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I. Ethiek, politiek en cultuur
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Ethische, politieke en culturele
beschouwingen
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Anarchie geen leer

Van een zo veelzijdige, een van zo diep opgewelde beweging als de anarchistische,
valt het lastig te bepalen of zij thans spoediger of langzamer voortstroomt. Het komt
me nochtans voor dat zij meer aan uitbreiding dan aan diepte wint.
Ik spreek tot wie zich in zijn eigen gemoed, in het echtste van zijn eigen gemoed,
anarchist voelt, en niets geeft om woorden; wie niet vreest vóor geduchte
vraagstukken te staan, en die vraagstukken niet afscheept met overgenomen
begrippen. Ik zeg hem: een leer verspreiden kan goed zijn, maar eerst en vooral
moet men die zelf gevoeld hebben, door eigen denken bepaald, en om zo te zeggen
zelf gemaakt hebben.
Voor velen is 't nu een mode geworden, zich anarchist te noemen: een aanwinst
is het voor ons niet. Weet men wel wat anarchie is? Beseffen wij zelf altijd, dat we
tegen toestanden strijden die sinds eeuwen en eeuwen leven (door één pennestreek
worden zij niet afgeschaft), toestanden waarachter heel een mensdom staat, en
zelfs door de meerderheid als onafscheidelijk van de menselijke onvolmaaktheid
worden beschouwd? En beseffen wij altijd, dat onze gedachten - wat ik wil, en gij,
en
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die en die andere, en de millioenen die in zich voelen worden wat ook in elk van
ons tot bewustheid komt - dat onze gedachten heel een nieuwe wereldbeschouwing
voorbereiden of zijn, dat zij geloof en wetenschap en de methode zelf van den geest
geheel zullen veranderen, en dat wij misschien naar de grootste synthesis gaan die
ooit ontstaan mocht? Is dat niet vreselijk? Is daar niet enorm veel in wat onbewust
blijft, wat men nog niet kan uitleggen, en mag men dat alles gaan afbakenen en
beperken in een stelsel, waarin alles zo goed past dat 't een lust is, een stelsel dat
men in zijn geheel aanneemt of verwerpt? Dat duizendvoudig levend leven, dat in
onze beweging steekt, gaat men dat in een theorie sluiten als in een doosje?
Wij mogen rechtuit bekennen dat de grote meerderheid der anarchistische bladen,
zelfs wanneer zij van rhetoriek en pathos vrij blijven, uiterst oppervlakkig de meest
ingewikkelde, de diepst-ernstige problemen behandelen. Van die oppervlakkigheid
schijnen mij de boeken van Jean Grave een volledig voorbeeld. Buiten Kropotkine
weet ik slechts twee geesten, Edward Carpenter en Jacques Mesnil, die in de laatste
jaren, door hun geschriften, iets werkelijk nieuws brachten, verder gingen dan hun
voorgangers, de anarchie qualitatief vergrootten. Doorgaans worden de standpunten
niet getoetst, tirades voor bewijsredenen genomen, begrippen als b.v. Staat en wet
als abstracte entiteiten gebruikt en absoluut verworpen, zonder dat men zich om
hun werkelijken inhoud bekreunt, zonder dat men om de bepaaldheid en de
nauwkeurigheid der woorden iets geeft, - alsof niet alle woorden ten minste vier of
vijf
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betekenissen hadden. Er wordt te veel aan sommige woorden en sommige
begrippen geloofd.
Ik weet wel dat niets onvruchtbaar blijft, zelfs niet de declamatie. Maar dat zij, die
door hun woord geen rechtstreekse agitatie onder het volk kunnen stoken, maar
trachten te werken door hun eigen bewustzijn te verdiepen. Het wordt hoog tijd dat
elkeen juist wete wat hij zegt. De meeste propagandisten worden door de
oppervlakkige inzichten der volksbladen en volksboeken geschoold, en dikwijls
komen hun theorieën al te zeer sommige mensen beïnvloeden, die toch enige kans
van zelf-denken bezaten, - enige kans van zich een eigen opvatting te maken, wat
meer dan alle theorieën waard is.
Doorgaans geven wij ons te gemakkelijk over aan de vroegtijdige en al te absolute
veralgemeningen van soms onrijpe geesten. Mocht men nog minder eerbied over
hebben voor woorden als anarchie en communisme, overal waar zij in een
algemenen zin gebruikt worden! Wij komen er toe, onder het woord anarchie een
o

stelsel te verstaan, waarvan de bestanddelen: 1 door geen diepere critiek geproefd
o
worden, 2 tot een al te ‘logieken’ bouw verenigd zijn. Veel van wat J. Mesnil over
de denkwijze der socialisten schreef (V.N. & S., nr. II) mag ook wel voor de meeste
anarchisten gelden. Doorgaans zie ik zonder discussie aannemen: de materialistische
wereldbeschouwing (alsof het materialisme ooit een wetenschappelijke waarde
bezat!), de economische opvatting der geschiedenis, zelfs dikwijls den klassenstrijd,
en men wil er niet aan twijfelen, of de gemeenschap der goederen wel noodzakelijk
verbonden
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is aan de individuele zelfstandigheid. Het laatste boekje van Kropotkine
(L'anarchie, sa philosophie, son idéal) is een actueel voorbeeld: hoe onvoldoende,
verkeerd gesteld en gedeeltelijk vals is niet wat hij ons over de philosophie der
anarchie te zeggen heeft! Daar treffen we nog altijd de manier van denken der
achttiendeeuwse encyclopedisten aan, die door hun verstand alleen, door de rede,
alles wilden uitleggen, zonder rekening te houden met al wat onbewust blijft, met...
wel ja, ik moet het wel zeggen: met al het geheime van 't individueel en 't
maatschappelijk leven. Wanneer zullen wij eindelijk uit dat gemakkelijk rationalisme
geraken? Ik beschik hier over de plaats niet om wat grondiger dat werkje te
bespreken; wie onbevangen denkt, zal wel bij 't lezen bemerken, hoeveel valse
metaphysiek in dat alles nog steekt, en dat wij hier weer te doen hebben met een
constructie naar begrippen a priori, buiten ons genomen. Kropotkine gaat zelfs niet
uit van zijn eigen zelfstandigheid (die zelfstandigheid, ziedaar toch, schijnt me, wat
in ons leeft, voor ons geen discussie meer behoeft, en de anarchie zelf is), maar hij
geeft ons uitsluitend een philosophie van het communisme, en het communisme is
ook 't hoofdzakelijkste van zijn ideaal. Dàt wordt de hoofdidee van de leer, het is
om het communisme dat de bekrachtiging der ‘wet’ door de vuist moet gebroken
worden; de vernietiging van den dwang wordt hier als een corollarium. En die
ongelooflijke enormiteit wordt kras neergelegd: ‘Le communisme est la base de
l'individualisme!’ Tegen het gevaar der stelsels moeten wij te meer waarschuwen,
daar bij ons slechts de bepaalde leer van een bepaalde school (die van Kropotkine)
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verdedigd wordt, terwijl we van de Duitse en vooral Amerikaanse individualisten
weinig horen.
Daarenboven zijn die heersende theorieën tamelijk eenzijdig. Men gaat uit van
een enkel grondbeginsel (dat maar de betrekkelijke waarde van alle ‘beginselen’
heeft) en leidt van dat grondbeginsel alle gevolgtrekkingen af, tot de uiterste toe,
zonder zich te bekreunen om den invloed van alles wat rond het princiep mag
bestaan; uit één punt trekt men één rechte lijn door de menigvuldigheid der dingen,
alsof geen zijdelingse invloeden die lijn kwamen krommen, alsof wij niet steeds met
onbepaalde, gedeeltelijk onbewuste factoren moesten rekenen. Dat is misschien
ideeënlogiek - de logiek van den sectair - maar met de logiek van 't leven heeft die
niets gemeens.
Elk van ons heeft zijn eigen logiek. Indien er een logiek bestaat die ons allen
gemeen is, dan zullen we die wel uit de resultaten erkennen. Maar dat elk naar
eigene, zuivere zienswijze trachte, door eigen denken tot eigen waarheid gelange.
Dat elkeen naar meer bewustheid zoeke; sommige geesten, die meer schematiseren
dan anderen, wanneer zij alles wat zij bewust kregen in samenhang brengen, zullen
er een stelsel op na houden; maar 't zal ten minste hun stelsel zijn, dat voor hen
geldig is. Geen theorieën van buiten overnemen, en zijn zoals men is, ziedaar echte
anarchie. ‘Ben ik de zoon des duivels’, zei Emerson, ‘dan wil ik als duivel leven’.
Wie gedachten van anderen overneemt, kan geen eigene soliditeit bezitten:
gedachten kunnen in hem iets opwekken, dat wel sluimerde, maar in hem reeds
was, en zich daar ontwikkelen moet volgens zijn eigen natuur.
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Men kan niemand beleren noch overtuigen, men kan alleen tot eigen denken
opwekken. Wij bezitten te veel theorieën, niet genoeg zelfverkregen bewustzijn, en
ook niet genoeg zelfbewustheid.
Ik weet heel goed dat wie zich losmaakt van de heersende stelsels der menigte
groot gevaar loopt alleen te staan. Des te beter voor hem, als hij geen zwak karakter
is.
Neen, geen poging mag misprezen worden. Maar in dit Vlaanderen, waar de
gemoederen zich sinds enige jaren zo wakker opschudden, waar zoveel krachten
thans opkomen, waar alles zich thans zo spoedig ontwikkelt, in dit Vlaanderen meen
ik goed te doen tot meer zelfstandigheid van denken, tot meer eigen-zin nog,
degenen aan te sporen, die misschien als onze geestelijke aristocratie kunnen
worden.
Als er maar enigen zijn, maar enigen! Zij zullen waarschijnlijk niet alleen door de
socialisten als vijanden aanzien worden, maar nog door de ‘anarchisten’, die zich
aan stelsels en woorden vastklampen. Maar even als nu de domme vervolgingen
en laaghartige streken die tegen ons gebruikt worden, alleen den opstandsgeest
versterken van al wie geen lafaard is, zo ook zullen die enigen, hardnekkiger dan
ooit voortgaande, diepe vreugde en grote gemoedsrust putten uit het gevoel zelf
hunner voorlopige verlatenheid. En zij zullen verder, bewuster en op definitiever
wijze werken dan hele menigten.

1896
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Materialisme

Wij hebben ons ontdaan van alle spiritualistische denkwijze: wij geloven niet dat we
een ziel bezitten, die geheel onafhankelijk van het lichaam is, en als een afzonderlijk
wezen zou kunnen leven. Maar van 't spiritualisme in 't materialisme vallen, heet
een geestesdwang loslaten voor een andere.
In een vorig artikel gewaagde ik terloops van de zogezegde ‘logiek’ waarmee de
stelsels gebouwd worden. Een kenmerk van die ‘logiek’ is, wat men zou kunnen
noemen, de dichotomische denkwijze: de onderstelling dat slechts twee oplossingen
van een vraag mogelijk zijn. Alsof er op elk gebied van wetenschap, geloof, gevoel,
geen plaats is voor duizenden schakeringen! Alsof er niet evenveel oplossingen zijn
als bewuste individu's! ‘Zijt ge geen spiritualist, dan zijt ge materialist, anders kan
het niet, dat is uitgemaakt...’ Wel neen, vrienden, ik kan nog heel wat anders zijn, en bepaald geen -ist te zijn ware nog 't best.
Wanneer een wijsgeer mij op de mouw wil spelden, dat ik ziel en lichaam ben de ziel voor God en 't lichaam voor de aarde - dat mijn ziel over mijn lichaam moet
heersen, zijn instincten bedwingen als zijnde het kwaad en de zonde, dat ik mijn
leven lang alle smart moet verdragen als een zegen, omdat mijn ziel dan gelukkiger
zal wezen in een ander, een toekomstig leven - dan antwoord ik: ‘Brave jongen, ik
houd evenveel aan wat gij lichaam, als aan wat gij ziel noemt; zij bevinden zich heel
goed samen; ik leef in het stellig bestaande leven, in dit zinnelijke leven waaraan
ik een vreugd
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heb; er zit genoeg evenwicht in mij om mijn instincten maar te laten gaan, zonder
het minste wantrouwen; ik wil zo weinig mogelijk lijden, en zelfs zo breed en vol en
vreugdig leven als maar zijn kan, niet later, maar nu, in dit dadelijke, zinnelijke leven,
mij in 't geheel niet bekreunend om abstractiën en woorden.’
Noemt ge die practische wijsheid ‘materialisme’, dan heb ik alleen bezwaren tegen
het woord zelf. Maar velen die ‘vrij denken’ (!) houden er een wijsgerig stelsel op
na: welnu, het kan niet genoeg herhaald worden, dat het materialisme, als wijsgerig
stelsel, bepaald geen wetenschappelijke waarde bezit, en wel de domste
metaphysica is die men zich denken kan, en de meest dogmatische.
Wundt, een der grootste namen die men hier kan noemen, zei met recht, dat er
heden, onder de wijsgeren, geen materialisten meer bestaan; de enigen die in de
wetenschap overblijven zijn physiologen. Het is een philosophie die tot het verleden
behoort.
Als er een metaphysica dogmatisch kan genoemd worden, dan is het wel deze!
Zij bevestigt, zonder te bewijzen. Zij zegt: dat is zo, maar nergens vindt men een
demonstratie der beginselen waarop zij berust, nergens vindt men een vaste,
dialectisch-onomstootbare redenering. De argumenten stromen altijd uit een beginsel
dat a priori, als een geloofsartikel, vastgesteld is. Er is misschien geen andere leer,
die zich zo weinig bekommerd heeft om de vraag: hoe kan de mens tot de kennis
van iets geraken, hoe kan hij weten dat, wat hij als waar acht, werkelijk en in den
grond waar is. Niemand, tot nu toe, heeft den grondslag der materialistische
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erkenningswijze vastgesteld, getoetst. Alleen in een der boeken van Moleschott
vindt men een zwakke poging in dien zin, maar die mag als mislukt beschouwd
worden.
De stof alleen bestaat, zeggen de materialisten. Waar is 't bewijs? Het enige
waarop zij steunen is de afhankelijkheid der psychische van de physische
verschijningen. Dat moeten we wat nader bezien.
Ik laat staan dat men het met die afhankelijkheid niet altijd zo nauw moet nemen.
Het kan b.v. geschieden dat de geest steeds scherper groeit in een lichaam dat van
dag tot dag vervalt, en wie zichzelf een weinig beschouwt, merkt dikwijls dat het
bewustzijn, en de onbewuste geestesdiepten, aan wetten gehoorzamen, die van
een volstrekt andere soort en werking zijn dan de wetten der stoffelijke natuur. En
dit ten minste zal elkeen toestaan: dat er geen parallelisme bestaat tussen elke
lichamelijke excitatie en elk geestelijk feit. Men kan niet vaststellen dat, in gegeven
omstandigheden, dezelfde lichamelijke excitatie altijd en onveranderd dezelfde
uitwerking, juist in dezelfde hoedanigheid en kracht, op den geest heeft. En al
gebeurde zulks 99 maal op honderd, dan zou men toch, om die éne uitzondering,
van geen wet van parallelisme mogen spreken. Maar laat ons nog aannemen, dat
dergelijk parallelisme altijd en in alle mogelijke gevallen bestaan zou. En wat dan?
Alleen door de vreemdste verwarring van begrippen, door een ongelooflijk gemis
aan wetenschappelijk oordeel, wordt bij de materialisten een eenvoudige verhouding
van onderlinge afhankelijkheid een verhouding van oorzaak tot effect. Is de geest
afhankelijk van de stof, de stof
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is even afhankelijk van den geest; maar omdat twee feiten samen of kort na elkaar
geschieden, is 't een niet noodzakelijk de oorzaak van 't ander. Waarom zou 'k de
verhouding niet mogen omkeren, en beweren dat de geest alleen bestaat, terwijl
de materie slechts een vorm is van den geest, want wij kennen de dingen toch niet
in zichzelf, maar slechts zoals zij zich in onzen geest voordoen. Dat ware niet méér
onlogisch dan de bewering dat alles materie is, en de geest maar een vorm der
materie. En die materie, de Stof, dat is toch ook maar een begrip: wij zien de dingen,
de vormen, zoals zij op onze zinnen werken, maar kennen de Stof niet. Ik vraag:
wat, wat is die Stof? Hebben we daar niet te doen met de overheersing ener
abstractie, evenals wanneer wij van den Geest horen spreken? En wat verschil
bestaat er, voor ons, tussen spiritualisme en materialisme, daar beide uitgaan van
een abstract begrip, in den grond een geloofsartikel, dat op geen bewijzen steunt?
Indien men, door het veronderstellen van zo'n alleenbestaand wezen, de werkingen
van onzen geest maar kon uitleggen! Maar het materialisme is onmachtig om de
eenvoudigste psychische daad te verklaren. Het spreekt van bewegingen der
‘atomen’ (weer een hypothesis!) alsof, in de natuurkunde, de ‘atomen’ iets meer
waren dan een abstracte en willekeurige hulpvoorstelling van het verstand, om het
schema van een samenhang vatbaar te maken. Maar wat hebben de materialisten
anders aan te bieden dan declamaties, of dagbladpolemiek, of kroeg-schertsjes,
wanneer men vraagt: ‘Hoe ontstaat er leven uit de anorganische stof? Wat is het
eigenlijke verschil tussen anorganische en
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organische stof? En hoe ontstaat uit de levende stof de gedachte, en hoe ontkiemt
in den mens dat ondoorgrondelijk geheim: het bewustzijn?
Het Bewustzijn, hoort ge, het B e w u s t z i j n ! Tracht het niet te ontvluchten, het
zit daar in u, - en ge weet niet van waar het komt... Laat ze maar zeggen dat alles
zo eenvoudig, zo doodeenvoudig is; laat ze maar den zin van 't mysterie altijd meer
en meer verdoven: het bewustzijn zal u niet meer loslaten, jongens, en de zin van
't mysterie zal wel 't zijne krijgen...
Het materialisme heeft de mate zijner onmacht alsmede zijner imbeciliteit gegeven,
wanneer Büchner schreef (in de Nederlandse vertaling van Kracht en Stof , blz.
148): ‘Hoe en op welke wijze de stof, die wij hersenen noemen, indrukken opneemt,
verwerkt, en ze onder anderen vorm teruggeeft, hoe uit dit alles bewustzijn ontstaat,
doet voor ons onderzoek niets ter zake. Het is voldoende te weten dat het geschiedt.’
Ja, - Büchner! Las men nu nog Moleschott of Vogt, of de geschiedenis van het
materialisme van Lange! Maar het is zonderling dat juist het allerdomste der
materialistische werken, het oppervlakkigst en minst wetenschappelijk
vulgarisatie-boekje, Kracht en Stof, het meest gelezen wordt, en het meest tot de
verspreiding van de leer bijdraagt.
‘Het is voldoende te weten dat het geschiedt.’ Daar hebt ge 't: Büchner heeft niets
bewezen, maar stelt vast dat het zeker geschiedt. Zijn boek is zo dogmatisch als
de Catechismus. Nergens vond ik zo fraaien voorraad van hypothetische beweringen,
ingeleid door: uit talrijke ervaringen heeft men kunnen besluiten dat...
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het kan niet betwijfeld worden dat... er bestaat geen twijfel meer dat... Niemand
toch twijfelt er aan, of... onbetwijfelbaar is het... Zij, die geleid zijn door logisch
verstand weten... De wetenschap heeft reeds voor lang uitgemaakt dat... de
hedendaagse natuurwetenschap leert... het is onwederlegbaar bewezen... dit of dat
is een waarheid die heden ten dage nog slechts door onwetenden of uit sleur kan
betwijfeld worden... enz. enz. Men kan er van dien aard heel makkelijk een honderdtal
opvissen.
Ernstig bediscussiëren kan men dat werk niet, of men zou elken volzin moeten
toetsen, en wederleggen. Ik meen dat ik nooit een pseudo-philosophisch werk
gelezen heb, waarin een dergelijke verwarring van begrippen voorkwam. Het is
alsof Büchner de betekenis der woorden niet kende. Eerst zegt hij - na Du
Bois-Reymond - dat kracht en stof (bij hem synoniemen van geest of ziel en materie)
slechts benamingen zijn voor twee zijden, twee verschijningswijzen van één wezen
dat ons in zijn eigenlijke natuur onbekend is: Beide zijn van verschillende standpunten
genomen abstracties van het wezen der dingen. Ieder op zichzelf genomen hebben
zij geen zin (blz. 1). En blz. 3: ‘De kracht kan evenmin de stof scheppen, als
omgekeerd de stof de kracht, want wij hebben gezien dat voor beide een afzonderlijk
of gescheiden bestaan tot de onmogelijkheden behoort.’ Maar weldra vernemen wij
het tegendeel (blz. 33): ‘Deze dwazen vergeten in hun bovenzinnelijke verblindheid
geheel, wat het onderzoek ons klaar bewezen heeft (!), nl. dat de materie of de stof
(waaruit zij zelf ontsproten zijn) er zeer langen tijd vóór den geest
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geweest is...’ De geest, schrijft hij, kan alleen in de georganiseerde natuur
ontstaan. Doch wat is dat nu weer, blz. 38: ‘Er bestaat geen stof zonder kracht,
maar ook geen kracht zonder stof; geen geest zonder materie, maar ook geen
materie zonder geest!...’ En blz. 138 wordt de geest of de ziel weer heel iets anders:
‘Het woord ziel is niets anders dan een verzamelwoord of alles te zamen vattende
zegswijze, om een ganse reeks van werkzaamheden der hersenen en het daarmede
samenhangende zenuwstelsel aan te duiden, zoals wij door het woord respiratie of
ademhaling verstaan het gezamentlijk begrip van de zeer ingewikkelde werking der
ademhalingsorganen.’ (Wat Broussais korter uitdrukte: ‘De ziel is niets anders dan
de werkzaamheid der hersenen.’)
Wie kan uit die zonderlinge en tegenstrijdige bepalingen wijs geraken? Wanneer
men Büchner leest komt men tot de mening, dat het materialisme slechts op de
geesteslafheid der mensen steunt. Ziedaar de waarheid: de meerderheid denkt over
de vraagstukken niet na, wil over de vraagstukken niet nadenken; zij grijpt naar een
woord, en meent dat ze dan iets meer bezit dan vroeger. Zij wil, zei Goethe, zij wil
gemakkelijk leven! Zoals vele mensen zich anarchist noemen, omdat de anarchie
de eenvoudigste oplossing der sociale quaestie schijnt te zijn, zo ook kleven de
meeste anarchisten het materialisme aan, omdat het de eenvoudigste leer is, een
van die stelsels die voor alle vragen een gepast antwoord gereed hebben (en daarom
alleen zou men die bruutste aller philosophieën moeten wantrouwen). Zeggen: ik
ben materialist... wij materialisten... enz. is veel

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 4

22
gemakkelijker dan zelf denken, zonder zich met overgenomen woorden tevreden
te stellen, in zich zelf een eigen antwoord zoeken op de vreeslijke vragen die voor
ons oprijzen. En vindt gij geen antwoord, dan zult ge maar twijfelen, en met uzelf
strijden, maar ge zult u toch een echt levend mens voelen.

1896
aant.

Vrede

Neen maar, ik zou over den vrede moeten schrijven? Een bittere grap! Want waar
zit hij? Wat kan er gezegd worden over iets dat niet bestaat, en in dezen tijd
onmogelijk bestaan kan?
De Grieken noemden de Wraakgodinnen: Eumenieden, wat letterlijk betekent:
de Welwillenden. Waarom die met zulk een liefelijken titel vereerd werden, laat ik
in het midden. Maar de duivel liet zich wellicht bewegen door een fantasietje van
denzelfden aard, toen hij den naam ‘vrede’ deed aannemen voor dien poel van
ellende, waar we thans nog in ploeteren, en waar we maar steeds dieper inzinken.
Vrede? De wereld weergalmt van strijdrumoer. De hele ekonomische huishouding
is uiteengerukt, en van dag tot dag verergert de toestand. Millioenen mensen zijn
den hongersnood prijsgegeven, millioenen mensen die toch niet verantwoordelijk
zijn voor den politieken janboel. Een ganse beschaving verkwijnt en ontbindt zich.
Europa is één Balkan geworden. De oorlog tussen
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de Westerse macht en Duitsland wordt nog altijd op Duits gebied voortgezet. Overal
geldt geweld nog voor rede en recht. Terwijl overal zich tevens de reaktie wapent
om het proletariaat klein te krijgen, niet terugdeinzend voor burgeroorlog. En we
leven gestadig onder het gevoel, dat morgen of overmorgen een Europese oorlog
ons weer onder zijn helse verschrikkingen verplet. Maar ondertussen zit de
Burgerlijke Tevredenheid, een masker op haar doods-gezicht, met bebloede handen
de idyllische veldfluit te bespelen tot lof van den zaligen ‘vrede’.
Wij hebben wat beters te doen dan te klagen. Sommigen onder ons hebben nog
illusies gekoesterd: de werkelijkheid van den ‘vrede’ zal die in hen wel uitgebrand
hebben.
Nu ja, de pessimisten zelf zullen zich wellicht niet voorgesteld hebben, dat het zó
bar zou worden als thans, en de optimisten zouden naïever geweest zijn dan het
kindje dat aan zijn duim zuigt, indien ze gemeend hadden, dat de leeuwen en de
hyena's zich plotseling tot het vegetarisme zouden bekeren en met de lammeren
der weiden gaan stoeien en spelemeien.
Maar er waren er dan toch die hoopten, dat het oorlogsbeest aan zware boeien
zou gelegd worden, en dat goede wil naar iets meer broederlijkheid zou streven.
Nu zal het allen wel duidelijk voor ogen staan: onder het kapitalistische stelsel is
geen vrede mogelijk. Onder het kapitalistische stelsel, met zijn ekonomische
verdeeldheid, is strijd van Staat tegen Staat, strijd van klasse tegen klasse
onvermijdelijk. En bedenken we daarbij, dat de oorlog, die het meest slachtoffers
vergt,
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niet altijd degene is die uitgevochten wordt met geweer en granaat, maar dat het
stille, duistere werk van verknechting en uitbuiting, met al zijn ziekten en kwalen,
die de lichamen verteren, de geesten verstompen, de zielen verkankeren, doorgaans
nog als een groter deficit geboekt staat in de eind-balans van het mensdom.

1923
aant.

