tijd
te verliezen: nu Pauline niet meer in de weg staat, wil ze hun relatie zo snel mogelijk
laten formaliseren. Zelf voelt Masereel er weinig voor om op zijn tachtigste nog te
hertrouwen, maar op haar aandringen gebeurt dat dus toch, en worden ze op 14 januari
1969 offi-
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cieel man en vrouw. Terwijl het appartement in Nice naar Laures instructies wordt
opgefrist, verblijven ze in Avignon. In een interview met de Antwerpse Nieuwe Gazet
- ‘De wittebroodsweken van Frans Masereel in Avignon’ - vertelt Masereel dat ze
van plan zijn afwisselend in Nice en Avignon te gaan wonen: ‘Op beide plaatsen
hebben we onze ateliers. Avignon is rustiger dan Nice. We hebben ook nog een
appartement te Parijs, maar dat gaan we opgeven. We worden wat oud om veel heen
en weer te reizen.’ In de praktijk zal die regeling hem tegenvallen. Zijn atelier in
Avignon is een veel te kleine kamer, en in Nice mist hij na de drastische opknapbeurt
de sfeer waarin hij de voorbije twintig jaar heeft gewerkt.

VII
Quant aux événements de Prague, cette histoire est bien pénible et
regrettable! Mais je ne m'en suis pas trop étonné car ils découlent du
‘partage’ de Yalta!... Mais je garde mon optimisme et je pense que
l'humanité arrivera un jour à vivre dans une société dont le système sera
quelque chose dans le genre d'un socialisjne libertaire. Mais ce n'est pas
pour demain!!!44
Frans Masereel aan Frans Buyens, 28 augustus 1968
In mei 1969 reist het echtpaar Masereel-Malclès met Vorms voor een week naar
Oost-Berlijn, voor de uitreiking van een eredoctoraat van de gereputeerde Humboldt
Universiteit en voor een bezoek aan de expositie in de Deutsche Akademie der Künste
naar aanleiding van Masereels aanstaande tachtigste verjaardag. In een korte toespraak
in de universiteitsaula zegt Masereel onder andere dat het hem goed doet, het op zijn
leeftijd nog te mogen beleven dat ‘de rode vlag, symbool van het socialisme en de
vrijheid,’ in haar ware betekenis door Amerikaanse en Westeuropese studenten wordt
opgenomen om te protesteren tegen de uitbuiting van de ontwikkelingslanden, de
vervolging van minderheden, de verspilling in de consumptiemaatschappij van de
rijke landen, de kernbewapening en de oorlog in Viëtnam. Amper vier maanden
eerder heeft de Praagse student Jan Palach door zelfverbranding een eind aan zijn
leven gemaakt uit protest tegen de bezetting van Tsjechoslovakije door troepen van
het Warschaupact, maar daarover kan Masereel het in Oost-Berlijn natuurlijk
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niet hebben. Dat hij zich de facto een selectieve morele verontwaardiging laat
opdringen, is één van de compromitterende consequenties van de min of meer officiële
eerberuigingen die hij zich in de DDR laat welgevallen. In de lange en verder opvallend
positieve recensie van Gespräche mit Frans Masereel in de Times Literary Supplement
van 12 september 1968 constateert John Willett dat de enige kritische opmerking die
Masereel zich over de Sovjetunie permitteert betrekking heeft op de slechte gewoonte
van de Russen om werk van en over hem zonder zijn toestemming of zelfs buiten
zijn weten te publiceren. Vandaar de vraag of hij zijn moreel gezag in Oost-Europa
niet beter had kunnen benutten, ‘zoals dat van hem als eerlijk en onafhankelijk man
kon worden verwacht’.45 Zelfs voor een oude kennis als Xylon-secretaris Heinrich
Rumpel ligt de conclusie voor de hand dat er bij Masereel ‘geen ontmichtering...
geen afkeer van de communistische realiteit’46 te bespeuren valt.
Waarom Masereel nog steeds weigert de ‘communistische realiteit’ openlijk te
bekritiseren zoals Gide dat in Retour de l'URSS en later bijvoorbeeld Arthur Koestler
met een aantal andere auteurs in A God that Failed hebben gedaan? Om te beginnen
blijft hij ervan overtuigd dat de Sovjetunie een noodzakelijk tegenwicht tegen de
Verenigde Staten vormt, dat het communisme de repressieve fase van de revolutionaire
en postrevolutionaire periode zal ontgroeien, en dat een verlicht revolutionair
socialisme de enige mogelijkheid is om armoede en alle ander sociaal onrecht
definitief uit de wereld te helpen. Dat de stalinistische dictaturen van dat nobele doel
een wrede karikatuur hebben gemaakt, betekent niet dat het communisme niet deugt
- net zoals het christendom niets te maken heeft met de Inquisitie en andere
gewelddadige uitwassen van de machtspolitiek die de pausen eeuwenlang hebben
gevoerd. Bovendien behoudt Masereel zelfs na de onderdrukking van de Praagse
Lente zijn geloof in de mogelijkheid van een Moskouse en een Oostberlijnse Lente,
een geloof dat wordt gevoed door zijn vele discrete contacten met geestesgenoten in
Oost-Europa. Interessant is in dit verband wat Thomas von Vegesack, voormalig
voorzitter van de Zweedse PEN-club, in De intellectuelen schrijft over een groep
Oostduitse auteurs die op het internationale schrijverscongres van 1950 in
West-Berlijn, minder dan een jaar na de oprichting van de DDR, probeerden een
andere weg dan de confrontatie tussen Oost en West te vinden. Een ultieme poging
in die richting was hun ontmoeting met Arthur Koestler, de Amerikaanse journalist
Meivin Lasky en een aantal
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andere westerse congresdeelnemers in een Berlijns hotel. ‘De bijeenkomst in hotel
Am Zoo is een vroeg voorbeeld van het onvermogen van de "westerse intellectuelen
om de situatie in het Oostblok te begrijpen,’ schrijft von Vegesack. ‘Koestler en
Lasky gingen ervan uit dat hun gesprekspartners stalinisten waren en daardoor misten
zij een unieke kans om met een paar van de meest onafhankelijke denkers in het
Oosten te praten.’47
Ondanks de meedogenloze repressie zijn er ook in de DDR van de jaren zestig nog
onafhankelijke geesten, en Masereel heeft ervoor gekozen om hen te blijven steunen
door ter plaatse te tonen en te zeggen wat zij niet eens mogen denken. In die keuze
wordt hij trouwens gesteund door Vorms, die tijdens zijn verblijf van september
1968 en maart-april 1969 in de DDR tot de conclusie gekomen is dat bezoeken van
gerespecteerde figuren als Masereel juist in de gegeven internationale context van
belang zijn om ervoor te zorgen dat mensen in de DDR ‘die ongeveer denken zoals
wij’, zich niet helemaal geÏsoleerd en in de steek gelaten voelen. De prijs die Masereel
betaalt zijn de permanente pogingen om zijn persoon en zijn werk te manipuleren.
Eén voorbeeld daarvan is de kleine ingreep bij de publikatie van de toespraak die hij
voor de plechtigheid van mei 1969 in Oost-Berlijn heeft geschreven.48 Terwijl hij
zelf in zijn manuscript zegt dat de rode vlag het symbool van het socialisme en van
de vrijheid is, vormt ze volgens de gepubliceerde versie het symbool van ‘de
klassenstrijd, het socialisme en de vrijheid’.
In de toespraak die Masereel als pasbenoemd eresenator van de Hochschule für
Bildende Künste in Dresden houdt, een maand na de overval van het Warschau-pact
op Tsjechoslovakije, zegt hij dat hij er meer dan ooit van overtuigd is dat de
maatschappij haar kunstenaars de kans moet geven om hun persoonlijkheid vrij te
ontplooien. In de gegeven omstandigheden zal zijn Oostduits publiek er geen moment
aan hebben getwijfeld dat het niet om een louter artistiek credo ging. Terecht, want
twee weken later zegt Masereel in een brief aan Buyens dat hij op zijn manier een
dienst heeft willen bewijzen ‘aan degenen die in Oost-Duitsland onze mening over
Praag delen’.49