De mens in de maatschappij

Waarde Toehoorders, - Toen me gevraagd werd, hier tot u te spreken, heb ik dat
dadelijk en met blijdschap aangenomen, omdat ik wel voelde, dat in uw toestand
een hartelijk woord bizonder welkom moet zijn. Maar daarna was ik zeer verlegen.
Want ik wist niet juist waarover ik u spreken zou, welk onderwerp voor u allen
belangrijk zou zijn. En ik zocht en zocht, en kon dat onderwerp maar niet vinden.
Want ik ken u toch niet. Ik weet alleen dat ge mensen zijt, zoals ik en dat ge hier
nu juist niet in een heel gelukkigen toestand verkeert. Maar ge verschilt van elkander,
ieder van u is een bizonder mens met zijn eigen neigingen, met zijn eigen
werkingskring in het gewone leven, met zijn eigen zaken waar hij zich voor
interesseert. De een is misschien een werkman, de ander een bediende, de derde
een landarbeider, enz. Maar ik mag hier niet spreken tot den werkman, tot den
bediende, tot den landarbeider, maar eenvoudig tot den mens in ieder van u, tot
datgene wat ge allen gemeen hebt, van waar
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ge ook gekomen zijt, wat uw opvoeding is geweest, of ge geletterd zijt of niet, en
wat ge ook moogt gedaan hebben.
Ik heb dan ondervonden, dat ik zelf zeer arm was, daar ik toch niet dadelijk vinden
kon, wat ik u te geven had. Dat inzicht van mijn eigen armoede heb ik aan u te
danken. Ik heb mijn leven lang gestudeerd, ik ben professor aan een universiteit,
en ik kan over vele zaken praten. Maar als het er nu op aankwam, maar eenvoudig
als mens zonder meer een verheffend woord te spreken tot mensen zonder meer,
dan moest ik vaststellen dat mijn geleerdheid me niet helpen kon en dat ik daar met
mijn mond vol tanden ging staan. Ik heb dan begrepen, dat mijn geleerdheid me
niet datgene gaf wat toch het noodzakelijkste in het leven is, - nl. het begrip van wat
alle mensen nodig hebben.
Ik heb daarover nagedacht, en zo heb ik me afgevraagd, of we wel het recht
hebben, zo fier te zijn op den vooruitgang. We weten in onzen tijd veel meer dan
onze voorouders, maar heeft ons dat gelukkiger gemaakt? Heeft de vooruitgang
van het mensdom ons in ruimere mate gebracht wat de mens in zijn leven het meest
nodig heeft? En wat hebben dan eigenlijk alle mensen zonder onderscheid het
meest nodig? Die vragen zijn het, die ik met u even zou willen onderzoeken.
Als ge denkt aan den vooruitgang, dan denkt ge eerst aan de werking van den geest
op de stof.
Stelt u maar voor, wat de eerste mensen op aarde geweest zijn: weinig meer dan
dieren, levend in holen,
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maar zwakker dan de dieren waar ze mee vechten moesten.
De mensen zijn zonder natuurlijke wapens geboren. Ze hebben niet de kracht
van een beer, de kracht en de lenigheid van een leeuw of een tijger. Ze zijn zelfs
niet door de natuur beschut tegen de koude, de natuur heeft hun geen haarvacht
gegeven, die vanzelf op hun vel groeit en ze tegen de kou beschermt. Ze moesten
zich zulk een pels eerst aanschaffen door wilde dieren te doden en zich met het vel
van die wilde dieren te bekleden. Maar voordat ze er aan dachten zich te kleden,
moesten ze zich tegen die sterkere dieren weten te verdedigen. En ze moesten ook
eten, ze moesten het vlees van die dieren hebben. En ze hadden alleen hun twee
handen: voor den strijd tegen de dieren hadden ze dus wapens nodig, om hun
natuurlijke zwakheid te vergoeden. Ze hadden geen klauwen zoals de beer of de
leeuw of de tijger, ze moesten dus wapens máken. Ze leerden stenen slijpen tot
een soort van puntig mes. Want in al zijn natuurlijke zwakheid en naaktheid had de
mens iets dat de dieren niet in gelijke mate bezaten: zijn geest, zijn verstand. En
juist omdat de natuur hem niets anders gegeven had voor den strijd, moest hij vooral
dat verstand ontwikkelen, altijd sterker en fijner maken. En dat verstand leerde hem
dan ook gereedschap maken om zijn klederen te vervaardigen, zijn hut te bouwen,
den grond te bebouwen en er voedsel uit te halen. Het dier behelpt zich met zijn
eigen lijf, maar de mens maakt zich allerlei gereedschap, werktuigen voor den strijd
en voor den arbeid, gereedschap dat de macht van zijn handen tien- en honderden duizendmaal groter maakt. Dat is iets dat alleen de mens doet.
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En als men nu van vooruitgang spreekt, dan denkt men vooral aan die
ontwikkeling van het verstand, waardoor de mens stilaan, stap voor stap, de natuur
heeft bemeesterd en onder zijn bedwang gekregen.
De dieren blijven wat ze waren. Een leeuw of een tijger is nu nog wat hij
tienduizend jaar geleden was. Maar dank zij zijn geest is de mens nu heel wat anders
dan toen hij naakt in holen en spelonken leefde. De vooruitgang van den geest heeft
hem meester gemaakt over den aardbol.
Hij heeft het in dien zin al heel ver gebracht. Is dat geen geweldige vooruitgang,
die lange lange ontwikkeling die gaat van den geslepen steen en dan van de spa
en de ploeg, tot de stoommachine, die in onze plaats werkt, en werk verricht dat
een heel leger van arbeiders niet zou kunnen verrichten, en tot de electriciteit, den
spoorweg, het vliegtuig, de telefoon, de cinema, de draadloze telegrafie, waarmee
men nu in zijn kamer een concert kan horen dat in Amerika gegeven wordt,... en tot
het reuzekanon dat op een afstand van Luik tot Brussel een gehele stad kan
platschieten.
Ja, dat reuzekanon! Dat doet u al inzien, dat in dien vooruitgang niet alles zuivere
winst is. Het bemeesteren van de stof door den geest, dat is zeker uitstekend, maar
de mens heeft dat nu juist niet altijd weten te gebruiken tot het welzijn van het
mensdom. Die materiële, die technische vooruitgang is dus op zich zelf niet
voldoende om ons gelukkiger te maken. Hij belet niet, dat de mensen tegen elkaar
vechten en elkaar flink uitmoorden.
Dit leert ons inzien, dat er nog een andere zijde aan den vooruitgang is: niet alleen
de werking van den
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geest op de stof, op de natuur, maar ook de werking van den geest op de mensen
zelf, op de organisatie van de samenleving.
De mens is niet alleen een wezen dat gereedschap en werktuigen kan maken,
maar hij is ook een maatschappelijk wezen. De mensen maken ook een maatschappij
uit, dat wil zeggen dat ze door allerlei regelen aan elkaar verbonden zijn en door
de werking van hun geest die samenleving trachten te organiseren en voortdurend
beter te maken.
De mens heeft nooit alleen geleefd, maar altijd in samenwerking met medemensen.
Zover als we kunnen teruggaan, van in die tijden toen hij eerst op den aardbol
verscheen, leeft hij in groepen, niet afgezonderd. Een alleenstaand mens is
eenvoudig niet denkbaar. Om te kúnnen leven hebben de mensen van begin af aan
moeten samenwerken en elkander helpen.
En ook in dit opzicht hebben we een helen weg afgelegd. De eerste maatschappij
in het klein was eigenlijk een kudde, van mensen die weinig van elkaar verschilden.
Wat een ontwikkeling is het niet geweest, van die kudde tot onze moderne
maatschappijen, met haar ingewikkeld raderwerk, haar oneindig ver doorgedreven
verdeling van den arbeid, haar oneindige menigvuldigheid van werkzaamheden,
organen en belangen, haar menigvuldigheid van wetten. Want de wetten zijn het
toch, die de organisatie regelen en min of meer de orde doen heersen, zoveel orde
mogelijk. Die wetten zijn zeker niet volmaakt, maar de mens is nu eenmaal niet
volmaakt, en de wetten die hij maakt kunnen het dus ook niet zijn; maar het is al
gelukkig, dat de geest al zoveel
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bereikt heeft, en dat de mensen altijd klaarder begrepen hebben, dat het beter
is hun betrekkingen door de rede te regelen dan door de macht van de vuist. De
man met de sterkste vuist heeft niet altijd gelijk, en recht gaat boven geweld, - als
men malkander niet verstaat en men heeft een geschil, dan is het beter dat door
het gerecht te laten vereffenen, dan dat men er iedermaal met het wapen in de hand
voor vechten moet. Zeker is er nog veel onrecht in de maatschappij, omdat de
mensen nog niet redelijk genoeg zijn, maar er wordt toch naar getracht, de zaken
zo te regelen, dat het welzijn van het algemeen vóór de persoonlijke belangen van
den een of ander gaat. En dat wil de wet, dat wil het recht bereiken. Dat is wel zeker
een grote vooruitgang op die tijden dat de zwakke niet beschermd werd en elken
dag mens tegen mens te vechten had. De ontwikkeling van den geest heeft zijn
best gedaan om den natuurstaat te vervangen door den staat van de rede. We zijn
er nog niet helemaal, maar het is te hopen, dat de redelijke organisatie van de
samenleving altijd verder en verder zal gedreven worden.
De mensen zijn nu toch stilaan redelijker geworden dan ze enkele duizenden
jaren geleden waren. Ze begrijpen altijd beter, dat het voor hen voordeliger is
eendrachtig samen te werken dan tegen elkaar te vechten. Als ik een ander
benadeel, dan kan die me ook benadelen. Ze begrijpen altijd beter dat alle mensen
in de maatschappij samenhangen, samenhoren, dat ze van elkander afhangen, dat
de een niet leven kan zonder den andere, dat ze dus solidair zijn en elkander moeten
helpen. Geen mens kan buiten de maatschappij staan. Hij kan
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slechts leven als deel van een geheel. Hij mag dus niet alleen naar zich zelf
kijken, maar moet begrijpen dat hij ten slotte zich zelf het best dient door het
algemeen te dienen. Het gevoel van solidariteit wint het op het gevoel van
kleingeestig egoïsme, van zelfzucht.
Ge moet slechts een ogenblik nadenken om in te zien, dat ieder mens iets van
zijn vrijheid moet afstaan om de vrijheid van de anderen niet te belemmeren. In de
maatschappij heeft ieder mens al de andere mensen nodig. De een verricht dit werk
en de andere dat ander werk, maar allen hebben ze dezelfde waarde, want van al
dat werk is er geen dat gemist kan worden.
Dat alles leert ons de rede, en het is alleen doordat de rede nog niet genoeg in
de inrichting van het mensdom heeft doorgewerkt, dat het gevoel van saamhorigheid
nog niet overal de bovenhand heeft gekregen.
Want we zijn er nog niet, nietwaar? We hebben veel weg afgelegd, maar het doel
is nog ver. We mogen niet al te fier zijn.
Indien de regeling, de organisatie volmaakt was, en indien de rede had
overwonnen, dan zouden er haast geen gevangenissen meer nodig zijn, en dan
zou er geen ander onrecht op aarde nog geschieden, dan als de mens door een
drift of hartstocht geheel verblind is en zichzelf niet meer meester, handelt als in
een soort van krankzinnigheid.
Er is nog altijd strijd binnen in de gemeenschap van een volk, en er is nog altijd
strijd van volk tegen volk. De strijd binnen in de gemeenschap heeft zachtere vormen
aangenomen, hij grijpt gewoonlijk niet meer naar gewelddadige middelen. Maar de
oorlog van volk
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tegen volk is er nog, en de moderne wetenschap heeft dien oorlog wreder gemaakt
dan vroeger.
Het is te hopen en te verwachten, dat daar ook een eind aan komen zal. Zoals
de organisatie binnen in den staat grote vorderingen heeft gemaakt, zo zal ook de
internationale organisatie gestadig veld winnen. Zoals Gent niet meer tegen Brugge
of Ieper de wapens opneemt, en zoals binnen in een stad de geschillen tussen
verschillende belangen op vreedzame wijze uit den weg geruimd worden, zo zal
men ook meer en meer erkennen, dat het beter is, om de geschillen van volk tot
volk op vreedzame wijze te regelen, door een internationaal gerecht.
Ik herhaal het: we moeten dus niet al te fier zijn, want er blijft nog heel veel te
doen. Maar we mogen vertrouwen in de toekomst hebben, als we zien wat de
vooruitgang tot nu toe al geweest is, als we vaststellen dat de menselijke geest
voortdurend vooruit is gegaan in zijn strijd tot bemeestering van de natuur, èn in
zijn strijd om het leven in de maatschappij te regelen en altijd beter en redelijker te
maken.
Maar nu kom ik tot de vraag terug, waar ik toch eerst van uitgegaan was: is het
allemaal dàt, wat de vooruitgang ons gegeven heeft, dat we het meest nodig hebben?
Stelt nu voor een ogenblik, dat die vooruitgang al zijn doeleinden heeft bereikt.
We zouden zeker iets gelukkiger zijn dan thans, maar zouden we het geluk bezitten,
zou dat voldoende zijn om ons geheel gelukkig te voelen? Neen, nietwaar?
We hebben daartoe zeker nog heel wat anders nodig dan de verzekering van ons
materieel bestaan.
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Stelt voor een ogenblik dat onze aarde veranderd zou zijn tot een echt
Luilekkerland, ge weet wel, dat land van het sprookje, waar het alle dagen Zondag
is en alle Zondagen kermis. Waar ge den godgansen dag uw buikje vol kunt smullen,
rijstpap met zilveren lepels eten, en de gebraden duifjes vanzelf in uw mond vliegen.
Waar het appetijtelijkste waar ge van dromen kunt, altijd voor u staat. Zoudt ge dan
zeggen: ik ben volkómen gelukkig? Ik geloof het niet.
Ik ken mensen die zo rijk zijn, dat ze alles kunnen krijgen wat ze wensen, ze
kunnen van hun huis een Luilekkerland maken. Ze hebben het natuurlijk beter dan
de sukkelaar die niet weet of hij morgen eten zal. Maar zijn ze daarom zoveel
gelukkiger?
Ik ken een bankier die miljoenen en miljoenen bezit, zo veel dat hij van 's morgens
vroeg tot 's avonds laat moet bezig zijn om zijn fortuin te beheren. Hij heeft geen
tijd meer om er van te genieten. Hij is een slaaf geworden van zijn geld. Hij bezit
zijn geld niet, het geld bezit hem. Zijn kelder zit vol van de heerlijkste wijnen, maar
zijn maag is van streek en hij mag niet anders meer drinken dan mineraalwater. Dat
noem ik in den grond een armen kerel.
Er was eens een man die niet tevreden was met zijn lot en op zoek ging naar het
geluk. Een tovenaar had hem gezegd: als ge iemand vindt die zich volkomen gelukkig
noemt, vraag hem zijn hemd, trek dat hemd aan, en ge zult ook volkomen gelukkig
zijn. De man trok dus op weg, bezocht vele rijke lui die om hun schatten benijd
werden, maar ze waren niet gelukkig. Hij bezocht allerlei mensen, mannen, vrouwen,
kinderen,
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maar allen hadden altijd nog wat te wensen en waren niet geheel gelukkig. Hij
begon te wanhopen en dacht dat er op aarde niets te vinden was, dat den naam
van geluk verdiende. Maar eens ontmoette hij op zijn weg een landloper, vagebond,
die helemaal niets bezat, en vrij met een vrolijk hart door het leven ging, en die zei
dat hij niets te wensen had en dat hij niet begreep hoe hij nog gelukkiger zou kunnen
worden. Daar had onze man dus gevonden wat hij zocht, en hij vroeg dien vagebond
zijn hemd. Ik zou het u met pleizier geven, zei de vagebond, maar... die had zelfs
geen hemd! En zo begreep dan de gelukzoeker eindelijk, dat het geluk niet steekt
in het bezit, maar dat we 't in ons zelven moeten zoeken, dat het alleen in ons eigen
gemoed kan gevonden worden.
- Ik zal u wat anders vertellen. Het is een verhaal van den Russischen schrijver
Tolstoi. Indien ge zijn volksvertellingen kunt lezen, die ook in het Vlaams vertaald
zijn, dan zult ge daar zeker veel genot aan hebben. Dit verhaal nu heet: Hoeveel
grond heeft de mens nodig. Een Russische boer had gehoord dat er ver van zijn
dorp een stam leefde, waar men voor niet zoveel grond krijgen kon als men in één
dag kon rondlopen. Hij begaf zich dus op reis, vond dat land van belofte, en er werd
afgesproken: als de zon opgaat begint ge te lopen en voor dat de zon ondergaat
moet ge tot uw vertrekpunt teruggekomen zijn, - al het land dat ge aldus rondgelopen
hebt, is dan van u. Hij begon te lopen, hij wilde altijd verder om zoveel land mogelijk
te hebben, tegen den middag zag hij in dat hij te ver was gegaan en nog harder
lopen moest om in tijds terug te zijn. Zijn voeten waren één bloed, zijn hart
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bonsde in zijn borst, hij was àf, maar hij liep, hij liep, en tegen den avond bereikte
hij het eindpunt, in een laatste krachtsinspanning, juist op 't ogenblik dat de zon
onderging. Maar daar viel hij uitgeput neer, uit zijn mond vloeide er bloed, hij was
dood. En daar werd dan zijn graf gedolven, en kreeg hij juist zoveel grond als hij
nog nodig had: de lengte van zijn lichaam, van het hoofd tot aan de voeten.
Die had ook het geluk gezocht in stoffelijk bezit buiten hem, en hij kwam bedrogen
uit. Het stoffelijk bezit is niet wat we het meest nodig hebben tot ons geluk, het geeft
ons niet de gemoedsrust, want de mens is zo geschapen dat hij zich moeilijk tevreden
stelt met hetgeen hij behoeft om te leven, maar als hij wat meer heeft, wenst hij nog
meer, en dan nog meer. Hij verlangt juist naar hetgeen hij nog niet heeft.
En het staat net zo met het geestelijk bezit, met de geleerdheid. Hoe meer we
geleerd zijn, hoe beter we inzien dat hetgeen we weten heel weinig is tegenover
hetgeen we niet kunnen weten. We zijn maar een klein stipje in het heelal. Met zijn
vijf zinnen is een mens maar een heel onvolmaakt wezen, hij kan maar het
duizendste deel begrijpen van al wat hem omgeeft, tussen geboorte en dood, - hoe
meer hij weet, hoe meer voelt hij het mysterie in alles wat hij ziet of vermoedt, en
hoe meer verlangt hij verder en altijd verder met zijn geest te reiken. Hoe meer hij
weet, hoe meer nieuwe vragen hij zich altijd stellen moet, en zo vindt hij ook de
gemoedsrust niet. Dat is het dus ook niet, dat hij het meest nodig heeft.
Wat we allen het meest nodig hebben om zoveel geluk te bezitten als een mens
hebben kan, ge kunt het in u
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zelven vinden, in uw eigen hart, als ge maar naar het diepste van uw hart wilt
luisteren. Onderzoekt u zelven. Vraagt u zelven eens af, wat uw schoonste
herinneringen, uw kostbaarste herinneringen zijn. Wat zijn de ogenblikken in uw
leven geweest, dat ge u het meest voldaan hebt gevoeld?
Ge zult het zelf ontdekken: er is een ding dat de mens niet missen kàn om waarlijk
te leven, een ding dat hij even nodig heeft als zijn dagelijks brood. En het is dit: het
is het gevoel dat hij andere mensen liefheeft en van andere mensen genegenheid
ondervindt. De mens kan niet leven zonder liefde, zonder den een of anderen vorm
van liefde. Ik noem dat niet een plicht: het is een behoefte van ons wezen, het is
als de ademhaling zelf van onze ziel. De mens kàn met zijn gevoel niet alleen staan.
Hij weet het niet altijd, hij geeft er zich niet altijd rekenschap van, maar hij handelt
toch dikwijls, tegen al zijn slechte instincten in, naar die diepe en goede ingeving
van zijn hart. Hij mag nog zo arm zijn, hij mag nog zo onwetend zijn, hij mag nog
zo hulpeloos zijn: als hij dat gevoel in zich laat spreken, dan heeft hij wat hij het
meest hebben moet, dan bezit hij de hoogste menselijke waarde. Misdadigers zelf
kunnen dat niet geheel verliezen: ze zouden het niet kunnen verdragen, zich geheel
vereenzaamd te voelen, in strijd met àlle mensen. - Dat gevoel dat ons dwingt, door
den een of anderen vorm van sympathie met anderen verbonden te zijn, dat is het
echte cement van de maatschappij, en dat is juist het menselijke bij uitnemendheid,
dat is althans datgene waardoor we iederen mens, hoe zwaar ook zijn fouten of
zwakheden mogen geweest zijn, hoe
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erg ook zijn dwalingen en misstappen... waardoor we iederen mens beschouwen
als een medemens, als een broeder.
Ik spreek hier zelfs niet van die liefde die in de wetten van de natuur zelf
geschreven staat, liefde van man en vrouw, liefde van moeder en kind. De laagst
gezonken mens heeft in zich nog het beeld van de moeder die hem gedragen en
gezoogd en opgevoed en liefgehad heeft. Dat weet eenieder zo goed, dat ik er geen
woorden over verliezen moet. Maar ik spreek van die vriendschap die mens aan
mens bindt. Iemand die geen enkel vriend hebben zou, ware die niet de ongelukkigste
mens op aarde? Men wint zeker het meest geluk voor zich zelf, als men dat gevoel
heeft dat we allen mensen zijn, die elkaar moeten helpen, elkaar moeten liefhebben.
En dat is het enige dat ons bijblijft, als we dan oud worden, en al de genietingen
van het leven ons de een na de andere ontvallen, dan blijft dat toch als een troost
en een licht in ons, tot den dood, en dan weten we dat we echte mensen zijn geweest
en dat we op aarde toch niet geheel verdwijnen, dat er op aarde iets van ons
overblijft.
Indien dat gevoel niet in de mensen zat, zouden er dan gevonden worden die
zichzelf geheel opofferen voor anderen, die hun eigen leven prijsgeven voor anderen?
- Ik wil u tot slot nog iets vertellen dat enkele weken geleden werkelijk gebeurd is,
in Alaska, de koudste streek van Noord-Amerika. De kou was er zo bitter dat de
mensen er van stierven. In een dorp dat zeer ver van al de andere lag, brak een
vreeslijke ziekte uit, de dood maaide er velen weg; een paar dokters die er waren
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stierven ook, en er waren geen geneesmiddelen meer. Heel die bevolking was ten
dode opgeschreven, als er niet spoedig hulp kwam. Maar het dorp was geheel
afgesneden van de levende wereld door een woestijn van sneeuw en ijs, als van
Parijs tot hier. Ze seinden om hulp met de draadloze telegrafie. In de stad waar het
bericht toekwam, stegen enige dokters in een vliegtuig en trachtten het verre dorp
te bereiken, maar het vliegtuig werd vernield in een sneeuwstorm en het verging
met zijn moedige bemanning. Toen kwam er opnieuw bericht door de draadloze
telegrafie, in uitersten nood. En toen was er een eenvoudige kerel, een halve wilde,
wordt er verteld, die honden aan een slede spande en met de nodige
geneesmiddelen alleen de reis ondernam. Dagen lang moest hij door die wildernis
en dien storm. En eindelijk bereikte hij toch het dorp met zijn slede. De meeste
honden die hem voorttrokken waren onderweg bevrozen en gestorven, hijzelf kon
niet meer zien, hij was meer dood dan levend. Men heeft hem weken lang moeten
verzorgen om hem weer op de been te krijgen. Maar hij had het leven van honderden
mensen gered. En indien hij bij het bereiken van zijn doel gestorven was, gelooft
ge niet dat hij gelukkig zou gestorven zijn, en dat die dood hem meer was dan een
klein egoïstisch leven? Het was, zoals ik u zei, een zeer eenvoudige kerel, maar hij was een held en een
heilige. Wie de liefde tot zijn medemensen drijft tot zelfopoffering heeft den dood
niet meer te vrezen, die leeft in iets schoner dan het leven, want hij heeft het hoogste
ideaal van den mens verwezenlijkt.
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Ik weet wel, dat het niet voor iedereen weggelegd is, een held of een heilige te
worden. Maar eenieder kan zich toch in die richting, al zijn zijn krachten nog zo klein,
zijn eigen gemoedsrust en het geluk van zijn ziel veroveren.
Het is daarvoor zelfs niet nodig dat hij volstrekte zekerheid zou hebben omtrent
den zin van het leven, dat hij volstrekte zekerheid zou hebben omtrent de vraag:
waarvoor leven we, en wat gebeurt er met ons na den dood? Het is alleen voldoende,
dat hij de liefde tot andere mensen in zijn hart late spreken, en geduldig, in zijn eigen
werkingskring, iederen dag naar het betere streve. Dat is de echte, de beste
vooruitgang.
Dat is wat ik u zeggen wilde, en ik dank u voor de aandacht die ge mij geschonken
hebt.

1925
aant.

De opbouw van den vrede

Voor brede internationale samenwerking
Zeker kan in de huidige omstandigheden de Volkerenbond slechts voorzichtig en
geduldig aan den opbouw van den vrede werken. Onbeperkt en blind vertrouwen
ware gevaarlijk, maar oneindig gevaarlijker is het wantrouwen dat zich afkeert. Zelfs
indien slechts een deel van de doeleinden bereikt wordt, dan nog loont het de
inspanning. Niets is nutteloos van hetgeen er gedaan wordt om de kansen op een
oorlog te verminderen. De
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zaak gaat allen aan, en eenieder kan er het zijne toe bijdragen om de geesten voor
de noodzakelijkheid van de breedste internationale samenwerking te winnen:
onverschilligheid is hier een misdaad.

1930

aant.

Pour la défense de la culture

Les écrivains belges de langue néerlandaise, constituant le groupement pour la
défense de la culture, estiment que la liberté de la création littéraire et artistique est
une des conditions essentielles d'une culture vraiment humaniste, c'est-à-dire
permettant le développement complet de la dignité et de la beauté humaines.
Une telle culture et une telle liberté ne seront pleinement possibles que dans une
société où l'exploitation de l'homme aura disparu, pour faire place à une communauté
réelle.
Les Etats où règne une dictature qui joint ses forces d'asservissement à celles
de la domination capitaliste nous éloignent de plus en plus d'une culture humaniste
et leur régime doit donc être combattu énergiquement.
Quant à l'U.R.S.S.: en supprimant tout privilège de classe, en généralisant
l'instruction, en assurant à chaque groupe ethnique ou linguistique ses possibilités
de développement propre, elle a accompli dans ces dernières années un effort
culturel plus considérable qu'aucune autre nation. Nous manquons de données
suffisamment précises pour juger dans quelle mesure la défense et la
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consolidation de l'ordre socialiste y exigeraient encore certaines restrictions à
l'expression spontanée de la pensée. Mais nous appelons de tous nos voeux le
moment, le plus proche possible, où l'ordre socialiste pleinement réalisé s'y accordera
avec la liberté la plus large possible de la création littéraire et artistique.

1935
aant.

Russie

Il m'est évidemment impossible de porter un jugement d'ensemble sur la culture
supérieure. Même en ce qui concerne ma vitrine, je n'ai pas eu l'occasion de me
rendre compte de la façon dont est organisé l'enseignement universitaire des
disciplines qui rentrent chez nous dans les facultés de philosophie et lettres. J'ai pu
cependant constater qu'on semble disposer de ressources illimitées pour les
expéditions archéologiques en Asie Centrale, en Sibérie, en Mongolie, de même
pour les collections ethnographiques et en général pour les musées de toute espèce.
On y consacre des sommes qui, pour les gens de notre pauvre petit pays, prennent
des aspects astronomiques. En revanche, il me paraît bien qu'on est moins disposé
à faire de grosses dépenses en devises étrangères. En tout cas, dans le champ
restreint que j'ai pu explorer, j'ai été frappé du fait que certains savants n'étaient
pas suffisamment au courant de la littérature scientifique parue en dehors de l'URSS.
Il y a certainement de regrettables lacunes dans l'acquisition
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de livres étrangers. J'espère que ceci tient à une politique financière imposée
par les nécessités du moment et non pas à un nationalisme qui ne cadrerait pas du
tout avec l'idéologie soviétique.
Les musées se sont multipliés et sont admirablement organisés. On doit déplorer
que quelques tableaux des plus précieux de l'Ermitage à Léningrad aient été vendus,
tout en se félicitant que l'Ermitage se soit enrichi d'autre part de tant d'oeuvres qui
faisaient l'ornement de collections privées, maintenant nationalisées, oeuvres qui
sont ainsi devenues accessibles à tous.
C'est spécialement le cas pour la peinture des soixante dernières années. Il y a
notamment, à Moscou, un musée qui forme l'ensemble le plus magnifique de la
peinture française de Manet à Picasso. Vous me direz que ces collections avaient
été réunies par des particuliers, mais je constate que le gouvernement soviétique
a su les apprécier et les mettre en valeur, alors que chez nous, au musée de
Bruxelles, nous n'avons pas un tableau, pas un seul, qui soit représentatif de cette
glorieuse école dite impressionniste, et qu'il n'y a pas si longtemps, un ministre
s'opposait, pour des raisons de goût personnel, à l'acquisition de la plus belle toile
que Rik Wouters ait jamais peinte.
Mais ce qu'il faut spécialement mettre en lumière, c'est que dans l'URSS les
musées sont devenus des institutions très vivantes, parce qu'ils sont devenus des
instruments d'éducation populaire intensive. Il y a contact entre le peuple et les
oeuvres exposées. Outre les étiquettes ordinaires, les tableaux-types sont
accompagnés d'une notice explicative, qui les fait mieux comprendre comme
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expression de la société du temps. Ceci, évidemment, selon la conception de
l'histoire chère au marxisme, mais même ceux qui jugent cette conception trop
doctrinale doivent reconnaître que c'est là une façon de rattacher l'oeuvre d'art à la
vie. D'ailleurs, le point de vue purement esthétique n'est pas négligé. Et dans tous
les musées, à toute heure du jour, on voit de nombreux groupes dirigés à qui l'on
facilite ainsi l'accession aux jouissances artistiques.
Un effort plus saisissant encore s'accomplit en vue de la propagation de la
littérature. Deux organismes ont publié tous les maîtres de la littérature russe et l'on
peut dire toutes les oeuvres marquantes de la littérature du monde, en éditions d'un
goût parfait, répandues à des milliers et des milliers d'exemplaires. Le choix n'est
pas déterminé par des considérations politiques: à côté de traductions des classiques
de tous les peuples, on y trouve jusqu'à du Maurois et du Mauriac, et bientôt sortira
des presses une traduction des oeuvres complètes de Paul Valéry. Que notre
Ulenspiegel de Charles de Coster jouisse d'un succès énorme, cela n'est pas tant
fait pour nous étonner, mais j'ai même découvert dans ces éditions d'Etat un gros
volume des lettres de Rubens. Tout cela est littéralement dévoré. Je vous ai dit qu'il
y avait un appétit insatiable de lecture. L'édition totale de certains livres est vendue
un mois avant de paraître. Il n'y a malheureusement pas encore assez de papier.
Les oeuvres de Pouchkine sont imprimées à raison de 30.000 exemplaires par an,
mais on m'assurait que pour pourvoir à la demande il en faudrait 300.000. En '31,
je voyais parfois des files devant les coopératives, les
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jours où l'on pouvait acheter sa ration de telle ou telle denrée. Aujourd'hui on ne
voit plus de file qu'à une seule espèce de boutiques, les librairies, au moment où
un ouvrage spécialement attendu vient de paraître.
Mais la question se pose maintenant: quel est l'effet de tout cela sur la production
même, sur la création littéraire et artistique? Et cette question nous amène à en
poser une autre: dans un Etat totalitaire comme la République des Soviets, quelle
est la part laissée à la liberté de la création littéraire et artistique?
Pour en juger sainement, il importe de ne pas considérer le concept de liberté
seulement sous son aspect négatif, c.-à-d. l'absence de toute contrainte, la liberté
de l'individualisme absolu, la liberté romantique ou si vous voulez la liberté libérale.
Il y a aussi une notion plus positive de liberté: c'est la puissance d'agir, le fait de se
trouver dans le milieu le plus favorable à son action. Et ceci comporte un élément
matériel et un élément spirituel. L'élément matériel, c'est la liberté économique.
Sous ce rapport, le travailleur intellectuel n'a vraiment pas à se plaindre en Russie:
il est payé comme le travailleur manuel et mieux que le travailleur manuel, - il est
sûr du lendemain, il échappe à la préoccupation du pain quotidien. L'élément spirituel,
c'est de faire vraiment partie d'une communauté, d'être en liaison étroite avec elle,
de se sentir soutenu par elle, - bref, cette liberté-là n'est pas l'individualisme absolu
tel qu'il fleurit dans une société où l'artiste et l'écrivain est forcément en opposition
avec son milieu, mais celle du créateur qui se trouve dans son élément. C'est la
liberté des sculpteurs qui, dans les grandes cathédrales gothiques,
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se sentaient chacun comme une voix dans un choeur. Ils n'étaient pas libres de
faire toutes sortes de choses auxquelles ils ne pensaient même pas, comme le
poisson qui ne peut pas aller se promener par les champs. Mais ne dit-on pas:
heureux comme un poisson dans l'eau? C'est le bonheur d'être dans son élément,
c.-à-d., je le répète, dans le milieu le plus favorable à son action. Ou pour user d'une
autre image, le bonheur de l'arbre qui est enraciné au sol, mais qui en tire tous les
sucs nourriciers. Et la terre nourricière d'un grand art, d'une grande littérature, c'est
le milieu social où l'artiste est enraciné. Et ce milieu qui soutient l'artiste ou l'écrivain,
qui fait que même une force moindre n'avorte jamais tout à fait, ce milieu ne lui
communique jamais une puissance plus dynamique que lorsque cet artiste ou cet
écrivain se sent porté par la poussée d'une masse en voie d'ascension. Cela, c'est
une liberté organique, qui procède d'une communion entre le créateur et la masse.
Mais, ce point de vue établi, examinons froidement les faits, tels qu'ils se
présentent à l'heure actuelle en Russie soviétique. Alors, je ne puis plus partager
un enthousiasme trop lyrique. Et pour nous en tenir provisoirement à la littérature,
j'admets que tout ce que nous connaissons de cette littérature a ce caractère de
santé foncière, d'accent humain, de puissance large, les qualités de ce qui a poussé
en pleine terre, ce qui a poussé dans un terreau social fertile, ce qui est en
communication directe avec la masse, en harmonie avec le climat social. Mais en
attendant, j'espère que ce n'est qu'en attendant, cela va de pair avec certains déficits.
Nous sommes habitués à des analyses psychologiques plus affinées et
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plus profondes que celles que nous offrent les écrivains russes d'aujourd'hui, et les
conflits éternels qui agitent l'âme humaine, indépendamment de toutes circonstances
sociales, ont trouvé et trouvent encore dans notre vieille Europe des interprètes
autrement émouvants que dans cette Russie nouvelle, peut-être parce qu'ils ne
sont pas pris aussi complètement par le point de vue social.
Mais une autre question surgit: on ne peut pas exiger de tout créateur qu'il soit
en conformité avec le climat social. Celui-là pourrait précisément être un grand
innovateur. Et celui-là, que devient-il dans une société où toute l'édition est aux
mains d'organismes contrôlés par l'Etat? La liberté d'expression littéraire ou artistique
de certains, mettons des isolés, cette liberté qui est pourtant une des conditions
essentielles d'une culture, vraiment humaniste, elle est rudement compromise, et
ma pensée s'insurge contre les restrictions qui doivent nécessairement résulter de
cette concentration étatiste, - et même au point de vue politique, je ne comprends
pas qu'on la craigne encore dix-huit ans après la révolution! L'édition d'Etat suppose
une censure préventive, que je me refuse à saluer.
Les arts qui ont le plus profité du nouvel état de choses, ce sont ceux qui
s'adressent le plus directement au peuple, le théâtre et le cinéma. C'est au théâtre
qu'on sent le mieux ce que cette adaptation à ce que j'appelais le climat social peut
donner de vie dynamique. Sur ce terrain-là, les Russes ont innové dans tous les
sens. Au musée du théâtre, à Moscou, j'ai pu constater qu'ils avaient trouvé en une
douzaine d'années une douzaine de styles nouveaux de mise-en-scène, et Le Cocu
Magnifique de notre
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Crommelynck, entre autres, a bénéficié de trois ou quatre de ces styles différents.
Ce sont des spectacles très soignés et d'un goût artistique raffiné. La façon d'adapter
des pièces anciennes au goût du jour leur insuffle parfois une vie intense, et sous
ce rapport, une représentation de La Traviata a été pour moi une révélation
étonnante. Et les vraies pièces d'inspiration révolutionnaire, avec leurs effets de
masses et leur héroïsme populaire, m'ont semblé tout de même plus intéressantes
que les petites histoires de couchage triangulaire qui constituent le fonds de notre
répertoire. Shakespeare se joue devant des salles enthousiastes. Car ce que ce
public vibre! Les théâtres, tous les soirs, sont combles, et à l'entr'acte, les spectateurs
des fauteuils se précipitent vers la scène pour acclamer les acteurs.
Quant au cinéma, vous avez peut-être pu apprécier ici ce que les Russes en ont
fait. Nous autres, nous sommes souvent agacés par le caractère propagandiste de
leurs films, ce sont en somme des pièces de patronage, mais au point de vue
cinématographique, je n'hésite pas à dire qu'ils tiennent la tête du mouvement, et
que certains passages de La Ligne Générale p.e. ou d'Octobre, me semblent réaliser
les plus belles conquêtes du cinéma comme art pur, c.-à-d. dégagé du théâtre,
atteignant par les moyens spécifiquement propres au cinéma, par les seules images
visuelles en mouvement, des effets analogues à ceux du poème lyrique.
Mais j'en viens aux arts plastiques, peinture, sculpture. Là, je dois déchanter.
Dans les années qui suivirent la révolution, ce fut le temps des belles hardiesses
et l'on vit des peintres et des sculpteurs bien intéressants. Je
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ne sais pas ce qu'ils sont devenus. L'art actuel me semble en régression. En
tout cas, il ne nous apporte aucune révélation. A quoi cette régression, peut-être
momentanée, est-elle due, c'est ce qu'il ne m'est pas donné de préciser. Je croyais
que la société socialiste pouvait marquer l'avènement d'un grand art collectif et
monumental, l'alliance de l'architecture, de la sculpture décorative et de la fresque.
J'avais vu dans ce sens, en '31, quelques essais pleins de promesses, entre autres
à Odessa. Mais il paraît bien que ces promesses n'ont pas été tenues. Et là où il y
avait moyen de faire de belles choses, p.e. au métro de Moscou, qui vient d'être
inauguré, j'ai été aplati par des tableaux en carreaux céramiques, fort cruels à mes
yeux, je ne sais quelle charcuterie picturale qui dénotait une incompréhension totale
de ce que doit être un style monumental, et même de ce qu'est le style tout court.
Où faut-il en chercher la raison? Certains me disent que c'est parce que l'artiste
doit travailler en vue d'un plan. Argument qui ne tient pas: l'artiste qui fait une
décoration monumentale travaille toujours en vue d'un plan. Et d'autre part, le peintre
russe qui fait des tableaux de chevalet est parfois employé à des besognes
commandées, pour des clubs, des édifices publics, etc., mais en dehors de cela il
peut peindre ce qui lui plaît. En '31, on a vu un syndicat d'artistes peintres embrigadés
dans la réclame pour le plan quinquennal. L'un d'eux, dans la section agricole,
peignait toutes les phases de la vie du cochon, et affirmait qu'il n'est pas plus bête
de peindre des cochons pour la communauté que pour le salon d'un bourgeois. A
la question s'il ne pouvait faire
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de tableaux à sa fantaisie, comme un Chagall, p.e., il répondit: Certes! Mais qui les
achèterait? - Aujourd'hui, la situation a changé: il y a de nouveau des gens qui
achètent des tableaux pour leur intérieur. L'artiste est payé par l'Etat, mais en dehors
de son traitement, il peut encore gagner quelque argent en vendant à des particuliers
des toiles qu'il a faites à sa guise. Quelqu'un là-bas, un bolchevik, attribuait le
manque de génie au fait que les artistes étaient trop bien traités, qu'ils avaient la
vie assurée et trop facile, qu'ils ne devaient pas lutter et que l'émulation en souffrait.
Mauvaise raison: ces conditions n'ont jamais empêché un vrai artiste de se réaliser,
de se réaliser de mieux en mieux dans son oeuvre. Pour ma part, je crois déceler
les causes de ce recul dans deux ordres de faits. D'abord, que l'atmosphère générale
porte à accorder tout l'intérêt au sujet, ce qui réduit les préoccupations purement
esthétiques. De plus, j'ai l'impression que l'organisation professionnelle sous le
régime bolcheviste, donne à certains une influence trop considérable, ce qui
encourage le favoritisme et l'intrigue, et qu'à la tête il doit y avoir des gens qui sont,
comme il arrive si souvent, à la fois des médiocres et des malins.
Devant l'architecture actuelle en Russie, celle des toutes dernières années, je
suis également assailli de doutes. On a fait preuve d'initiatives magnifiques dans le
sens de l'architecture rationnelle. On a érigé des constructions admirables de logique
et de puissance sobre, de vrais modèles. Aujourd'hui, le goût commence déjà à
s'écarter de ce style pur. L'ornement appliqué fait une apparition omineuse. On voit
des colonnades baroques
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plaquées sans raison contre des façades. De la hardiesse, certes: le palais des
Soviets que l'on prépare aura 420 mètres de hauteur. Mais à dire le mot, les
bolcheviks commencent à sacrifier à un goût bourgeois. Dans ce Métro dont les
Moscovites sont si fiers, et c'est en effet le plus beau qui soit, il y a une profusion
de marbres riches d'un goût assez viennois. Ce qui est plus grave, c'est que dans
une des stations j'ai remarqué des piliers carrés de marbre surmontés de chapiteaux
vaguement hellénistiques ornés de palmettes égyptisantes. Ce retour à des formes
périmées qui n'ont aucun rapport avec la structure n'annonce rien de bon. C'est le
retour au fauxsemblant, bref à ce mensonge essentiellement bourgeois qui a
empoisonné une trop grande partie de l'architecture du XIXe siècle. Mensonge que
j'appelle essentiellement bourgeois, parce qu'il coïncide exactement avec le règne
de la bourgeoisie capitaliste, laquelle ne pouvait échapper à la propension au
mensonge parce qu'il y avait une trop grande distance entre les nobles devises
qu'elle invoquait, les devises libérales issues de la Révolution française, et la triste
réalité. Mais que la Russie des Soviets s'engage dans cette voie-là, voilà ce qui
s'explique moins. Espérons que ce n'est qu'une erreur passagère, due à un peu de
mégalomanie.
Vous voyez que je n'ai pas laissé s'endormir mon esprit critique. Ce qui ne me
gêne pas, - et je me plais à reprendre une expression qui m'a valu quelques brocards
il y a trois ans -, de tirer mon chapeau à l'effort gigantesque accompli là-bas, si je
le considère dans son ensemble. Qu'on admette le régime et ses méthodes ou
qu'on ne les admette pas, il faut convenir qu'on se
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trouve là en présence d'un fait historique formidable. Dans l'histoire de l'humanité,
il n'y a pas d'exemple d'une expérience pareille, tentée sur une pareille échelle: une
transformation complète de la culture, par des moyens rationnels, sur une étendue
et une population aussi vastes. Cette expérience est encore en voie de réalisation:
un esprit juste doit tenir compte de cela pour la juger. Mais quelle que soit la façon
dont on la juge, on ne peut s'empêcher d'admirer l'énergie, l'optimisme, la foi qu'on
y met, et cette audace qui voit toujours grand, et qui nous donne parfois l'impression
que nous autres, en Europe, nous sommes en bien des choses des petits vieux.
En tout cas, je serais heureux si j'avais pu au moins vous convaincre d'un fait: c'est
que nous avons beaucoup à apprendre de la Russie comme elle a encore beaucoup
à apprendre de nous, et qu'au point de vue de cette synthèse que doit être la
civilisation européenne, il est grand temps que des relations intellectuelles plus
directes et plus suivies s'établissent entre la Russie et nous.

1935
aant.

Anti-dictatoriaal

Er werd me gevraagd, om hier in hun taal tot de Vlamingen te spreken. Maar wat
zal ik zeggen, dat niet reeds duidelijk in Uw aller geest, in Uw aller gemoed gegrift
staat? En toch kunnen we niet zwijgen, want we voelen en weten nu, dat het fascisme
een dreigend ge-
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vaar is, een onmiddellijk gevaar, en dat de tijd gekomen is om de handen ineen te
slaan, - niet meer een groepje hier en een groepje daar, maar duizenden en
duizenden vast aaneengeslotenen moeten nu bewijzen, dat het fascisme in dit land
tegen een muur van wilskrachtigen tegenstand zal te pletter lopen. We zijn een land
dat hartstochtelijk verkleefd is aan de vrijheid, we zijn nog bezield door den geest
van de gemeenten. Onze hele geschiedenis, die van Vlamingen en van Walen, is
één strijd, één worsteling tot vrijwaring van de vrijheid. Het is onmogelijk, dat wij
ooit een stelsel zouden dulden, waarbij mensen beroofd worden van hun
eenvoudigste rechten, waar ze zich zelfs niet mogen verdedigen tegen het
schromelijkst onrecht dat hun aangedaan wordt, waar ze geen ander recht meer
hebben dan hun mond te houden, - en zwijgend honger te lijden. Want er wordt wel
beweerd, dat in deze ontwrichte wereld van na den oorlog een sterk gezag nodig
is om het volk te redden. Maar een sterk gezag moet een rechtvaardig gezag zijn,
en ik zie niet in, dat een sterk gezag uitzonderingsrechtbanken nodig heeft, waar
alle waarborgen afwezig zijn, waar de rechtspraak een smadelijke spotternij
geworden is. Ik zie niet in, dat een sterk gezag het nodig heeft, andersdenkenden
op te sluiten en elke uiting van vrije gedachte in de keel te versmachten. Er wordt
beweerd, dat een sterk gezag er nodig is om orde te scheppen. Ja, wij ook wij
wensen orde in de maatschappij, maar wie durft dat orde noemen, wat in fascistische
landen heerst? En dat sterk gezag zou het volk welvaart brengen! Ze weten er daar
ginder van mee te praten!: in de algemene crisis staan ze er oneindig lelijker voor
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dan wij; economisch boeren ze achteruit, financieel gaan ze naar den dieperik. Ja,
ze kunnen er van mee praten, - maar ze mogen niet praten. Er is maar één pers,
de Staatspers; er wordt maar één gedachte toegelaten: de gedachte door den Staat
voorgeschreven. Alle mensen moeten hetzelfde denken. Een waarheid van buiten
mag niet meer binnen dringen: ze leven als onder een stolp. Ze moeten zwijgen.
Het brute geweld is de baas. En het kan zich alleen door geweld handhaven. Dat
het fascisme oorlog betekent, zal ik er nog woorden over verliezen, - het staat ons
op dit ogenblik al te klaar voor ogen. O, ik ben geen dromer, ik laat me niet door
allerlei begoocheling beetnemen: ik weet heel goed, dat oorlog ook buiten het
fascisme mogelijk is; ik weet heel goed, dat in de kapitalistische maatschappij ook
een democratie soms naar oorlog kan drijven. Maar ik zeg dit: dat in de huidige
omstandigheden, de afgrijslijke gruwel dien we in dit jaar 1935 zien gebeuren, alleen
mogelijk is door den waanzin van het fascisme. En mijn deernis gaat niet alleen
naar het Abessijnse volk, naar die Abessijnse vrouwen en kinderen wie men thans
de beschaving brengt onder den vorm van giftige gasbommen, maar mijn deernis
gaat ook naar het Italiaanse volk, dat zoveel offers moet brengen, waar de slavernij
des geestes nog niet afgeschaft is, - dat Italiaanse volk, dat ik goed ken en liefheb,
dat eeuwig Italië dat met zijn kunst, met zijn wetenschap, met zijn letterkunde, een
van de grootste en helderste lichten van de geschiedenis is geweest. Maar dit is
geen oorlog van het Italiaanse volk, dit is een oorlog van het fascisme.
Als ik de geschiedenis overschouw, dan zie ik die als
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een eeuwenlange strijd om datgene te veroveren wat de hoogste bloem van de
beschaving is, het gevoel van menselijke waardigheid. In dien strijd heeft Italië een
roemrijke rol gespeeld, het land van Leonardo da Vinci zowel als het land van
Goethe. De menselijke waardigheid, die niet denkbaar is zonder de vrijheid van de
gedachte, dat is wat een mens eerst waarlijk tot mens maakt, dat is het heiligste
wat het mensdom bezit. En het is beter, voor dat heiligste goed te sneuvelen dan
het onder de voeten te laten trappen. Ik zeg het tot slot kalm maar vastberaden: We
weten wat op het spel staat: zweren we dat we niet achteruit zullen deinzen. Ik zweer
het.

1935
aant.

De intellectuelen en de gemeenschap

Waarde luisteraars, - Er werd me gevraagd U te spreken over de intellectuelen en
de gemeenschap. Het zal dus wel gaan over de taak van de intellectuelen in de
gemeenschap, hun plichten tegenover de gemeenschap. Dat ze in haar en door
haar leven, hoeft niet meer bewezen te worden. En evenmin, welk een machtige
rol ze in de gemeenschap spelen: zij vooral zijn het toch, die arbeiden op het veld
van de idee, die leiding geven. Dat legt hun juist aanzienlijke plichten op, belast ze
met een grote verantwoordelijkheid. Ze zijn natuurlijk zeer gesteld op vrijheid van
de gedachte, want dat is
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hun beste goed en het noodzakelijk vereiste voor hun werk, en daarbij genieten
velen onder hen van een onafhankelijker stelling in de maatschappij: die twee
factoren brengen ze er dikwijls toe, naar een volstrekt individualisme te neigen.
Maar juist omdat zij een bevoorrechte positie innemen, juist omdat zij het geluk
hebben gehad, zich op studie te mogen toeleggen, moeten ze erkennen, dat nog
zwaardere plichten, gebiedender verantwoordelijkheden op hen wegen. Wanneer
ze dat niet inzien, is het hun schuld, dat er aan het woord intellectueel soms een
kwaad reukje blijft hangen.
Wat zijn dat, intellectuelen? Het woord is bijzonder ruim. Het omvat feitelijk al die
mensen die meer met hun hersens dan met hun handen werken, of die menen, dat
ze meer met hun hersens dan met hun handen werken. Ze noemen zich zelf soms
de elite, de opperste keurbende. Dat vind ik verkeerd. Ik moet vooreerst opmerken,
dat er, om ieder werk te verrichten, verstand nodig is, een aanpassing van het middel
aan het doel, om het werk op de zekerste en de gemakkelijkste wijze uit te voeren,
zonder kracht daarbij te verspillen. De uitbreiding van het machinisme heeft onder
de arbeiders de rol van het verstand steeds groter gemaakt. En verder spreek ik
zelfs niet van het werk van den fijneren werkman, het werk waar zijn verstand
voortdurend wakker bij zijn moet, maar zelfs bij het grofste werk is het verstand nog
aanwezig, alleen is het door de lange oefening in de handen van den werkman
overgegaan, hij denkt met zijn handen zoals de geleerde met zijn hersens. De een
is even nuttig, even nodig als de andere. De een is niet meer dan de andere, hij is
alleen wat anders. En
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er is dan een elite in ieder soort van bedrijvigheid: dat zijn zij, die in die bedrijvigheid
het best op hun plaats zijn, die er hun werk op de behoorlijkste wijze verrichten. Een
boer, die zijn werk goed verricht, behoort meer tot een elite dan die of die hoogleraar,
die zijn werk minder goed verricht.
Maar dat nu daargelaten: onder de zogenaamde intellectuelen kunnen we, globaal
genomen, twee soorten onderscheiden: ten eerste, hen die gelden mogen als het
hoger intellect, dat zijn de kunstenaars, de mannen van de wetenschap, kortom zij
die wat scheppen, die iets nieuws voortbrengen, tot verrijking van het geestelijk
bezit van het mensdom. En daarnaast hebben we al de vrije beroepen, de
geneesheren, de advokaten, de leraars, de ambtenaars, en wat weet ik al, die meer
directe werktuigen van het maatschappelijk organisme zijn, die er een vastere plaats
in bekleden. Maar nu zou ik de grens tussen die twee soorten ook niet te scherp
willen trekken: ze dienen toch beide de gemeenschap, en zelfs zij die zich het meest
onafhankelijk wanen, hebben de gemeenschap nodig. Als ze soms niet meer
beseffen, wat hen met de gemeenschap verbindt, als ze zich soms romantisch willen
afzonderen, dan zijn ze als planten met te weinig voedingsaarde, en ze verdorren.
Want het leven kan ons toch eerst voortdurend en vol toevloeien als we ons
geworteld voelen in het volk; het volk is de moedergrond waar al de levenssappen
uit opstijgen.
Het zijn de intellectuelen, die toch het eerst zouden moeten begrijpen, dat alle
krachten in de maatschappij solidair zijn. Het lot van den enkeling is gebonden aan
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het lot van allen. Gelooft die enkeling dan, dat hij boven den socialen strijd kan
staan? Dat is kortzichtigheid, en het is lafheid. Kortzichtigheid, want aan de gevolgen
van den strijd zal hij toch niet ontsnappen. Lafheid, want het is een plicht, als men
de sociale saamhorigheid erkend heeft, zich niet te onttrekken aan zijn sociale taak,
- het is een plicht, zijn gedachte tot daad te willen maken, of althans degenen te
helpen, die de macht moeten veroveren om de gedachte tot daad te maken. Er is
trouwens geen waardig geluk voor den mens mogelijk, als hij niet opgaat in een
grote idee, die ruimer is dan hijzelf, duurzamer dan zijn voorbijgaand persoontje.
Ik zeg het maar direct: met het oog op den maatschappelijken vooruitgang en de
toekomst van de cultuur, is er voor mij geen groter idee dan het socialisme, dat is
de leer die wil dat de samenleving eindelijk geheel en doelmatig georganiseerd zou
zijn, zo ingericht, dat de krachten er niet tegen elkaar gekeerd zijn, maar dat al de
krachten er samenwerken. Dat veronderstelt vooreerst, dat de parasieten
uitgeschakeld worden, - zij die alleen maar bezitten en niet werken, en zij die door
de overmacht van hun bezit veel meer opstrijken dan hun werk waard is en aldus
de echte voortbrengers bestelen. Het socialisme wil door rationele inrichting aan
ieder mens een menswaardig bestaan verzekeren, aan ieder mens de mogelijkheid
geven om geheel mens te zijn, met een gezonde ziel in een gezond lichaam, vrij.
Dat kan zeker niet ineens geschieden, maar de opbouw moet voorbereid worden
van een maatschappij, die niet in mededinging en strijd mens tegen mens stelt, een
maatschappij waarin alle krachten vereend en gebundeld
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samenwerken, zo dat daar al de vermogens van den mens tot ontplooiing kunnen
komen, zo dat het gehele volk opgestoten tot een hoger plan al zijn krachten
harmonisch ontwikkelen zou.
Is dat niet het belang van de intellectuelen zowel als van de handarbeiders? Zijn
zij dan zo gelukkig in onze maatschappij? Een groot deel onder hen zijn toch maar
proletariërs in geklede jas. Maar zelfs de anderen? Zelfs zij die niet dagelijks voor
hun brood moeten vechten? Zij zien toch, dat in een maatschappij die gebouwd is
op de macht van het geld, de geestelijke waarden als van ondergeschikte betekenis
verschijnen. Het ligt in het wezen van een plutocratie, dat ze in haar materialistische
opvatting slechts het stoffelijk succes beoogt en langs dien weg gemakkelijk tot een
ploertocratie wordt.
Wat de intellectuelen het nauwst aan het hart ligt, is hun vrijheid, en in 't bijzonder
de vrijheid van de gedachte. Maar hoe kan de vrijheid gewaarborgd blijven in zulk
een stelsel, waar de meesten in economisch opzicht aan handen en voeten gebonden
zijn? De stellige vrijheid is macht van handelen: ik ben het vrijst in de omgeving die
het best mijn daad bevordert. De echte vrijheid is die van den mens die zich op zijn
plaats voelt, veilig, in evenwicht met zijn omgeving. Maar dat evenwicht is er niet in
een anarchistische maatschappij als de tegenwoordige, waar de een rechts trekt
en de andere links, waar een mens een wolf wordt voor een anderen mens, waar
hetgeen ze de gevestigde orde noemen niet méér is dan gevestigde wanorde, waar
zoveel krachten verwaarloosd en verkwist worden, waar de macht van
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enkelen gekocht wordt door het bloed en het leven van duizenden en duizenden,
waar de grond voortdurend onder ons begeeft en we nergens een zeker houvast
vinden.
Zolang geen diepingrijpende hervormingen in den socialen bouw zelf worden
doorgedreven, zullen ook de intellectuelen gebannen blijven in dat gevoel van
onzekerheid dat op ons allen drukt. Hen treft de werkloosheid niet minder dan de
arbeiders. De uitbreiding van het onderwijs, de zucht bij zovelen om door dat
onderwijs hoger te klimmen, dat heeft het aantal ontwikkelden aanzienlijk doen
toenemen. En wanneer daarbij dan nog de economische crisis kwam, was het
onvermijdelijk, dat de werkloosheid op de intellectuelen ontzettend zwaar zou wegen.
Dat vraagstuk alleen bewijst, dat zij het recht niet hebben, in sociale hervormingen
geen belang te stellen.
Maar er is een nog dringender gevaar: dank zij den troebelen warboel waartoe
de kapitalistische ziekte ons gebracht heeft, verheft nu de reactie haar platten kop,
verschillende platte koppen, den een lelijker dan den anderen, en het lelijkste gezicht
is dat van het fascisme, het fascisme dat alle geestesvrijheid aan banden leggen
wil en verknechten. En we hebben het nu genoegzaam ondervonden: kapitalisme
en fascisme betekenen ten slotte oorlog. Die zwarte wolk hangt nog altijd over ons.
We kunnen weer in het gruwelijk avontuur gestort worden, weer kunnen moeders
in angst en tranen zitten, een hele hoopvolle jeugd weggemaaid worden, Europa
in één groot slachthuis veranderd en onze beschaving, het werk van eeuwen, ten
onder gebracht en vernietigd.
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Is er één intellectueel die niet terugschrikken zou voor die hel, voor de vernieling
van al wat tot nu toe de waardigheid van den mens uitmaakte?
Maar het is mijn vaste overtuiging, en hiermee wil ik eindigen: alleen het socialisme
kan de eerlijke verstandhouding, de verzoening onder de volkeren tot stand brengen.
Dat de intellectuelen dit wel bedenken: al wat hun het dierbaarst is staat op het spel,
- dat ze zich aansluiten bij de mannen van goeden wil die den weg willen vereffenen
tot een wereld van orde, gerechtigheid, werk en vrede.

1936
aant.

Eerste Mei 1940

Kameraden, - Het is nu juist 50 jaar geleden, dat het 1e Mei-feest door de
arbeidersklasse werd ingesteld. Een betoging en een feest: het was de verheerlijking
van den arbeid, den arbeid die het mensdom doet leven; het was de bevestiging
van de macht van den arbeid; het was tezelfdertijd de kreet uit de massa, die eiste
dat de arbeid in de wereld erkend zou worden en geëerbiedigd, bevrijd van knellende
banden, om in menselijker voorwaarden zijn taak te volbrengen.
Die 1e Mei 1890 heeft daarbij nog een andere historische betekenis: de krachten
van de internationale waren verdeeld, maar de leus: beperking van den arbeidstijd
herstelde de eenheid. Door dat program was de arbeidersklasse weer één lichaam
en één geest geworden.
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Veel heeft sedertdien het socialisme door taaien strijd weten te veroveren. Maar
het grote doel is nog niet bereikt. Toen werd gehoopt, dat de idee weldra zou
zegevieren, dat wij de overwinning spoedig met onze handen zouden grijpen, dat
wij-zelf nog het rijk van wereldorde en wereldvrede zouden zien aanvangen.- En
thans?... Thans schijnt de wereldvrede verder dan ooit van ons af te staan. Ditmaal
geen optocht langs de straten met wapperende vlaggen! Het is waarlijk geen tijd
om te juichen. In diepen ernst komen we bijeen, om te overwegen wat de nieuwe
plichten van den dag ons opleggen, en wat ons nieuwen moed zal geven.
Het verheven doel blijft hetzelfde: het socialisme wil de macht aan den arbeid
schenken, opdat ieder mens meester over zijn eigen leven zou zijn, opdat hem een
menswaardig bestaan zou gewaarborgd wezen en hij tenslotte in de volledigste en
hoogste betekenis van het woord een méns zou kunnen worden, in broederlijke
samenwerking met allen.
Toen vijftig jaar geleden, op 1 Mei, de massa zich schaarde rondom die leus:
beperking van den arbeidsdag tot acht uren, - wanneer daarna zo dikwijls weer
gevochten werd voor rechtvaardiger loon, dan hebben we de mannen die zelf niets
doen, die zelf niets voortbrengen, de huisjesmelkers en koeponknippers, horen
klagen dat het werkvolk toch zo materialistisch was, dat het alleen voor een
gemakkelijker leven en voor de maag zorgen wilde. Wel, voor de maag zorgen, en
voor een minder moeilijk leven, dat vind ik nog zo kwaad niet! Er moet dààrmee
toch begónnen worden, als men het leven schoner wil maken. Want een grotere
maat
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van economische vrijheid is toch de enig mogelijke grondslag van een ruimer
geestesleven.
En daar is het, waar de arbeiders naar haakten. Hun eis was vol betekenis: zij
wilden iets meer zijn dan werkers. Konden zij mensen zijn, wanneer ze verstompt
werden door twaalf uren werk per dag? Zij wilden mensen zijn.
Trouwens, de arbeiders stonden niet alleen: van het begin af bevonden zich
geestesarbeiders naast hen, in dezelfde rangen. En dat is natuurlijk ook: zij laten
zich niet van elkaar scheiden, zij behoren niet tot twee verschillende soorten; de
geestesarbeider, die ook onder het kapitalistische stelsel lijdt, kan in de productie
van waarden evenmin gemist worden als de handarbeider; en aan den anderen
kant ken ik geen handarbeid die zonder werking van den geest verricht kan worden.
Handarbeiders, geestesarbeiders, wij zijn allen verenigd in eenzelfde ideaal.
Ja, wij zijn idealisten, maar geen idealisten die nevelige dromen najagen; wij zijn
idealisten die alleen op vaste werkelijkheid bouwen. Het blijft de eer van het
socialisme, dat het altijd gestreden heeft om de voorwaarden tot een schoner en
hoger leven te scheppen. - Laten we op dit ogenblik onze gedachten gaan naar
zovelen van die materialisten, die thans vechten voor de vrijheid, met het wapen in
de hand, met den dood voor ogen, of die elders lijden voor hun overtuiging, in
gevangenissen en concentratiekampen. Laten we onze gedachten gaan naar al die
materialisten, die ontelbare stille helden, die sedert het begin van de socialistische
beweging voor hun overtuiging geleden hebben en met onwrikbaren moed, de kogel
trotserend, voor hun overtuiging, voor het
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mensdom gestorven zijn. Hun voorbeeld sterkt ons nog, in den zwaren strijd van
deze tijden.
De zware strijd van deze tijden!... In de helft van Europa ligt de vrije gedachte
onderdrukt, gesmoord, verstikt, vermoord. Wij zien den domsten en wreedsten, den
beestachtigen rassenhaat woeden. Democratische en vredelievende volkeren
worden onder het juk gebracht. Boven het recht, waar de beschaving op rust, wordt
het geweld van de vuist als opperste wet uitgeroepen. Overal, overal ellende en
angst! De oorlog grijpt verder om zich, duizenden en duizenden worden in den dood
gejaagd, de stank van het bloed en de misdaad vervult de lucht. Tot wanneer? Tot
wanneer?...
En toch, midden in al die gruwelen, blijven we geloven, blijven we hopen, blijven
we ons ideaal hoog houden. Nu meer dan ooit, omdat het meer dan ooit het gebod
van ons leven is. Nu meer dan ooit, omdat het juist uit den uitersten nood is, dat de
redding moet komen.
O, we vleien ons niet met ijdele woorden! We weten dat de weg nog lang zal zijn,
door afschuwelijke verschrikkingen heen. We zijn niet kinderachtig genoeg om te
menen, zoals 50 jaar geleden, dat we morgen of overmorgen zullen mogen jubelen,
dat we morgen of overmorgen het aards paradijs zullen inhuldigen, waar de hyena's,
tot het vegetarisme bekeerd, met de lammeren zullen spelemeien! We weten dat
er altijd oorlog zal zijn, zolang het kapitalisme meester blijft, kapitalisme van een
stand of nationalistisch staatskapitalisme, om het even, - 't een is de cholera en 't
ander de pest! Ja, de weg zal nog lang zijn, de weg van strijd en martelaarschap.
Maar we kijken verder; we hebben uit de geschiedenis
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wat geleerd; we bedenken dat het socialisme al voor heter vuren gestaan heeft; het
heeft uren gekend, dat vertwijfeling meer dan thans gerechtvaardigd scheen. En
we weten, dat iedermaal de gedachte weer is verrezen, en het weer een stap verder
gebracht heeft. Het mensdom is al dikwijls gevallen en opgestaan; telkens werden
de mannen gevonden, die de baan van de bevrijding weer openbraken. - Er is een
vlam, die nooit gedoofd kan worden en altijd weer opschiet, klaarder dan ooit. Het
mensdom laat zich niet ten dode opschrijven. Zijn ideaal is eeuwig. Wij geloven, en
wij hopen, want wij dienen het ideaal van het mensdom. Dat is onze eeuwige kracht,
en ons geluk.
We kunnen in dit leven al heel veel dingen missen, maar er is iets, dat wij even
nodig hebben als ons dagelijks brood: dat is het gevoel van ... hoe zal ik het
zeggen?... niet van het geluk, want dat ware te veel gevraagd, maar het gevoel van
de mogelijkheid van het geluk. En dat gevoel kunnen we ons niet tot een blijvend
bezit maken, of we moeten een idee hebben, die zin en richting aan het leven van
de gemeenschap geeft, een idee die ons opneemt in iets ruimers en bestendigers
dan ons beperkt en vergankelijk persoontje. Wat zijn we zonder zulk een idee? Dan
staan we zo ellendig alleen, en wat blijft er dan van ons over, als we doodgaan?
Maar we laten ons dragen door een geloof, noemt het een droom, indien ge wilt.
Het is dan een droom, die de enige grote, blijvende werkelijkheid is, want het ferment
zelf van den vooruitgang, de gist die van geslacht op geslacht altijd voortwerkt. Elk
van ons voelt zich een deel van de idee, die na ons voortleeft en onsterfelijk is.
In onzen tijd heet die idee het socialisme.

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 4

64
Ik weet wel, dat elke groep haar bijzondere doeleinden heeft en haar eigen vaandel.
Eerbiedwaardig! Maar we laten ons niet afleiden naar 't een of ander ideaaltje, te
eng voor het grote leven van de toekomst. Al de bijzondere ideaaltjes, die het leven
van de toekomst voorbereiden, zij worden door het socialisme omvat, zij zijn er
slechts onderdelen van.
En waarom geloven en weten wij, dat het socialisme het deugdelijkste ideaal in
onzen tijd is, en waarom hopen wij, waarom wéten wij dat dat eindelijk zal
overwinnen?
Ik zal 't u zeggen, want het is geen droom, het is weer wat de geschiedenis ons
leert, nl. dit: zij leert ons dat in alle tijden het deugdelijkste ideaal, het vruchtbaarste,
het overwinnende, datgene geweest is, wat zijn vorm kreeg van de opkomende
klasse, van de vooruit- en omhoogstrevende klasse, die onder het dringen van den
nood, door den gang van de economische ontwikkeling gedreven wordt. Dat alleen
werkt en schept op de wijze van een natuurkracht. Wij laten ons dragen door dat
getij dat uit de opstuwende millioenen-massa wast. - En daarom zijn we trots alle
tegenslagen toch vol hoop, en voelen we ons gelukkig, dat we voor de grote idee
mogen strijden, en den moed hebben, voor haar alles op het spel te zetten. Wij
kunnen misschien nog klop krijgen: we weten dat anderen na ons het wapen uit
onze hand zullen overnemen, de gedachte uit ons hoofd weer zullen doen
opvlammen en verder branden, tot de eindelijke zegepraal. Ja, wij geloven en wij
hopen. En daarom, meer dan ooit: Leve, leve het socialisme!

1940
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WALTER CRANE
De triomf van de arbeid
Tekening gewijd aan de 1 Mei-viering en opgedragen aan de arbeiders van alle landen
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Het Vlaamse vraagstuk

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 4

67
aant.

Eisen ener Vlaamse kultuur

Mijne Heren, - Het is een echte vreugd voor mij, in deze vergadering het woord te
mogen voeren. Want ik sta hier weer eens voor Vlamingen, die in hun hart denzelfden
droom dragen als ik zelf. En het doet deugd, nu en dan eens van den droom te
spreken die ons allen hier verenigt. Weet ge waarom dat tegenwoordig zulk een
genot geworden is? Wel, omdat we nooit schóner gedroomd hebben dan thans.
Daarom is er vreugde in de lucht! Wij hebben nooit van zo dichte bij en zo duidelijk
het ideaal gezien, dat de Vlaamse Beweging bezielt. Wij strijden niet alleen meer
om brood, om herstelling van grieven, om rechten, we weten nu dat dit alles maar
een voorbereiding is tot ons ideaal, we weten dat we strijden voor een hogere
schoonheid. We zien onzen droom nu van dicht bij, en we geloven, met al wat aan
ons voorgevoelen kan, we geloven dat we dien droom eens in 't open daglicht zullen
zien staan, - geen droom meer, maar een daad.
Ik herinner mij dat andere studentenfeestvan twee jaren geleden, de
Rodenbach-viering te Roeselare. Daar heb ik voor de eerste maal dat nieuwe geluk
gevoeld, daar is 't ineens over mij gekomen: daar hebben we 't kunnen
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beseffen, dat er in de ontelbare scharen daar bijeengestroomd, iets opleefde, dat
groter was dan al onze frases. Het brak daar uit het gemoed zelf van honderden en
honderden, met de onbedwingbaarheid van een natuurkracht. Niemand had de
boodschap gebracht, maar rondom het standbeeld van Rodenbach blonk ze uit aller
blikken. Daar heb ik begrepen dat de leus die ons verenigt geen ijdel woord was,
maar dat een ideaal daar lééfde, werkzaam was in alle harten en geesten, iets dat
niet opgelegd was, maar uit het innerlijkste naar buiten brak, en dat we allen ineens
erkenden. Wie dacht daar nog aan zichzelf? Ieder ging op in één gedachte, die
oneindig groter was dan zijn persoontje. Daar heb ik het voor de eerste maal gevoeld
als een tastbare werkelijkheid, dat we iets meer konden worden dan een blote
verzameling van mensen levend binnen dezelfde grenzen, maar dat we weer konden
worden: een Volk, in de hoogste betekenis van dat woord.
En voelen we dat sedertdien niet gestadig? Eenzelfde gedachte is er thans in u
allen. Waar Vlamingen bijeen zijn is die gedachte aanwezig: ze moeten niet praten,
niet waar, om elkaar te begrijpen? Ge wéét nu, ge weet heel goed, dat ge allen
hetzelfde, en iets zeer schoons wilt. En de spreker, wien anders de taak is
opgedragen wat stemming te maken, moet zich niet afpijnen om zijn denkbeelden
te boetseren: hij moet zich maar laten dragen door de algemene stemming, en zijn
woorden uit die stemming laten groeien. Hij kan maar zeggen wat ge allen weet, hij
kan maar spreken van datgene waar ge allen aan denkt. En, het zij tussen haakjes
gezegd, ik ben maar blij dat ik hier de eerste spreek:
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want mijn vriend Sabbe, en Prof. Bielen, ze zullen het wel anders zeggen, en
waarschijnlijk beter dan ik, maar of het wel in den grond iets anders zal zijn, ik
vermoed van neen: sedert dat de strijd voor de Vlaamse Hogeschool aangebonden
is, is er geen Vlaams spreker die, vooral op een studentenfeest, over wat anders
spreken kan dan over de Vlaamse kultuur, die ons ideaal is.
De Vlaamse Bond viert nu zijn 25-jarig bestaan. 25 jaren! Kijkt eens terug naar
dien tijd, gij die hem gekend hebt. Ik ben nog niet oud genoeg om te kunnen getuigen
hoe de Vlaamse Bond er toen uitzag, ik heb ze toen niet gezien ‘met mijnen eigen
visu’, zoals ik eens iemand hoorde zeggen... Maar 15 jaar geleden, en 10 jaar, hoe
stond het toen nog! En thans: wat een weg hebben we afgelegd! Nu is er zoveel
animo, zoveel hoop, dat we haast de strijders beklagen die vóór ons zijn gekomen.
Wat moeten die een geloof en een liefde in zich gedragen hebben, om moed te
houden, daar de overwinning toch nog zo ver was. Wij zijn de bevoorrechten, wij
kennen de vreugd, zo dicht te staan bij 't grote doel. Het gaat nu om de hoofdidee
van de Vlaamse Bond: de kultuur, de geestelijke schoonheid waarin ons volk zich
één zal voelen.
Van die hoofdidee is het, dat ik u hier, in 't kort, spreken wil.
Er zijn in de Vlaamse Bond twee grote drijfveren: de ene is de zin voor
rechtvaardigheid. Wij willen behandeld worden zoals het vrije mensen toekomt. Wij
willen niet in een toestand van ondergeschiktheid leven. Wij willen gelijkheid. Wij
hebben toch geen bizondere zonden bedreven, dat men ons niet gelijkstellen zou
met de
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Walen, of met de Vlamingen die hun moedertaal verloochend hebben. Dat is alles
zo vanzelfsprekend, dat er geen woorden meer over te verliezen zijn.
Maar daarnaast is er een andere grote drijfkracht: het is de kracht zelf die groeien
doet en het sap zwellen in de planten. Het is de wil van het Vlaamse volk om te
groeien, om gezond te zijn, en om groot en schoon te zijn. Het is de kracht die drijft
ter volmaking. Ieder voluitlevend mens wil alles wat in hem ligt ontwikkelen, alles
wat in hem mogelijk is ook verwezenlijken. Zoals een boom die aldoor dieper zijn
wortels in de moederaarde strekt, en zijn stam hoger opduwt, en zijn blarenkruin
breder uitbreidt in den wind en de zonne, vol vogelen, zo ook een volk.
Maar... we zijn geen bomen: mensen willen niet alleen groeien en gezond zijn
naar den lijve, ze willen ook groeien en gezond zijn in verstandelijk en ethisch of
zedelijk opzicht. Daarvoor zijn ze juist mensen. Wat is gezondheid? Een zekere
samenhang, een zeker evenwicht van al de krachten van den mens, een zeker
evenwicht ook met de krachten die zijn omgeving uitmaken: hij moet zich vrij kunnen
ontwikkelen, geen ene kracht mag de andere belemmeren. Wat we nu bij een mens
kultuur noemen, dat is hetzelfde evenwicht in het verstandelijk en het zedelijk leven:
dat is innerlijke eenheid, en, daar de mens toch nooit alleen staat en zelfs niet alleen
kàn staan: innerlijke eenheid aangepast aan zijn wereld, in overeenstemming met
de omgeving waarin hij werken moet. Dat betekent voor den mens het woord kultuur.
Kultuur bestaat niet hierin, dat hij lezen en schrijven kan, en een bepaalde
hoeveelheid kennis heeft verworven.
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Een geleerd mens is niet noodzakelijk en altijd kompleter dan een ongeletterde.
In een van zijn boeken wordt er door den Engelsen denker Ruskin op gewezen, dat
een boerin, die hoegenaamd geen onderwijs heeft genoten, soms toch zeer
verstandig kan zijn, volkomen aangepast aan haar omgeving, beter geschapen voor
hààr werk dan menig advokaat, geneesheer of professor voor het zijne. Is die
eenvoudige vrouw helemaal op haar plaats, en vertoont ze dat harmonisch evenwicht
van gemoed, hart en geest, dat de schoonheid van een mens uitmaakt, dan heeft
ze kultuur, al kan ze ook geen letter lezen zo groot als een koe. Wie die eenheid en
dat evenwicht bezit, bezit eerst zichzelven, bezit zichzelf geheel, en wie geheel
zichzelf bezit, is eerst waarlijk vrij. Dat is de enige vrijheid die den mens waardig is,
- een andere vrijheid is goed voor proleten.
Welnu, zo staat het ook met de kultuur van een volk, met de kultuur die we voor
't Vlaamse volk begeren. De kultuur, voor een volk, dat is die samenhang, die
samenwerking, die organische eenheid der geesten, waarin eenieder zich voelt als
deel van het geheel, zodat ook de zwakken en middelmatigen zich gesteund voelen
door heel de omgeving, omdat ze deel hebben aan een groter leven dan het leven
van den enkeling zijn kan.
En wat is er nodig nu ter bereiking van dat ideaal. Ten eerste veronderstelt de
gezondheid van een volk, dat geen deel van de natie door een ander worde
onderdrukt, door een ander uitgemergeld, aan een ander opgeofferd. Vooreerst
dus: democratie, d.w.z. geen verdrukten, geen vertredenen, geen verpletterden.
Mogelijkheid voor eenieder om zijn leven te maken, zonder
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reeds als kind onder de machten van het geld gebukt en gebroken te gaan.
Dat het eenieder mogelijk weze, ekonomisch mogelijk, het leven waar hij voor
geschapen is schoon uit te leven, dat is de grondslag ener sterke beschaving, en
daaruit blijkt al genoeg, nietwaar, dat de strijd voor Vlaamse beschaving niet
uitsluitend een taalbeweging mag zijn. In ekonomische toestanden kan ook door
de taalbeweging veel verholpen worden, maar er is ook veel waar de taalbeweging
alleen niets aan veranderen kan.
Dit betreft wat ik noemen zou de lichamelijke voorwaarden der beschaving. Maar
wat hebben we verder nodig? Ontwikkeling van den geest door de taal, die alleen
ons tot een volk kan maken. Vervlaamsing van de hogere organen die het
verstandelijk leven beheersen, d.w.z. in de eerste plaats vervlaamsing der
Hogeschool, opdat het heldere water van wetenschap en gedachte al onze
moerassen daar beneden zou gaan verfrissen en aan 't stromen brengen. Geen
heren die Frans denken boven zwoegers die 't met Vlaams patois moeten stellen.
Eén volk, van boven tot beneden, één taal, één geestesleven.
Maar is het doel daarmeê bereikt? Is er niet méér nodig voor een kultuur, die
werkelijk dien naam verdient? Als we morgen de Vlaamse Hogeschool hebben, zijn
we dan voldaan? Neen, nietwaar? De Vlaamse Hogeschool is maar een middel,
een onontbeerlijk middel, maar het doel der Vlaamse Beweging is hoger nog,
nietwaar? Zoals een mens met ontwikkeld ethisch leven vollediger en schoner is
dan een mens met enkel kennis, - zoals een mens met geweten schoner is dan
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een mens met enkel weten. Mag ik eventjes den philologischen pedant uithangen?
De partikel ge, in geweten, drukt het collectieve uit, den samenhang. Het geweten
is de hogere eenheid van den geest, bij den mens, en bij een volk. Wij willen zijn
een volk in de hoogste betekenis van het woord, een volk met een nationaal geweten,
met een ziel, met een geestelijke eenheid die allen tot elkaar verbindt. Wij moeten
den geestelijken samenhang der natie helpen opbouwen.
Dat is niet iets dat bestaat, vanzelf gegeven is, het is iets dat wòrdt, en gemààkt
wordt. Het materiaal alleen is gegeven. Maar wij moeten zorgen voor den opbouw.
Het materiaal, dat is al het oorspronkelijk Vlaamse dat lééft in ons en rondom ons,
in de taal, in zeden en gewoonten; dat moeten we zuiver houden en ontwikkelen;
dat zijn de stenen die we tot den passenden vorm moeten kappen. Maar de vorm
zelf van het geheel, het idee dat den gehelen bouw beheerst en samenhoudt, dat
is òns werk, dat is een beeld dat we in ons hoofd dragen, waar we steeds aan
voortwerken, - een ideaal waar wij het leven inblazen maar dat ons dan weer schoner
leven geeft. Het is niet iets dat we krijgen, maar een bewustzijn dat we maken, en
het is - daar echt leven geen stilstand duldt, - het is een geestelijk bezit dat we
steeds en elken dag opnieuw zullen moeten veroveren.
Leert dus begrijpen, studenten, intellektuelen, gij jongeren die 't leidende geslacht
van morgen zult zijn, leert begrijpen wat dat ideaal vereist. Het wordt niet
verwezenlijkt door een Hogeschool alleen. Het is het werk van allen. Het is het werk
der kunstenaars, die onze ziel aan onszelf openbaren: wat is in dat opzicht
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de betekenis niet van een Gezelle, van een Peter Benoit? Maar het is ook het
werk van den minsten mens die, in zichzelf, iets van dat ideaal verwezenlijkt. En
daarom richt ik mij tot u, studenten, en 't zal mijn laatste woord zijn: gij, de
bevoorrechten, die hebt mogen studeren, en een invloed op minder ontwikkelden
zult hebben, gij hebt plichten tegenover de minder bedeelden. Gij weet het, dat we
vooral behoefte hebben aan een geestesaristocratie, - gij moet die worden. De diepe
invloed komt altijd van een ‘élite’, - van een élite alleen komt de organiserende
kracht, en zonder die wordt geen hoger leven mogelijk. Leert uzelf maken tot een
beeld van de eenheid die we voor 't Vlaamse volk begeren. Weest geheel uzelf, om
uzelf geheel te bezitten. Leert de schoonheid van zelftucht, want zelftucht is wat
ons het meest ontbreekt. Ik weet niet waarom ik, uit misplaatste beleefdheid, het
niet uitspreken zou zoals ik het meen: onder de volkeren die ons omgeven munten
we uit door slordigheid en stijlloosheid. Stijl is schone vorm, die samenbindende
kracht heeft. Leert dien stijl, dien schonen vorm uit uzelven te ontwikkelen. En eens
zullen we weer een volk zijn, het heerlijke volk dat we vroeger waren.

1911
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Germaanse en Romaanse cultuur in Belgie