Joris van Parys, Masereel

395

VIII
Si, comme le vieux Faust, je pouvais rencontrer le Diable, je lui vendrais
mon âme tout de suite, afin de pouvoir réaliser encore tout ce que j'ai en
tête.50
Frans Masereel aan Frans Buyens, 14 januari 1970
Na zijn terugkeer uit Oost-Berlijn bereidt Masereel zich in het Zwitserse
vakantieverblijf van Dahlmann lijdzaam voor op de drukte van de komende maanden.
‘Gelukkig wordt een mens maar één keer tachtig,’51 verzucht hij. De maand rust in
Flims doet hem overigens zichtbaar deugd: tot grote voldoening van Laure vindt
iedereen dat hij er veel beter en jonger uitziet dan de voorbije jaren. Via Basel, waar
ze een bezoek brengen aan de vijfentachtigjarige Thea Sternheim, vliegen ze eind
juni naar Brussel voor het begin van de viering van ‘Masereel 80’ in België: de
opening van een expositie in zijn geboortestad Blankenberge, die van de gelegenheid
gebruik maakt om hem tot ereburger te proclameren. Vanaf augustus loopt een grote
retrospectieve in de Stedelijke Feestzaal van Antwerpen en in het najaar volgt een
kleinere tentoonstelling in Charleroi. Ook in de DDR en de Bondsrepubliek zijn er
speciale exposities, onder andere in de Deutsche Akademie der Künste in Oost-Berlijn,
het Museum für Bildende Künste in Leipzig en het Gutenberg-Museum in Mainz.
In Moskou wordt op zijn verjaardag zelf een expositie van werk uit het bezit van
Moskouse musea geopend, en in Nederland is op 1 mei Buyens' film Ik hou van
zwart en wit uitgezonden door de socialistische televisieomroep VARA, de voornaamste
sponsor. Een paar weken later zendt ook de Vlaamse televisie de film uit, en begin
december wordt hij in het Singer Foundation Memorial Museum in het
Noordhollandse Laren geprojecteerd naar aanleiding van de opening van de expositie
die het sluitstuk van het ‘Masereel 80’-jaar is. Een van de aangekondigde sprekers
is de Belgische ambassadeur in Nederland, maar zijn toespraak wordt na een
telefoontje van de kabinetschef van eerste minister Gaston Eyskens in extremis van
het programma afgevoerd. Uit de verklaring die Buyens van de ambassade-attaché
krijgt, blijkt dat het ‘spreekverbod’ voor de ambassadeur te maken heeft met Brusselse
rancune wegens zowel Masereels ‘antinationaal’ verleden als Buyens' polemische
film Vechten voor onze rechten over de grote stakingen van 1962 tegen de sociale
politiek van het toenmalige kabinet-Eyskens.
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De houtsneden waaraan Masereel in Ik hou van zwart en wit werkt zijn illustraties
voor Aan de voet van het Belfort, een pakkende schildering van het Gent van zijn
kinderjaren en van de algemene historische achtergrond van zijn
revolutionair-socialistisch humanisme. Auteur Achilles Mussche had hem in 1955
al een exemplaar van het boek gestuurd, in de hoop dat het hem zou interesseren
vanwege de herinneringen die het oproept. ‘Parfois même je m'imagine que la matière
aurait pu vous inspirer, à votre tour, un de vos romans de bois gravés,’52 voegde
Mussche eraan toe. De geÏllustreerde Masereel-editie zal er uiteindelijk pas in 1975
komen, vijfentwintig jaar na de eerste druk. Hoewel Naessens' Mercatorfonds het
project al in 1969 op stapel heeft gezet en Masereel de laatste van de drieëntwintig
houtsneden begin 1970 voltooit, zal het boek pas drie jaar na zijn dood het licht zien.
In 1970 verschijnt eindelijk wel een geïllustreerde uitgave van een andere tekst
die hem nauw aan het hart ligt en die hij eveneens al in de jaren vijftig had willen
illustreren: De Internationale, het lied van de Parijse Commune dat het strijdlied van
het revolutionaire internationalisme is geworden. Naast de bibliofiele editie van
Vorms komt er een kalendereditie (voor 1970) van het Belgische socialistische
vakverbond, en in 1971 een goedkope vijftalige editie, die in Leipzig wordt gedrukt
en in Parijs uitgegeven door Les Editeurs Français Réunis.
Voor Masereel hebben die twee laatste illustratieprojecten een bijzondere
symbolische betekenis. ‘Ontwaakt, verworpenen der aarde’, het openingsvers van
De Internationale, zou niet misstaan als motto boven zijn grafisch werk, en aan het
slot van een brief aan Buyens verwijst hij naar de wanhoopskreet van de arbeider in
het verpauperde 19de-eeuwse Vlaanderen: ‘Je termine en citant les mots de Mussche...
qui sont tout un programme pour moi: “een boterham asjeblief... een boterham
godverdomme!!!”’53
In het algemeen haalt Masereel in de jaren vijftig en zestig nog maar zelden het
niveau van zijn vooroorlogse houtsneden, maar de grote prenten ‘La vague’ uit 1966
en ‘Visages du port’ uit 1970 bewijzen afdoende dat hij ook in zijn laatste
levensperiode nog lyrische meesterstukken aflevert. Als schilder probeert hij nog
steeds grafische en picturale elementen in een eigen stijl te ‘synchroniseren’, zoals
hij dat noemt, maar het resultaat blijft halfslachtig en overigens ook voor hem zelf
onbevredigend. Op Buyens' vraag of schilderen voor hem evenveel betekent als
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houtsnijden antwoordt hij dat er dagen zijn waarop hij liever schildert, en andere
waarop hij de wereld in zwart-wit ziet. Hoe de relatie tussen zijn twee activiteiten
in de praktijk is geëvolueerd, blijkt uit zijn antwoord op de vraag of hij veel schildert:
‘De laatste tijd wel, ja. Om me te verpozen als ik aan een houtsnede heb gewerkt,
schilder ik af en toe een doek.’