De kring ‘Vrije Studie’ is voor mij geen nieuw-bekende. Voor 5 of 6 jaren genoot ik
reeds de eer en het genoegen hier over Guido Gezelle te mogen spreken. Ik heb
toen zulk een aangename herinnering van mijn gehoor meegedragen, dat ik de
vriendelijke uitnodiging van Uw bestuur gretig aannam, en uit de omstandigheid,
dat Uw bestuur zich tot een Vlaming wendde, meende ik te mogen opmaken, dat
hier wel belangstelling zijn zou voor het vraagstuk der cultuur- en taaltoestanden in
Vlaams-België. Want dat is het onderwerp waarvoor ik vergunning vraag vanavond,
al is het zo veelzijdig, dat het zich niet in het korte bestek van een voordracht laat
sluiten.
Zoals U weet is sedert een paar jaren de strijd tussen Frans en Nederlands in
België veel scherper geworden. De grens tussen de twee machtige cultuurgebieden,
het Germaanse en het Romaanse, loopt dwars door ons land. Daar staan de
oorlogszuchtige voorposten der Franse beschaving, die streven naar hetgeen eens
‘de inpalming der geesten’ werd genoemd, en onze taal, de Uwe, trachten te
verdringen. Daartegen verweren zich uit alle kracht de flaminganten, die op den
grondslag der volkstaal een eigen en vollediger cultuur willen opbouwen.
Het is den Noord-Nederlander, over 't algemeen, niet makkelijk, tot een juist inzicht
in de Vlaamse beweging te geraken. Hij kan slechts den uiterlijken kant dier beweging
zien. Van de stille werking in de diepte,
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daar merkt hij uit den aard der zaak maar weinig van. Leest hij onze Vlaamse kranten,
die toch in de eerste plaats voor het volk geschreven zijn, en dus in de eerste plaats
tot het volksgevoel spreken, dan kan hij zich natuurlijk geen zuiver beeld van de
toestanden vormen (wie zou overigens in de Belgische pers naar een zuiver beeld
van wat ook gaan zoeken?) Hij leest daar, dat het hele volk voor zijn heiligste rechten
opstaat: de zege is nabij, onze tegenstrevers zullen buigen of barsten, enz. enz.
Komt hij dan naar België over, dan neemt hij een vlug kijkje in Antwerpen, Gent,
Brugge en Brussel, hoort haast overal Frans spreken of een straattaal die hem een
bevreemdend slag van Nederlands lijkt. En zijn oordeel is dan dadelijk klaar: hij ziet
wat anders dan hetgeen de flaminganten hem voorspiegelden, onder de flaminganten
voelt hij zich enigszins op halfweg naar Gasconje. Op vergaderingen hoort hij den
Vlaamsen Leeuw vervaarlijk brullen, ziet hem geweldig met zijn staart zwaaien en
dien op tafel slaan, dat de pinten er van rinkelen, maar hij merkt dat er toch niet veel
van komt, en denkt stil bij zichzelven dat die Vlaamse Leeuw, met al zijn koude
drukte, wellicht zo iets geworden is als... een vegetarische leeuw, - al is hij er nog
verre van, zich tot geheelonthouding te laten bekeren!...
Nou, denkt dan die Hollander verder, de Vlamingen zijn toch de meerderheid in
België. Wat betekent dan dat eeuwig klagen over het onrecht dat hun geschiedt?
Wel, ze moeten maar zo lam niet zijn...
Maar, kende hij de toestanden zoals ze werkelijk zijn, hij zou beseffen, dat hij
tegenover het Vlaamse volk
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staat als tegenover een man met gebroken benen, wien hij toeroepen zou: Loop
toch, kerel, loop toch in Godsnaam, als je een mens bent!
De waarheid is, dat men het Vlaamse volk de benen gebroken heeft, of beter,
want een gebroken been geneest makkelijk, men heeft dat volk bloed afgetapt, en
vergif ingespoten. Niet gisteren of eergisteren, niet na 't jaar '30, maar veel vroeger,
eeuwen lang, heeft het vergif heimelijk doorgewerkt, heeft de kanker vanbinnen dat
lichaam aangevreten. Men heeft dat gedaan... niet die of die, niet een vijand dien
ge onder de ogen ziet en bij de keel kunt vatten, - maar die menigvuldige,
dooreengevlochten, halfduistere krachten die samen ‘de geschiedenis’ heten. Wij
staan er niet onmachtig voor, want wij ook zijn een stuk geschiedenis, elk onzer
dagen kan een stuk geschiedenis scheppen, maar wat eeuwen bedorven hebben,
kan niet in één-slag-en-omzien genezen worden.
In de Middeleeuwen zijn we waarlijk groot geweest. Vlaanderen en Brabant
stonden aan het hoofd der Nederlandse gewesten. Moest men de geschiedenis der
West-Europese beschaving schrijven, als ware die het werk van één groten geest,
en daarbij uitsluitend rekening houden met hetgeen in iederen tijd de hoogste, de
schoonste, de meest typische uitingen van dien tijd zijn, dan zouden daar de
middeleeuws-Vlaamse literatuur, kunst, muziek en wetenschap in een mooi licht
komen te staan. En kijk maar eens naar zovele portretten uit de 15de en 16de eeuw;
vergelijk ze bij voorbeeld met Franse en Florentijnse portretten: daar hebben we
dikwijls zowel als bij de Florentijnen die verfijning van
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trekken, dat lichten van den geest door het vlees zelf, die natuurlijke gratie, die het
kenmerk zijn van een zeer ontwikkeld ras, van een ras dat eeuwen lang, geslacht
op geslacht, door cultuur werd veredeld. Maar dan kwam de opstand tegen Spanje,
de strijd die Noord en Zuid in eenzelfde opgolving van heldhaftigheid verenigde, en
die helaas hetzelfde verloop niet had voor ons als voor U. Dat het niet aan de
Vlamingen gelegen heeft, zo ze door Spanje eindelijk overwonnen werden, wie is
er die het niet weet? De Waalse adel viel ons af, - Antwerpen moest ten laatste voor
de overmacht bezwijken: 1585! Daar beginnen de tijden van kwijning en langzamen
dood. Het hart van Vlaanderen houdt op te kloppen. Al wie ten onzent een kracht
was, een vrije geest, week uit naar het Noorden, en ik hoef U niet te herinneren aan
het grote deel dat Vlamingen namen aan den opbouw en den bloei van de Republiek
der Verenigde Provinciën. Het zwaartepunt der Nederlandse beschaving had zich
naar het Noorden verplaatst. Het Zuiden, uitgemergeld door den strijd en de
uitwijkingen, verviel onder het juk van monniken en Jezuïeten. Gij hieldt het klein,
door de Schelde te sluiten, en dat was natuurlijk ook, en even onbezonnen ware 't,
zo wij daarover gingen klagen, als dat gij er U op verheffen zoudt. En naarmate ons
volk verarmde en verwilderde, nam de Franse invloed toe, won overal veld onder
de hogere standen. Wij wàren een overwonnen volk en we gaan nu nog altijd gebukt
onder de verdoemenis van die eeuwen.
De Franse invloed. Ik hoef U wel niet te leren, dat die van veel vroeger dagtekent,
van het begin zelf onzer
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Vlaamse beschaving, in de 13de eeuw, en dat zoveel van dien Fransen invloed ons
als 't ware in 't bloed is overgegaan, maakt een der nuances uit, die tussen Zuiden
Noord-Nederland altijd bestaan hebben. Die invloed heeft ons oneindig veel goeds
gedaan, in tijden toen we zelf flink op onze benen stonden, toen we genoeg eigen
kracht bezaten, om hetgeen van buiten de grenzen van ons taaleigen kwam, in ons
tot eigen vlees om te werken. Maar in de 15de eeuw, onder de hertogen van
Bourgondië, werd die invloed reeds zeer bedenkelijk. Wij assimileerden hem zo
goed niet meer. Hij kreeg te veel overwicht, en was toen niet bij machte om ons
nieuw jong leven toe te voeren, maar bracht ons veeleer verbastering. Er zijn daar
twee zaken te onderscheiden: het natuurlijke uitstralingsvermogen ener mooie
beschaving, - er is nooit ofte nimmer reden geweest om zulk een
uitstralingsvermogen te keer te gaan. Het gehoorzaamt eenvoudig aan een wet van
meerderheid des geestes. Het is maar normaal dat deze meerderheid, voor zich,
nieuwe gebieden verovert. Maar naast die organische kwam een meer mechanische
invloed, die van de heren des lands en van het hof uitging. Een Frans hertog, die
op centralisatie afstuurde, en een Frans hof, dat betekende weldra een verfranst
middenbestuur, een verfranste aristocratie. Toen dan in de 17de en 18de eeuw de
Belgische gewesten in economisch en staatkundig opzicht altijd meer achteruitgingen,
werd de verfransing van uit Brussel steeds schadelijker. Het onderwijs was
erbarmelijk, de hogere standen spraken de taal der fijnere kultuur, het Frans, en
het Nederlands was een onbeschaafd dialect geworden,
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een patois voof het lagere volk. En dan kwam de Franse revolutie, met haar droom
van een algemene broederlijkheid... of de dood, - met haar alles-gelijkmakend ideaal,
dat niet geschikt was om verwaarloosde dialecten op te helpen. En dan weer de
inlijving, Napoleon's dwinglandij... Beseft ge nu, wat we geworden waren in 1815,
toen we weer met Noord-Nederland werden verenigd? Vondt gij daar nog wel het
oude Vlaamse ras, dat in de 16de eeuw naast U stond in dezelfde glorie van
mannelijke kracht? Nu was dat Vlaamse ras ten onder gebracht, vernederd, vertrapt,
in onwetendheid gedompeld, uitgezogen. Aan U hebben we 't te danken, dat een
heropbeuring weer mogelijk werd. Maar helaas, die 15 jaren onzer vereniging bleken
wel voldoende om in het Vlaamse land enige kiemen van nationaal leven weer te
doen schieten, doch niet om het plantje tot een krachtigen boom te laten groeien.
De grond was te mager. Hij was al te lang braak blijven liggen. Binnen zo kort een
spanne tijds kan men in een moerassige hei geen eiken tot vollen wasdom brengen.
En er is wat anders: de nuances, die er tussen ons volkskarakter en het Uwe in de
Middeleeuwen konden bestaan, die nuances die ons toen niet van elkaar scheidden,
maar veeleer aan het Nederlandse volk de schoonheid schonken van een leven
veelkleurig en toch één van toon, die schakeringen waren nu vaak tot dissonanties
verscherpt. Sedert twee eeuwen waren de grondslagen van onze cultuur andere
geweest, de twee volkeren, het Hollandse en het Belgische, hadden zich op
hemelsbreed-verschillende wijze ontwikkeld. Wat de langzame, heimelijke werking
der geschiedenis gedurende
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twee eeuwen had losgemaakt, kon niet zo dadelijk weer ineengezet worden. We
mogen de omwenteling van 't jaar '30 diep betreuren, maar daarbij bekennen, dat
ze nog door wat anders te verklaren is dan oppervlakkig misverstand, door wat
anders nog dan de zichtbare factoren die er, in 't jaar '30 zelf, de onmiddellijke
aanleiding toe gaven. Het Vlaamse volk was een kreupel volk, het kon nog niet recht
lopen. Het werd weer in zijn ellende teruggeduwd, ellende naar lichaam en geest.
De mannen van 't jaar '30 haalden door het mooie werk dier 15 jaren een brutale
streep; daar kwam de vreeslijke weeromstuit. Bij de partij die door de omwenteling
in België de overhand kreeg was die reactie tegen de vernederlandsing
onvermijdelijk. Die politiek was noodlottig voor het Vlaamse land, maar, historisch
beschouwd, verschijnt ze toch als enigszins logisch. Zij was bezield door de
denkbeelden van het Franse liberalisme: Rogier en zijn vrienden wilden van den
Staat een sterke macht maken, en van het jonge Koninkrijk België een werkelijke
eenheid. De particularistische neigingen, die een nationale traditie waren, moesten
verlamd. Een Belgische natie bestond er eigenlijk niet, maar de mannen van 't jaar
'30 wilden die helpen vormen. Al wat de nationale eenheid bevorderen moest,
wensten ze in de hand te werken. En dat gebeurde ten koste van het Vlaamse land,
omdat hetgeen in het Vlaamse land eigen nationaal leven mocht genoemd worden,
och, het was zo weinig, daar nog zo futloos lag. Wee den overwonnenen! De
geschiedenis is niet sentimenteel. Overigens ontwikkelde zich in die jaren de Waalse
nijverheid, in het koolmijnengebied: De liberale partij
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was de partij der nijverheid, en het opkomend industrialisme eiste ook
centralisering, centralisering die de grote steden zou bevoordeligen tegenover het
platteland, - en in de grote steden waren de leidende standen tenemaal verfranst.
Bedenkt verder dat de regering Waals was en de economische belangen van het
Vlaamse land verwaarloosde: zij scheen alleen maar oog te hebben voor de Waalse
industrie. Weet gij dat het Vlaamse volk, na 't jaar '30, slag op slag geteisterd werd
door zware rampen, achteruitgang der vlasnijverheid, misoogsten, aardappelziekte,
waarvan 't gevolg een echte hongersnood was, zo wreed dat oude mensen er nu
nog weten van te vertellen? Het klinke niet overdreven, als ik zeg dat Vlaanderen
in dien tijd een tweede Ierland geworden was. De bevolking nam af, het getal der
behoeftigen en der misdadigers klom op aanzienlijke wijze. Al de ziekten die de
ellende achter zich sleept, kwamen het Vlaamse ras van binnen aanvreten. Ja, het
ras zelf verviel, er werden bijna tweemaal meer Vlamingen dan Walen onbekwaam
verklaard voor den soldatendienst. Die achteruitgang van het ras nam volgens de
statistieken toe tot ongeveer 1850. Eerst na 1860 valt weer een flauwe verbetering
waar te nemen. Onder de wantoestanden waartoe het Vlaamse volk toen gedoemd
werd, lijdt het nu nog. Beseft gij dat wel, Mijne Heren, wanneer gij soms verwonderd
vraagt waarom het Vlaamse volk niet krachtdadiger tegen zijn verdrukkers opstaat?
Maar ik wil er U meer van zeggen, want ge moet begrijpen wat onze strijd is.
Denkt aan de ellende des geestes, die voortvloeien moest uit de taalpolitiek der
mannen van 't jaar '30. Een der eerste daden van het
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Voorlopig Bewind was de erkenning van het Frans als enig officiële taal. Dat was
natuurlijk, voor wie de geschiedenis kent, en weet dat de nieuwe gedachte Frans
was. Er werd dan, voor alle bedieningen, uitgegaan van de stelling dat de kennis
van het Vlaams niet verplichtend was. De Grondwet sprak wel van ‘taalvrijheid’,
maar het woordje ‘vrijheid’, waarmede men zoveel mensen in de luren heeft gelegd,
sedert de verre tijden, toen ze met bizonder ontzag naar abstracte woorden zijn
gaan opkijken, het onnozele woordje ‘vrijheid’ was zelden zo onnozel als daar, in
de Belgische Grondwet: want wie ziet niet in, dat de taalvrijheid der beambten
regelrecht indruiste tegen de taalvrijheid der bevolking? En dus moest de bevolking
hààr recht opofferen, want wie weet er niet, dat voor het bestuur het publiek er is
ter wille van den beambte, en niet de beambte ter wille van het publiek. Dus, alle
maatschappelijke levensorganen waar de Staat over waakt, moesten Frans zijn: in
het leger was alles Frans, voor 't gerecht was alles Frans, in het bestuur en in 't
onderwijs was alles Frans.
Alles wat van boven kwam was voortaan Frans. Sedert zo langen tijd, met
uitzondering van die 15 jaren die onze zogenaamde onafhankelijkheid voorafgingen,
sedert zo langen tijd was het Frans de taal der hogere cultuur in Vlaanderen. Nu
werd die verfransing stelselmatiger dan ooit doorgedreven.
Weldra ontstond noodzakelijkerwijs de Vlaamse reactie. Flaminganten gingen op
hun achterste poten staan, bonden den strijd aan tegen de franskiljons of franselaars.
De Vlaamse Beweging ging voortdurend vooruit en slaagde er in om enkele wetten
ten voordele
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van het Nederlands los te krijgen. Toch is ze nog zeer verre van haar einddoel
af. Nu staan de strijdmachten vechtensgereed tegenover elkaar. De beslissende
slag moet nog geleverd worden.
Is de verfransing dan geen geluk voor Vlaams-België, zoals de franselaars menen?
Frans is toch een taal met veel uitgebreider gebied dan Nederlands. En ze wijzen
op Verhaeren, op Maeterlinck. Met uw Vlaams, zeggen ze, blijft ge zielig in een
hoekje zitten. Door het Frans wordt ge eerst in de grote Europese familie opgenomen.
Zo wordt er over de taal gepraat als ware die een willekeurig iets, een werktuig
dat men zo maar naar verkiezen opneemt of weer weggooit of tegen een ander
inruilt. Kan men dan tussen twee talen kiezen, als tussen twee merken champagne:
hou-je van zoet? Neen, geef me liever extra dry! De taal is ook een levend stuk van
onze menselijkheid, is verweven met alles wat onze manier van denken en voelen
heeft bepaald, zit met duizenden wortels in het verleden, het verleden dat men niet
met een streep van de pen wegcijferen kan, het verleden dat geen verleden is, want
in ons zelf leeft het als actuele werkelijkheid voort. Zeker, een mens kan van taal
veranderen, zelfs een hele klasse van mensen, in bizondere omstandigheden. Maar
het is even moeilijk de massa van een volk van taal te doen veranderen, als van
religie. En de feiten komen dat genoegzaam bewijzen: al werd nog zoveel in het
werk gesteld om, zoals Rogier in 1834 schreef, het Germaans element te verdringen,
het Vlaamse volk is Vlaams gebleven, en werd sedert een halve eeuw zijn Vlaamse
ziel meer en meer bewust.

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 4

85
En daar zit nu de knoop. Ik wil de vraag thans niet beschouwen uit het oogpunt van
't gevoel, noch zelfs uit het oogpunt der rechtvaardigheid, al mag men, in zake
taalpolitiek, die begrippen niet uitschakelen. Maar ik stel me nu eenvoudig op het
zuiver-reslistische standpunt der cultuur. Een modern volk heeft een grote cultuurtaal
nodig; zolang het op een dialect teert, blijft het afgezonderd van de grote Europese
stromingen. Maar dit verwijten we den Fransen invloed: dat hij de bronnen van een
echt nationale Vlaamse cultuur stelpt, terwijl het Frans toch onmachtig blijkt in
Vlaams-België de rol van een grote cultuurtaal op voldoende wijze te spelen.
Want het Frans blijft eigenlijk tot een zeer kleine minderheid der bevolking beperkt.
Dat is iets wat de Noord-Nederlander niet vermoedt, als hij zo maar enkele steden
aandoet. Laat U niet door uiterlijken schijn bedriegen: alles is niet Frans, wat er
Frans uitziet. Bij nader bekijken zult ge gewoonlijk ondervinden, dat het Frans niet
meer is dan een vernisje over de Vlaamse werkelijkheid. Krabt men dat laagje vernis
weg, dan komt de Vlaamse werkelijkheid te voorschijn, maar die Vlaamse
werkelijkheid is dof, verroest: om te blinken moet ze eerst nog eens duchtig gewreven
en gepoetst worden. Laten we die beeldspraak varen om op de feiten te wijzen.
Volgens de statistiek van 1900 bedroegen de Vlaamse provincies, waarbij ik de
Vlaamse arrondissementen van Brabant reken, namelijk Leuven en Brussel, een
bevolking van (in globale cijfers) 3.700.000 inwoners. Daarvan kenden 2.800.000
uitsluitend Vlaams, 200.000 uitsluitend Frans, 700.000
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Vlaams en Frans. In België, ongeveer 3.000.000 uitsluitend Vlaams. Laten we voor
een ogenblik de Vlaamse arrondissementen der provincie Brabant met de hoofdstad
aan kant, om alleen met de vier overwegend Vlaamse provincies rekening te houden,
dan komen we tot de volgende cijfers: Vlaams alleen: 2.266.000; Frans alleen:
54.000; Frans en Vlaams 373.000. - Ik wijs u vooral op het zeer geringe aantal
tweetaligen. Nemen we de 14 grootste Vlaamse steden bijeen (buiten de steden
zijn er haast geen Franssprekenden) dan stellen we vast dat daar ongeveer 1/5
Frans kent (hoeveel Frans zullen we maar niet nagaan!), 4/5 kennen uitsluitend
Vlaams. - En wilt ge weten welke de verhouding is te Brussel, de meest verfranste
stad, de hoofdstad vanwaar de verfransing over het Vlaamse land uitgaat: volgens
de jongste volksoptelling: alleen Frans 180.000, alleen Vlaams 145.000, Vlaams
en Frans: 261.000. Vooral Frans 319.500, vooral Vlaams 286.500. Gelieve op te
merken dat de wijze, waarop de vraag naar de taal gesteld was, een zeker overwicht
aan het Frans moest geven. Er werd niet gevraagd: welke taal beschouwt gij als
Uw moedertaal, of: welke taal spreekt gij in den huiskring? maar wel: welke taal
spreekt gij het meest? Daar het Frans de taal is van middenbestuur, leger, handel,
enz., zijn er vele Vlamingen, Vlaamsgezinden zelfs, die door hun ambtsbezigheid
of betrekking genoodzaakt zijn, meer Frans dan Vlaams te spreken. Maar dat nu
daargelaten stellen we vast, dat te Brussel, de verfranste stad bij uitnemendheid,
het aantal Vlaamssprekenden op weinig na even hoog is als het aantal
Franssprekenden. En vatten we dit alles te zamen, dan
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komen we tot de slotsom dat in het Vlaamse land de over-over-grote meerderheid
der bevolking buiten welken invloed ook der Franse cultuurtaal staat. En daarom
zeggen de flaminganten: aan het Nederlands komt daar de rol van grote cultuurtaal
toe, het Nederlands alleen kan de algemene cultuur in de massa-zelf van het volk
doen dringen.
Het Nederlands - we zijn er nog niet, want de meerderheid der Vlaamse bevolking
spreekt dialect, en het is juist het streven der flaminganten om, door middel van het
volksonderwijs, waar nog zo ongemeen veel voor te doen is, het dialect tot
beschaafde omgangstaal te veredelen. Er bestaat, zoals U allen weet, werkelijk
verschil tussen de West-Vlaamse, Oost-Vlaamse, Brabantse en Limburgse dialecten.
Er is nog groter verschil tussen West-Vlaamse, Oost-Vlaamse, Brabantse en
Limburgse dialecten enerzijds, en de beschaafde omgangstaal van Noord-Nederland
anderzijds. Dat de overgrote meerderheid der Vlaamse bevolking de dialecten niet
te boven komt, is het teken van onze achterlijkheid, en dat verschaft aan het
beschaafde Frans een soort van zedelijk overwicht. Geen enkele flamingant die niet
inziet, dat taaleenheid volstrekt vereiste is, wil het Nederlands als cultuurtaal in
Vlaams-België de rol van het Frans overnemen. Maar vergeten we daarbij niet, dat
taaleenheid niet door eigenmachtig ingrijpen bereikt wordt. In hoofdzaak is dat een
natuurlijk proces: een hechte taaleenheid wordt niet gemaakt, maar groeit. De
Noord-Nederlandse beschaafde omgangstaal, zoals die zich onder de hegemonie
van het Hollands dialect gevormd heeft, aan de Vlamingen opdringen, dat Noord-
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Nederlands beschaafd ineens in de plaats willen stellen van onze dialecten, daar
zou men weinig geluk mee hebben. Het dialect mag niet uitgeschakeld worden, het
is de natuurlijke grondslag van de levende, de als levend gevoelde taal. Dat dialect
kan men geleidelijk opleiden tot beschaafde taal. Men kan het veredelen. Daarbij
is het inachtnemen van een zekere norm onvermijdelijk, en die norm kan geen
andere zijn dan het Noord-Nederlands. De voedingsbodem van de taal is de cultuur;
ware er in Vlaams-België één gewest, dat in de vorming van een nationale cultuur
een overwegende rol ging spelen, dan zou het dialect van dat gewest de overhand
kunnen nemen. Dat is nu 't geval niet. Willen we tot taal-eenheid geraken, dan is
alleen aanpassing onzer dialecten aan het Noord-Nederlands Beschaafd mogelijk.
Sedert een twintigtal jaren heeft het algemeen Nederlands in België ruim veld
gewonnen, en men hoeft dus niet bezorgd om de toekomst te zijn. Zeker, de taal
van de kunst grijpt gaarne naar het oorspronkelijke, pittige, levende volkswoord, de
kunstenaar zag niet graag het sap in de vlezige jonge ranken van de volkstaal
verdorren, maar dat is ten allen tijde het volle recht van de vormenscheppende
literatuur geweest. Wat zou men daar de kunst, die 't eigenaardige en het levende
wenst, naar schoolmeesterachtige inzichten gaan tuchtigen? Maar het verschijnsel
van een sterk dialectisch gekleurd Nederlands blijft tot de literatuur beperkt, tot een
deel van onze literatuur, en hoeft U dus niet bevreesd te maken omtrent het
veldwinnen van een algemene beschaafde omgangstaal, taal der ontwikkelden, taal
der cultuur, die zich bij het Noord-Nederlands

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 4

89
aansluit, aan het Noord-Nederlands aanpast. Alleen, en hier wens ik uitdrukkelijk
op te wijzen: taaleenheid worde geen taaleenvormigheid; men late den droom van
taaleenvormigheid aan een verouderde paedagogie over. De Noord-Nederlander
moet het goed recht inzien van allerlei Vlaamse eigenaardigheid in woorden en
zegswijzen en zinswendingen, en die niet hooghartig als on-Nederlands
brandmerken. Wat enigszins anders klinkt dan in Holland is daarom niet noodzakelijk
on-Nederlands. Het Nederlands volkskarakter neigt meer tot eigenaardige
verscheidenheid dan naar straffe reglementering. We moeten streven naar
aanvoeling en eenheid, doch zonder de wetten van het natuurlijke taalleven te
krenken.
Zo meen ik nu den strijd duidelijk te hebben omschreven: het is een strijd tussen
Frans en Nederlands om den voorrang als cultuurtaal in Vlaams-België.
Welke zijn toch de gevolgen van 't overheersen van 't Frans? Bedenkt maar wat
het betekent, dat de ontwikkelden één taal spreken, en het volk spreekt er een
andere. Waar zo iets geschiedt, waar de volkstaal zich niet met den geest normaal
ontwikkelen kan, is de grondslag zelf van een nationale cultuur aangetast, de bronnen
zelf van het nationaal leven zijn vergiftigd. Bedenkt maar wat het voor een volk
betekent, als degene die slechts lager onderwijs geniet zich daar twee cultuurtalen
moet laten opdringen, en in de korte spanne tijds waarover hij beschikt geen enkele
behoorlijk aanleren kan, en dan eigenlijk geen taal meer bezit; hij heeft zijn kostbaren
tijd verbeuzeld - dien hij zo nodig had om te leren zien en denken - met het aanleren
van een mond-
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volletje Frans, dat hij, buiten Brussel, weldra vergeet. Maar zijn eigen taal heeft
hij ook niet behoorlijk kunnen aanleren, bij gebrek aan tijd, en hij blijft dus met zijn
dialect zitten. Zonder horizon, zonder geestelijke voeling met de grote wereld die
buiten zijn dagelijks gedoe ligt. Bedenkt dan verder wat het voor een volk betekent,
dat het gehele hoger onderwijs Frans is, buiten enkele leergangen in de Germaanse
philologie. Dat er op dit ogenblik nog, in geheel Vlaams-België, geen enkele
geneesheer, ingenieur, beoefenaar van natuur-wetenschappen of mathesis, geen
enkele leraar in de geschiedenis, aardrijkskunde, wijsbegeerte, of oude talen, kortom,
geen enkele geleerde buiten den germanist is, wien niet de hele wetenschap in 't
Frans werd ingepompt, geen enkele die, gedurende zijn studiën, één woord
Nederlands van het gestoelte heeft horen klinken. Verfransing der ontwikkelden,
onwetendheid en armoede in de massa: geen licht dat van boven neersijpelt,
beneden zit men in het donker. Hoe ziet er onze bevolking thans uit: bovenaan een
kleine kaste van geheel-verfransten, en daarnaast een aantal mensen die zich door
eigen energie tot echte Vlamingen van top tot teen hebben opgewerkt. Daaronder
dan de ruimere groep der halfverfransten, burgerij die door het tweetalig middelbaar
onderwijs is gegaan, of in den handel wat Frans geleerd heeft: de halfslachtigen,
mossel noch vis, die prof. Bolland één voor allemaal tot vermuilezelden heeft
gestempeld. Dat zijn die wezens zonder eigenaardigen, schonen levensvorm, zonder
stijl, zonder kracht, zonder zelfstandigheid en zelfwaardigheid, die niet goed kunnen
denken, doordat ze niet goed kunnen spreken, door hun
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onvoldoende kennis van Nederlands en van Frans tegenover elk anderen Europeër
tot ondergeschiktheid gedoemd. Wat hebben die van de Franse cultuur? God beware
me: ze zijn er de caricatuur van. Mijn bewondering en liefde voor de heuse Franse
cultuur is al te groot, dan dat ik die vulgaire lammelingen niet zou verafschuwen,
die slechts een flauwe weerschijn zijn van een beschaving, die met hun diepst en
volledigst wezen niet strookt en waar ze in den grond niets van begrijpen. Hun
verbasterde halfslachtigheid doemt ze tot onmacht. Waar is hun vrijheid, dat zelfzeker
en zwierig gemak van zeggen en doen, wanneer het eigenste, het wezenlijkste in
hen vergeten, schamel en onvruchtbaar ligt, overgroeid door woekergewas? Vrijheid
is niet afwezigheid van dwang, vrijheid is macht om zichzelf te zijn. Ik houd van den
mens die is wat hij is; die geheel is, wat hij in den grond is. Hebben die lui iets dat
ge cultuur moogt noemen? Neen, cultuur is niet het bezitten van een beetje kennis;
echte cultuur is een zeker evenwicht van al de krachten van den mens, een zeker
evenwicht ook met de krachten die zijn omgeving uitmaken; cultuur is een innerlijke
eenheid, en daar de mens toch nooit alleen staat en zelfs niet alleen kàn staan:
innerlijke eenheid aangepast aan zijn wereld, in overeenstemming met de wereld
waarin hij werken moet. Er is geen cultuur zonder zelfstandigheid. Men kan 't in één
woord uitdrukken: cultuur is stijl, stijl is de uiterlijke vorm van cultuur, - stijl is schone
vorm, die samenbindende kracht heeft. De half-verfransten hebben géén cultuur,
behoren tot geen enkele, zitten eeuwig tussen twee stoelen.
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En onder hen dan: de overgrote meerderheid der Vlaamse bevolking, 3 millioen
mensen die alleen Vlaams spreken en geen aanraking met hoger intellectueel leven
kunnen hebben, doordat dat hoger intellectueel leven Frans is, - de tobbers, de
wroeters, de koelies die in hun eigen land moeten onderdoen voor Walen en Duitsers,
want dezen hebben degelijk vakonderwijs kunnen genieten en zijn dus beter
gewapend om in allerlei takken van bedrijf de beste betrekkingen te bekomen.
Beseft ge nu, waar onze strijd om gaat, en de moeilijkheden, en dat het hier niet
alleen op ‘willen’ aankomt; dat ons nog veel meer in den weg staat dan een paar
wetteksten, maar dat we strijden tegen een gehelen samenhang van stevige vormen
en diep ingewortelde krachten, die samen het Belgische leven uitmaken? We strijden
tegen een ziekte die het Vlaamse volk zelf in 't merg zit. Gij zegt ons: de Vlamingen
zijn de meerderheid in 't land, waarom drijven zij hun wil niet door? Ik antwoord U:
de werklieden en voortbrengers zijn de meerderheid in de maatschappij, waarom
zijn zij de bazen niet? Het is een lelijke kringloop: als we op een welbewust volk
mochten steunen, dan was de zege spoedig behaald; maar alleen een werking van
bovenaf kan het volk bewust maken, en de hogere standen worden juist voortdurend
verfranst door het onderwijs. Wat is het volk, waar we op steunen moeten? De
boeren? Die stellen geen belang in een gedachtenstrijd. De kleine neringdoenden?
Evenmin. De werklui? Die lagere klassen blijven verstoken van elken beschavenden
invloed, doordat de beschaving

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 4

93
aant.

van boven Frans spreekt. De Vlaamse arbeider staat daarom zozeer achter bij
den Waalsen, er is overigens haast geen Vlaams vakonderwijs - er is geen goed
Vlaams vakonderwijs mogelijk, omdat er geen Vlaamse hogeschool bestaat die de
leraars zou vormen. En er is geen Vlaamse hogeschool doordat de bourgeoisie
verfranst is, en meester van den toestand blijft: en ze blijft meester van den toestand
zolang het volk niet door de werking van een Vlaamse hogeschool wat meer
ontwikkeld wordt. - En zo is 't voor alle maatschappelijke machten. Het Frans is het
teken geworden van de heersende standen, dus ook, in de ogen van de kleinburgerij
en het mindere volk, van de geestesmeerderheid, van de deftigheid, van hetgeen
netjes en ‘comme il faut’ is, - het Frans is de gewone omgangstaal onder
ontwikkelden.
Ik schilder U den toestand wat donkerder af dan hij is. De enorme vooruitgang
van de Vlaamse beweging, alles wat we tot nu toe, stap voor stap, verkregen en
veroverd hebben, bewijst dat de kringloop niet hopeloos gesloten was.
Het volk is wel zeer onwetend en zonder cultuur, maar in dat volk leeft toch een
duister gevoel, een onbewuste drang, een instinct waardoor het zich dragen laat:
ik bedoel hier vooral het volk uit de steden, maar ook op het platteland is soms het
gevoel van eigenwaarde ontwaakt, en meteen het gevoel voor de moedertaal.
Tien jaren geleden hadde niemand durven voorspellen, dat men dat volk
geestdriftig zou kunnen stemmen met de vraag der Vlaamse Hogeschool. Waar
een spreker
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dat onderwerp aanroert, wordt hij nu wild toegejuicht en toegejubeld: ze kunnen
wellicht niet duidelijk zeggen waarom, maar ze voelen instinctief dat er redding
komen moet, en dat ze van daar komen zal. Als de propaganda zo doorgezet wordt,
dan zal over enige jaren in ieder kiesdistrict de Vlaamse volkswil kunnen
opgedrongen worden. Er wórdt geluisterd naar de Vlaamse stemmen die dat volk
bereiken. En dat is nu de andere zijde van het vraagstuk: de stukjes wet, die een
minderheid van flaminganten door jarenlang hardnekkig doordrijven toch
afgedwongen hebben, die hebben toch al wat voortgebracht: door de wet van 1883
op 't middelbaar onderwijs groeit het aantal Vlamingen aan, die behoorlijk Nederlands
kennen. Bij velen, zeer velen, spreekt het bloed toch luider dan de conventie, die
Frans voor deftiger houdt. Antwerpen is Vlaams. De meerderheid van den hogeren
stand mag nog verfranst zijn, de Nederlandse minderheid neemt gestadig toe en
haar invloed laat zich altijd sterker gevoelen. Bedenkt maar welke logge massa hier
aan den gang moest gebracht worden, tegen welke vastgewortelde stomme krachten
van vooroordeel hier te kampen viel, terwijl toch in 't begin haast de gehele
intellectuele wereld, het kapitaal, handel en nijverheid, leger, openbaar leven, bestuur
en onderwijs, alles Frans was: hegemonie van de Franssprekenden op politiek,
economisch en intellectueel gebied! De verfransing van den hogeren stand had
voor gevolg de onwetendheid van den lageren stand, van de cultuur afgesneden.
En de onwetendheid van den lageren stand had voor gevolg, dat men de verfransing
van den hogeren stand niet te keer kan gaan. In beide bestand-
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delen van die verhouding waren dus slechts kleine veranderingen mogelijk, geen
variaties op grote schaal. Houdt gij daar rekening mee, dan zult gij het een wonder
noemen, dat we reeds zoveel bereikt hebben. Bewondert het dat enkele welbewuste
keikoppen van flaminganten, die eerst alleen stonden, verguisd, verdacht, op alle
wijze tegengewerkt, de Vlaamse Beweging toch aan 't rollen kregen, - bewondert
het, dat ze toch wet op wet ten gunste van het Nederlands uit de handen van een
onwillig Parlement losrukten, en dat ze steeds talrijker werden, en nu uit alle hoeken
en kanten te voorschijn komen, zodat we in de laatste 15 jaren meer veld gewonnen
hebben dan in de halve eeuw die voorafging, en er nu een Vlaams leger van
intellectuelen bestaat, dat een macht is, terwijl het volk altijd duidelijker de stem van
verheffing hoort (Roeselare-Kunstdag) - ja, bewondert het, dat het Vlaamse volk,
eeuwen lang vertrapt, nog zulke schatten aan gave kracht blijkt te bezitten, zoveel
leven van binnen in, en zijn Vlaams hart zuiver heeft gehouden, dat Vlaamse hart
dat nu altijd luider en luider klopt, in zijn feesten, in zijn betogingen, in zijn muziek,
fris en groots, in zijn literatuur, - ja, bewondert het, dat we niet alleen meer een
Vlaamse schilderkunst, maar een Vlaamse muziek hebben, een Vlaamse literatuur
die, wat de kwaliteit betreft (haar rijke verscheidenheid), niet minder is dan de uwe,
en dat alles gevoed door de sappen van eigen bodem, als opgestuwd door de
onbewuste kracht van dat volk, uit dat volk gegroeid als een boom, tegen alle
wanweer en windengeweld in, een boom zo groot dat hij de wolken gaat vaneen
scheuren, en daar staat vol zon, vol vogelen, vol zegen voor het land.
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Dat alles is de Vlaamse Beweging: bewondert ze, - ik wens U toe, ze te bewonderen!
Maar beschouwen we nu den strijd van Frans en Nederlands in België in verband
met de cultuurmachten, waarvan de taal het werktuig is. Cultuur veronderstelt een
bizondere geesteshouding, een levensstijl. Is hier ook een strijd tussen Romaansen
en Germaansen levensstijl? Ja en neen.
De franselaars roepen luid dat de flaminganten de Franse cultuur in België willen
vernietigen. Daar is niets van: de strijd tegen het overwicht van het Frans is geen
strijd tegen de Franse cultuur zelve. Maar: het streven der Fransen om ons het
Frans op te dringen, is werkelijk een strijd tegen de Germaanse cultuur.
De Franse invloed wordt in België van uit Frankrijk rijkelijk gesteund. Hij treedt
aanvallend op tegen elken anderen cultuurinvloed die uit het Noorden of het Oosten
komen zou. Voor de franselaars is de Franse cultuur niet een cultuur, waarmee het
Belgische volk zijn voordeel kan doen, nevens het goede, dat in een andere cultuur
te vinden is. Neen, België is een wingewest voor Franse cultuur, bij uitsluiting van
alle andere. Het ware niet de minste verdienste van de Vlaamse Beweging als ze
er in slaagde, niet alleen Vlaanderen, maar ook het Franssprekende gedeelte van
België te zuiveren van die eenzijdigheid, die in de moderne wereld aandoet als een
anachronisme. Die Franse invloed werkt exclusief. België ontvangt minstens 9/10
van zijn geestelijk voedsel uit Frankrijk. We hebben daar een bizonder ras van
cyclopen, met één enkel oog, dat
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steeds naar Parijs gericht is. Onze kranten, zelfs wanneer ze niet al te getrouw
al de zwenkingen van de Franse politiek meemaken, zijn toch helemaal op Franse
leest geschoeid, ze zien niet anders, kennen niet anders dan Parijs. Van de flauwste
klucht die te Parijs gespeeld wordt geven ze verslag, maar het hoogste geestesleven
in Engeland, in Holland, in Duitsland, - wat zeg ik: het geestesleven van ons eigen
Vlaamse land, dat telt niet mee, en mag niet meetellen. Uit andere landen hebben
we toch niets te leren! Wat kan ons de machtige sociale en economische organisatie
van Duitsland schelen? En de Duitse wetenschap, de Duitse techniek? Heeft iemand
het verleden jaar niet parmantig uitgesproken: les Allemands qui se sont établis en
Belgique sont vite assimilés par les Belges: et cela se comprend aisément, car ils
sont plus près que nous de la barbarie (wij zijn namelijk dichter bij Frankrijk!) Wie
heeft dat gezegd? Ik durf het haast niet bekennen: de deken der Faculteit van
Wijsbegeerte en Letteren der Hogeschool van Luik. Dagelijks treffen we hier brave
lui aan, die zich Duitsland niet anders voorstellen dan onder de gedaante van ‘le
caporalisme prussien’. Ze zeggen en schrijven voortdurend, dat de Nederlandse
professoren, die een wereldberoemdheid genieten, een Lorentz, een Zeeman, een
de Vries, een Kamerlingh Onnes, een van der Waals, geen Nederlandse werken
uitgeven. Weet U wel, dat er in het Belgisch parlement een volksvertegenwoordiger
prijkt, die daar beweren durfde, dat in de Nederlandse universiteiten het onderwijs
niet in het Nederlands wordt gegeven, daar het Nederlands geen taal is, waarin
wetenschap kan meegedeeld worden?
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Ja, voor zulke teratologische verschijnselen mag men wel zeggen, dat niet de
onpeilbare hemel met al zijn sterren, en niet de onafzienbare vlakte van den Oceaan,
ons zozeer het gevoel van het oneindige geven, als wel de menselijke domheid. Ze
lopen over van vooroordelen. En dat zij, met hun brutale onwetendheid, in de
Belgische pers, in de Belgische tijdschriften, den doorslag geven, dat brengt met
zich een schandelijke beperking en verarming van het Belgische geestesleven. De
voorvechters der Franse cultuur zijn niet alleen bezield door den kleingeestigen en
blinden haat tegen alles wat Duits is, maar door het verbijsterend geloof, dat het
Frans de universele taal der beschaving is, de taal die het best de nieuwe
denkbeelden over de wereld strooit, de taal die het meest geschikt is om de
intellectuele eenheid van Europa uit te maken, de taal waarin de denkbeelden op
de duidelijkste en meest universele wijze uitgedrukt worden. Het spreekt vanzelf
dat de mensen die zulks beweren, nooit een andere taal dan het Frans kennen. Ze
stellen zich gemakkelijk voor, dat Parijs de wereld is. Die illusie gaat gepaard met
deze andere: dat alles wat van enig belang is, in de Europese geesteswereld, in
het Frans vertaald is. O ja! Het boek van Prof. Holeman b.v.! Wat blijven ze, met al
hun bluf, toch zielig in hun hoekje zitten, op hun klein hoopje boeken, terwijl overal
rondom hen de moderne wereld aan 't werk is, verfrist door de nieuwe gedachten
die als zeewinden uit Noord en Zuid en Oost en West waaien. Het zijn de
achterblijvers, en de moderne wereld laat ze zitten, ze kunnen zich maar als kleine
kinderen met al hun mooie tirades vermaken. Ze zijn een overwonnen standpunt,
iets dat
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zich aan de grootheid van de moderne wereld niet aanpassen wil. Ja, in België
vertegenwoordigen die franselaars het provinciale. Ze behoren tot één provincie
van Europa, spreek hun niet van wat er buiten hun provincie omgaat. Zij zijn de
opbouwers van den Fransen muur die ons omsloten houdt, zij zijn het, met al hun
achterlijke inzichten, die ons land beletten met de wereldbeschaving mee te gaan.
En ze durven beweren dat de flaminganten, door hun hangen aan een kleine taal,
hun land willen afzonderen, zich achter een Chinesen muur opsluiten. Wat een
misverstand! Wij willen een sterk nationaal leven, gebouwd op den grondslag der
volkstaal, maar dat sluit toch niet het gezonde internationalisme uit, dat een vereiste
van het moderne leven is. Integendeel! Ik heb het vroeger aldus eens geformuleerd:
Om iets te zijn moeten we Vlamingen zijn - We zullen Vlamingen zijn om Europeërs
te worden.
Nationaal en internationaal zijn toch geen tegenovergestelde begrippen. Evenmin
als individualisme het tegendeel van gemeenschapsgevoel zou zijn. Individualisme
bestaat niet hierin, dat men slechts een deel van zijn menselijk wezen ontwikkelen
zou, datgene wat van ieder mens een uitzondering maakt; maar wel zijn geheel
menselijk wezen, in Goethischen zin: hoe meer een mens zich dan ontwikkelt, hoe
meer ook hij de solidariteit voelt met al wat hem omringt, wat zijn wereld uitmaakt.
Wat ik hier van een mens zeg, geldt evenzeer voor een samenhangende groep, bij
voorbeeld een volk, een natie. Het is toch niet denkbaar meer, dat een volk alleen
en uitsluitend zou bouwen op hetgeen in zijn eigen
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verleden ligt. Door de snelheid der verbindingen, de ruime verspreiding van 't
gedrukte woord, de gedurige betrekkingen tussen de verschillende landen, wordt
het ons altijd duidelijker, dat er een algemene Europese beschaving bestaat. Of
beter, een beschaving van het blanke ras, over heel de wereld. Geen
geestesstroming, of ze golft spoedig over alle grenspalen heen. Een gedachte
betaalt geen tolrecht, wordt onmiddellijk de wereld door gezaaid. Het Christendom,
de Renaissance, de Verlichting, de Romantiek, het Socialisme, zijn geen nationale
verschijnselen. De ontwikkeling van de wetenschap en zelfs van de kunst, is
veelmeer Europees dan nationaal. Rubens is niet denkbaar zonder de Italianen, en
de 19de-eeuwse schilderkunst in Europa is niet denkbaar zonder Rubens. Bestaat
er een Franse natuurkunde, of een Engelse wiskunde, of een Duitse scheikunde?
De geestesgeschiedenis van een afzonderlijk volk heeft nooit een geheel uitgemaakt,
kan nu minder dan ooit een geheel uitmaken. Het is eenvoudig een feit dat onder
de ogen valt: geen denkbeeld is er nog, dat alle solidariteit met de Europese gedachte
loochenen kan, waar de Europese beschaving niet aan meegewerkt heeft.
Maar daartegenover staat nu een andere waarheid: dat internationaal leven blijft
van uiterst gering belang, waar het niet op een wel gekenmerkt nationaal leven
inwerkt. Het is hier weer hetzelfde als met een mens zonder persoonlijkheid, die
allerlei invloeden ondergaat, soms de meest tegenstrijdige, zonder die in hemzelf
te verwerken, in hemzelf tot evenwicht en samenhang te brengen. Wij willen eerst:
persoonlijkheid. Wie het nationale leven eerst tracht te slopen, baant niet den weg
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tot wereldcultuur, maar eenvoudig tot oncultuur. Ik kan haast zeggen, dat de
ergste vijanden van de Franse zaak in het Vlaamse land de franselaars zijn, die de
Franse loot niet willen enten op een gezond-Vlaamsen stam. Maar als we eens
eindelijk onszelf zijn, dan hebben we geen reden meer om ons tegen het Frans
schrap te zetten. Vergelijk Holland! en zijn taal met beperkt gebied: een voordeel!
Als we eens fiks op onze eigen benen staan, dan kunnen we tegen een tochtje uit
den vreemde. Waarom zouden we dan onze vensters aan den zuiderkant gaan
sluiten? Waarom zouden we den Fransen gedachtestroom aan de grens gaan
tegenhouden? Te potsierlijk! Gezien onze ligging in Europa en de tradities door de
geschiedenis vastgelegd, ware dat zelfs onmogelijk, ondenkbaar, en ik hoef daar
verder geen woorden over te verliezen. Zulk een politiek mogen de Fransen tegen
het Duits voeren, wij niet tegen het Frans. Zien ze dan niet, hoe schoon ons land
daar in Europa ligt, tussen de grootste naties in, aan den samenloop der Germaanse
en Romaanse beschavingen? België zou in Europa de voornaamste knoop van
werkelijk Europese beschaving kunnen worden. Wil ik U wat zeggen, de echte
cosmopolieten in België zijn de flaminganten. Onder hen treft ge de mensen aan
die goed op de hoogte zijn van wat er in het buitenland omgaat. Streuvels bij
voorbeeld. Onze zending is, België te bevrijden van zijn Frans provincialisme. En
er is voor ons, Vlamingen, zo'n schone harmonie mogelijk tussen Franse en
Germaanse beschaving. Ik spreek hier naar het hart niet van degenen - er zijn er
waarschijnlijk - die menen dat een Vlaamse beschaving een door en door Germaanse
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beschaving zou moeten zijn, dat althans daarnaar zou moeten getracht worden.
Hier neem ik cultuur in den zin dien ik er daareven aan gaf: de samenbindende
vorm, de stijl, de geesteshouding zelf. Het kan dus zijn dat er Vlamingen denken:
laat ons maar het materiaal van ons denken overal vandaan halen waar wat te
vinden is, uit Frankrijk zowel als uit Duitsland, maar houden we ons schrap tegenover
den Fransen levensstijl. Ik moet U toevertrouwen, dat ik niet begrijp, waarom er
geen samenvatting mogelijk is, tussen hetgeen ik als essentieel in de Franse en
essentieel in de Germaanse cultuur beschouw. De Franse cultuur heeft een bizonder
schone uiterlijkheid ontwikkeld, de Germaanse een bizonder schone innerlijkheid.
't Een strijdt niet noodzakelijk tegen 't andere. En als ik van de schone uiterlijkheid
der Franse cultuur spreek, dan wil ik die daarvoor niet lager aangeschreven zien
dan de Germaanse. Er is overigens geen schone vorm zonder inhoud, nietwaar, maar als ge in cultuur vooral den vorm ziet die mens tot mens bindt, den levensstijl,
dan staat in dat opzicht de Franse boven de Germaanse. Die vorm steunt op een
langere traditie, die hem door de eeuwen heen verfijnd en vermooid heeft. De Franse
taal is sedert de 17de eeuw het gevoeligst werktuig geworden der klare en sierlijke
uitdrukking van het verstandelijke in den mens. Het verstandelijke is iets beperkts,
het is de gehele mens niet, - maar van dat verstandelijke heeft Frankrijk den
bekoorlijksten vorm gegeven. En er is nog wat anders: door de lange traditie is die
vorm gemeengoed van het Franse volk geworden. Hij heeft er het hele
gezelschapsleven doordrongen, en die humane hoffelijkheid in den
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dagelijksen omgang van mens tot mens is iets wat het gehele Franse leven op
een hoger plan van schoonheid brengt: dat noem ik eerst een levensstijl! Iets van
den Grieksen geest is door de Renaissance, beter dan elders, in den Fransen geest
overgegaan. En Frankrijk is wellicht niet meer ‘la fille aînée de l'Eglise’, zoals men
zei, maar als ik in het Franse milieu leef, dan denk ik: Frankrijk is nog altijd de oudste
dochter van Minerva. Maar het Noorden heeft andere zijden van het menselijke
ontwikkeld: in het Noorden brandde dat diep-innerlijk leven, waarvan de
middeleeuwse mystiek een uiting is, en uit die mystiek kwam de Hervorming, en in
die eeuwen, dat Frankrijk op het toppunt van zijn macht, de intellectuele schoonheid
tot een soort van gezelschapsdeugd maakte, die de hogere kringen in Europa
veroverde, werkte de piëtistische zuurdesem voort in Duitsland, het toen verscheurde
en vertrapte Duitsland, werkte daar voort niet in den geest der hoger-staanden,
maar in het hart van het volk. En zo moest de reactie tegen het verstandelijke, het
opwellen van het gevoel dat men romantiek noemt, die grote beweging die men als
de gewichtigste omwenteling aan den aanvang van den nieuwsten tijd beschouwen
mag, want heel de negentiende eeuw staat in het teken van het romantisme, daarom, zeg ik, moest het romantisme vooral uit de Germaanse wereld uitbreken.
Het was de zege van het Germaanse gevoel, van het Germaanse gemoed. Het was
niet de klare lijn van den Fransen geest, maar het was de stem uit den afgrond, het
was de kunst van Rembrandt, het was de muziek van Bach en Beethoven, - het
was, om het met één woord tegenover de Franse
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schoonheid te stellen: het was een ethische schoonheid. Maar hebben Mozart en
Goethe die twee werelden in zich niet verenigd, en om tot mijn uitgangspunt terug
te komen, hebben zij niet het bewijs geleverd, dat het essentiële van Romaanse en
Germaanse cultuur niet tegenstrijdig is, maar tot een hogere harmonie kan gebracht
worden? Geen onoverbrugbare antithese bestaat er tussen Fransen geest en
Germaans gemoed: trachten we onszelf, levend midden in Europa, zo volledig
mogelijk te maken. Dat elk van ons trachte zoveel menselijks als maar mogelijk is
in zich tot schonen bloei te brengen, in zich tot schone eenheid te klinken. Dat elk
van ons trachte, in zichzelf, de synthesis te verwezenlijken, die we voor ons volk
dromen.
Ziet gij nu wel, dat onze strijd een strijd is voor dat goddelijke iets, een schoner
menselijkheid? En mag ik me, ten slotte, tot U wenden met de vraag: ziet gij niet,
dat we tevens voor Uw zaak vechten? Wij hebben U nodig, aan Uw cultuur trekken
we ons omhoog. Maar ziet gij niet, dat het behoud en de ontwikkeling der
Nederlandse taal, de bloei der Nederlandse beschaving in België, voor
Noord-Nederland een overgrote betekenis heeft? Of is het dan van geen belang,
dat gij daar voor uw boeken, voor het woord uwer denkers zulk een afzetgebied
verovert, een bevolking van bij en omtrent de 4 millioen zielen? Is het dan van geen
belang, dat zij eens naast U staan, om de Nederlandse beschaving, gaaf en gezond,
boomvast te behouden, tegenover de Romaanse en Germaanse stromingen die
haar komen aanspoelen? Zou er dan in het Koninkrijk der Nederlanden niets
veranderd zijn, moesten wij eens door
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Franse invloeden verzwalpt worden? Bedenkt het wel! Wij staan op de voorposten:
vergeet het niet: voor Uw taal vechten we, voor Uw zaak. Staan we dan broederlijk
naast elkaar!

1912
aant.

Toespraak tot de Vlaamse Wacht

Vlaamse vrienden, - Het is heden de eerste maal dat ik het woord voer in een
flaminganten-meeting, maar ik stel er een eer in, de uitnodiging van de Vlaamse
Wacht te mogen aanvaarden, want ik breng hier het bewijs dat de mannen van de
studie, zij die zich tot nu toe niet geroepen achtten op het politieke forum te
verschijnen, ditmaal niet kunnen blijven zitten, maar gedreven door al wat ze aan
leven in zich voelen met U meetrekken ten strijde.
Als ik met redelijke maar onwetende mensen over de Vlaamse Beweging twist,
en ze moeten mij eindelijk gelijk geven, dan zijn ze verwonderd dat een flamingant
ook een redelijk mens zijn kan, en zeggen: maar gij zijt geen flamingant zoals de
anderen. Welnu, ze mogen het weten: ik stel er een eer in, mezelf te rangschikken
onder wat die lui noemen les énergumènes et les forcenés. - Energumènes et
forcenés, ik reik U heden bei mijn handen toe, want dezer dagen werd het duidelijk,
dat de Vlamingen voortaan slechts in twee soorten in te delen zijn: de wilden of
énergumènes, en de platbroeken.
Ik hecht er vooreerst aan te verklaren, dat de man
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die hier spreekt een bewonderaar is van de Franse cultuur, evenals van de Engelse,
de Hollandse en de Duitse. Wij willen ons volk niet afsluiten van de vruchtbare
stromingen uit het buitenland, wij willen het integendeel volkomen in bezit stellen
van de enige taal die de wereldgedachte in het gehele volk kan doen doordringen:
zijn eigen taal, de Nederlandse. - Wij weten dat er in het Vlaamse land geen stevige
en hoge cultuur kan gebouwd worden, dan op den grondslag van de taal die het
volk in merg en been en bloed zit, zijn eigen taal, de Nederlandse. Wij vragen
eenvoudig dat hier zoals bij alle volken ter aarde geschiedt, die niet overwonnen
zijn, het onderwijs zou gegeven worden in de moedertaal van het kind. - Wij zijn
niet gekant tegen het onderwijs van een tweede taal, daar waar zulks gewenst
voorkomt, en mits de tweede taal maar niet de plaats en de ruimte inneme die aan
de moedertaal toekomt. Is dit duidelijk, Franse pers? Of zult ge morgen weer zeggen
dat ik bezield ben door ‘la haine... enz.’ - Wij zeggen: moedertaal-voertaal. En is er
in een Vlaamse gemeente een voldoend aantal kinderen wier moedertaal het Frans
is, dat men hun het Franse onderwijs geve waar zij recht op hebben: wij vragen
voor hen maar hetzelfde recht als we voor onszelf vragen. Is dit niet duidelijk genoeg,
Franse pers? Maar ge móógt het niet zeggen, uw lezers moeten in den waan gelaten
worden, dat we handelen niet uit liefde tot ons volk, maar uit moedwilligen en
onverklaarbaren haat tegen het Frans.
We weten genoeg wat tweetaligheid in 't onderwijs betekent: tweeslachtigheid of
halfslachtigheid. - Op het ogenblik dat het gretig verstand, geest, gemoed van
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het kind ontwikkeld moet worden, op het ogenblik dat ontwikkeld moet worden wat
in het kind reeds aanwezig is, daar onafscheidelijk verbonden met de levende taal
die evengoed een deel van zijn wezen is als zijn vlees en zijn bloed, op dat ogenblik
gaat men 't volproppen met lege vormen, voertaal, vreemde, telkens twee vormen
van éénzelfde zaak. - Leeft het kind verder in een omgeving waar het Frans hoort,
dan zal er wel iets van het Franse onderwijs overblijven, maar dan hebben we daar
die ongelukkige ontwortelden, die geen enkele taal degelijk kennen, die een Frans
masker op een Vlaams wezen dragen, en niet goed kunnen denken omdat ze niet
goed kunnen spreken, geslacht van achterlijken en vermuilezelden. Maar is het kind
niet als gedompeld in een Franse omgeving, dan blijft er van zijn Frans niets over,
het smelt weg als de ijskorst van één nacht als het middag wordt, en wat men op
die ijskorst gebouwd had verzinkt en vergaat. - Maar wegens het groot aantal uren
aan Frans onderwijs besteed heeft men 't kind niet behoorlijk zijn eigen taal kunnen
leren, om het door middel van zijn eigen taal tot een volledig en gezond mens te
maken. En het blijft daar zitten met zijn dialect, zonder aansluiting bij een grote
cultuurtaal, zonder aansluiting bij de grote moderne wereld, zonder vakkennis, ras
van zwoegers en tobbers, vertrapten, koelies, eeuwig onderhorigen, die op hun
eigen plekje gronds, dat men hun vaderland noemt, moeten onderdoen voor meer
ontwikkelde Walen en Duitsers. - De goeie Belgische burger, als die maar zijn
zaakjes doet en zijn koeponnetjes knipt, wat weet hij ervan en wat geeft hij erom?
Maar wij, die de schrijnende pijn meelijden van
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al die stoffelijke en zedelijke ellende, wij zien het, dat hier een volk, dat toch in
zich zo'n heerlijke taaie kracht draagt, waar zoveel groots en schoons uit groeien
kon, dag aan dag wordt neergedrukt, verarmd, verlamd, uitgemoord.
O ik zie ze daar komen, de slimmeriken, met hun loense blikken eu hun
zoetsappigen valsen glimlach! Ik hoor ze al zeggen, met hun slijmerig-lieve stem:
maar we geven U toch wat ge verlangt, het beginsel ‘moedertaal-voertaal’ staat in
de wet geschreven. Alleen voegen we daar een kleine bepaling bij, zo'n onschuldig
amendementje, om eenieder tevreden te stellen. Maar we leggen hun dadelijk onze
hand op den mond: wij kennen uw amendementje, edelachtbare sinjeurs! Dérogation
partielle. Het is zo gesteld dat het de deur openlaat voor alle willekeur, en het
beginsel zelf kapot slaat. - Ah! stonden we maar voor oprechte vijanden, die met
open vizier strijden. Weet ge wel wat ze betekent, de voorgestelde wijziging: dat de
wet zelf, overal, heel het Vlaamse land door, het recht zal erkennen om Frans te
leren, zoveel als men wil en zo vroeg, zonder zich erom te bekreunen of het onderwijs
van de moedertaal daardoor in 't gedrang geraakt, zonder zich erom te bekreunen
of de algemene ontwikkeling van de leerling daardoor belemmerd wordt. - En meer
nog: in tweetalige gemeenten - en welke grote Vlaamse gemeenten zullen ze niet
als tweetalig beschouwen? - zal zelfs van den gezonden stelregel
moedertaal-voertaal mogen afgeweken worden. - Als het kind maar een mondvolletje
Frans brabbelen kan, zal men het in Franse klassen mogen stoppen. - Door middel
van den leerplicht,

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 4

109
die alle kinderen van 6 tot 14 op school zal houden, hoopt men de verfransing van
het Vlaamse land door te drijven, onze nationaliteit te ontwortelen.
Dat ware de geweldigste slag die ons ooit getroffen heeft. Beseft ge 't wel: ditmaal
wil men den wortel zelf van ons zelfstandig bestaan aantasten. - We staan wellicht
op het gewichtigste ogenblik onzer beweging sedert '30. Hier zal de gehele toekomst
van afhangen. Eist dan maar een Vlaamse Hogeschool, tracht dan maar het hoger
Vlaams cultuurleven op te bouwen, als de grond gestadig, door de verplichte lagere
school, onder onze voeten zal ondermijnd worden. Het is de dood van onze
nationaliteit.
Stelt nu dat men ons zegt: afwijkingen van het beginsel ‘moedertaal-voertaal’
zullen slechts in hogere klassen worden toegestaan. Ik antwoord: dat is juist het
zekerste middel om ons kapot te maken: het aanvankelijk onderwijs zal Vlaams zijn,
waar het toch niet anders kan, maar geleidelijk zal men tot Frans overgaan en in
de hogere klassen zal op een paar uren na àlles verfranst zijn. In opzicht van
verfransing is 't ene stelsel 't andere waard, het resultaat is hetzelfde. - Als men
vermoordt: strop of bijl?
Och, we zijn geen onverzoenlijken, we begrijpen wel dat niet overal dezelfde
maatstaf kan gebruikt worden, men moet de begrippen ook aan plaatselijke
omstandigheden aanpassen. Goed en wel: maar twee punten zijn er, waarop niets,
volstrekt niets, mag toegegeven worden: het beginsel ‘moedertaal-voertaal’, overal
en zonder het minste voorbehoud of de minste afwijking - en ten tweede moeten
we waarborgen hebben omtrent de wijze
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waarop zal vastgesteld worden, welke de moedertaal van het kind is. - Wij weten
genoeg, dat de zogenaamde vrijheid van den huisvader hier maar een woord is.
Hebt ge al bemerkt, hoezeer ge op uw hoede moet zijn, zodra onze vijanden van
vrijheid spreken? Dat woordje heb ik altijd horen bezigen op het ogenblik dat men
er iemand mee verwurgen ging.
Ze mogen er van spreken, van de vrijheid van den huisvader. Waar is mijn vrijheid,
als ik voor mijn kinderen onderwijs in het Nederlands wens? De Vlaamse scholen
bestaan eenvoudig niet, in een stad waar ongeveer de helft der bevolking - de laatste
statistiek staat er borg voor - het Vlaams als haar moedertaal wil aangezien hebben.
Komaan, laat ons klaren wijn schenken: de huisvader moet volkomen vrij blijven
in gewetenszaken, maar niet in opzicht van onderwijsmethodes. Wenst hij dat zijn
kind Frans kenne, als 't uit de lagere school komt: best, maar over de vraag wanneer
en hoe dat Frans hem zal geleerd worden, heeft hij niet te oordelen. - Ik wil U hier
meedelen wat een vermaard Belgisch staatsman, de commentator onzer Grondwet,
Minister Thonissen, dienaangaande reeds in 1886 in de Kamer zei:
‘En matière d'enseignement, il ne faut accepter le choix des parents que dans
une certaine mesure. Allez visiter les parents dont les enfants fréquentent les
athénées, et demandez leur: Quels cours voulez-vous que vos enfants fréquentent?
Vous obtiendrez une singulière réponse. La plupart des parents rejetteront tous les
cours qui ne donnent pas un résultat immédiat, le grec, le latin, les mathématiques
supérieures, et ils ne
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conserveront que les cours dont on peut bénéficier sans retard. Votre
enseignement sera mutilé.
Une loi d'enseignement qui abandonnerait aux parents l'exécution du programme
serait ridicule!
............
On ne se souvient donc plus du bruit que fit à la Chambre le fait d'un bureau
administratif qui, longtemps avant le vote de la loi de 1883, avait consulté les pères
de famille pour savoir s'ils entendaient que leurs enfants reçussent l'enseignement
en flamand ou en français? On disait alors que laisser aux pères de famille le choix
de la langue véhiculaire, ce serait annihiler toute législation sur la matière!
Dans le domaine de l'instruction publique, nous ne devons nous inspirer que de
l'intérêt général, sans avoir égard aux caprices des particuliers’.
De waarheid is, dat het inroepen van de vrijheid van den huisvader slechts een
van de talrijke streken en knepen is, waarmee men ons uit het veld wil slaan. De
vrijheid van den huisvader? Dat lappen ze royaal aan hun laarzen; het doel is de
overheersing van het Frans. - Naast den openlijken strijd hebben we den bedekten,
geniepigen oorlog, waardoor sedert 83 jaren de Nederlandse taal in België wordt
onderkropen en ontzenuwd. - Ze hebben ons het bloed afgetapt, de benen gebroken:
gij zijt vrij te springen en te dansen. - Zij weten het wel, dat vrijheid slechts een
woord is voor den armen mens, zonder cultuur, zonder kennis. Hij is onvrij, omdat
hij onwetend is. Ze hebben sedert 83 jaar ons volk voortdurend verlamd, klein
gehouden, verkankerd en verpest met vooroordelen. Ze hebben na '30 brutaal
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het overwicht van het Frans verzekerd, en dan gezegd: zie je wel, zonder Frans
geraak je tot niemendal. En de arme onwetende man ziet alleen dat Frans, een
beetje Frans aanleren is alles wat hij denkt dat zijn kind nodig heeft. Hij heeft er
geen benul van, dat het onderwijs er is om mensen te vormen, mensen met
ontwikkeld denkvermogen, en kennis niet van woorden maar van zaken. En dat is
de vrije man die men den doorslag zou laten geven in opvoedkundige vragen! 't Is
om er dood bij te vallen! En op zulk een onzuiver terrein zult ge dan de mededinging
zien ontstaan tussen vrije en officiële scholen, om door opbod van Frans onderwijs
den sukkel tot zich te trekken, die door 83 jaar verwoed doorgevoerde verfransing
verblind is, slachtoffer van het geweld onze taal na '30 aangedaan.
En dan hebben we Brussel. Ik begrijp niet, waarom er uitzonderingsmaatregelen
voor Brussel worden genomen. Als het beginsel ‘moedertaal-voertaal’ goed is te
Gent, Antwerpen, Luik, waarom is het dan ook niet goed te Brussel? Als het te Gent,
Antwerpen, Luik steunt op gezond verstand, waarom mag men te Brussel afwijken
van het gezonde verstand? Er zijn te Brussel kinderen wier moedertaal het Frans,
en anderen wier moedertaal het Nederlands is. Waarom dan niet klassen met
Nederlands als voertaal, waarin men ook zorgen zou voor behoorlijk onderwijs van
het Frans, en klassen met Frans als voertaal, waarin men ook zorgen zou voor
behoorlijk onderwijs van het Nederlands? Dat eist de gelijkheid en nog beter de
eenvoudige redelijkheid. - Maar uitzonderingsmaatregelen hebben hier geen ander
doel dan de stelselmatige verfransing van al wat
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in Brussel nog Vlaams is. - Welnu, laat ons het uiterste doen om zo iets te beletten.
Brussel mogen we in geen geval loslaten en opofferen. - Brussel, als hoofdstad
midden in het land, heeft altijd groten invloed op de provincie gehad. Denkt aan die
historische rol van de hoofdstad. - Wordt Brussel helemaal verfranst, dan blijft ook
een groot deel van de burgers in de Vlaamse provincies verfranst. - Gelooft niet dat
de Vlamingen dan ooit meester zijn in Gent - en zelfs indien dat mogelijk ware, zou
de algehele vervlaamsing van Gent niet kunnen opwegen tegen de algehele
verfransing van Brussel. - Wordt Brussel ons ontrukt, dan zal de Vlaamse cultuur,
hoe we ons ook inspannen, ten slotte toch een provinciale cultuur blijven. We mogen
ons niet laten onthoofden. - O ik zou U met heel mijn ziel willen inprenten, hoe
vreeslijk ernstig dat vraagstuk van Brussel is. Ik zeg het niet alleen tot de Vlamingen,
ik zeg het tot het gehele land, want het lijdt voor mij geen twijfel, dat de toekomst
der Belgische natie aan dat vraagstuk verbonden is. - Brussel is de enige
door-en-door Belgische stad, half Frans en half Vlaams, de natuurlijke schakel
tussen Vlaanderen en Wallonië. - Dat kan Brussel blijven, indien hier een Vlaamse
cultuur zich natuurlijk ontwikkelen kan naast de Franse. - Maar wordt het Vlaams
hier versmacht, zoals men 't er op toelegt, dan is de band verbroken, en daar kan
het ergste op volgen. - In het gunstigste geval dat zich bedenken laat, zou dat toch
de macht der verfransing in Vlaanderen wakker houden, en dan liggen we, voor
hoelang nog weet niemand, in het moeras waar we nu in ploeteren en waar we ons
uit verheffen willen. - Men
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zal er toch niet in slagen, nietwaar, het Vlaamse land geheel te verfransen? De
Vlamingen zijn toch een kracht, nietwaar, die men nu minder dan ooit ten onder zal
krijgen? Maar het Vlaamse land zal uit zijn tweeslachtigheid niet gered worden, zijn
ontwikkeling zal belemmerd worden, het zal geslachtenlang verlamd worden door
den meest verbitterden oorlog van vlaamsgezinden tegen fransgezinden.
Dat heeft België waarlijk niet nodig. België mag geen ziertje verkwisten van de
energie die het nodig heeft om midden tussen de voornaamste beschavingen van
West-Europa een grote natie te worden.
Bedenkt het wel, en ik zou willen dat mijn stem hier buiten dringe, tot in de oren
van al de volksvertegenwoordigers die morgen of overmorgen hun stemmen zullen
uitbrengen: ik spreek niet onder den invloed van den hartstocht, wat ik zeg is de
vrucht van kalme beredenering: bedenkt het wel: wij staan hier voor geen vraagstuk
van ondergeschikt belang: voor het nationale vraagstuk zelf. En dat staat boven
alle partijen-politiek. En daarom zeg ik U, in het volle besef van den ernst van mijn
woorden: laat U niet ten dode opschrijven, geeft ditmaal niet toe, gaat tot het uiterste,
tot... En worden we toch overwonnen door het brute geweld van domheid, platzakkerij
en arglist, het worde dan de oorlog, de oorlog zonder meedogen, zonder genade,
die niets meer ontziet en niemand meer spaart, de haat eindelijk gesteld tegen den
haat, de onbarmhartige strijd in de verkiezingen tegen al wie ons verraden en
verkocht heeft, tegen al wie niet met ons is, wat ook de diensten mogen zijn die hij
zijn partij bewezen heeft,
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- het worde de tweedracht en de scheuring in iedere partij. Het gaat hier om hogeren
prijs dan de vrede in de partijen! Nu of nooit! En dat degenen die zulk een strijd over
ons ongelukkig land zullen gehaald hebben er de verantwoordelijkheid voor dragen:
het zal dan te laat zijn voor alle woordentwisten. - Want wat wij verdedigen, 't is ons
bestaan zelf: wij willen ons niet laten kapot maken.

1914
aant.

Brief aan ‘Vlaamsche Arbeid’

Brussel, 29 Oct. '25.
Den Heer Redacteur van Vlaamsche Arbeid.
Geachte Heer,
Een vriend wijst me op een kritiek, in de Sept.-Oct. aflevering van Vlaamsche
Arbeid door den heer Brunclair geschreven, naar aanleiding van mijn artikel
betreffende ‘Die vlämische Frage’ in de ‘Europäische Revue’ van 15 Juni.
De voorstellingswijze van den heer Brunclair ontneemt me allen lust om met hem
omtrent mijn voorstellingswijze in een debat te treden. Indien de lezers van
Vlaamsche Arbeid in de gelegenheid konden gesteld worden, kennis te nemen van
mijn opstel zelf, in zijn geheel, - het bedraagt slechts vier bladzijden, - dan zou ik
dat de beste en kortste manier achten, om den heer Brunclair van antwoord te
dienen.
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Over ‘opvattingen’ kan uit den treure getwist worden, doch omtrent sommige
‘feiten’ veroorlooft zich de heer Brunclair aantijgingen van persoonlijken aard, die
ik niet zonder terechtwijzing mag laten doorgaan. Sta me toe, te betreuren, dat het
nummer waarin die aantijgingen voorkomen, me zelfs niet toegezonden werd.
o

1 ) Volgens den heer Brunclair zou ik geschreven hebben, dat ‘de aktivisten
akteerden onder de bescherming deutscher Bajonetten’. En hij laat er op volgen:
‘Wat nu, als een opponent tot Dr. Vermeylen zegt: Had Dr. Anton Kippenberg, die
de vertaling van De Wandelende Jood heeft bezorgd in volle moerlemeie, geen
bajonet op zijn geweer? En wie waren de boezemvrienden van F.M. Hübner? Wij
zullen niet neerdalen naar dit peil van slijkreportage maar een opwerping als die
van Vermeylen dient gekeerd met een argument dat eraan gewaagd is’.
De zin, waar de heer Brunclair op reageert, luidt letterlijk aldus: ‘In einer der
vlämischsten Städte, in Mecheln, wurden sie’ (de activisten) ‘sogar eines Tages von
der Bevölkerung, trotz dem Schutze der deutschen Bajonette, arg verprügelt’. Mag
ik even doen opmerken dat de ‘deutsche Bajonette’, daar, te Mechelen, op dien
dag, geen metaphoor waren, maar wel een materiële werkelijkheid!
Wat nu Dr. Anton Kippenberg betreft, dien heb ik nooit gezien; ik heb in 1915 mijn
toelating geweigerd tot het uitgeven van zijn vertaling; deze is dan ook eerst
uitgekomen na 1 Januari 1916, op welken datum ze volgens de wet zonder mijn
toestemming verschijnen
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mocht: het honorarium dat me aangeboden werd heb ik afgewezen.
Uit de verdere woorden van den heer Brunclair zou de lezer kunnen opmaken,
dat ik tot ‘de boezemvrienden van M. Hübner’ behoorde. Ik antwoord eenvoudig:
met M. Hübner heb ik nooit of nimmer enige betrekking gehad. De heer Brunclair
zegt: ‘Wij zullen niet neerdalen... enz.’: het kon niet huichelachtiger, want ondertussen
daalt hij tóch neer ‘naar dit peil van slijkreportage’ - alleen onder den min moedigen
vorm van een onduidelijke insinuatie, die mij in geen geval raken kan.
o

2 ) De heer Brunclair beweert dat mijn geesteshouding tegenover het activisme
deze was: ‘dicht genoeg erbij om de lauweren in te oogsten als het resultaat meevalt,
maar ook ver genoeg op afstand, om niet in de brandnetels te grijpen als de kans
keert’. Dit kan ik niet anders noemen dan laster: ik daag den heer Brunclair uit, maar
een enkele daad, een enkel woord van mij aan te halen, waaruit blijken zou dat ik
onder den oorlog, in alle omstandigheden, niet vierkant vijandig tegenover het
activisme zou gestaan hebben.
Ik reken op Uw eerlijkheidsgevoel, geachte heer Redacteur, om dezen brief in
het eerstverschijnend nummer van Vlaamsche Arbeid op te nemen.
Hoogachtend,
A. VERMEYLEN
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Socialistische beweging en Vlaamse kwestie

Er werd me gevraagd, U te spreken over het Vlaamse vraagstuk in verband met de
socialistische beweging. Ik wil maar dadelijk met de deur in huis vallen: het gebeurt
wel eens, dat men dat verband niet zien wil, - dat er getracht wordt, in de
socialistische beweging, het Vlaamse vraagstuk uit te schakelen of althans geheel
op den achtergrond te schuiven. Feitelijk gebeurde dat heel weinig op theoretische
gronden: de echte reden was, dat die netelige zaak over 't algemeen anders werd
beschouwd door de Walen dan door de Vlamingen, en er werd dus gevreesd voor
tweedracht in den schoot van de partij, daar die, grosso modo gesproken, uit 2/3
Walen en 1/3 Vlamingen bestond.
Maar nu komt er verandering, eenvoudig omdat die vroegere houding niet meer
mogelijk blijkt. Door de macht van de omstandigheden is het taalvraagstuk nu op
den voorgrond van de Belgische politiek komen te staan. Het gaat niet meer aan,
het gewicht van de zaak te loochenen, en de socialistische partij moet er zich mee
bezig houden, omdat ze er, willens of niet, niet meer aan ontsnappen kan. Nu ze
er toe gedwongen is, moet ze wel den moed hebben, de kwestie onder de ogen te
zien.
Daarbij komt nog, dat de verhouding van de krachten tussen Vlamingen en Walen
in de partij niet meer dezelfde is als vroeger. De socialistische gedachte heeft
aanzienlijk veld gewonnen in Vlaanderen, en de industrialisering van Vlaanderen
neemt nog gestadig toe.
Ten slotte ziet men ook nog meer en meer in, dat er
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voor de partij een politiek belang mee gemoeid is: wil ze in Vlaanderen verder
vooruitkomen, dan moet ze daar Vlaamsgezind zijn. Vele kiezers stemmen er thans
uit Vlaamsgezindheid voor de fronters, terwijl ze hun stem aan de socialisten zouden
geven, indien dezen krachtdadiger voor het Vlaamse programma streden. Dit is een
kleinere kant van de zaak, maar dat alles bijeen heeft voor gevolg, dat het socialisme
in België nu ook bizondere aandacht moet schenken aan zuiver Vlaamse taaleisen.
Als het aldus handelt, is het duidelijk, dat het geen duimbreed afwijkt van de
socialistische leer. Er wordt nu en dan beweerd, dat de sociale vragen vóór de
Vlaamse vraag moeten komen. Ik begrijp dat onderscheid niet. De Vlaamse vraag
is een sociale vraag, zij is een onderdeel van de sociale vraag. Dat heeft men in
andere landen al lang begrepen, waar de taalkwestie geen gevaar opleverde voor
de eenheid van de partij. Bijv. in Oostenrijk, waar vóór den oorlog de grote theoreticus
van de socialistische leer, Otto Bauer, zijn belangrijk werk schreef over Die
Nationalitätenfrage und die Sozial-democratie.
De Vlaamse kwestie is een sociale kwestie, evenals de vragen betreffende de
lonen, de werkuren, de verzekeringen, enz. Men zegt, dat het een zaak van gevoel
is. Ongetwijfeld: zij is ten dele een zaak van gevoel. Ten dele. Maar is de
socialistische overtuiging ook niet gedeeltelijk een zaak van gevoel? Leuzen als
vrijheid, gelijkheid, gerechtigheid, hebben niet altijd een streng bepaalden zin voor
het verstand, en de leus broederlijkheid is ook een zaak van gevoel. Neemt dat iets
weg van den vasten
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grond waar het socialisme op bouwt? Het is juist omdat een leer óók op het
gevoel steunt dat ze zich in de grote massa kan verspreiden, - zo iets kunt ge met
een zuiver verstandelijke beschouwing niet klaar spelen. Maar dat neemt nu niet
weg, dat we hier, waar we niet de grote massa zijn, maar mensen met hersens, die
denken, het gevoel ter zijde kunnen laten en de zaak positief aanpakken, alsof er
ons gemoed en onze verbeelding helemaal niet mee gemoeid waren.
Ik mag trouwens wel glimlachen, als ernstige mensen ons soms verwijten, dat
we toegeven aan ‘mystieke’ neigingen. Alsof die zogezegd mystieke neigingen ook
niet aanwezig waren aan de andere zijde, bij degenen die de Vlaamse eisen
bestrijden. Hun misprijzen van het Vlaams en hun liefde voor het Frans, dat is dikwijls
ook een onberedeneerd gevoel. Bij velen is die liefde voor het Frans, voor de Franse
gedachte, voor de Franse beschaving, soms niet meer dan blinde aanbidding. Ze
gehoorzamen aan gevoelsfactoren, in hun geloof (want het is een geloof) aan het
Frans als de taal bij uitnemendheid van de beschaving. Een geloof, dat niet aan de
zuivere waarneming van de feiten beantwoordt.
Neen, als we mekaar verstaan willen, dan moeten we allen, zij zowel als wij, de
gevoelsfactoren streng buiten de waarneming van de feiten en buiten de theorie
houden. En dit is van groot belang, om de socialistische opvatting van de nationaliteit
duidelijk te scheiden van het romantisch nationalisme, om die tegenover het
romantisch nationalisme te stellen.
Want er zijn twee soorten van nationalisme. Er is er een, dat het onze niet zijn
kan en dat we nooit moeten
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aarzelen te bestrijden. Dat is die vorm van nationalisme, die zijn oorsprong heeft
in de romantische opvatting, in de opvatting die voornamelijk door de Duitse
romantiek in het begin van de 19e eeuw werd uitgewerkt en die inderdaad niet vrij
is van enig mysticisme. De Duitse romantiek geloofde aan een ‘volksziel’, Volksseele,
een levensbeginsel in zijn wezen onbepaalbaar, iets dat voor de natie hetzelfde is
als de geheimzinnige zogenaamde ziel in den individuelen mens; die zou het gehele
lichaam van de natie bezielen, in al de geledingen van de natie doorwerken, en zich
vooral openbaren in de nationale taal. Die volksziel is eigenlijk een overblijfsel van
het oude, onwetenschappelijke spiritualistisch geloof. Dat begrip gaat dikwijls gepaard
met het even nevelachtig begrip van het ras. Het gevolg is de aanbidding van de
taal om haar zelfs wil, als emanatie van de nationale ziel, een echt taalfetisjisme.
En wanneer het romantische begrip van de volksziel gepaard gaat met het
romantische begrip van het ras, dan geraken we tot het geloof in uitverkoren talen
en rassen, voorbestemd om te heersen op het veld der beschaving, een geloof dat
alle imperialismen altijd gevoed en gebruikt hebben. Het karakter van dat
nationalisme is, dat het zich uit in onvruchtbare, holle rhetorica, dat het vooroordelen
en overschatting kweekt, en dat het in hoofdzaak negatief blijft. Want zulk een
nationalisme is makkelijk exclusief. Om het eigen volk te verheffen tracht het de
andere klein te maken. Het versmalt den horizon en werkt den haat in de hand. Ik
zal niet spreken van een zeker deel van de Duitse natie, die kennen we voldoende.
Noch van een zeker deel van de Italiaanse natie van tegenwoordig:
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die roept luid genoeg opdat we ze horen zouden. Maar ik heb te Parijs zeer
dierbare vrienden, die moeilijk kunnen aannemen, dat een denkbeeld enige waarde
hebben zou als het niet uit een Frans brein komt of althans door een Frans brein
opnieuw geboetseerd werd: ze geven me den indruk, dat ze altijd met hun grenzen
rondom zich wandelen. En ik ken te Londen achtbare gentlemen, die den vreemdeling
zelfs niet misprijzen: de vreemdeling bestaat eenvoudig niet in de wereld van hun
voorstelling.
Ik hoef niet te zeggen, dat zulk een nationalisme het tegendeel van alle
internationalisme is. Tegenover die romantische opvatting stellen we de zakelijke,
die steunt op de historische toestanden en op de economische werkelijkheid. Die
zakelijke opvatting gaat uit van de erkenning, dat het bestaan van naties een feit is,
het bestaan van groepen die door de geschiedenis tot een zekere eenheid zijn
geraakt, waarin de mensen zich nauwer met elkander verbonden voelen door de
gemeenschap van taal, denk- en gevoelswijze, gewoonten, zeden, aardrijkskundige
en economische voorwaarden, enz. We erkennen dat in die eenheid de taal een rol
van belang speelt, maar we loochenen, dat de taal de allervoornaamste en bijna
uitsluitelijke factor zijn zou, waar we rekening mee houden moeten. En als we
aannemen, dat de taal niet alles is, maar dat zulk een nationale gemeenschap een
uiterst samengesteld iets is, waar allerlei factoren werkzaam in zijn, dan is het gevolg
dat we ook niet geloven aan zulk een nationale gemeenschap als aan een scherp
afgegrensd en streng afgebakend wezen, tegenovergesteld aan andere streng
omsloten nationale
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gemeenschappen. Ik hoef hier niet verder op aan te dringen, voor socialistische
hoorders: het romantisch nationalisme ziet vooral taal-eenheden, al de standen van
een volk verbonden door de taal, en die eenheid van andere taaleenheden
gescheiden door een verticale wand, - het socialisme ziet vooral klasse-eenheden,
over alle landen door hun klassebelangen met elkaar verbonden, en door
economische tegenstellingen over alle landen van de andere klasse gescheiden
door een horizontale lijn. Het romantisch nationalisme stelt nationale taal-eenheid
tegenover nationale taal-eenheid, het socialisme internationale klasse-eenheid
tegenover internationale klasse-eenheid.
Wilde ik een bepaling geven van ónze zakelijke opvatting van nationalisme
tegenover het romantische nationalisme, dan zou ik zeggen: het doel is, uit het volk
zoveel kracht mogelijk op te halen, het zijn volledige ontplooiing te verzekeren, dat
volk in de gelegenheid te stellen om alles te zijn wat het worden kan. Daartoe is niet
alleen het volle bezit van zijn taal nodig: een volk kan al zijn taalrechten geëerbiedigd
zien, en toch in economisch opzicht uitgebuit worden. Met de taal alleen is het niet
gered. De man uit het volk mag niet anders dan zijn taal rondom zich horen, in het
bestuur, in het leger, enz., en toch honger lijden en een slaaf zijn. De taal is niet het
enige van zijn klassebelangen. Maar aan den anderen kant mag toch ook het belang
van de taal niet onderschat worden. Ik herhaal het: afgezien van alle gevoelsdrijfveren
is de taalvraag een onderdeel van de sociale vraag, de taal is ook een factor van
betekenis in den klassenstrijd.
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En dat is het, wat ik nu nader zou willen toelichten. In het Vlaamse land is er een
o