IX
J'ai encore la tête assez vide, les bras en coton, les jambes en pâte de foie,
les yeux très fatigués et des soucis pleins les poches. A part ça je me sens
un peu mieux, la carcasse tient encore.54
Frans Masereeel aan Pierre Vorms, 7 juli 1971
In november en december 1970 ondergaat Laure niet minder dan drie chirurgische
ingrepen. Begin november een meer dan twee uur durende spoedoperatie wegens
acute blindedarm- en buikvliesontsteking, waarvoor ze na aankomst op de luchthaven
van Marignane bij Marseille rechtstreeks van het vliegtuig uit Parijs naar de kliniek
in Avignon wordt gebracht. En vier weken later twee operaties wegens
maagvliesontsteking. Voor Masereel hebben de angst en de spanning van die maanden
tot gevolg dat hij de verse krachten die hij had opgedaan weer verliest. ‘Ik ben zo
moe als een oude ezel,’55 schrijft hij op 6 december aan Robert. En op 7 januari aan
Vorms: ‘Ik hou nog altijd vol, maar ik ondervind de weerslag van die twee maanden
van voortdurende angst! Af en toe voel ik de vermoeidheid loodzwaar op me wegen.’56
Gelukkig hebben ze een efficiënte femme de ménage en herstelt Laure
wonderbaarlijk snel. Vanaf februari gaat ze weer aan het schilderen, in april exposeert
ze in Avignon en begin mei kan ze zelfs mee naar Brugge, waar Frans in de
Stadsschouwburg wordt gehuldigd als eerste laureaat van de prijs die de pas opgerichte
Stichting Achiel Van Acker toekent aan een Vlaams kunstenaar met bijzondere
verdiensten wegens zijn sociaal engagement. Masereels afscheid van Brugge en het
vlak bij gelegen Blankenberge op 10 mei, van de familie in Gent op 11 mei en van
het Antwerpse Osterrieth-huis op 12 mei zal een definitief afscheid blijken, maar
daar heeft hij nog geen vermoeden van. Op 13 mei schrijft hij in zijn Brusselse
hotelkamer aan Vorms dat alles goed is verlopen, ‘... op een acute jichtaanval na,
die er de
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Boven: Frans en Laure Masereel in Nice, 1969.

Rechts: de schilder in zijn atelier in Avignon, voorjaar 1971
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oorzaak van is dat ik hevige pijn heb en niet uit de voeten kan. Moeilijk te verzorgen
als je op reis bent!’57
Na zijn terugkeer in het mediterrane klimaat van Nice voelt hij zich kennelijk
beter, want op 8 juni meldt hij aan Roger Aver-maete dat Laure en hij weer aan 't
werk zijn - ‘... en het ziet ernaar uit dat het bestendig mooi weer wordt,’58 eindigt hij.
Maar het warme voorjaar aan de Azurenkust heeft ook zijn verraderlijke kanten: in
die maand juni 1971 doet hij een dubbele longontsteking op die gepaard gaat met
hartritmestoornissen en een aanhoudende algemene vermoeidheid. Hij is niet in staat
zich te concentreren, heeft totaal geen kracht in zijn armen en benen en constateert
bovendien dat zijn gezichtsvermogen onrustbarend verzwakt. Op de vraag van Vorms
of hij een ex-libris voor een Duitse liefhebber uit Leipzig zou kunnen leveren,
antwoordt hij begin juli dat daar voorlopig geen sprake van is en dat hij zelfs betwijfelt
of hij dat nog ooit zal kunnen: ‘je ne sais si mes yeux me per-mettront encore de
graver un petit bois.’59 Wat er met zijn ogen aan het gebeuren is, blijkt overigens niet
alleen een kwestie van vermoeidheid. Een paar weken eerder heeft hij van zijn oogarts
te horen gekregen dat ze aangetast zijn door sclerose, en sindsdien is hij doodsbang
dat hij net als Pauline blind zal worden.
Dat zijn toestand in plaats van te verbeteren met de dag achteruitgaat, is in de
eerste plaats te wijten aan het feit dat hij bijna niet meer eet - hij, die altijd heeft
getafeld met een appetijt die elke disgenoot imponeerde. Een bloedtransfusie en alle
mogelijke pogingen om zijn eetlust te herstellen leveren weinig of geen resultaat op,
en ondanks de goede zorgen van Laure is hij eind oktober zo zwak, dat ze ten einde
raad beslist hem te laten overbrengen naar de kliniek in Avignon waar ze zelf is
behandeld. Onderzoeken brengen niets verontrustends aan het licht, maar dat neemt
de eigenlijke oorzaak van zijn lethargie niet weg. ‘Als ik niet meer kon werken, zou
het leven mij niet meer het leven waard zijn,’ zei hij aan het slot van Buyens' film,
en nu blijkt hoe letterlijk hij dat meende.60 Wanneer hij in december Naessens op
bezoek krijgt, die probeert hem op te monteren, antwoordt hij hoofdschuddend: ‘Ik
voel dat het afgelopen is.’ Op de laatste dag van het jaar ziet Laure het einde zo snel
naderen, dat ze Vorms in allerijl ontbiedt:
J'arrivai donc à Avignon dans la journée du 1er Janvier et m'installai
immédiatement, jour et nuit à côté de Laure, au chevet de FM. Et, le 3
Janvier au soir, notre ami rendit le dernier souffle entre nos bras, en douceur
et en toute conscience.61
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Laure respecteert Masereels wens om in Gent begraven te worden, onder een
eenvoudige hardstenen zerk met geen andere inscripties dan de naam en de data van
geboorte en overlijden, maar ze stemt wel in met een officiële rouwceremonie in de
grote hal van het Gentse Museum voor Schone Kunsten. Tot de
hoogwaardigheidsbekleders uit binnen- en buitenland die Masereel hier op 8 januari
met de naaste familie en vrienden als Vorms, Naessens en Avermaete een laatste
groet brengen behoren de Vlaamse katholieke minister van Cultuur en een vijf leden
tellende delegatie uit de DDR onder leiding van de tachtigjarige Alfred Kurella.62 Na
de toespraken weerklinkt de treurmars uit Beetho-vens Eroica en wordt de kist de
kille middag in gedragen voor Masereels laatste tocht door Gent, naar de begraafplaats
in St.-Amandsberg.
‘Zijn begrafenis groeide uit tot een indrukwekkende plechtigheid,’ zal Avermaete
zich herinneren, ‘en het mag wel een paradox heten dat de eens zo oproerige Masereel
- aan wie jarenlang de toegang tot België werd ontzegd - naar zijn rustplaats werd
geleid voorafgegaan door het muziekkorps van de Gentse politie en nadat een minister
hem plechtig hulde had gebracht.’63 Conservator Paul Eeckhout heeft het nooit eerder
meegemaakt, zoveel officiële eer voor de begrafenis van een Belgisch kunstenaar.
Het graf ligt op de kleine heuvel in de hoek van de begraafplaats die gereserveerd
is voor Gents bekendste burgers. Dat dit ‘Campo Santo’ volgens de legende de
Reinaertsberg is, de plek waar het middelnederlandse dierenepos Van den vos
Reinaerde begint, is eigenlijk een betere reden om Masereel hier te begraven, want
al jaren liep hij rond met het plan voor een Masereel-editie van de Reinaert, een
volksboek zoals dat van 1589, ‘met schoone figueren gheciert’.
De tweede geïllustreerde Ulenspiegel die Masereel had gepland is er evenmin
gekomen. Het blijft bij de ene grote prent ‘Hommage à Ulenspiegel’ uit 1967, waarin
hij zichzelf heeft binnengesmokkeld als het jongetje dat in de rechterbenedenhoek
op een van de wieken van de molen verdiept zit in De Costers boek. Een jongetje
dat voortleeft in de dertiger die in Genève Mon livre d'heures en in Parijs de illustraties
bij de avonturen van Ulenspiegel snijdt. En voortleeft in het hoofd en het hart van
de bijna tweeëntachtigjarige, die in juni 1971 met zijn laatste krachten de
linoleumsnede ‘Un original’ afwerkt: een ‘rare kwast’ die onder het misprijzend oog
van de goegemeente dansend de straat uit loopt.
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Vijf jaar later, in september 1976, is de Belgische eerste minister op bezoek in Peking.
Hoe gaat het met de grote kunstenaar Frans Masereel? vraagt Mao Tse-toeng tijdens
de officiële ontvangst.64 Waarop de premier de tolk laat antwoorden dat Masereel in
goede gezondheid verkeert.