dubbele hinderpaal voor de vrijwording van den werkman: 1 de kapitalistische
o

hinderpaal, en 2 de hinderpaal van de taal. De taalvraag moet dus deel uitmaken
van het socialistisch programma.
Ik meen, dat ik dat wel niet nader hoef te bewijzen. Daar zijn toch niet veel woorden
over te verliezen. Het is zonder meer duidelijk, dat de verstandelijke ontwikkeling
van den werkman van belang is, om hem een menswaardig bestaan te verzekeren.
En dat die verstandelijke ontwikkeling eerst mogelijk is, als al de inrichtingen die
zijn verstandelijke ontwikkeling voorthelpen kunnen, er in zijn eigen taal aanwezig
zijn. Bedenkt maar hoe het Vlaamse kind achtergesteld wordt, wanneer het zoals
te Brussel eerst een andere taal aanleren moet, en het onderwijs eerst ontvangt in
een taal die het niet verstaat, in die jaren dat vooral de hersenen moesten gevormd
worden, in die jaren dat het kind vooral moest leren denken, in de plaats van vreemde
woorden na te bauwen. Wat een tijdverlies, voor een klasse die minder dan een
andere tijd verliezen mag! En stelt dan, dat het lager onderwijs het kind gegeven
wordt in de taal die 't het best verstaat, zijn eigen taal: maar dan moet het verder
ook vakonderwijs in zijn eigen taal vinden. Wil het hoger klimmen, ook hoger
middelbaar onderwijs genieten, dan moet het van spoor veranderen, zoals de treinen
aan de Russische grens, waar de breedte van het spoor ineens verandert. Met
andere woorden, het moet dan in een andere taal leren denken. Gij weet wat het
is, als ge b.v. wiskunde eerst in het Vlaams aanleert,
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en dan de studie van de wiskunde in het Frans moet voortzetten. Maar er is meer:
zelfs als het kind van den Vlaamsen werkman geen universiteit bezoekt, is het hoger
onderwijs voor hem toch van belang, het is een belang van 't algemeen: want de
leraars van het middelbaar onderwijs, en die van het vakonderwijs, als dat
wetenschappelijk ingericht is, die worden toch gevormd door het hoger onderwijs.
Geen hoger onderwijs in het Vlaams, dan ook geen leraars in het middelbaar en in
het vakonderwijs, die geschikt zouden zijn goed onderricht door middel van het
Vlaams te geven. Alles hangt samen. Alles vloeit ten slotte van boven af. Als het
hoger onderwijs en de zogenaamde hogere standen verfranst zijn, dan blijft de
Vlaamse man uit het volk verstoken van wat een intellectuele élite hem geven kan.
Denkt maar eens aan wat de pers bemiddelen kan, hoe in Holland b.v. een man uit
het volk dagelijks uit de kranten allerlei kennis kan opdoen, die zijn geesteskring
uitbreidt, terwijl de Vlaamse man uit het volk slechts over minder en dan nog
minderwaardig geestesvoedsel beschikken kan. Ik zeg het nog eens: het taalbelang
is geestesbelang en dus klassebelang.
Het is toch vreemd, dat men dat niet altijd geredelijk wil inzien, terwijl de
tegenstelling van Frans en volkstaal in onze Vlaamse samenleving klaarblijkelijk
zelf een middel van kaste-onderscheid is, een uitvloeisel van den klassenstrijd. Het
volk spreekt Vlaams; wie zich boven dat volk verheffen wil, wenst dan een uiterlijk
teken te vertonen, waardoor hij zich van het volk onderscheidt, en houdt dus vast
aan het Frans. Zo valt in Vlaanderen de klassenstrijd samen met den talenstrijd:
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Vlaamse werkman tegen verfransten of min of meer vermuilezelden bourgeois. Het
bewijs is trouwens, dat de Vlaamse Beweging eerst door de democratie aan
uitbreiding gewonnen heeft: haar grote veroveringen dagtekenen eerst van het
meervoudig algemeen stemrecht, daarna van het zuiver algemeen stemrecht. De
opgang van de Vlaamse Beweging loopt evenwijdig met den opgang van de
democratie.
De hele geschiedenis van het Vlaamse drama wordt eerst recht begrepen als we
't beschouwen in het licht van het historisch materialisme. Waaraan ligt die lange
minderwaardigheid van het Vlaamse volk, waaraan ligt het, dat het meer dan een
ander onderdrukt kon worden? Aan allerlei historische omstandigheden, die het
sedert het begin van de 17e eeuw klein gehouden hadden, - en let wel: zonder dat
men de schuld daarvan, in de 17e en 18e eeuw, aan de Franssprekenden zou
mogen aanwrijven. Op het eind van de 16e eeuw kwam de scheuring met
Noord-Nederland, we vielen weer onder het juk van Spanje, de beste krachten, al
wie vrij dachten, weken uit naar de noordelijke Republiek, ons land was uitgemergeld
en werd dan door Spanje op intensieve wijze verklerikaliseerd, het paradijs van de
kloosterorden. De Schelde is gesloten, in economisch opzicht bloedt het land dood.
Gedurende de 18e eeuw wordt het verder door oorlogen geteisterd. Geen Vlaams
geestesleven meer, en ook geen Frans: want het is merkwaardig, dat in tijden dat
er geen Vlaamse literatuur, geen Vlaams geestesleven meer bestond, er ook hier
geen Franse literatuur, geen hoger Frans geestesleven gedijen kon. Totale
onvruchtbaarheid, de grond bleef braak liggen.
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En dan kwam Napoleon, en de gewelddadige verfransing. Er mocht zelfs onder
privaatlui geen notariële acte meer gesloten worden of ze moest in 't Frans zijn;
Vlaamse uithangborden werden verboden. Daarna heeft het Hollandse bewind maar
vijftien jaren geduurd, te weinig om ons weer naar boven te werken. En dan kwam
1830, en de stelselmatige reactie tegen alles wat Vlaams was. Het Vlaams werd
letterlijk onder de voeten getrapt.
Maar de taalonderdrukking verschijnt haast als bijzaak naast de ramp die voor
Vlaanderen toen de industriële omwenteling was, de toepassing van den stoom op
de voortbrenging. Ze verzette het zwaartepunt van België uit Vlaanderen naar
Wallonië, dat tot dan toe minder vruchtbaar en minder bevolkt was geweest. Het
machinisme had kolen en ijzer nodig: de grootindustrie vestigde zich dus in het
Waals kolenbekken. De bevolking nam daar in ongehoorde mate toe. - In Vlaanderen
was het gevolg van de industriële omwenteling net andersom. Daar was de
voornaamste bron van welvaart de vlasnijverheid. Maar de ontwikkeling van de
groot-industrie in Engeland gaf haar den doodslag. Ons garen vond geen afzet
meer. Ontelbare arbeidsters hadden geen werk meer, anderen wonnen van 10 tot
25 centiemen door te werken van 5 uur 's morgens tot 9 uur 's avonds. In 1829
verkocht België 770.000 kilo garen aan Frankrijk, Engeland slechts 512: tien jaren
later verkocht België 400.000 kilo garen aan Frankrijk, Engeland 6.000.000. Het
Vlaamse land werd geteisterd door een afgrijselijke ellende, en tot overmaat van
ramp mislukte de oogst enkele jaren achtereen. Vlaanderen was tot hongersnood
gedoemd. Vooral de jaren 1845-47
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waren vreeslijk. In sommige streken leefde bijna de helft van de bevolking van de
openbare weldadigheid. De bevolking nam verschrikkelijk af. In 1846 waren er in
de twee Vlaanderen 45.000 sterfgevallen tegen 6.000 geboorten. Het ras zelf was
aangetast: er moesten tweemaal meer Vlamingen dan Walen voor den soldatendienst
afgekeurd worden. Bedenkt wat een invloed die achteruitgang op den zedelijken
toestand had! Droevige geslachten, opgegroeid in nood en ziekte, verlamd en
verschrompeld van ellende, echt slavenras. Voegt daarbij dan nog de verstomping
die het gevolg van de klerikale heerschappij was. En tot die verstomping kwam de
onzalige verfransende politiek dan nog het hare bijdragen, door het volk te spenen
van elke cultuur, in de taal die het verstaan kon. Dat alles verklaart genoeg den
toestand van minderwaardigheid waaronder het Vlaamse volk gebukt ging, die
minderwaardigheid waartegen het nu nog te strijden heeft, al heeft het al zoveel
tekenen van herwordend leven gegeven. Ge ziet dus wel, dat ik geen ongelijk had
te beweren, dat we die hele geschiedenis moeten beschouwen in het licht van 't
historisch materialisme, van de verklaring door economische oorzaken? Daardoor
komt het, dat de kapitalistische klasse het Frans heeft kunnen opdringen.
Er is daarbij nog een andere gevolgtrekking die zich opdringt: die overheersing
van het Frans in Vlaanderen, die in de laatste honderd jaar het volk zoveel kwaad
gedaan heeft, is grotendeels teweeggebracht door de politiek die na 1830 gevoerd
werd door de heersende klasse. Die werking werd begunstigd door historische
omstandigheden in 't bizonder van economischen aard, maar
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ze was in den grond toch de politieke werking van een heersende kaste en dus
in hoofdzaak kunstmatig. Men spreekt onwaarheid, wanneer men beweert, zoals
de geschiedschrijver Pirenne, dat van in de middeleeuwen af de verhouding van
de talen in Vlaanderen ongeveer dezelfde was als thans. Zolang als we in Vlaanderen
een beschaving hadden, was die beschaving Vlaams en drukte zich uit in het Vlaams.
Er waren daarbij natuurlijk een min of meer groot aantal Vlamingen die ook Frans
aangeleerd hadden, maar over 't algemeen waren die niet verfranst, in dien zin dat
bij hen het Frans niet de plaats van de moedertaal had ingenomen. En waar er dan
soms, rondom onze vorsten, een groepje van door-en-door verfransten opduikt,
dan hebben die geen invloed op de beschaving zelf. Maar in de 19e eeuw, na de
politiek van 1830, is 't een heel ander geval. Onder den invloed van het centraliserend
bewind worden al de organen van het openbaar leven verfranst: het bestuur, het
onderwijs, het gerecht, het leger. Zo ontstaat er in Vlaanderen een soort van Franse
bezettende macht. En die franskiljons, die de macht hebben, stellen zich aan als
vijanden van al wat Vlaams is. Ze staan niet boven het volk, om het te bevruchten,
ze staan er buiten, en ze staan er tegen.
En dat is nu iets, dat we niet mogen vergeten, als men ons van ‘vrijheid’ komt
spreken, en de oplossing in zogenaamde ‘vrijheid’ voor iedereen meent te vinden.
We kunnen ons niet neerleggen bij den toestand die door de politiek van 1830 werd
geschapen, we kunnen hem niet aanvaarden als een voldongen feit. Hij is
grotendeels kunstmatig. Gelooft ge b.v., dat een referendum,
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in den Elzas ingericht enkele jaren vóór den wereldoorlog, wanneer de Elzas
veertig jaren lang de verpruising had ondergaan, gelooft gij dat zo'n referendum
billijke resultaten zou opgeleverd hebben? Gelooft ge, dat een dergelijk referendum
billijke resultaten zal opleveren, nadat de Elzas gedurende een paar geslachten de
verfransing van bestuur, onderwijs, gerecht en leger zal hebben ondergaan? Trekt
dan de slotsom voor Vlaanderen!
Men zegt: Neem den toestand zoals hij thans is, en geef aan ieder zijn taalvrijheid
zoals hij die verkiest. Maar we kunnen den toestand niet aanvaarden zoals hij thans
is, omdat hij uitvloeisel is van politiek geknoei en ongezond. En wat die vrijheid
betreft, aan socialistische toehoorders hoef ik niet te bewijzen, dat we geen vrede
kunnen hebben met de liberale vrijheid, laisser-faire, laisser-passer, eenvoudig
omdat de volkomen vrijheid van een kleine minderheid, die echter over een
overgroten socialen invloed beschikt, de vrijheid van de grote meerderheid al te
zeer beperkt. Het is de vrijheid van een kleine minderheid, die met machinegeweren
gewapend is, tegenover de grote meerderheid, die zich met stokken moet verdedigen.
Beernem! Die vrijheid veronderstelt, dat al de organen van het gemeenschappelijk
leven tweetalig zijn, dat dus alle dienaars van den Staat tweetalig moeten zijn, dat
het Frans in den inwendigen dienst de bovenhand moet behouden, omdat zulks de
wens van de oversten is; op het papier! maar in de practijk? De belangen van de
grote massa moeten dan onderdoen voor de belangen van een bevoorrechte groep,
en de vrijheid van die grote massa is maar een woord.
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Wat betekent die vrijheid op het gebied van het hoger geestesleven, van het
universitair onderwijs? Twee hogescholen naast elkaar, en wie uit de Vlaamse komt
geboycot door de franskiljonse macht. Het is dus wel duidelijk, dat het woordje
vrijheid op dit ogenblik een bedrieglijke leus zijn zou, en uitlopen op een fopperij.
We moeten niet uitgaan van een princiep als ‘vrijheid’ of ‘rechtvaardigheid’, maar
uitsluitend van de vraag: wat maakt ons volk sterk? Dat is het zakelijke standpunt,
en dat moet het socialistische zijn.
Het is ook dat zakelijk inzicht dat er ons toe brengt de oplossing te wensen binnen
het kader van België: omdat het niet nódig is, die elders te zoeken, en omdat het
zelfs nadelig zou zijn. Want een federalistische herinrichting stuit op grote
moeilijkheden: zonder nog van de Duitse streek te spreken, zou België in drie
gebieden verdeeld zijn, met Groot-Brussel of Brabant tussen Vlaanderen en Wallonië.
Dat zou op de volledige verfransing van Brabant uitlopen. Dat zou op een
verzwakking van Vlaanderen zelf uitlopen, - Vlaanderen, waar de klerikale macht
heer en meester zou zijn. Ik kan voor heel het Vlaamse land niet de politiek van de
provincie West-Vlaanderen wensen. Bedenkt maar hoeveel er onze eigen partij bij
verliezen zou, als ze verdeeld was in een Vlaamse en een Waalse! En voegt daarbij
de internationale verwikkelingen, die het gevolg zouden zijn van zulk een
separatisme! Die oplossing, die simplistische geesten aantrekt, is juist de meest
ingewikkelde.
Tot slot wens ik nog een enkel woord te zeggen over de verhouding van
nationalisme en internationalisme:
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ik hoef er hier wel geen nadruk op te leggen, dat er tussen die twee geen
tegenstelling is. Een gezond internationalisme veronderstelt juist verstandhouding
onder gezond ontwikkelde nationaliteiten. Zoals er geen tegenstelling is tussen
individualiteit en democratie. Een socialistische maatschappij is een organisatie,
waarin ieder zijn eigen functie verricht, zo doelmatig als maar kan. Als ieder orgaan
zo leven kan, dat het het best zijn eigen functie verricht, dan is het gehele ook
gezonder en sterker. Dat is het leven zelf: een toenemende verbizondering van de
bestanddelen tegelijkertijd met de toenemende integratie van die bestanddelen in
het geheel. Wat een individu in zijn natie is, dat is een natie in de gemeenschap der
volkeren. Hoe meer we ons zelf zullen bezitten, hoe meer we voor de wereld
betekenen zullen.
Het spreekt vanzelf, dat ik in zo kort bestek maar een vlugge schets kon geven
van de verhouding tussen Vlaamse kwestie en socialisme, maar ik zou het zeer op
prijs stellen, als gij me nog de gelegenheid gaaft om op bizondere vragen te
antwoorden.

1929
aant.

Toespraak als rector 1930-31

Heer aftredende Rector - Nauwelijks wordt me door U het rectorsambt overgedragen,
of ik sta reeds verlegen voor mijn eerste taak: ik weet namelijk niet, hoe ik U naar
behoren dank zou zeggen voor de al te vriendelijke
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woorden, waarmee U me begroet hebt. Ik besef wel, dat die verlegenheid me
nog dikwijls zal bekruipen, wanneer ik terugdenken zal aan het voorbeeld dat tijdens
uw rectorschap door U gegeven werd, aan dien onvermoeibaren ijver voor onze
Hogeschool, aan die oneindige toewijding, die ik, met al mijn goeden wil althans,
zal trachten te evenaren. Wat uw wetenschap voor het aanzien van de Universiteit
betekent, hoezeer U uitblinkt in het door U onderwezen vak, en, om maar één bewijs
aan te halen, hoe hoog uw naam aangeschreven staat in Engeland, het land bij
uitnemendheid van de grote scheepsbouwers, dat weet men uit den aard der zaak
niet genoeg in de Faculteiten, die ver van de scheepsbouwtechniek afliggen, maar
dit weten dan toch al uw collega's: dat de Rector dien ze heden verliezen eenstemmig
en voortdurend geprezen werd voor zijn hulpvaardige en beminnelijke
voorkomendheid. Ik zou met smakelijke teugen ervan genieten, zo mijn opvolger
eens even oprecht hetzelfde van mij mocht beweren! Ondertussen, bij het vooruitzicht
op de zware taak die ik te vervullen krijg, is het me een kostbare troost, dat de
aftredende Rector zich bereid verklaarde, me met zijn onmisbaren raad nog bij te
staan, en dat het me gelukkig beschoren is, saam te werken met een
Beheerder-Opziener, die me veroorloven zal, van hem te zeggen, dat ik trots ben
hem een vriend te mogen noemen. Ik houd me trouwens overtuigd, dat al mijn
collega's uit den Academischen Raad me hun steun zullen verlenen, waar we deze
Hogeschool zo sterk mogelijk willen maken. Ik kan alleen beloven, dat ik tijd noch
inspanning zal sparen, om
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onze Alma Mater hier dag aan dag met al mijn krachten te dienen.
Ik wens in dit verband nog een verklaring af te leggen, en ik zie niet in, waarom
ik dat niet onomwonden en in de duidelijkste bewoordingen zou doen.
Bij sommigen kan het argwaan wekken, dat de Rector daarnevens ook drager is
van een politiek mandaat, al mag dat niet het eerste geval van dien aard heten, en
al kwam hem dat mandaat juist te stade om de aangelegenheden van het
geestesleven in ons land en in 't bizonder van het hoger onderwijs te behartigen.
Vergeeft me, dat ik even van mezelf spreek, maar het moet, daar het hier de
belangen van de Universiteit geldt. Er mag geen twijfel oprijzen: mijn verleden staat
borg voor mij, ik zal eenvoudig dezelfde gedragslijn volgen, als ik altijd gevolgd heb,
sedert dat ik de eer had, onder U opgenomen te worden. Zij die me kennen, mogen
getuigen, dat ik hier nimmer of nooit in de verste verte politieke bedoelingen heb
laten meespreken, en niemand kan ook maar één feit, één woord aanhalen, waar
het tegendeel uit blijken zou. Ik zal die houding gestand doen. De politiek - en ik
zeg het met nadruk: alle politiek - moet buiten de Universiteit blijven. Dit is het huis
van de wetenschap, waar niets boven de wetenschap gaat, waar niets de wetenschap
haar alleenheerschappij mag betwisten, en ik voeg er aan toe, het huis waar allen,
studenten zowel als leraars, wat hun overtuiging ook zij, zich steeds en werkelijk
thuis kunnen gevoelen.
Mijn leven lang heb ik er voor geijverd, dat de Vlamingen hand in hand zouden
gaan, ter opbouwing van hun
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eigen grootheid, ter opbouwing eerst van de wezenlijke voorwaarde tot die grootheid,
een Vlaamse Hogeschool. Het is voor mij een onzeggelijk geluk, dat ik een droom
van mijn jeug eindelijk als een werkelijkheid zie staan, en dat mijn rectorschap
samenvalt met het begin van de algemene vervlaamsing der Gentse Universiteit.
Het machtigste georganiseerde werktuig ter verheffing van ons volk, de Vlaamse
Hogeschool, zij is er nu, en zij leeft, - er zijn heden meer studenten ingeschreven
dan verleden jaar op den openingsdag, - en kan niet meer neergehaald worden, een Hogeschool, die zich niet richt tegen welken beschavingskring ook, maar, zoals
alle hogescholen ter wereld, in de eerste plaats beschaving bevorderen wil van het
eigen volk. Wat een jammerlijke dwaling, te menen dat de groei van een bizondere
cultuur den weldadigen invloed van andere culturen zou verminderen! Het tegendeel
is waar. Hoe meer we steunen op het echtste dat wij in den grond zijn, hoe grootser
ook en zuiverder wij het leven van de wereld kunnen meeleven. Het beste wat we
aan een bredere gemeenschap kunnen geven, dat is hetgeen het meest, het
eigenaardigst van ons zelf is. Een wijsgeer heeft geschreven: ‘Een volk is nooit van
enig gewicht voor het mensdom, dan waar zijn eigen talenten het tot een bizonder
orgaan van het mensdom maken.’ Wekken we dus al de wachtende krachten, die
in ons volk nog omzwachteld liggen, zo werken we voor de natie. En we werken
voor het mensdom, als we het mensdom in ons naar onzen eigen aard ruimer
ontwikkelen.
Studenten, nog een woord tot U! Nu de Vlaamse bevolking haar Universiteit bezit,
weest den groten
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plicht waardig, die op U berust. De Vlaamse Hogeschool heeft niet anders nog
te vrezen, dan dat ge wellicht door onbezonnen gebaren uw eigen huis in opspraak
zoudt brengen. Bedenkt dit wel: naarmate ge sterker zijt, levert gij het beste bewijs
voor uw kracht, door verdraagzaam tegenover andersdenkenden te zijn. Uw nieuwe
Rector verzoekt U uitdrukkelijk, hem geen nutteloze moeilijkheden te berokkenen
en niemand enig voorwendsel tot aanvallen op de Vlaamse Hogeschool te geven.
En ik herinner U aan den man, dien ik me verwijten zou bij deze gelegenheid niet
voor uw geest te roepen, den man, die meer dan wie ook gedaan heeft om ons te
brengen waar we nu staan: Mac Leod. Zijn les luidde steeds: Verovert eerst u zelven,
en dan is uw toekomst in uw handen.
Mijn waarde Studenten, ge zult het niet kwalijk nemen, dat ik U de stem der
ervaring laat horen, - dat is een zwak van mijn leeftijd. Toen ik nog even jong was
als gij, teerde ik veel op theorieën, en ik hoef daar niet om te blozen, want die waren
toch door een schoon geloof bezield. Maar spoedig moest ik vaststellen, dat er geen
brug te slaan was tussen de werkelijkheid waarin ik me bewoog en de
luchtspiegelingen die me voorzweefden. Staat me toe, U thans te zeggen: op die
brug komt het aan. Zeker, ge zijt eerst mens als ge een ideaal hebt: een geloof, een
droom, noemt het zoals ge wilt, iets geestelijks dat groter is dan ons voorbijgaand
persoontje, en waar we in op kunnen gaan, iets waarvan wij weten, dat wij er na
onzen dood, op deze aarde, nog in voortleven en voortwerken zullen, - dat
geestelijke, in ons vergankelijk bestaan ten slotte het
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enige dat blijft en wezenlijk is, het ideaal, - maar tracht daarbij een rustig-moedigen
kijk te winnen op de onmiddellijke gegevens die voor U staan, zo dat er toch een
equatie mogelijk is tussen uw ideaal en de werkelijkheid, zo dat ge uw ideaal
geleidelijk in de werkelijkheid zelve tot leven kunt brengen.
Dames en Heren, heden geniet ik het aangename voorrecht U dank te zeggen
voor uw zo talrijke opkomst.
Ik verklaar het academisch jaar 1930-1931 geopend.
aant.

Guldensporenslag

Het wordt van mij zeker niet verwacht, dat ik naar aanleiding van den
Guldensporenslag de nationalistische bazuin zou opsteken. De Guldensporenslag
ligt nu 635 jaren achter ons. De toestanden zijn veranderd en wij zijn ondertussen
ook niet dezelfden gebleven. En toch is er voor ons, in 1937, nog reden genoeg om
dien strijd en die zege te herdenken. Als ik hier het woord voer, dan is het juist om
dàt uit te leggen. Maar dan moeten we dien strijd en die zege in het licht van de
waarheid zien, we moeten de echte betekenis ervan laten uitschijnen. Het is waarlijk
niet meer nodig, er een roman van te maken. De werkelijkheid van de geschiedenis
is hier trouwens veel leerrijker en voor ons verheffender, dan wat een roman zou
fantaseren. Want de werkelijkheid van de geschiedenis stemt beter overeen met
hetgeen de huidige werkelijkheid van ons eist.
Het beeld van den Guldensporenslag, Breydel en De Coninck, de geweldige
botsing tussen de Franse
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ridderschap en het zegevierende Vlaamse volksleger, dat alles leeft duidelijk in ons,
doordat een schrijver, die den juisten samenklank met het gevoel van zijn volk wist
te treffen, Hendrik Conscience, er het leven van de kunst aan geschonken heeft, in
dat heldendicht in proza, De Leeuw van Vlaanderen . Maar dat boek ontstond in
den romantischen tijd van onze beweging. Sedertdien hebben zakelijker
geschiedvorsers ons klaarder laten inzien, wat de ware zin van den
Guldensporenslag is geweest.
Om het in enkele woorden samen te vatten: de Guldensporenslag is niet in de
eerste plaats een gevolg geweest van wat we thans nationaal gevoel noemen; hij
is nog minder een uiting geweest van rassenstrijd, maar wel een uiting van
klassenstrijd. Een politiek inslag is zich daarbij komen voegen, de klassenstrijd werd
voor politieke doeleinden gebruikt, maar de klassenstrijd blijft de diepere oorzaak.
Zoals altijd, stonden in Vlaanderen tegenover elkaar: de economisch verdrukten
aan den enen kant, de verdrukkers, de uitbuiters aan den anderen. De verdrukkers,
dat waren de vroeger rijkgeworden kooplieden, die in de nijvere steden
vertegenwoordigd waren door de schepenen, en met het schependom de politieke
en economische overmacht in handen hadden. De verdrukten, dat waren de
middenstand en de kleine bazen, die door de steeds zwaardere belastingen verbitterd
waren, en de arbeiders, de ambachtslieden, die, onder meedogenloze verordeningen
verpletterd, de dwinglandij van de poorterij, van de patriciërs, van zich wilden
afschudden. Dat was de sociale strijd. Nu kregen beide

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 4

139
partijen bondgenoten, en dat was de politieke inslag van den socialen strijd. De rijke
kooplieden, de schepenen, werden gesteund door den Koning van Frankrijk: die
kwam er tussen met de geheime bedoeling, het welvarende Vlaanderen in te palmen
en greep den twist als een gunstige gelegenheid aan. De ambachtslieden werden
dan, ook uit opportunistische redenen, gesteund door den Graaf van Vlaanderen,
want die achtte de schepenen te onafhankelijk van zijn gezag en had overigens
geen lust, zoals vanzelf spreekt, door den Koning van Frankrijk uit den zadel gelicht
te worden. U ziet dus, hoe de politieke tegenstelling feitelijk een maatschappelijke
tegenstelling ten grondslag had. De tegenstelling tussen de tyrannen en het volk
werd meteen de tegenstelling tussen de aanhangers van de Koninklijke Franse
Lelie, de Leliaarts, en de Klauwaarts, de aanhangers van den klauwenden Vlaamsen
Leeuw.
Die mannen uit het volk vochten voor hun vrijheid. Dat volstaat om ze eeuwig als
helden te gedenken. Maar nu zou het ook verkeerd zijn, te beweren dat ze bezield
waren door hetgeen heden onder nationaal gevoel verstaan wordt. Dat ware
verkeerd, omdat nationaal gevoel, zoals dat heden opgevat wordt, toen eenvoudig
niet bestond, omdat we toen nog niet waren wat thans een natie heet, omdat er ten
onzent niets was van dien geest, die van een grondgebied een werkelijke eenheid
maakt. We waren verdeeld, de grote wedijverende steden stonden vijandig tegenover
elkaar. Gent bijvoorbeeld, uit naijver tegen Brugge, hield het met het patriciaat en
nam geen deel aan den strijd. Maar veel Franssprekend volk uit Rijsel, Douai,
Orchies, koos de
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partij van den Leeuw. Wanneer Fouquart de Merle die van Douai toesprak en
vroeg, welk vaandel ze nu volgen zouden, daar klonk het uit aller kelen: Tos Flamens,
tos Flamens estons! Laat ons Vlamingen, allemaal Vlamingen zijn! - maar zij riepen
het in het Frans. En de ambachtsdrommen uit Vlaanderen waren o.m. aangevoerd
door verfranste vorsten als Guy de Namur en Guillaume de Juliers, en versloegen
menigen Vlaamsen ridder die in het andere kamp vocht.
De twee legers boden een verschillend beeld, waaruit het klassenkarakter van
den strijd genoegzaam bleek: aan de ene zijde, naast huurtroepen van Genuese
boogschutters en Duitse ridders, stond de adel van Artois, van Champagne, van
Picardië, met de scharen van de Leliaarts; in het Vlaamse leger zag men alleen
voetvolk, volders, wevers, boeren uit het Brugse Vrije, gewapend met de zware
piek, - geen ruiterij, want de adel en het patriciaat hadden de zaak van het volk den
rug toegekeerd. De jonge democratie stond tegenover de schitterendste ridderschap
van Europa, die oneindig talrijker en beter gewapend was. Niets liet een zege van
het Vlaamse leger voorzien. En toch, dank zij een uitstekende strategie, dank ook,
het zij gezegd, de roekeloosheid van den vijand, dank zij den leeuwenmoed van
het volksleger, gebeurde het tragische en onvergetelijke wonder, dat de geweldige
macht van de Fransen gebroken werd, de mannen met den goedendag behaalden
de overwinning, de ridders van de Lelie lagen gemaaid in het slijk van den
Groeningsen kouter. De slag liep uit op een ontzaglijke ramp voor aristocratie en
patriciaat. Hij vond wijden weerklank. Het onmiddellijk
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gevolg was dan ook de volksomwenteling te Gent, te Ieper, te Rijsel, in Frankrijk,
tot in Noord-Italië toe, en te Brussel en te Leuven werden een aardig aantal
volksverdrukkers omgebracht, al waren die ‘taalbroeders’.
Zo mogen we in den Guldensporenslag vooral de zege zien van de democratie
op de machten die het volk bedwongen hielden. Maar, was taalpatriotisme of national
gevoel niet de eigenlijke drijfveer van den strijd, toch dient er dit aan toegevoegd:
de gevolgen van den Guldensporenslag waren voor onze zelfstandigheid van het
grootste gewicht en hij heeft veel bijgedragen tot de vorming van een soort van
nationaal bewustzijn.
En zo is het goed, dat we den Guldensporenslag herdenken, omdat hij het symbool
geworden is van den strijd voor de vrijheid, en een symbool van onze zelfstandigheid
zelf, die we vrijwaren willen tegen alle gevaren die ze bedreigen, van waar die ook
mochten komen. En hij is meteen het symbool geworden van wat die zelfstandigheid
ons aan rijk en verhoogd leven reeds geschonken heeft.
Het zij dus wel verstaan: dit is geen romantisch feest van het verleden meer, het
is het feest van de huidige werkelijkheid, het feest van den democratischen Vlaamsen
geest van thans. Uit het verleden kunnen we wel wat leren, maar door het verleden
laten wij ons niet binden. Ieder geslacht maakt geschiedenis op zijn wijze. Wij zijn
hier om te zeggen wat nu, in onzen tijd, de schoonheid van ons Vlaams
zelfstandigheidsgevoel is, en van onzen wil, om tegen alle verdrukking in,
economische én geestelijke, de volledige vrijheid van den Vlaamsen mens te
veroveren.
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Volledige vrijheid van den Vlaamsen mens! We weten van hoever we gekomen
zijn, we kunnen den weg meten die reeds afgelegd is, we mogen er met voldoening
op terugkijken. Wij zijn het ‘arm Vlaanderen’ niet meer van een paar geslachten
geleden, het Vlaanderen van de lange werkuren en de schandelijk lage lonen, het
Vlaanderen van den werkman en van het werkmanskind, die aan al de machten
van het geld overgeleverd waren. Wij zijn ook het ‘arm Vlaanderen’ niet meer, waarin
onze taal vertrapt werd, de Vlaamse cultuur voedingsaarde en lucht moest missen,
onze individualiteit voortdurend werd vernederd, gekneusd en gekwetst. Het
bewustzijn van onze eigenheid, het bewustzijn van onze kracht, het bewustzijn van
onze menswaardigheid, dat is nu een feit geworden, waar voortaan niets meer aan
tornen mag, waar geen duivel meer op bijten zal.
Sociale democratie en Vlaams bewustzijn, ziedaar het dubbele teken waarin deze
11e Juli gevierd wordt. Is het wel een dubbel teken? Neen: want sociale democratie
en Vlaams bewustzijn, die twee hangen samen, en voor ons is dat tenslotte één en
hetzelfde met twee aspecten. Die kunnen samengevat worden in het woord Vrijheid,
als ge aan Vrijheid maar een zeer positieven zin geeft. Vrijheid is niet alleen
afwezigheid van dwang: de echte, positieve vrijheid is ook: macht tot handelen. En
Vrijheid, die macht tot handelen is, die heeft nu een dubbel uitzicht: vrijheid naar
buiten, dat is sociale democratie, het breken van drukkende economische banden,
die de persoonlijkheid beknellen; vrijheid naar binnen, dat is Vlaams bewustzijn, dat
wil zeggen zich zelf geheel bezitten, zijn wat men is.
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Breken van drukkende economische banden, die de persoonlijkheid beknellen,
dat is wat het socialisme wil: een einde stellen aan de uitbuiting van een mens door
een anderen, zodat voor ieder mens een materieel gelukkig bestaan mogelijk wordt,
de mens niet meer een wolf is voor den anderen, samenwerking, vrede en
broederlijkheid onder allen kan gevestigd worden. Die toekomst moeten wij
opbouwen, met schranderen en vastberaden wil. En een eerste vereiste daartoe
is, dat we schouder aan schouder zouden staan, als een muur, tot verdediging van
het reeds verworvene, tegen den vijand nummer één, het loerende fascisme, dat
ons onder allerlei vormen besluipt, en dat ons tenslotte in dien toestand van
verarming en verknechting zou brengen, waar sommige volkeren thans in gedompeld
liggen. Dat nooit, niet waar? dat nooit!
Maar Vrijheid naar binnen, Vlaams bewustzijn, dat wil zeggen, ik herhaal het: zich
zelf bezitten, zijn wat men is, geheel zijn wat men in den grond is, bouwen op het
echtste dat men in zich heeft, zich van daar uit opwerken, groeien van binnen naar
buiten, met de organische noodwendigheid van bomen, het echte wezen dat men
van nature is tot vólle ontplooiing brengen. En dan, zich onder elkaar verenigd weten
door dat diepe echte, dat ons allen gemeen is, zodat eenieder zich gedragen voelt
door veel anderen, zodat hij zich in zijn element voelt, in de omgeving die zijn daad
het meest bevorderlijk is.
Dat nationaal gevoel, dat is niet de eredienst van een woord, van een fetisj. Dat
nationaal gevoel mag beoordeeld worden naar zijn vruchten, naar zijn stellige
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gevolgen. Dat nationaal gevoel, dat is de levende geest die ons bijeenhoudt en
dien we niet verheerlijken terwille van hem zelf, maar terwille van hetgeen hij
voortbrengt, de verdere en hogere ontwikkeling waartoe hij een middel is.
Dat nationaal gevoel is niet een formule, een begrip met duidelijk afgetekende
omlijningen. Het heeft geen vaste grenzen, die ons van het andere afsluiten. Het
heeft geen scherpe grenzen, maar wel een levende kern, een centralen grondtoon,
die naar den omtrek toe in allerlei schakeringen en vermengingen vervloeit. Dat
nationalisme verstaat zich met het internationalisme; het is er zelfs een voorwaarde
toe. Er is geen tegenspraak tussen beide. Integendeel: het ene veronderstelt het
andere.
Maar ik haat het nationalisme, dat volk tegen volk stelt, het nationalisme dat op
een dwaze theorie van het ras steunt, dat nationalisme dat alleen negatief werkt,
dat nationalisme dat meer bestaat uit afkeer tegen het anderszijnde dan uit liefde
tot het eigen goed, het nationalisme dat het inheemse zoveel mogelijk verheffen wil
door het neerhalen van het vreemde, - alsof niet alle nationale culturen eerst gezond
leven konden door wederzijdse aanvoeling en bevruchting! - Ik haat het nationalisme,
dat altijd met zijn grenzen rondom zich loopt, het nationalisme dat de horizontale
groepering van de misdeelden uit alle volkeren vervangt door de verticale groepering,
die al de standen van een volk verenigt tegen al de standen van een ander volk,
dat nationalisme dat gebruikt wordt om onder de arbeiders het klassegevoel te
dempen en ze te drijven naar oorlogen,
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gruwelijke, ontzaglijke broedermoorden, waarvan de bloedwalm nog geslachten
lang de lucht blijft verpesten, - dat nationalisme dat zelfs in tijd van vrede alleen leidt
tot ijdel woordenspel, opblazen van voorordelen, noodlottige verenging van den
gezichteinder.
Ons nationalisme, dat is de drang om eigen, vrije persoonlijkheid volledig op te
kweken ter wille van het mensdom zelf. En we zijn nu sterk genoeg om holle rhetorica
van ons weg te gooien. Als ik zie, wat ons volk in de laatste halve eeuw uit zijn
schoot heeft opgestoten, een kunst die onder de heerlijkste mag gerekend worden,
een literatuur die tot de belangrijkste in Europa gaat behoren, een jonge wetenschap
die te meer bewondering afdwingt, daar ze op een weerbarstigen grond moest
gewonnen worden, een organisatie van de arbeidersklasse, van de hele volksmacht,
die niet meer te overwinnen is, dan twijfel ik niet aan de toekomst, aan de naaste
toekomst van dat volk. Dan wéét ik, dat het slechts een laatste inspanning zal kosten,
om hier op afdoende wijze de voorwaarden te scheppen tot een volledige,
zelfstandige, machtige Vlaamse cultuur. Vlaamse socialisten, houden we dit toch
hoog: we voelen, dat een levende, een schone geest ons verenigt, en die geeft ons
de opbouwende kracht, en de lichtende liefde, en den ijzeren wil, en de grote hoop,
die hoop die het woord van Rodenbach tot het onze maakt: ‘Vrienden, eens zal
onze wereld wezen, wat wij willen dat ze zij!’ En wat we daartoe in de eerste plaats
nodig hebben, is Vrijheid! Vrijheid! en nog eens Vrijheid!