Hommage à Ulenspiegel, housnede, 1967
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van de houtsnede of de compositie. Is die nogal gedetailleerd, dan teken ik met meer precisie.
Is ze dat niet, dan maak ik alleen een ruwe schets en herbegin ik mijn werk met de guts, met
mijn kleine instrumentjes.’,
17 Pauline Masereel aan May Masereel, 12.10.1963 (ARM): ‘Er zijn echt niet veel mensen meer
die mij gaarne zien, en eigenlijk is mijn plaats nu al door een ander ingenomen. Je hebt gelijk,
het zou aangenaam zijn, voor mij althans, als we dichter bij elkaar zouden wonen, Frans zou
zich dan in Parijs kunnen laten verzorgen als hij daar zin in heeft. Ik sleep me voort naar het
einde, het duurt lang.’
18 Pauline Masereel aan Robert en May Masereel, 5.6.1961 (ARM).
19 Pauline Masereel aan May Masereel, 30.3.1957 (ARM).
20 Pauline Masereel aan Robert en May Masereel, 16.1.1964 (ARM).
21 Pauline Masereel aan Robert en May, 20.12.1967 (ARM).
22 Pauline Masereel aan Thea Sternheim, 30.7.1967 (DLA). Ironisch genoeg beschouwt Pauline
haar oude rivale vanaf de jaren vijftig als haar beste vriendin. Thea spreekt haar in brieven aan
met ‘chère Paulineke’.
23 Laure Malclès aan Frans Buyens, 16.1.1965 (AB).
24 Laure Malclès aan Roger Avermaete, 29.1.1972 (AMVC).
25 FM aam Thea Sternheim, 8.10.1963 (DLA).
26 Laure Malclès aan Robert Masereel, 6.6.1962 (ARM).
27 Jaarlijkse prijs van 10.000 DM, die in 1960 is ingesteld en door een Duits-Nederlands-Vlaamse
commissie in opdracht van de Hamburgse Stichting FVS wordt toegekend ‘als blijk van
verbondenheid van de Nederduitse regio met de Nederlandse en de Vlaamse regio's’. FM is de
derde laureaat, na Anton Coolen en Max Lamberty.
28 FM aan Robert Masereel, 13.4.1964 (ARM): ‘Vandaag is een belangrijke dag voor mij, want
ik heb zopas de laatste van de 80 houtsneden over Hamburg voltooid. Ik ben blij dat ik die
karwei achter de rug heb!!! Ik ga nu beginnen aan de 25 houtsneden voor de Vlaschaard van
S. Streuvels - als mijn rug het toelaat, want af en toe heb ik pijn, en die houtsneden zijn
aanzienlijk groter en vergen dus een grotere inspanning.’
29 Géo Norge aan FM, 14.10.1963 (ACM nr. 172): ‘De jeugdige masereliaanse gloed is krachtiger
dan ooit! Welk een verbeeldingskracht! Welk een Métier! (Ik schrijf het met een grote M.) Hoe
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moet ik me uit al die “Dichters” één roeping kiezen? Ik voel me met allemaal verwant, behalve
met de arrivist. Jammer dat ik niet het genie kan zijn!’
Ernst Bloch in zijn toespraak van 30.10.1964 in Düsseldorf (TFG, p.79).
Walter Weideli, ‘Le testament de FM’ in Journal de Genève van 5-6.12.1964.
‘In mijn werk heb ik me altijd laten leiden door mijn levenservaring. Die is voor mij de ware
bron waaruit ik zonder ophouden vormen, kleuren, ideeën en onderwerpen heb geput.’
Laure Malclès aan Frans Buyens, 16.1.1965 (AB).
Pauline Masereel aan Robert en May Masereel, 8.9.1966 (ARM): ‘Ik haast me om te schrijven,
want ik zie steeds minder met mijn arm oog, en ik ben verschrikkelijk bang dat ik blind word.
Bovendien heb ik gemerkt dat ik mijn reukvermogen helemaal kwijt ben... Frans werkt veel,
misschien meer dan goed voor hem is, maar hij overdrijft enigszins als hij zegt dat hij van 6 tot
9 werkt. Meestal maakt hij 's namiddags russen 3 en 5 een wandeling, en er is vaak bezoek
waarmee hij zich bezig moet houden.’
Pauline Masereel aan Robert en May Masereel, 7.5.1966 (ARM).
FM aan Robert Masereel, 20.9.1966 (ARM).
Na de oorlog is gebleken dat de blokken niet in Duitsland zijn vernietigd maar door een onbekend
gebleven bewonderaar naar Nederland zijn gesmokkeld, naar drukker Johannes Enschede in
Haarlem. Nadien zijn ze in het bezit van Naessens gekomen.
FM aan Robert Masereel, 17.4.1967 (ARM).
John Willett, ‘Frans Masereel’, Times Literary Supplement van 12.9.1968, p.989.
Pauline Masereel aan Robert en May Masereel, 17.4.1967 (ARM).
Laure Malclès aan Frans Buyens, 13.9.1968 (AB).
FM aan Frans Buyens, 16.9.1968 (AB).
Herman Scholl aan FM, 16.9.1968 (FMS).
FM aan Frans Buyens, 28.8.1968 (AB). Onverkort: ‘Wat de gebeurtenissen in Praag betreft,
het is een erg pijnlijke en betreurenswaardige historie! Maar ik heb er niet echt van opgekeken,
want ze is het uitvloeisel van de “verdeling” van Jalta! De Sovjets hebben hun spel gespeeld!!
Ze hebben alleen aan hun eigen belangen gedacht, zoals iedere speler doet! En ik denk dat ze
zich geen barst aantrekken van de internationale consequenties! Dat is jammer, want juist uit
dat oogpunt zal “links” de gevolgen ondergaan!! Maar ik blijf optimistisch, en ik denk dat er
ooit wel een dag komt waarop de rnens zal kunnen leven in een sociaal systeem in de trant van
een libertair socialisme! Maar dat is nog niet voor morgen!!!’ In een post-scriptum zegt FM dat
zijn geplande reis naar Praag nu wel niet door zal gaan (in 1967 was er een Masereel-expositie
in Bratislava). Pierre Vorms aan Frans Buyens, 15.4.1969 (AB): ‘Daarnaast en vooral heb ik
tijdens twee recente bezoeken in de DDR, in september en maart-april, de overtuiging opgedaan
dat bezoeken van nonconformistische vrienden in dat land beslist geen kwaad kunnen. Enerzijds
wil de overheid daar tegenover ons bewijzen dat er een mate van geestelijke vrijheid bestaat,
anderzijds zorgt onze aanwezigheid ervoor dat mensen die ginder ongeveer denken zoals wij,
zich niet geësoleerd en in de steek gelaten voelen door een weldenkende, meevoelende wereld.’
De brief van Vorms aan Buyens gaat over de geplande vertoning van diens nieuwe Masereel-film
in de Oostberlijnse Akademie der Künste.
John Willett, ‘Frans Masereel’, Times Literary Supplement van 12.9.1968.
Heinrich Rumpel, ‘Er war der grosse copain’; TFG, p. 236-37. De Duitse houtsnijder Rumpel
was de eerste algemeen secretaris van Xylon.
Thomas von Vegesack, De intellectuelen. Een geschiedenis van het literaire engagement
1898-1968; Amsterdam 1989, p.249.
Zie TFG, p.84.
FM aan Frans Buyens, 16.9.1968 (AB).
FM aan Frans Buyens, 14.1.1970 (AB): ‘Als ik, zoals de oude Faust, de Duivel zou kunnen
ontmoeten, zou ik hem mijn ziel direct verkopen, om alles wat ik in mijn hoofd heb nog te
kunnen realiseren.’
FM aan Frans Buyens, 6.8.1969 (AB).
Achilles Mussche aan FM, 28.3.1955 (FMS).
FM aan Frans Buyens, 27.7.1959 (AB). FM schrijft de brief terwijl hij het boek in 1959 aan
het herlezen is.
FM aan piere Vorms, 7.7.1971 (AV): ‘Ik ben nog altijd erg ijl in mijn hoofd, ik heb slappe
armen, slappe benen en hopen zorgen. Afgezien daarvan voel ik me iets beter. Het karkas houdt
zich nog overeind.’
FM aan Robert Masereel, 6.12.1970 (ARM).
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FM ann Pierre Vorms, 7.1.1971 (AV).
FM ann Pierre Vorms, 13.5.1971 (AV).
FM ann Roger Avermaete, 8.6.1971 (AMVC).
FM aan Pierre Vorms, 7.7.1971 (AV).
Laure Malclès aan Avermaete, 29.1.1972 (FMS): ‘toen hij begreep dat er niets meer aan te doen
was, heeft hij zich laten wegglijden naar dat fatale einde...’.
Pierre Vorms aan Paul Ritter, 27.1.1972 (KMO): ‘Ik arriveerde dus op 1 januari in Avignon,
en ik ben met Laure dag en nacht blijven waken ann het bed van FM. En op 3 januari, 's avonds,
gaf onze vriend in onze armen de geest, rustig en bij volle bewustzijn.’ Masereel stierf ron 8
uur. Laure liet een dodenmasker en een afgietsel van zijn rechterhand maken.
Oostduits auteur en ‘cultuurpoliticus’, die Maserrel al jaren kende en al sinds de jaren twintig
een bewonderaar van hem was. Kurella schreef de ‘Nachruf zum Tode von Frans Masereel’ in
de Mitteilungen de Deutschen Akademie der Künste (Nr. 2 van de 10de jaargang) in Oost-Berlijn.
Roger Avermaete, ‘Frans Masereel’ in Tussen beitel en penseel. Over schilders, beeldhouwers,
graveurs en tekenaars; Tielt-Utrecht 1973, p.94. De minister was Frans Van Mechelen.
Zie Le Courrier de Grand van 17.9.1976. De premier was Leo Tindemans.
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Afkortingen
In de bronnenlijst en de noten worden de volgende afkortingen gebruikt (volledige
titels in de bronnenlijst):
AB