1937
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Vlaanderen in het kader van Belgie

Vlaanderen in het kader van Belgiä: het onderwerp dat mij opgegeven werd is aldus
duidelijk genoeg aangegeven; er wordt van mij verwacht, dat ik hier mijn socialistisch
Vlaams standpunt zou stellen tegenover een Vlaams nationalisme, dat Vlaanderen
van het verband met België zoveel mogelijk wil losmaken.
Het woord nationalisme dekt verschillenden inhoud. We moeten dus eerst weten,
wat het soort van nationalisme is, dat we onvoorwaardelijk verwerpen.
De Vlaamse Beweging was lange jaren in hoofdzaak romantisch. We meenden,
dat met den groei van een helderder zin voor werkelijkheid en naarmate de
sociaal-economische vraagstukken zich onafwendbaar opdrongen, die romantische
opvatting overwonnen was. Maar we waren mis. In de Vlaams-nationalistische
beweging zegeviert meer dan ooit een idee, die vooral door de Duitse romantiek uit
het eind van de 18e en het begin van de 19e eeuw uitgebroed werd, namelijk deze:
dat een volk een wel afgegrensd lichaam uitmaakt, zoals dat van een mens, en dat
het leven van dat lichaam beheerst wordt door een ziel, wat de Duitse romantiek
‘die Volksseele’ noemde, een geheimzinnig principe dat zijn kracht uitzendt in al de
gelederen van het volkslichaam en zich volkomen verwerkelijkt in de volkstaal. Dat
is een overblijfsel van een ouderwets spiritualisme, waar de psychologische
wetenschap al lang mee afgerekend heeft. Ik beweer nu niet, dat onze Vlaamse
nationalisten dat spiritualisme bewust zouden belijden.
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Maar onbewust wellicht, en in ieder geval geleid door gevoelsredenen, nemen
ze er al de gevolgtrekkingen van over, b.v. het geloof dat een volk een vaste,
klaarafgelijnde eenheid uitmaakt, en het geloof dat die eenheid in de aller-allereerste
plaats op de taal berust. Vandaar, dat de taal verschijnt als een soort van religieus
beginsel, en de liefde voor de taal ontaardt in taalfetisjisme. Gij kent die gevleugelde
spreuk: ‘De taal is gans het volk’. Dat is juist, als men daarmee zeggen wil, dat het
volk globaal genomen, in zijn taal weerspiegeld is. Maar het is niet waar meer, als
men de taal voor den hoofdfactor houdt, waardoor de hele stoffelijke en geestelijke
welvaart van het volk bepaald zou worden.
En er is meer: gewoonlijk komt zich bij het nevelachtig begrip van de ‘volksziel’
nog het uiterst onzeker en onbetrouwbaar begrip van het ‘ras’ voegen, en dan varen
we met volle zeilen in de wateren van het mystiek romantisme.
Maar willen we op het terrein van het werkelijk bestaande blijven, dan merken we
wel, dat ieder cultuurvolk een samenstel is, niet alleen van verschillende rassen,
maar ook van verschillende, soms fel uiteenlopende geestesgesteldheid.
Gij zult me nu zeggen: toch is er een nationale eigenheid, waarvan de taal het
beeld is. Wel zeker! Maar die eigenheid, die eenheid, is niet van absoluten, maar
van betrekkelijken aard. Wij onderscheiden ze slechts als een abstractie, het resultaat
van een ontleding en een afscheiding, een bezinksel waarbij vele elementen
ontbreken, - of om het anders te zeggen, die eigenheid is een kern die op vage,
zeer verdoezelde omtrekken
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uitloopt, een centrale grondtoon, die in allerlei schakeringen en vermengingen
vervloeit. Vaste grenzen heeft ze niet. De nationale band is ten slotte niet veel meer
dan het gevoel dat men bij elkaar hoort; dat gevoel is door de geschiedenis bedongen
en kan dus veranderlijk zijn.
Wat ik het leerstellig nationalisme verwijt? Dat het niet genoeg rekening houdt
met de uiterste samengesteldheid van de factoren, die het leven van een
volksgemeenschap uitmaken, en dat het onder die factoren een alles overwegenden
invloed toekent aan de taal. Nu zijn we toch niet blind en weten wel, dat economische
factoren, met hun socialen weerslag, daarnaast van doorslaand belang zijn.
Ik wil daarom de betekenis van de taal niet verminderen. Het is zeker, dat een
mens zich vrijer en sterker en waardiger zal voelen, naarmate hij zijn eigen wezen
getrouw blijft, zich volledig ontwikkelen kan in de taal die hem het natuurlijkst is; het
is zeker, dat een Vlaming zich vrijer en sterker en waardiger zal voelen, kortom
meer mens, naarmate hij zich ongedwongener kan bewegen in een sociale atmosfeer
die Vlaams is. Dat is trouwens een eis van de socialistische democratie. Maar er
zijn nog vrij wat andere zaken, die ge niet aan de taal ondergeschikt zult maken.
De Vlaamse mens is ook niet vrij, wanneer hij in het Nederlands uitgebuit wordt en
in het Nederlands honger moet lijden.
De taalkwestie is maar al te dikwijls een middel om den Vlaamsen wil van een
ruimer ideaal verwijderd te houden, van een ideaal, waarvan de taalkwestie slechts
een onderdeel uitmaakt: dat ideaal is het socialistische,
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het veroveren van een hoogmenswaardig bestaan voor alle mensen, en dat
ideaal kan alleen bereikt worden door de zege, in den klassenstrijd, van de werkende
klasse op de parasietische. Maar in het orthodoxe nationalisme maakt de
klassenstrijd plaats voor den rassenstrijd. De horizontale groepering van de
misdeelden uit alle volkeren tegen de bezittende macht in alle volkeren maakt plaats
voor de verticale groepering, die al de standen van een volk verenigt tegen al de
standen van een ander volk.
Wij nemen aan, dat in sommige omstandigheden, tijdelijke samenwerking van
klassen wenselijk kan zijn tot het nastreven van bijzondere, bepaalde doeleinden,
maar het nationalisme schenkt aan die klassensamenwerking een bestendige
waarde. Wie tot de verwezenlijking van ons ideaal den klassenstrijd als een
noodzakelijkheid erkent, kan onmogelijk met het nationalisme meelopen. Elk
nationalisme is uit den boze, zodra het zich tegen het internationalisme stelt, zodra
het op principiële wijze nationale belangen boven de belangen van de mensheid
zelf gaat stellen.
Een kenmerk van het nationalisme is, dat het vooral negatief optreedt. Waar het
de zuivere eenheid van de volksnationaliteit wil vrijwaren, moet het nadruk leggen
op de grenslijnen van die volksnationaliteit, het moet die scherp afbakenen tegenover
andere, het eigene moet zoveel mogelijk verheven worden door het neerhalen van
het vreemde, - alsof een alomvattend oordeel mogelijk ware over een zo
samengesteld iets als een volk, en alsof niet alle nationale culturen eerst gezond
leven door wederzijdse aanvoeling en bevruchting.
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Dit alles leidt tot een bijzondere rhetorica, onvruchtbaar woordenspel, het opblazen
van vooroordelen, noodlottige verenging van den gezichteinder. En die verderfelijke
neigingen worden trouwens bevorderd door het imperialisme, dat ze zo makkelijk
gebruiken kan.
Gaan we nu over tot het bijzondere vraagstuk, dat zich in het Belgische
staatsverband stelt. Hier leven twee volkeren naast elkaar, - Groot-Brussel is als
een overgangsgebied, waar de twee culturen elkaar raken en min of meer door
elkaar vloeien. Het kan niet geloochend worden, dat het Vlaamse en het Waalse
volk door menigvuldige economische belangen aan elkaar verbonden zijn, dat ze
eeuwenlang samengeleefd hebben en zich samen in West-Europa onderscheiden
hebben door eenzelfde liefde tot de vrijheid, dank zij den bloei, sedert de
Middeleeuwen, van de gemeenten. We kunnen mekaar best verstaan, als de een
den andere in zijn cultuurontplooiïng maar niet belemmeren wil.
Dat neemt nu niet weg, dat er tussen beiden geen heel warme genegenheid vast
te stellen valt. De Vlamingen werden in den centraliserenden Belgischen Staat te
lang door de samenspanning van verfransten en Walen onderdrukt. Tussen
Vlamingen en Walen is er buiten Brussel niet zoveel contact, en de wederzijdse
belangstelling blijft gering. Wij voelen Vlaams eer dat wij Belgisch voelen. En als
wij de Belgische eenheid willen handhaven, doen we dat veel minder uit gevoel dan
uit koele beredenering.
Maar ik meen juist, dat koele beredenering hier luider spreken moet dan het
gevoel.
Ik wens dadelijk te zeggen, dat ik beslist tegenstander
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ben van een splitsing van België, en zelfs, in de huidige omstandigheden, van
een federatief stelsel in België.
Om de eenvoudige overweging, dat als het federatief stelsel geen positieve
zelfstandigheid aan het Vlaamse land verzekert, dat stelsel overbodig is; - dat als
het Vlaanderen wél positieve zelfstandigheid verzekert, het op weinig na op hetzelfde
neerkomt als scheiding, - en eindelijk dat welk federalisme ook spoedig op scheiding
zou uitlopen.
Dat is trouwens de mening van de meeste Vlaamse nationalisten zelf. Ze zeggen
het niet altijd in het openbaar, maar in privaatgesprekken hangen ze er geen doekjes
om: ze beschouwen de federatie als een eerste stap tot de scheiding.
Laat me vooreerst uw aandacht hierop vestigen: er bestaat een Vlaamse eenheid
naar den geest, er bestaat geen Waalse eenheid naar den geest. En het gevolg is,
dat terwijl Vlaanderen zelfstandig zou kunnen zijn, Wallonië weldra in de sfeer van
Frankrijk zou opgaan.
Wij hebben traditiën, die ons allen verenigen, tot welke gezindheid we ook behoren:
de eeuwenoude Vlaamse kunst, de eeuwenoude Vlaamse letterkunde. Dat is een
glorie waarin we elkaar steeds kunnen herkennen. Dat schept een gezamenlijken
geest, die ons samenhoudt.
Om dit door een enkel voorbeeld toe te lichten, mag ik U een persoonlijke ervaring
vertellen? Wij waren eens met een kleine bent Vlaamse mannen aan een gezelligen
maaltijd geschaard. Er waren er uit de meest verschillende streken, van
West-Vlaanderen tot Limburg. Wij hadden naar Vlaams gebruik enkele amphora's
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Fransen wijn geledigd, en laat me maar zeggen, dat we tegen middernacht vrij
luidruchtig waren geworden. Maar iemand ging aan de piano zitten en zong oude
Geuzenliederen: ‘Helpt nu U zelf, zo helpt U God...’ ‘Slaat op den trommele van
dirre dom dijne...’ en menig ander, al die oude kreten van onzen Vlaamsen
vrijheidsdrang, van onzen Vlaamsen vastberaden wil. En plots werden we allen zeer
stil, zowel die uit Limburg als die uit West-Vlaanderen, we waren diep ernstig
geworden, we zaten daar innerlijk te beven van ontroering, allen voelden we ineens:
Vlaanderen. Dat is slechts een enkel feit, maar zo zijn er vele, vele zaken die ons
naar den geest bij elkaar brengen, die ons het levendig besef geven, dat
onverbreekbare banden ons aan elkaar snoeren.
Welnu, de Walen hebben bijster weinig van dien aard. Hun historisch verleden
maakt, dat de Luikenaar niet veel gemeens heeft met den Henegouwer, en dat zelfs
de Waal uit Doornik niet veel gemeens heeft met dien uit Charleroi. Er is daar geen
gezamenlijke kunst, geen gezamenlijke letterkunde, geen gezamenlijke geest. Zelfs,
buiten het Frans, geen gezamenlijke spreektaal: het Waals uit Luik is
grondverschillend van het Waals uit Henegouwen, dat tot een heel andere groep
van dialecten, de Picardische, behoort. Het enige wat de Walen bijeenhoudt is de
traditie van het Franse moederland. Moesten ze alleen staan, dan zouden ze machtig
tot dat Franse moederland aangetrokken zijn. En de scheuring tussen Vlaanderen
en Wallonië ware dan voltrokken.
Ik hoef er nauwelijks op te wijzen, dat die scheuring zulk een wijziging in den
internationalen toestand zou
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teweegbrengen, dat ze zonder oorlog niet denkbaar is. En de volkomen
zelfstandigheid van Vlaanderen zou voor Vlaanderen zelf een gevaarlijke verzwakking
betekenen.
Vlaanderen zou zijn zelfstandigheid bezwaarlijk kunnen verdedigen. Van een
vereniging met Noord-Nederland is geen sprake, zolang de Hollanders daar niet
van horen willen. Ze weten, dat geweldige economische moeilijkheden in den weg
staan en wensen trouwens niet, dat de historische grondslagen van den
Nederlandsen Staat door een katholieke meerderheid zouden ondermijnd worden.
Buiten culturele betrekkingen is van het Noorden niets te verwachten. Indien wij niet
de enigen waren om een federatief stelsel aan te kleven, indien we met onze buren
in een algemeen federatief stelsel waren opgenomen, dan zou de toestand zich
geheel anders voordoen. Maar dit is in afzienbare toekomst uitgesloten. Laten we
er dan verder geen woorden over verliezen en van fantastische plannen afzien.
Het grote euvel van een geheel zelfstandig Vlaanderen, ik zeg het onomwonden,
is dat het, althans voor langen tijd, zou overgeleverd zijn aan het clericalisme, Gans
Vlaanderen zou bestuurd worden zoals thans de provincie West-Vlaanderen. Het
is wel te verwachten, dat met de industrialisering van Vlaanderen ook het socialisme
zal toenemen, maar ondertussen zal de administratie, de magistratuur, het onderwijs
overal volgepropt zitten met clericalen, en die hebben dan voor tientallen jaren al
de hefbomen in handen. We weten toch, dat waar de clericalen enige macht bezitten,
ze uitsluitend hùn mannen benoemen. Zij komen er trouwens voor uit,
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dat de Vlaamse gemeenschap voor hen een katholieke gemeenschap is. Dat
zou ik door talloze voorbeelden kunnen staven. Ik wil er slechts één aanhalen, dat
me dezer dagen toevallig onder het oog kwam. Het is typisch door zijn mengsel van
onbeschaamdheid en naïveteit. Volksvertegenwoordiger Edmond Rubbens, die
toen nog geen minister was, - het was in 1927 -, schreef in ‘Een kritiek der Vlaamsche
Beweging’, blz. 36, let wel, bij een oproep tot Vlaamse solidariteit, het volgende:
‘We staren ons blind op de partij... en we vergeten de gemeenschap, ik bedoel de
gemeenschap van al diegenen die tot het Vlaamsche volk behooren en voor dit
Vlaamsche volk een kerngezonde katholieke Vlaamsche kultuur willen’.
Voor den heer Rubbens behoren dus alleen katholieken tot de Vlaamse
gemeenschap, en er valt niet aan te twijfelen, in die gemeenschap die hem
voorzweeft zouden wij niet kunnen ademhalen. Het clericale juk zou nog zwaarder
op ons wegen dan dat Belgische, waar de nationalisten zo over klagen. Vergeten
we daarbij niet, dat onze meeste nationalisten op den koop toe een korporatieve
inrichting voorstaan, waardoor de parlementaire democratie zou gekelderd worden.
Heerschappij van het clericalisme is al erg genoeg, maar heerschappij van een
fascistisch clericalisme ware het ergst van al!
Er dreigt nog een ander gevaar: in de huidige omstandigheden lijkt het wel niet
mogelijk het arrondissement Brussel zo maar bij het integraal-Vlaamse Vlaanderen
in te lijven. In een federatie zou het toch van een bijzonder regiem genieten. Maar
wordt het een zekere zelfstandigheid verleend, dan is het te vrezen, dat
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Groot-Brussel ten slotte voor de Vlamingen verloren gaat.
Daat een Waal zich voor het federatief stelsel verklaart, is nog wel te begrijpen.
Want de Walen worden hoe langer hoe meer een minderheid tegenover de
Vlamingen. Dat gebrek aan evenwicht zal nog toenemen: ons geboortecijfer is veel
hoger dan het hunne. De natuurlijke ontwikkeling is van dien aard, dat de Walen
beducht mogen zijn voor een zeker overwicht, na een paar geslachten, van
Vlamingen in het beheer van het land. Ik ben wel overtuigd, dat wij daar geen
misbruik zullen van maken en dat geen onder ons er in de verste verte aan denkt,
imperialistische doeleinden na te jagen en de Walen in dien toestand van
minderwaardigheid te verplaatsen, waaronder wij zelf zo lang geleden hebben. Ik
leg alleen nadruk op die feiten, om te doen inzien, dat we sterk genoeg staan om
op onzen eigen bodem de wet te stellen en de cultuurautonomie door te drijven. Als
we maar willen! Het federalisme hebben we niet nodig om te worden wat we zijn
moeten. Door de democratie kunnen we alles verkrijgen wat we behoeven. Ik spreek
niet van volstrekte gelijkheid: die kunnen we best missen, waar de belangen van
beide volkeren niet in alles dezelfde zijn. Maar ieder volk moet kunnen beschikken
over datgene wat zijn eigen belangen bevredigt, datgene wat de volledige
ontwikkeling van zijn eigen cultuur waarborgt.
Gij zult me zeggen, dat zulks niet het geval is, al zijn we reeds de meerderheid.
Niemand kan dat betwisten. Daar hebben historische omstandigheden schuld aan,
en helaas! het verleden laat zich niet in enkele jaren opzijschuiven. De schuld ligt
ook aan onszelf: we
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hebben nog te veel Lamme Goedzakken in onze rangen. We hebben nog niet al
de ziekten overwonnen, die het Vlaamse lichaam teisterden. Maar het
genezingsproces gaat zijn gang, we zijn al fel vooruitgekomen. We mogen gerust
voorspellen, dat binnen afzienbaren tijd de laatste franskiljons als heloten onder
ons zullen rondlopen. Het programma van de B.W.P. brengt ons waar we zijn moeten:
nog enkele wetten tot betere aanpassing, en vooral cultuurautonomie door splitsing
van de ministeries die daartoe in aanmerking komen. Dat kunnen we als we maar
hardnekkig onzen wil in daden omzetten, de geesten verder omwoelen en opwekken
en bewustmaken tot ze rijp zijn voor het ideaal, waarvan de verwezenlijking nabij
is: een Vlaanderen dat groeien kan uit zijn eigen diepe krachten, gezond groeien
van binnen naar buiten.
Ik kan den indruk niet weren, dat de nationalisten in den grond nog altijd lijden
aan dat minderwaardigheidscomplex, dat een gevolg is van onze lange vernedering.
Ze willen naar paardenmiddelen grijpen, defaitisten als ze zijn, omdat ze niet genoeg
hoop, niet genoeg vertrouwen stellen in het Vlaamse volk zelf. Maar als ik zie, wat
dat volk in de laatste veertig jaren uit zijn schoot heeft opgestoten, een kunst die
onder de heerlijkste mag gerekend worden, een literatuur die me onder de kleine
literaturen van Europa de grootste lijkt te zijn, en eindelijk een jonge wetenschap,
die te meer bewondering afdwingt, daar ze op een weerbarstigen grond moest
gewonnen worden, dan twijfel ik niet meer aan de toekomst, aan de naaste toekomst
van dat volk; dan weet ik vast, dat het slechts een laatste
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inspanning zal kosten, om hier op afdoende wijze de voorwaarden te scheppen
tot een volledige, zelfstandige, machtige Vlaamse cultuur.

1937
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II Beeldende kunsten
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Esthetische beschouwingen
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Arbeid en kunst

Er is zeker een hemelsbreed verschil tussen den arbeid van den werkman, die b.v.
dit blad zal drukken, en den arbeid van den kunstschilder, die in zijn schilderij een
evenbeeld van zijn eigen ontroering schept, iets dat geen ander doel heeft dan beeld
van 's kunstenaars ontroering te zijn.
Maar, al is er helaas arbeid zonder kunst, zelfs de zuiverste kunst is niet denkbaar
zonder arbeid. Niet alleen doordat de beeldende kunst altijd een stoffelijke uitvoering
vereist: veel arbeid moet ook voorafgaan, eer de hand een gewillige en gedweeë
dienares kan worden van het innerlijke visioen, van den geest, van den droom.
Kunst is kunnen. De echte kunstenaar moet eerst zijn ambacht onder de knie hebben;
hij is er trots op, dat hij zijn idee den steun kan geven van het meesterwerk dat den
goeden werkman uitmaakt. Er is bij hem die eendracht tussen hoofd en hand, die
de werktuiglijke arbeider zo dikwijls missen moet, - en die, in collectieven zin opgevat,
in de maatschappij zelve maar zo weinig nog bestaat.
Maar als we 't gebied van de zuivere kunst verlaten voor het kunsthandwerk of
de kunstnijverheid - of
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wat met den onzinnigen naam van ‘toegepaste kunst’ soms wordt aangeduid - dan
schijnt het me niet mogelijk meer een duidelijk verschil te zien, of althans een scherpe
grenslijn te trekken tussen kunst en arbeid. Het soort van verstand dat er nodig is
om de eenvoudigste tafel te maken is hetzelfde als het soort van verstand dat er
nodig is om de mooiste vaas te vervaardigen. Men mag zelfs verder gaan en beweren
dat er voor iederen arbeid, hoe grof ook, een bedrijvigheid van den geest vereist is
- een bedrijvigheid van den geest, die we soms niet meer gewaar worden, doordat
ze geheel in de bedreven hand is overgegaan. Zelfs de steenkapper aan den weg
weet hoe hij het moet aanleggen om het beoogde resultaat, zonder krachtverspilling,
te verkrijgen: er is hier nog wat anders in het spel dan brute kracht. In de lange
oefening van de hand hebben de hersens hun rol vervuld. Tracht maar eens koren
te maaien, als ge nooit een zeis gehanteerd hebt! De aanpassing van het middel
aan het doel wordt wel niet theoretisch maar practisch bereikt: dat neemt niet weg,
dat die aanpassing, zij het soms onbewust, het gevolg is van een samenwerking
tussen hoofd en hand. Dit maar om te zeggen, dat er tussen hoofd- en handarbeid
nooit een kloof gaapt, - er zijn alleen schakeringen. Wie goed zijn werk volbrengt,
juist zoals het moet, is in zekeren zin een kunstenaar.
Als we 't voorwerp zelf beschouwen, zien we nog minder verschil tussen arbeid
en kunst. De eenvoudigste tafel kan een schoonheid hebben, - net dezelfde als de
heerlijkste vaas. Want het zijn dezelfde wetten, die in beide oorzaak van schoonheid
zijn. De schoonheid zit
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niet in het opgeplakte ornament; integendeel: dat is een kanker van de kunst.
Schoonheid is, in het kunstvoorwerp evenals in het gebruikelijkste fabrikaat, een
glas, een lepel of een vork - slechts een ander woord voor gepastheid. Een ding
dat juist beantwoordt aan hetgeen het zijn moet is schoon, is kunst, - komt er wat
anders bij, overtolligs, dan is het lelijk, al mag het nog bij de onbeschaafden van
elken stand voor kunst gelden.
Ongelukkiglijk heeft het machinisme de waardigheid en de vreugde van den
handenarbeid verminderd en dikwijls vernietigd. Vooral de arbeidsverdeling, die
een gevolg van het machinisme is, heeft in dat opzicht veel bedorven. De werkman
maakt slechts een deel van het voorwerp dat uit de fabriek komt, het is ten slotte
zijn eigen werk niet meer en meteen is de lust aan het werk verdwenen. De
ambachtsman was tot op zekere hoogte een kunstenaar, de fabriekswerker is dat
niet meer. We zijn nu heel ver van die tijden, toen de kunstenaar zelf niet meer dan
een ambachtsman was. De middeleeuwse beeldhouwers, die de kathedralen
bevolkten met zoveel wondere heiligengestalten, waren geen afzonderlijke groep,
maar eenvoudig steenhouwers onder al de anderen, met allen gezamenlijk aan het
werk: naast elkaar en tot eenzelfde massa behorend stonden de mannen die eens
het steenblok vierkantten, het zijn profiel gaven, het dan eens met loofsieraad
bekleedden of het tot een indrukwekkend beeld omschiepen.
Later was er ook nog een samenwerking tussen den meester en de leerlingen in
zijn atelier: in zekere zin was dat insgelijks een samenwerking tussen geest en

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 4

166
aant.

uitvoerende kracht. Thans kan het wel eens gebeuren dat de arbeider nooit zijn
werkgever te zien krijgt.
Dat weer eendrachtiger maken van hoofd en hand, van kunst en arbeid, blijft een
van de gewichtige vraagstukken, die de wegbereiders van een vernieuwde
maatschappij onder de ogen moeten zien. De zuivere kunstenaar zal er trouwens
niets bij verliezen als hij zich weer één zal voelen met de gehele klasse der
voortbrengers, opgenomen in de grote gemeenschap van den arbeid.

1924

aant.

Unité de l'art Européen

Permettez-moi de vous dire tout d'abord à quel point j'apprécie l'honneur de pouvoir
collaborer à l'oeuvre de compréhension internationale entreprise ici, et tout le plaisir
de revenir dans ce milieu où la compréhension internationale est réalisée, dans une
atmosphère de libre discussion.
Je puis bien vous avouer que dans les quelques travaux qu'il m'a été donné de
publier depuis une bonne trentaine d'années, le leitmotiv était les rapports entre le
sens individualiste et le sens de la communauté, et tout spécialement de cette
communauté que forment à mes yeux les civilisations européennes. J'ai essayé
d'appliquer ces idées à l'histoire de l'activité esthétique. L'art de l'Europe, on le divise
généralement en compartiments nationaux, que l'on juxtapose. Il me semblait
cependant