Privé-archief Frans Buyens, Brussel

ACM

‘Archives et correspondance de Frans
Masereel’, catalogus Drouot, Parijs

AHK

Archief van de Hedendaagse Kunst,
Brussel

AK

Privé-archief Philippe Kundig, Genève

AMVC

Archief en Museum voor het Vlaamse
Cultuurleven, Antwerpen

ARM

Privé-archief Robert Masereel, Knokke

AV

Privé-archief Pierre Vorms, Belvès

BF

Stefan Zweig. Briefe an Freunde

BG

George Grosz. Briefe

BL

Beinecke Rare Book and Manuscript
Library (Yale University Library), New
Haven, Connecticut

BRT

‘Ten huize van Frans Masereel’,
televisie-interview van de Belgische
Radio en Televisie

BRZ

Romain Rolland - Stefan Zweig.
Briefwechsel

BW

Stadtbibliothek Winterthur

DLA

Deutsches Literaturarchiv, Marbach am
Neckar

Durtain

Luc Durtain, Frans Masereel

EF

Frans Buyens, ‘Entretiens filmés’
(transcript)

FM

Frans Masereel

FMS

Frans-Masereel-Stiftung, Saarbrücken

FR

Fonds Romain Rolland, Bibliothèque
Nationale (Dépatment des manuscrits),
Parijs

FSZ

Friderike Zweig - Stefan Zweig. Unrast
der Liebe
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KMO

Sammlung Paul Ritter,
Klingspor-Museum, Offenbach am Main

ML

Musée de la littérature, Koninklijke
Bibliotheek, Brussel

MM

Von Schwarz zu Weiss, Marbacher
Magazin

RJG

Romain Rolland, Journal des années de
guerre

RTSR

‘La Grande Guerre de Frans Masereel’,
televisiefilm van Radio-Télévision Suisse
Romande

TFG

Frans Masereel. Znr Verwirklichung des
Traums von einer freien Geseltschaft

VGM

Pierre Vorms, Gespräche mit Frans
Masereel

ZC

Stefan Zweig Collection, Reed Library,
State University of New York, College
at Fredonia

ZWG

Stefan Zweig, De wereld van gisteren
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Bronnen
Ongepubliceerd
Brieven van René Arcos aan FM en Imprimerie Albert Kundig, 1919-1959 (AK,
ML)
Brieven van Léon Bazalgette aan FM, 1919-1928 (FMS)
Brieven van Joseph Billiet aan Roger Avermaete, 1921-1923 (ML)
Brieven van Pierre-Jean Jouve aan FM, 1918-1922 (ACM)
Brieven van Imprimerie Albert Kundig aan FM en René Arcos, 1919-1922 (AK)
Brieven van Herbert Lang aan FM, 1942-1970 (KMO)
Brieven van Laure Malclès aan Roger Avermaete, 1972 (AMVC)
Brieven van Laure Malclès aan Frans Buyens, 1965-1971 (AB)
Brieven van FM aan Roger Avermaete, 1920-1968 (AMVC)
Brieven van FM aan Frans Buyens, 1959-1971 (AB)
Brieven van FM aan Robert Masereel, 1952-1970 (ARM)
Brieven van FM aan Pierre Vorms, 1927-1971 (AV)
Brieven van Pauline Masereel (bijlagen bij de brieven van FM) aan May en
Robert Masereel (ARM) en Thea Sternheim (DLA)
Brieven van Pierre Vorms aan Frans Buyens, 1969-1984 (AB)
Briefwisseling met Carl Georg Heise, 1927-1966 (KMO)
Briefwisseling met Hans Mardersteig, 1919-1957 (BL, FMS)
Briefwisseling met Georg Reinhart, 1919-1955 (BW)
Briefwisseling met Romain Rolland, 1919-1944 (FR)
Briefwisseling met Thea Sternheim, 1922-1970 (DLA)
Briefwisseling met Henry Van de Velde, 1919-1957 (ML)
Briefwisseling met Kurt Wolff, 1929-1935 (AMVC, BL)
Briefwisseling met Stefan Zweig, 1918-1941 (ZC)
Dagboeken van Thea Sternheim, 1922-1940 (DLA)

Ook de kleinere bestanden met brieven van en aan verschillende correspondenten
heb ik doorgelezen. Van belang waren met name brieven van Achilles Mussche,
Cyriel Buysse, Camille Huysmans, Maurits Naessens (FMS) en Emmanuel De Bom
(AMVC), evenals de brieven aan Stijn Streuvels (AMVC). Een groot aantal brieven
aan FM is in 1982 en 1984 geveild in Parijs (Hôtel Drouot), maar de Bibliothèque
Nationale beschikt over de fotokopieën van de volledige corrrespondentie met Romain
Rolland die Marie Rolland heeft laten maken. Behalve 86 brieven van Rolland werden
in Parijs o.a. een veertigtal brieven van Stefan Zweig geveild. Dank zij de fotokopieën
die Fischer-Verlag in Frankfurt en de Reed Library in Fredonia me hebben bezorgd,
heb ik de briefwisseling met Zweig bijna integraal kunnen reconstrueren. De nrs.
140-192 in de catalogus van de veiling van 12.6.1984 (ACM, ‘Archives et
cor-respondance de Frans Masereel’) bevatten talrijke citaten uit de brieven met
andere correspondenten, die ik eveneens heb benut.
De bijzonderheden over de familiegeschiedenis heb ik vernomen tijdens mijn
gesprekken met mevrouw Mireille Lippens-Masereel, mevrouw Luce Govaert-Lava
(†1994) en de heren Jacques Brun en Erik De Schryver, respectievelijk dochters van
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Robert Masereel (†1988) en Felix Lava (†1981), en zoons van Marie-Louise Masereel
(†1985) en Lucie Lava (†1971).
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Citaten uit niet-gepubliceerde brieven en dagboeken zijn opgenomen met toestemming
van de volgende personen en instellingen:
mevrouw Mireille Lippens-Masereel in Knokke; mevrouw Helen Wolff in Hanover,
New Hampshire; mademoiselle Armande Guervin in Belvès, Dordogne; de heren
Balthasar Reinhart in Winterthur, Martino Mardersteig in Verona, Philippe Kundig
in Meyrin, Frans Buyens in Overijse, Alain Germoz in Antwerpen; het Bureau du
comité administratif du Fonds Romain Rolland in Parijs; de Heinrich Enrique
Beck-Stiftung in Basel; de Reed Library van de State University of New York,
College at Fredonia; de Koninklijke Bibliotheek in Brussel; het AMVC in Antwerpen;
de Stif-tung Studienbibliothek zur Geschichte der Arbeiterbewegung in Zürich.

Gepubliceered*
Beknopte bibliografie van de voornaamste boekuitgaven (tussen vierkante haakjes
de afkortingen die in de aantekeningen worden gebruikt).
Het meest recente overzicht van de complete Masereel-literatuur is te vinden in
Frans Masereel. Eine annotierte Bibliographie des druckgraphischen Werkes.
Herausgegeben von Paul Ritter, München 1992, p. 521-597 (afdeling E).
Avermaete, Roger. Frans Masereel. Met Bibliografie door Pierre Vorms en
Hanns-Conon von der Gabelentz, Antwerpen 1975
Avermaete, Roger. Herinneringen uit het kunstleven 1918-1940, Brussel
1952-1958, 4 delen, waarvan met name het eerste. Het avontuur van de
Lumière-groep, relevante achtergrondinformatie voor Masereels biografie bevat
Billetta, Rudolf. Sternheim-Kompendium, Wiesbaden 1975
Billiet, Joseph. Frans Masereel. L'homme et l'oeuvre, Parijs 1925
Buyens, Frans. Ik houd van zwart en wit, Amsterdam 1969 (transcript van de
gelijknamige film)
Durtain, Luc. Frans Masereel, Parijs 1931 [Durtain]
Fiege, Gertrud (samenstelling). Von Schwarz zu Weiss. Frans Masereel im
literavischen Deutschland. Bearbeitet von Gertrud Fiege, Marbacher Magazin
31/1984; Marbach am Neckar 1984 [MM]
George Grosz. Briefe 1913-1959, Reinbek 1979 [BG]
Guilbeaux, Henri. Du Kremlin au Cherche-Midi, Parijs 1933
Hagelstange, Rudolf. Das Werk Frans Masereels. Gesang des Lebens, Hannover
1957
Holitscher, Arthur en Stefan Zweig. Frans Masereel, Berlijn 1923
Leuwers, Daniel. Jouve avant Jouve ou La naissance d'un poète 1916-1928,
Parijs 1984
Mann, Klaus. Auf der Suche nach einem Weg, Berlijn 1931
Reinhart, Georg. Aus meinem Leben, Winterthur 1931 (privé-druk)
Riede, Peter e.a. Frans Masereel. Zur Venoirklichung des Traums von einer
freien Gesell-schaft, Saarbrücken 1989 [TFG]
Ritter, Paul. Die frühen Holzschnittfolgen Frans Masereels. Eine Studie von
Paul Ritter, Darmstadt 1983
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Rolland, Romain. Journal des années de guerre 1914-1919, Parijs 1952 [RJG]
Romain Rolland - Stefan Zweig. Briefwechsel 1910-1940 (twee delen), Leipzig
1987 [BRZ]
Carl Sternheim. Gesamtwerk, Neuwied en Darmstadt 1963-1976 (voor de
biografie van Masereel zijn met name van belang de delen 6 (Zeitkritik) en 10
(Nachträge. Leben-schronik)
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Velde, Henry Van de. Geschichte meines Lebens, München 1972 (vermeerderde
nieuwe uitgave: 1986)
Vorms, Pierre. Gespräche mit Frans Masereel, Dresden-Zürich 1967 (voor de
biografie heb ik gebruik kunnen maken van het oorspronkelijke, Franse transcript
van de bandopnamen: ‘Entretiens avec Frans Masereel’) [VGM]
Kurt Wolff Briejwechsel eines Verlegers 1911-1963, Frankfurt a.M. 1980
Zweig, Friderike. Spiegelungen des Lebens, Frankfurt a.M. 1985 (oorspronkelijke
editie: Wenen 1964)
Friderike Zweig - Stefan Zweig. Unrast der Liebe. Ihr Leben und ihre Zeit im
Spiegel ihres Briefwechsels, Frankfurt a.M. 1984 [FSZ]
Zweig, Stefan. De wereld van gisteren, Amsterdam 1990 (oorspronkelijke editie:
Die Welt von gestern, Stockholm 1944) [ZWG]
Stefan Ziveig. Briefe an Freunde, Frankfurt a.M. 1978 (dit brievenboek bevat
15 brieven aan FM) [BF]
Stefan Zweig. Tagebücher, Frankfurt a.M. 1984

Film
In totaal bestaan er een twintig films over het werk van FM, merendeels korte
impressies van 15 à 20 minuten. Hieronder volgen alleen de titels van langere
documentaires die van belang zijn als bron voor de biografie.
Buyens, Frans. ‘Ik houd van zwart en wit/J'aime le noir et le blanc’, Nice 1968,
50 minuten. Gefilmde gesprekken met FM (boekuitgave: Ik houd van zwart en
wit, Amsterdam 1969).
Buyens, Frans. ‘Entretiens filrnés de Frans Masereel et Frans Buyens’ (45
minuten) en ‘Dialogues avec Frans Masereel’ (30 minuten): opnamen uit 1968
die door Buyens tot twee afzonderlijke films over Masereels kunstopvatting en
levensvisie zijn gemonteerd. Voor de biografie heb ik kunnen beschikken over
een transcript van de vragen en antwoorden [EF].
Florquin, Joos. ‘Ten huize van Frans Masereel’, Nice 1961, 50 minuten. Gefilmd
interview van de Belgische Radio en Televisie. Interviewer is Ast Fonteyne,
maar de vragenlijst werd opgesteld door Joos Florquin, die het gesprek met
Masereel had voorbereid. De citaten zijn ontleend aan het interview zelf
(videokopie, BRT), niet aan de gepubliceerde versie in de verzamelbundel die
nog een aantal andere afleveringen van de televisieserie ‘Ten huize van’ bevat
(Joos Florquin, Ten huize van, Brugge 1971).
Senger, Jacques en Frank Pichard. ‘La Grande Guerre de Frans Masereel’,
Genève 1982, 50 minuten (videokopie, RTSR). Televisiefilm van
Radio-Télévision Suisse Romande over Masereels Geneefse periode. Uniek
document met gefilmde getuigenissen van o.a. Pierre Vorms (†1986), Maurits
Naessens (†1982) en Theo Pinkus (†1991) en de dochters van Paul Biroekov
en Jean Salives.
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Eindnoten:
* Naar publikaties die voorkomen in de bronnenlijst op p. 404-405, wordt in de noten verwezen
zonder vermelding van plaats en jaar van uitgrave.
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Verantwoording van de illustraties
De afbeeldingen van werken van Frans Masereel zijn opgenomen met toestemming
van de Stiftung Studienbibliothek der Arbeiterbewegung in Zürich, die de
reproduktierechten heeft verworven. Met uitzondering van het doek ‘Femme assise’
(‘Femme de marin’) in het Musée national d'art moderne te Parijs, bevinden alle
afgebeelde schilderijen, aquarellen en losse tekeningen zich in privé-collecties. De
beschikbare technische gegevens (ware grootte, oplagen, enz.) zijn te vinden in de
Beredeneerde kataloog/Catalogue raisonné (Antwerpen, 1976) van Pierre Vorms
en, wat de in druk verschenen grafiek betreft, in de bibliografie van Paul Ritter (zie:
Bronnen). Niet gecatalogeerd en nooit eerder afgebeeld zijn de tekeningen op p. 8
en p. 52, het schilderij op p. 17, de aquarel op p. 50 en het ‘Portret van Inge Prechner’.
Het fotomateriaal in dit boek is afkomstig uit de collecties van Robert Masereel
(148a, 98a, 206ab, 209, 230a, 360b), Felix Lava (10, 22abc, 28a, 36b, 50a), Lucie
Lava (28b, 36a, 230b), Pierre Vorms (54ab, 64b, 69, 70b, 128a, 160ab, 168, 198ab,
248ab, 308, 344b, 360a), Paul Ritter (39, 186a, 228), Roger Vander Linden (148b,
237b, 376, 380, 398b), Paul Eeckhout (‘Portret van Inge Prechner’), en uit het archief
van de Frans-Masereel-Stiftung te Saarbrücken (237a, 314, 344a, 398a), het Deutsche
Litera-turarchiv te Marbach a.N. (2, 153), het Musée d'art et d'histoire te Genève
(54c) en de Koninklijke Bibliotheek te Brussel (147).
De illustratie op p. 448 is een houtsnede uit Le travailleur étrange (1921) van
Emile Verhaeren.
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Personenregister
Dit register bevat enkel namen uit het hoofdgedeelte van het boek, met uitzondering
van Frans Masereel zelf. Verwijzingen naar pagina's in de addenda of namen die
enkel daarin voorkomen, werden niet opgenomen. Cursieve cijfers verwijzen naar
illustraties of bijschriften.
Abraham, Pierre 318, 359, 361, 364
Adler, Friedrich 257
Albert I, Koning der Belgen 240
Alexeïeff, Alexandre 251
Altmann, Lotte, zie Zweig, Lotte
Andrieu, Clovis 76, 78-79
Anouilh, Jean 135
Anseele, Eduard 13, 24-25, 27, 45
Aragon, Louis 223, 309-311, 340, 349-350
Archipenko, Alexander 119
Arciniegas, German 336
Arcos, René 69, 73, 75, 91, 101-103, 104, 105-107, 115, 116, 117-119, 123-124,
129, 136, 140, 175-176, 179, 184, 192, 200, 203, 226, 280, 286, 293, 311, 349,
377
Aroseff, zie Arosev, Aleksandr
Arosev, Aleksandr 284, 312
Artaud, Antonin 223
Asmus, Johannes 385
Auric, Georges 253
Autant, Edouard 173, 256
Autant-Lara, Claude 173
Avermaete, Roger 106, 141-146, 150,179-180, 306, 332, 399-400
Axa, Zo d' 65
Baart de la Faille, Jacob 180-181
Baker, Josephine 215
Balzac, Honoré de 158
Barbusse, Henri 86, 107, 140-141, 175-176, 223, 256-258, 261, 283
Bartosch, Berthold 251-253, 255, 277-278
Bartosch, Maria 251-252, 277
Baudelaire, Charles 130, 134, 183, 229, 352, 353
Bauer, Walter 265
Bazalgette, Augustine 245
Bazalgette, Léon 42-43, 92, 105, 107, 115, 122, 175, 177, 187, 192, 239, 244-245
Becher, Johannes Robert 283, 286, 300, 373, 377-378
Becher, Lily 283
Bechet, Sidney 213
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