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 4

167
qu'il constituait un ensemble bien cohérent. Je voyais partout des traits-d'union.
Ce qui nous frappe le plus directement, quand nous considérons les aspects
internationaux de l'art, ce sont les relations évidentes de peuple à peuple. Il n'y a
pas d'art national qui ait vécu uniquement sur son propre fond, il n'y en a pas qui
n'ait subi dans une certaine mesure l'influence d'un art étranger. Certaines écoles
ont eu une puissance d'expansion considérable, qui ne connaissait pas de frontières.
Je crois inutile d'insister, tant les exemples se présentent naturellement à votre
esprit. Les oeuvres ont toujours voyagé, non seulement celles de transport facile,
les ornementations d'étoffes, les ivoires, les miniatures, les dessins, mais dès le
XIVe siècle les tableaux ont fait l'objet d'un grand commerce international. Et les
artistes aussi ont voyagé, non seulement depuis l'invention des chemins de fer,
mais même au moyen-âge, et dans une mesure infiniment plus considérable qu'on
ne l'admet généralement. C'est ainsi qu'au XIIIe siècle, on trouve des Français un
peu partout. Dès le XIVe, des Italiens et des Flamands se répandent de la Castille
jusqu'en Hongrie. Et tout cela, bien entendu, n'a cessé de se développer, au point
qu'à l'heure actuelle, dans les ateliers de Montparnasse, des peintres finlandais et
canadiens se mêlent à des Urugayens et des Japonais.
Il serait trop facile de suivre tout au long de l'histoire ces communications et ces
échanges artistiques entre peuples. Mais ce n'est là, après tout, qu'un des aspects
les plus superficiels de la question qui nous occupe. Car il apparaît tout de suite
que ces communications et
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ces échanges sont conditionnés en dernière analyse par certains parallélismes
d'esprit et de sentiment. Quand des arts différents se touchent, ils ne s'influencent
que dans la mesure où ils trouvent un terrain préparé, dans la mesure où les
créations de telle école répondent dans une autre à des attitudes analogues de
l'esprit et du sentiment. Les oeuvres ne sont que des traces de la vie secrète qui
passe à travers les âmes, elles sont des manifestations qui, venues du fond,
affleurent à la surface des courants; elles sont, si vous voulez, des résidus spirituels.
Si nous voulons rattacher les phénomènes artistiques aux mouvements généraux
d'idées et de sentiments qui les supportent, il est aisé de montrer qu'à toute époque
il y eut de ces mouvements communs à des peuples différents. Pour ne citer que
les exemples les plus évidents: l'inspiration chrétienne, l'esprit féodal et communal
du moyen-âge, puis la Renaissance, le rationalisme du XVIIIe siècle, le romantisme,
l'esprit scientifique du XIXe, etc.. Aujourd'hui, ces courants collectifs se sont multipliés
et étendus, ils embrassent presque le monde entier, les pensées se transmettent
instantanément aux antipodes, l'interprétation s'opère partout au point que nous
pouvons parler déjà d'une certaine unification de la planète? C'est même parce que
la conscience de cet internationalisme s'est tant accrue, que nous sommes plus
attentifs à la découvrir dans le passé.
Cependant ce n'est pas à cette face du problème que je désire m'attacher ici. Je
voudrais plutôt vous faire saisir un aspect plus profond de l'internationalisme dans
l'art. Je voudrais vous montrer que, indépendamment même de l'action d'un art sur
un autre, la forme artistique
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évolue de la même façon dans des arts de peuples différents.
Ceci demande quelques explications.
On peut distinguer dans une oeuvre d'art deux ordres d'éléments: ceux qui tiennent
à la psychologie collective, bref, aux influences du milieu; et d'autre part, ceux qui
tiennent à la psychologie spécifiquement artistique.
P.e., le sentiment religieux qui imprégnait l'art du moyen-âge, les artistes l'avaient
en commun avec la masse qui les entourait. Mais ce qui leur appartenait en propre,
c'était le problème de la forme qu'il leur fallait résoudre pour traduire le sentiment
religieux. Ce problème de la forme, voilà ce que j'appelle l'élément spécifiquement
artistique.
Les sentiments que l'artiste partage avec son groupe social non artiste,
apparaissent le mieux dans la conception des sujets. Les sentiments spécifiquement
artistiques, au contraire apparaissent le mieux dans la conception de la forme,
considérée indépendamment du sujet. P.e. le système de composition, l'ordonnance
des lignes et des masses, le rapport des parties à l'ensemble, la façon de réduire
les formes multiples à un tout organique, l'harmonisation des contrastes,
l'orchestration de l'ombre et de la lumière, etc. Tout cela n'est pas strictement lié
au sujet traité: les principes mêmes de la forme peuvent être identiques dans une
Sainte Trinité du Greco et dans une nature-morte de Cézanne.
Or, les différences de peuple à peuple, les différences de milieu, s'illustrent surtout
par la conception des sujets. Mais si nous considérons la conception de la forme,
abstraitement, nous constatons parfois qu'elle
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est la même dans les arts très distants l'un de l'autre. Et ainsi nous apparaît un
parallélisme international bien plus général, bien plus profond, que celui qui résulte
des influences ambiantes, des courants communs de la pensée.
Car ce qu'il importe de remarquer, c'est que ces conceptions de la forme évoluent
selon des rythmes continus, et que cette évolution n'est pas déterminée au premier
chef par les conditions du milieu, les circonstances locales, mais obéit à une loi de
développement interne, qui est sensiblement la même dans les civilisations les plus
différentes. - Deux civilisations contemporaines n'ont pas toujours la même chose
à dire, le contenu de la pensée n'est pas le même, elles peuvent même parler des
langages fort différents, mais, dans le même stade de développement, la syntaxe
de ces langages différents est pareille. La syntaxe des formes a une évolution
propre, qui se répète partout selon une même courbe.
Dans un même stade de l'évolution, les principes du style sont analogues dans
les différents arts: la peinture, la sculpture, l'architecture même participent à la même
façon artistique de comprendre les formes. Et d'autre part, les différents stades de
cette évolution sont communs aux arts des différents pays.
Vous ne supposez pa, bien entendu, que je nie les distinctions nationales. Les
peuples n'ont pas la même nature, cela crève les yeux. Et c'est chose fort heureuse
que cette diversité, cette variété des manifestations de la vie spirituelle. Que chaque
peuple reste fidèle à sa nature, comme chaque individu à la sienne, et c'est
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le meilleur moyen d'avoir une signification pour le monde. Mais ce que je tiens à
mettre en lumière, c'est d'abord qu'on a souvent donné au caractère national des
contours trop définis, et une permanence à travers les temps, une permanence trop
absolue que les faits viennent contredire. Ensuite, c'est que dans tel art donné, la
continuité des caractères nationaux est beaucoup moins nette que la continuité que
présente l'évolution de la forme dans le domaine international. C'est-à-dire, qu'à un
même stade de l'évolution, les problèmes artistiques que se posent les différents
peuples sont plus semblables que les problèmes qu'un même peuple se pose à
différentes époques. Je suis plus près de la vérité quand je découpe l'histoire de
l'art en tranches horizontales (internationales) plutôt qu'en tranches verticales
(nationales). Si je m'attache à l'esprit des sujets, aux influences du milieu, extérieures
à l'art même, je suis frappé des distinctions nationales et régionales. Si je m'attache
au contraire au principe inhérent à l'art, la conception de la forme, les nuances
perdent beaucoup de leur signification, j'aperçois une solidarité, une unité de l'art
européen, qui domine les variétés provinciales.
Ceci ne revient pas d'ailleurs à mettre tous les peuples sur le même pied, à leur
accorder la même importance. Comme Goethe le disait de la littérature, on peut
concevoir l'art européen comme l'oeuvre d'un esprit unique, dans l'unité de son
développement, mais selon les époques, cet esprit se manifeste tantôt ici, tantôt là,
de la façon la plus caractéristique. Les circonstances historiques interviennent pour
donner tantôt à l'un,
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tantôt à l'autre peuple, la direction du mouvement général. Si l'on veut scruter les
causes plus profondément, on constate que parfois l'esprit d'un peuple correspond
si nettement à l'esprit général d'une époque, que c'est alors ce peuple-là qui
représentera le sommet de l'art d'une époque. Mais ce que je voudrais vous faire
voir, c'est qu'à chaque àpoque le paysage que forment les arts des nations civilisées
présente un ensemble, une unité essentielle, avec ses vallées, ses parties plus ou
moins arides, ses côteaux fertiles et ses sommets imposants, un paysage plein de
diversité, mais où tout se tient.
Les quatre heures dont je dispose ne suffisent pas, vous l'entendez bien, à faire
cette démonstration de façon convaincante. Je dois forcément me restreindre. Je
voudrais limiter mon étude à la peinture de l'Europe occidentale et centrale depuis
le XIIIe siècle, et me contenter dans ce domaine encore trop vaste de quelques
exemples choisis. En somme, un résumé de l'histoire de la peinture.
Au XIIIe siècle, la force unificatrice de la pensée chrétienne a atteint son maximum
d'effet. L'art est essentiellement religieux, partout. Au point de vue du style, à voir
les choses globalement, on peut constater deux tendances dominantes, qui parfois
s'opposent, parfois se touchent, parfois se combinent. C'est d'une part un art vraiment
primitif, d'inspiration populaire, art-enfant, qui balbutie encore, cherche les mots qui
exprimeront ses sentiments. C'est d'autre part une forte tradition qui se ramène en
dernière analyse à l'art de la Méditerranée orientale, ce qu'on est convenu
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d'appeler l'art byzantin, cet art complexe et varié, qui, dans son ensemble, peut être
considéré comme le dernier prolongement de l'art grec hellénistique, imprégné de
quantité d'éléments venus de l'Asie occidentale. Cet art-là a derrière lui une tradition
presque millénaire. Il est loin d'être primitif, malhabile ou gauche: il est plutôt vieillot
dans certaines de ses manifestations. Il est en tout cas extrêmement stylisé. Ces
deux tendances, l'une d'un art déjà fort ancien, l'autre d'un art primitif, ce déclin et
ce recommencement, ce produit d'une trop longue culture et cet afflux nouveau de
nature, se mêlent de façon diverse, et donnent à la plus grande partie de la peinture
du XIIIe siècle, dans tous les pays, cet aspect à la fois barbare et raffiné, qui fait
son charme spécial.
L'art classique de la pleine Renaissance régnait encore que déjà des germes y
apparaissaient de l'art qui le détruirait, qui lui succéderait, et qui atteindrait ses points
culminants au XVIIe siècle. Encore une fois, cette transformation radicale, c'est
surtout en Italie qu'elle se prépare, mais quand elle est accomplie, ses caractères
essentiels, fondamentaux, se retrouvent dans tous les pays qui participent au
mouvement artistique, - et ce n'est plus alors en Italie qu'ils atteignent leur expression
la plus complète, mais en Flandre, en Hollande et en Espagne.
La transformation qui s'opère au XVIe pour arriver à son plein développement au
XVIIe est en somme l'une des plus profondes que l'on puisse signaler dans l'histoire
de la peinture, peut-être la plus profonde.
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Je vous rappelle que le style classique obéissait surtout à une vision constructive,
architectonique. Le raisonnement, la conscience y jouait un grand rôle: on sentait
partout l'empreinte de l'esprit directeur, organisateur. La réalité était pliée à une
discipline qui procédait de l'esprit, une sorte de raison qui se mariait et s'imposait
à l'instinct, un principe d'organisation et d'ordre. Son mode d'expression essentiel
était la ligne, nette, qui définit, qui marque de façon précise la limite des choses. Et
comme dans cet art dominait la conscience, elle conférait au sentiment même de
l'homme et de la vie une dignité, une noblesse toute nouvelle: l'homme voyant clair
en lui-même, aimant à voir en sa conscience l'unité de toutes ses facultés, de sa
personnalité humaine, se possédant pleinement, dans sa maturité tranquille, ne
s'abandonnant pas au mouvement vif, à la passion qui entraîne, au geste rapide
qui dérange.
D'une façon générale, on peut dire que le style du XVIIe siècle est le contre-pied
de ce style classique. A la clarté concentrée de l'ordonnance s'oppose l'asymétrique,
l'instinctif et l'indéfini; à la dignité calme, le mouvement plus libre, allant souvent
jusqu'au déséquilibre; é la noblesse de conception, un naturalisme englobant toutes
les formes de la réalité; au langage de la ligne, celui des masses colorées.
C'est là en somme le caractère le plus général de ce style dans tous les pays: à
un style surtout linéaire il substitue un style purement pictural. Il inaugure une toute
nouvelle façon de voir.
En gros, nous pouvons dire que le style classique voyait surtout par lignes et le
style pictural par masses
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colorées. Voir par lignes, cela veut dire que la signification et la beauté des choses
est cherchée surtout dans le contour, - non seulement la silhouette, notez que les
formes intérieures ont aussi leur contour, - l'oeil est invité surtout à suivre les limites
des formes. Mais il y a vision par masses là où l'attention ne s'attache plus avant
tout aux bords ou formes et de leurs détails internes, là où le contour devient plus
ou moins indifférent au regard et où le caractère primaire de l'impression est constitué
par la tache que font les choses. Les combinaisons qui doivent produire l'impression
artistique sont alors basées avant tout sur le jeu des valeurs lumineuses.
Dans le style pictural, les ombres et les lumières ne sont plus strictement liées
aux formes, elles n'en dépendent pas, elles sont tout autre chose qu'un simple
complément des formes, elles ne sont pas en fonction des formes. L'évolution est
définitivement accomplie quand le clair et l'obscur sont incorporés aux couleurs
mêmes, quand l'ensemble de l'oeuvre est une orchestration des valeurs lumineuses,
c'est-à-dire de la quantité de clair ou d'obscur que contient la couleur même.
La différence entre le style de la première moitié du XVIe siècle et la première
moitié du XVIIe peut encore s'exprimer comme ceci: le premier donnait les choses
telles qu'elles sont, le style pictural les donne telles qu'elles semblent être. L'un
donnait les choses dans leur être déterminé, senti plastiquement, telles que la main,
en les palpant, a reconnu qu'elles étaient. Le style pictural ne donne plus l'être
déterminé de cette chose, enfermée dans un contour continu, mais son apparence,
telle que l'oeil la perçoit? Dans le style linéaire et plastique,
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l'action de l'oeil ressemble à celle de la main, qui tâte le corps. Dans le style pictural,
il n'en est plus ainsi: il n'a pas d'autre source que l'oeil et ne s'adresse qu'à lui. Plus
rien de commun avec la sculpture. Ceci vous explique pourquoi la conception linéaire
et plastique précède la conception purement picturale: la compréhension tactile est
une forme plus primitive de la connaissance. L'enfant se déshabitue petit à petit de
toucher les choses pour les comprendre: de même, l'humanité s'est déshabituée
petit à petit de saisir les formes par leur qualité palpable. Un art plus évolué a appris
à s'abandonner à l'apparence des choses, sans avoir besoin de les palper pour les
comprendre.
L'art classique montrait tous les éléments, l'art pictural peut en laisser deviner,
peut les suggérer.
Une autre conséquence, quand les formes particulières ne sont plus strictement
délimitées par des lignes, c'est que des dégradations de qualités lumineuses mènent
de l'une à l'autre. L'oeil n'est plus arrêté, il passe d'une forme à l'autre en
s'abandonnant aux jeux de la couleur, à toutes ses modulations sans fin. C'est le
propre de la couleur ainsi comprise d'être du mouvement. Par là, le style pictural
s'adapte parfaitement à la vision du phénomène transitoire: non pas l'être solide,
tel que la main le connaît, mais le deviner, tel que l'oeil le voit changer. C'est toute
la conception moderne de la vie qui apparaît ici: non plus la forme permanente,
mesurable, délimitée, mais le mouvement, et la forme en fonction du mouvement.
Non plus les choses en elles-mêmes, mais les choses dans le flux incessant de la
vie. La vie n'est plus un principe ordonnateur, qui règle, qui dirige,
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un équilibre intelligent, qui correspond en nous à l'esprit conscient: la vie devient
plutôt une force naturelle, organique, irréductible à la raison, - force qui, en nous,
se manifeste par l'instinct. De cette conception, Rubens est l'expression la plus
forte: il peint la poussée instinctive de la force vitale.
Et voici encore un corollaire: le fait de rendre le nonfini, le transitoire, le devenir,
éveille l'idée de l'illimité, de l'indéfini, de ce qui se perd dans l'infini. Les formes
individuelles se noient dans un clair-obscur ou dans des jeux de valeurs lumineuses
d'où elles émergent plus ou moins. L'esprit est entraîné au-delà de ces formes
individuelles. Chez Rembrandt, toute forme participe du rêve, du mystère infini de
la vie. Les moyens purement picturaux sont de plus en plus destinés à traduire ce
monde intérieur qui est le royaume par excellence de la musique. Même dans la
peinture française, qui par certains côtés reste si fidèle au classicisme, un paysage
de Claude Lorrain, tout entier baigné d'une lumière solaire blonde et dorée, est
essentiellement un état d'âme. Et il apparaît comme tout naturel qu'après Rembrandt,
peut-être la plus haute expression de l'âme moderne en peinture, les plus hautes
expressions de cette âme moderne dans l'art ont été désormais données par la
musique.
Les principaux artisans de la grande transformation sont dès le XVIe sèecle,
Corrège, Tintoret, Véronèse. Mais il ne me sera pas difficile de vous montrer, à la
même époque, des tendances analogues au Nord des Alpes.
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Nous voici arrivés à la dernière étape de cette marche rapide à travers sept siècles
d'art européen. Au point de vue de la conception des formes, la peinture du XVIIIe
et du XIXe siècle ne sera, prise en bloc, que le prolongement, le développement de
la grande révolution picturale d'où était sorti l'art du XVIIe. Il y aura bien encore des
réactions, des retours à l'art classique, plasticolinéaire, mais ce n'est là qu'un
phénomène accessoire; vue dans son ensemble et sous son aspect essentiel,
l'évolution consistera en ceci, que l'art tirera des conséquences nouvelles, et
finalement les dernières conséquences, des principes posés par Rubens, Frans
Hals et Rembrandt, Velasquez et le Greco. Cette évolution, encore une fois, se
trouvera nuancée différemment selon l'esprit des temps, nuancée différemment
selon le caractère des nations diverses et de leur civilisation propre, mais à la
considérer dans l'enchaînement de ses stades principaux, spécialement au point
de vue du style, de la conception des formes, elle présente un caractère international
qui me paraît indéniable. Jamais la solidarité artistique des peuples qui constituent
la civilisation européenne n'a été plus grande. Elle s'est accrue de nos jours au point
que les particularités nationales ont bien souvent disparu.
Au XVIIIe siècle, la peinture flamande et hollandaise se contentent de végéter,
l'Italie elle-même est presque épuisée de toute la sève qu'elle a dépensée depuis
cinq cents ans, et se réduit en somme à Venise. Mais la France et bientôt l'Angleterre
prennent la tête du mouvement. L'influence intellectuelle de la France, qui rayonne
alors sur toute l'Europe, et jusqu'en Russie, contribue grande-
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ment à créer l'unité artistique. Des peintres français répandent les principes de leur
art à travers l'Allemagne, la Scandinavie, la Pologne, la Russie. Mais il est cependant
impossible d'écrire l'histoire de n'importe quel art national, même de l'art français,
sans tenir compte de la production d'autres nations. Pour ne parler que des chefs
de file, le Français Watteau procède de Rubens et va travailler quelque temps en
Angleterre. Chardin procède des petits maîtres hollandais. L'Anglais Hogarth procède
de Rubens; Reynolds, Gainsborough et leur école du Flamand Van Dijck. Les
Vénitiens Canaletto et Tiepolo vont travailler en Allemagne, et Tiepolo encore à
Madrid, où il se rencontre avec l'Allemand Mengs, qui venait de Rome. C'est un
véritable chassécroisé où les influences se mêlent et se combinent.
1. Watteau, Société dans un Parc, Louvre. Le paysage poétique, décoratif, musical,
où se joue une société galante, dérive des Jardins d'Amour de Rubens et trouve
des imitateurs un peu partout, mais sans cette grâce supérieure et cette qualité de
rêve qui font des décors 'd'opéra, du rococo, chez Watteau, l'image d'une illusion
à la fois tendrement joyeuse et mélancolique.
2. Chodowiecki, Colin-maillard, Berlin. Mêmes arbres stylisés, mêmes feuillages
aux silhouettes décorativement capricieuses, mêmes tonalités bleuâtres et
vaporeuses chez ce peintre de Berlin, dont les parents étaient polonais et la
grand'mère française.
3. Goya, Pique-nique, National Gallery. L'Espagnol Goya s'en souviendra encore,
malgré le caractère très national de ses personnages.
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4. Gainsborough, Un jeune Couple, Collection Groult. Et l'Anglais Gainsborough
reprendra exactement ce décor plus ou moins opéra, avec les mêmes feuillages
bleuâtres dont le maniérisme léger s'accorde si bien avec l'affinement des figures
aux tons frais et clairs. La vie semble un joli rêve de plaisir relevé d'une pointe de
douce mélancolie.
5. Watteau, Gilles, Louvre. L'harmonie de blanc et de gris léger, cette harmonie
de tons froids, a grandi ici jusqu'à un accord d'une rare puissance. La blancheur du
satin, dorée par un soleil tamisé, et adoucie dans les ombres jusqu'au gris argenté,
est reliée par de subtils réflexes de lumière au paysage et au ciel.
6. Gainsborough, Duc de Westminster. Le ‘Blue Boy’ n'est pas autre chose: tour
de force de construire une harmonie solide, rien qu'en tons froids, à cette différence
près que les blancs sont remplacés ici par des bleus. Au surplus, la même façon
d'envelopper la figure de lumière vaporeuse.
Prenons des exemples du rococo européen dans la grande décoration:
7. Tiepolo, La Justice et la Paix, palais Labbia. Figures à l'arrangement capricieux,
aux dispositions plafonnantes, de teintes légères et transparentes, et perdues dans
l'air, flottant dans l'atmosphère. Plus rien qui pèse. L'air prend plus de place que les
figures. C'est que la lumière n'est plus en fonction des figures, mais les figures sont
en fonction de la lumière, ce qui permet toutes les libertés d'attitudes et de
composition, et une couleur elle-même imprégnée d'air, dégagée de la matière et
des solides sonorités.
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8. Boucher, Triomphe de Venus, Rothschild. Le peintre de Louis XV et de la
Pompadour en fait une joyeuse féerie sensuelle, mais l'esthétique est exactement
pareille. L'Allemand l'appliquera avec moins de verve facile et de grâce aisée.
9. Zick, Repas des Dieux, Coblence. Les figures naissent littéralement des nuages
lumineux.
Comparons des portraits:
10. Nattier, Jeune Femme, Londres. Les visages reflètent toujours la même joie
de vivre, d'ailleurs assez superficielle et un peu factice. Jamais ces portraits ne
révèlent une âme dramatique, une profonde vie intérieure. Les femmes ont toujours
l'air d'actrices sur la scène ou de grandes dames en représentation. Couleurs
tendres, chatoyantes, claires, des roses et des bleus (le bleu Nattier!). L'éternel
sourire spirituel et le point de lumière dans l'oeil malicieux.
11. Greuse, Madame Porcin, Angers. Beaucoup de blanc laiteux, des voiles
transparents, une charmante douceur, de petits nez drôles. La peinture de salon
est complétée par le petit chien d'étagère orné de rubans et de fleurs, que caresse
une main à la fois fine et gentiment potelée. Les molosses que vous avez vus chez
Antonio Moro et Velasquez seraient ici bien déplacés.
12. Gainsborough, Mrs. Siddons, National Gallery. Les grands portraitistes anglais,
pour être d'une grâce plus subtile et plus vraiment aristocratique, n'en obéissent
pas moins aux mêmes conceptions et aux mêmes préoccupations de style. Les
mains ont le même caractère, teint de lys et de roses. Les tonalités claires et
chantantes des satins et des soies, des fichus, rubans et fanfreluches
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ne sont pas différentes. Remarquez le goût rococo dans l'arrangement des étoffes.
Et que le costume a au moins autant d'importance que la physionomie, sinon plus.
Des esprits chagrins ont pu dire que ces portraitistes anglais, tout grands peintres
qu'ils fussent, étaient plutôt de grands couturiers que de grands portraitistes. C'est
exagéré, surtout pour Gainsborough, mais devant certains Reynolds on n'est pas
loin de souscrire à cette appréciation désobligeante. Elle s'applique en somme à
toute l'époque, et partout.
13. Reynolds, Vicomtesse Crosbie. Exemple du portrait de parade; on peut
vraiment parler de mise-en-scèene. La Vicomtesse fait son entrée et l'on sent que
le public va l'applaudir. Comme facture, vous voyez la parenté de style avec les
peintres français, dans ce mouvement vif et flottant qui anime le vêtement de façon
piquante, dans ces gammes de couleurs légères et froides.
14. Angelica Kaufmann, Portrait de l'Artiste. La distance n'est pas grande, au
point de vue de la conception générale, quoique la bonne Angelica n'ait point la
finesse aristocratique des beautés londoniennes. C'est le mouvement de la
Vicomtesse Crosbie, mais plus poussé, et qu'on ne s'explique pas bien devant cette
table de toilette. Nous sommes ici encore plus près du théâtre.
15. Rosalba Carriera, Portrait de Jeune Femme. Le sein dévoilé, très Greuse,
très Boucher, très Louis XV, se retrouve d'ailleurs chez l'Italienne qui portait si
justement le nom de Rosalba, et cette Carriera fit une carrière triomphale comme
pastelliste. Rien d'étonnant à ce que le XVIIIe siècle ait été par excellence le siècle
du pastel,
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peint comme avec la poussière impalpable des ailes du papillon. J'ajoute que Rosalba
Carriera aussi bien que Angelica Kaufmann furent en elles-mêmes des phénomènes
internationaux: elles se répandirent en personne à travers presque toutes les cours
européennes.
Mais à la fin du XVIIIe siècle et au commencement du XIXe, un mouvement de
régénération se produit, un sang nouveau et plus rouge vient affluer dans une
peinture affadie, pâlie et anémiée, - une réaction violente bouscule le rococo. Deux
hommes surtout apparaissent comme les véritables initiateurs de la peinture du
XIXe siècle, de la peinture moderne. L'un, qui n'eut d'influence que beaucoup plus
tard, c'est l'Espagnol Goya, un météore. L'autre, dont l'action sur d'autres écoles
fut presque immédiate, c'est l'Anglais Constable. Pour renouer la grande et saine
tradition purement picturale, Goya repart de Velasquez, Constable des Hollandais
et surtout de Rubens.
16. Goya, Porteuse d'Eau. C'est la peinture franche, large, solide, riche de
résonance, à grands traits synthétiques, en pleine lumière, qui sera plus tard l'idéal
des impressionnistes.
17. Constable, The Valley Farm, National Gallery. Constable est un paysagiste,
le père du paysage moderne. A la vision stylisée du XVIIIe siècle, il substitue
l'impression directe de la nature, rendue de façon directe. Il la conçoit comme le
lien des forces universelles, partout présentes, et spécialement dans les jeux de la
lumière atmosphérique, qui est l'âme du paysage. Alors, le moindre coin de nature
devient intéressant, un fragment de monde. Le moindre coin de nature peut nous
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intéresser par ce conflit éternel des nuages, des vents, des sèves vivantes. De là,
un réalisme plein de grandeur et d'intimité à la fois. L'amour de la nature brute, pour
elle-même, en fait aimer toutes les manifestations les plus diverses, porte à rendre
tous ses aspects sous toutes les lumières. La vérité nue fait irruption dans le
paysage. Pour la première fois depuis des temps et des temps, Constable voit que
les arbres sont verts. Et de plus, il voit que ce vert n'est pas uniforme, mais que
pour obtenir toute l'intensité et toute la vie changeante qu'il y a dans le vert du
feuillage, il faut avoir vu que ce vert est composé de cent verts différents, et qu'il
convient de placer ces cent nuances de vert l'une à côté de l'autre sur la toile, de
façon que, à quelque distance, toutes ces nuances juxtaposées se fondent sur la
rétine du spectateur et donnent l'impression d'un vert lumineux, puissant et
frémissant. C'est la division du ton qui sera chère aux impressionnistes.
18. Constable, L'Arc-en-Ciel, Louvre. D'ailleurs, dans sa technique, il est souvent
déjà très impressionniste, travaillant à grands coups de brosse ou même avec le
couteau à palette, résumant les choses, les suggérant plutôt qu'il ne les reproduit
exactement, cherchant avant tout à donner fortement, directement, rapidement,
l'impression du drame toujours changeant des forces naturelles.
Ce caractère direct, cette liberté de facture, et cette façon de ne peindre qu'avec
les moyens strictement picturaux, avec des touches colorées, bref toute cette manière
de Goya et de Constable, s'impose au XIXe siècle à la peinture européenne dans
son ensemble.
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Constable influence tout d'abord la peinture française par Géricault, qui va travailler
quelque temps en Angleterre, tandis que l'Anglais Bonington vient travailler en
France. Puis, en 1824, Constable et Bonington exposent à Paris. Aussitôt, Delacroix,
le chef de l'école romantique, repeint son tableau du salon:
19. Delacroix, Massacre de Scio. La décomposition du ton, que Constable avait
commencé à pratiquer, Delacroix l'applique à toutes ses couleurs. Et c'est un
nouveau colorisme qui est né, sous les influences combinées de Rubens et de
Constable. Ceci, bientôt, s'incorpore si bien à toute la peinture moderne, que nous
ne le discernons presque plus, tant il nous est devenu naturel. Un peu plus tard,
influence de Constable sur Menzel.
20. Constable, The Hay Wain, National Gallery. Il va sans dire que l'influence de
Constable se fait sentir surtout sur le paysage. En somme, toute l'école de Barbizon
sort de là, et puis les nombreuses écoles de Barbizon qui se fondent dans les autres
pays.
21. Rousseau, Sortie de Forêt à Fontainebleau, Louvre. Cet exemple suffira pour
faire sentir la similitude du caractère épique. Ce sont deux voix un peu différentes
qui chantent le même grand hymne à la nature.
22. Turner, Environs de Venise, National Gallery. Cependant, une autre tradition
se développe à côté de celle de Constable. C'est la tradition de Turner, qui reste
encore attachée un peu aux conceptions décoratives du XVIIIe siècle, mais tend à
peindre la lumière solaire pour elle-même. Il n'y a plus qu'un seul sujet dans les
paysages de Turner: c'est la lumière. Elle s'accompagne chez lui d'une magie de
couleurs toute romantique.
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L'amour ardent de la nature, tel que nous l'avons constaté chez Constable, est ici
l'amour ardent de la lumièere, amour qui va jusqu'à l'extase, lumière où les choses
se noient au point de n'être plus que des apparences fugitives. Nous pouvons
remonter aux sources de cette peinture: c'est le Francçis Claude Lorrain et le
Hollandais Vermeer, dont la Vue de Delft est à mon sens le plus beau paysage du
monde, puis, au XVIIIe siècle, c'est le Vénitien Guardi. (Cf. Friedrich et Runge.)
Peinture dont le caractère essentiellement lyrique se retrouve chez Corot, le
contemporain de Rousseau.
23. Corot, Le Passeur. Là aussi, la présence éeternelle est la lumière, où les
formes se résorbent, l'âme qui fait l'unité de la nature, - une lumière adoucie,
gris-perle, argentée, qui donne aux choses une fraîcheur de rêve pur.
Or, la peinture de paysage qui en dernière analyse se ramène à Constable, mais
en étudiant de plus en plus les réactions de la couleur et de la lumière
atmosphérique, elle se développe bientôt dans tous les pays. Je ne veux en donner
que deux exemples, un tableau allemand et un tableau hollandais:
24. Blechen, Vue de Village. Ce Karl Blechen est un contemporain de Delacroix.
C'est bien le coin de nature, indifférent en soi, mais magnifié par les prestiges de
la couleur et de la lumière, et traité de façon directe et large.
25. Jacob Maris, Vue de Village. Sous le ciel brumeux de la Hollande, ce ciel qui
s'impose au pays plat, cette peinture devait trouver des adeptes nombreux, la
fameuse école de La Haye, souvent déjà très près de l'impressionnisme.
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26. Monet, Printemps. Et l'impressionnisme lui-même ne sera que le développement
de cette esthétique. Et cet impressionnisme, à son tour, conquerra tous les pays
d'Europe dès les vingt dernières années du XIXe siècle. Vous voyez l'unité du
développement.
Cependant, il est encore une autre tendance, qui naît du fond même du
romantisme, c'est le réalisme de la figure, parallèle au réalisme du paysage. D'abord
encore teinté de romantisme, chez Millet, dont l'influence se retrouvera chez
l'Allemand von Uhde, le Hollandais Joseph Israëls, le Belge, Constantin Meunier.
D'autre part, réalisme plus mordant, n'ayant conservé du romantisme que sa fougue
dramatique, chez Honoré Daumier, longtemps méconnu, mais qui apparaît
décidément comme un des plus grands et des plus audacieux peintres du siècle.
27. Daumier, Le Drame, Munich. Peinture de plus en plus résumée, aux accents
essentiels. Non pas précisément comme esprit, mais comme composition et comme
facture, Menzel n'est-il pas très près de ceci:
28. Menzel, Le Théâtre du Gymnase, Berlin. Je vous rappelle qu'il avait subi
fortement l'influence de Constable. Ce qui apparaît nettement, si l'on ne s'attache
pas au sujet, mais au style. Moins romantique que Daumier: cf. Courbet. Puis,
Courbet est l'apôtre du réalisme intégral, hostile à tout souvenir du romantisme.
29. Courbet, Les Cribleuses de Blè. Ce réalisme-là, infiniment plus libre que celui
de Millet, se répand bientôt chez une multitude de peintres flamands, hollandais et
allemands, surtout depuis la grande exposition Courbet à Munich.
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30. Max Liebermann, Mère et Enfant. Mais de plus en plus près de l'impressionnisme,
de plus en plus dégagé de la pâte un peu lourde et trop matérielle de Courbet.
31. Leibl, Parisienne, collection Simon. Ceci se constate surtout chez Leibl, qui,
au point de vue pure peinture, est à mon sens le plus grand peintre allemand du
siècle. C'est du super-Courbet, un Courbet à qui Manet n'aurait plus rien à apprendre.
Le faire résumé, synthétique et précis, la vision lumineuse, la couleur spiritualisée,
tout cela est en somme déjà du Manet.
32. Manet, Un Bar aux Folies-Bergère. Avec Manet, ce réalisme impressionniste
ne se restreint plus à la réalité naturelle, mais à tous les aspects de la vie moderne
dans la grande ville. Et c'est ainsi que peindront alors les Allemands Liebermann
et Trübner, les Hollandais Breitner et Isaac Israëls, le Belge Ch. Hermans, etc.
33. Manet, L'Artiste, Collection Arnhold. Il suffit de le comparer à un Leibl, qui est
de la même génération:
34. Leibl, Portrait de Szinyei, Budapest.
35. Monet, St. Germain l'Auxerrois, Berlin. Le grouillement de la foule moderne,
où l'individu ne se distingue plus, dans le chatoiement de la lumière.
36. Liebermann, Jardin de Brasserie. On pourrait trouver des exemples analogues
un peu partout, mais je n'insiste pas.
- Il est pourtant un tout autre mouvement parallèle à la grande évolution du style
pictural, un mouvement qui dans la plupart de ses manifestations s'oppose même
radicalement au style pictural. C'est ce retour au classicisme, à la ligne dessinée et
pure, qui fut illustré dès le dernier quart du XVIIIe siècle par le Français David,
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les Allemands Mengs et Tischbein, le Danois Carstens, l'Anglais Flaxman. Puis, cet
art, qui tendait à tomber parfois dans l'académisme, fut en quelque sorte spiritualisé
par le très grand artiste qu'était Dominique Ingres, l'adversaire de Delacroix puis de
Courbet, le père Ingres, qui opposait, avec génie d'ailleurs, à l'esthétique de la tache
colorée celle de la ligne impeccable, qui opposait encore aux tendances
impressionnistes des théories constructivistes.
37. Ingres, La Vierge à l'Hostie, Louvre.
Cet art de pensée, où domine la ligne, est apparenté à des manifestations du
même genre en Allemagne et en Angleterre, sans y atteindre pourtant à l'imposante
originalité du père Ingres.
38. Schorr von Carolsfeld, Annonciation. En Allemagne, c'est Cornelius, Overbeck,
Schorr von Carolsfeld, d'autres encore.
39. Ingres, Jupiter et Thétis, Aix. Ingres, avant de suivre surtout Raphaël, s'inspirait
souvent des Italiens du XVe siècle, comme devaient le faire bientôt les préraphaélites
anglais. Il ne serait pas difficile de trouver chez les préraphaélites anglais ce
maniérisme archaïque très pur qui distingue ici la figure de Thétis.
40. Rossetti, Annonciation. Voici un exemple anglais de cet art de pensée et de
ligne qui se retrempe au primitivisme des anciens Italiens.
41. Burne Jones, L'Aurore. Et qui, chez Burne Jones, tourne au maniérisme le
plus stylisé.
42. Watts, La Douleur et l'Amour, Londres. Cet art prend tout naturellement un
caractère allégorique et littéraire, et les analogies les plus évidentes se retrouvent
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en Allemagne, chez Böcklin et Feuerbach, en France plus manifestes encore, chez
Chassériau, élève de Delacroix et d'Ingres, et chez Gustave Moreau:
43. Gustave Moreau, Le Jeune Homme et la Mort. Allégorie sur la mort de
Chassériau.
Au temps même de l'impressionnisme, ce mouvement aboutit en France à la
grande peinture monumentale de:
44. Puvis de Chavanne, Doux Pays, Bonnet, qui se rattache à Ingres par ses
qualités constructives et son langage de ligne dépouillée et décorative, mais qui a
pourtant en commun avec l'impressionnisme son goût de l'espace empli de claire
lumière.
45. Hans von Marées, Les Hespérides, Munich. En Allemagne, c'est von Marées,
le plus grand peintre monumental du siècle, qui poursuit le même idéal que Puvis,
mais avec une tout autre richesse de résonances et une plus grande pureté encore.
Et ces préoccupations constructivistes nous mènent très près de Cézanne, qui est
en France la réaction la plus victorieuse contre l'impressionnisme et inaugure la
peinture contemporaine.
46. Cézanne, Baigneuses. Pour Cézanne, les formes ne sont plus qu'un moyen
de construire la symphonie de l'espace par des rapports de formes qui sont à la fois
volume, couleur et lumière. Là où régnait le flux mobile des apparences, il réinstaure
la loi de l'harmonie stable. C'est le contraire de l'impressionnisme. Von Marées et
Cézanne, sans se connaïtre, cherchent tous deux la solution du même problème.
L'oeuvre d'art n'est plus un dérivé de la nature, mais elle a sa loi en elle-même,
comme création parfaitement indépendante de l'esprit humain. Voilà l'évangile de
l'art d'aujourd'hui.
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47. Vincent Van Gogh, Paysage, Tate Gallery. Il est remarquable qu'en marchant
dans la même direction que Cézanne et en s'inspirant de la peinture française, ce
soit des hommes du Nord germanique qui ont introduit de nouveau dans cet art
plutôt intellectuel la passion et le drame humain et le sens du mystère intèrieur.
48. Munch, Maison au Bord de la Route. Van Gogh était Hollandais, Munch est
Danois, on pourrait encore y ajouter le Suisse allemand Hodler.
49. Matisse, Nu. Dans la génération suivante, cet art a subi encore une
simplification plus grande, de caractère nettement décoratif.
50. Aeckel, Nu. Prouve que cet art est identique en Allemagne. Je dois bien arrêter
ici mon exposé. Il est facile de constater que les dernières expressions de cet art,
dont les principales sont le futurisme italien, le cubisme français, l'expressionnisme
allemand et enfin le surréalisme, ont, tout autant que l'ont des générations
précédentes, un caractère international.
Résumons-nous et concluons. L'art de la peinture en Europe a passé par quelques
grands stades d'évolution: un art primitif, tâtonnant, d'où est sortie la peinture
classique du moyen-âge, collective et monumentale, illustrée surtout par Giotto et
comparable à la sculpture française et allemande du XIIIe siècle, - puis une période
d'étude analytique de la nature et des moyens de la reproduire, période dont les
points culminants sont au XVe siècle, et d'où est sortie la peinture classique de la
première moitié du XVIe, - puis la révolution
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qui instaure enfin un art purement pictural, qui produit ses expressions complètes
au XVIIe siècle, et se développe encore aux siècles suivants, en passant par les
étapes dénommées baroque, rococo, nouveau classicisme et romantisme, réalisme,
naturalisme, impressionnisme, constructivisme et les nombreux ismes qui se pressent
autour de nous depuis une vingtaine d'années. Si nous nous attachons non pas
aux sujets traités mais au style des formes artistiques, nous constatons, par-dessus
les variétés nationales, que je suis loin de nier, un parallélisme international. En tout
cas, plusieurs nations participent à chaque mouvement. Cette solidarité de l'esprit
européen serait encore plus évidente si j'avais pu établir chaque fois les analogies
avec les autres arts. J'ajoute qu'aujourd'hui on pourrait étendre au monde entier ce
que j'ai dit de l'Europe. C'est sur cette pensée fraternelle que je veux terminer, en
vous remerciant de l'attention que vous avez bien voulu m'accorder jusqu'au bout.

1929
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aant.

Groepen en figuren
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aant.

Arnolfo di Cambio en Orcagna

Geachte Toehoorders en Toehoorderessen,- Het Comité van deze tentoonstelling
van Oud-Italiaanse kunst ben ik bizonder dankbaar voor zijn vriendelijke uitnodiging,
en ik zou me zo graag op een behoorlijke wijze willen kwijten van de taak die me
opgedragen werd. Ongelukkiglijk vrees ik, dat ik hierin te kort zal schieten, en tot
verontschuldiging ben ik U vooraf een korte verklaring schuldig: het onderwerp dat
me in deze reeks colleges ten deel gevallen is, behoort nu juist niet tot die waar ik
met de meeste liefde over spreken zou. Waarom zou ik U dat niet dadelijk zeggen:
Arnolfo di Cambio en Orcagna, houd ik, op het gebied van de beeldhouwkunst
althans, voor meesters van den derden rang. Eigenlijk geen scheppers, die ons
ineens een verrassing brengen, een openbaring, of het gevoel van een geheel
nieuwe nuancering in het rijk van de schoonheid. U hoeft dus niet te duchten, dat
ik met gemakkelijk Vlaams lyrisme hun waarde zal overschatten. Maar ik zal mijn
best doen, om de betrekkelijke verdienste die ik hun toeken eerlijk in het licht te
stellen, en voornamelijk, aan te tonen, welk een historische betekenis ze in het
ontwikkelingsverloop van de Italiaanse beeldhouwkunst
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gehad hebben. Die betekenis zie ik vooral in het verband van hun werk met het
probleem zelf van de renaissance, in den zin van wedergeboorte der oudheid. Ik
vraag exkuus als ik bij die gelegenheid wel eens gevaar loop, op het terrein te gaan
jagen dat Prof. Van der Pluym drie dagen geleden hier bewandeld heeft, maar ik
kan er moeilijk om heen.
Arnolfo di Cambio was een discipel van Niccolò Pisano. Zoals deze heeft hij
getracht, antieke modellen nabij te komen. M.i. wordt aan dit verschijnsel een
overdreven waarde gehecht. Voor velen is die zgn. wedergeboorte der oudheid het
begin van de moderne kunst, het eerste ontluiken van natuurlijke menselijkheid en
schoonheid na den zgn. nacht der middeleeuwen. Ik kan echter die navolging van
Romeinse beelden niet beschouwen als een primair verschijnsel, als de macht die
den stoot tot de grote beweging zou gegeven hebben. Het is eenvoudig een feit,
dat de terugkeer tot natuur, menselijkheid, schoonheid, reeds waar te nemen is in
de Franse en dan in de Duitse plastiek uit de 12e en de 13e eeuw, buiten elken
determinerenden invloed van de oudheid, en vóór dat diezelfde geest de Italiaanse
plastiek bereikt. De zin voor natuurlijke menselijkheid en schoonheid was de vrucht
van heel de groeiende Westerse beschaving, en een opnieuw ontwaakte zin voor
sommige vormen van de antieke kunst was daarvan niet de oorzaak, maar een
gevolg, één gevolg onder de menigvuldige gevolgen. Het is eerst wanneer de zin
voor natuurlijke menselijkheid en schoonheid al heel wakker was, dat die de
kunstenaars in staat gesteld heeft om in antieke beelden belang te stellen, en van
dat ogenblik

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 4

197
af is er dan wisselwerking tussen de waarneming van het leven en de waarneming
van de antieke beelden, - ze beïnvloeden voortdurend elkaar, elke voorstelling die
aldus gewonnen wordt is te gelijk gevolg en oorzaak. De ontdekking van de oudheid
is niet de toverformule geweest, het ‘Sesam open u!’, waardoor ineens de schellen
van de ogen gevallen zijn en de mens opnieuw de schoonheid heeft leren zien. Dat
is geleidelijk gebeurd. Het kunsthistorisch probleem moet aldus gesteld worden:
wat was eigenlijk datgene van de oude vormen dat op ieder bepaald ogenblik van
de ontwikkeling invloed hebben kón, en in welke mate heeft dat op ieder bepaald
ogenblik van de ontwikkeling invloed gehad?
Want die oude beelden, die had men al lang voor ogen gehad: waarom heeft men
die niet vroeger nagevolgd, waarom heeft men ze niet vroeger ‘ontdekt’, waar ze
toch te zien waren? Bedenkt dit wel: ‘de’ oudheid is een abstract begrip, elke tijd
heeft van ‘de’ oudheid een bizondere voorstelling gehad, heeft er iets meer of iets
anders in gezien dan de vroegere tijd. Wat invloed op de kunst gehad heeft, het is
niet ‘de’ oudheid, maar het beeld dat iedere tijd zich van de oudheid gemaakt had,
en dat beeld was bepaald door den ontwikkelingsgraad van het geestesoog. Men
ziet alleen datgene wat men enigszins begrijpen kan, en alleen datgene wat men
enigszins begrijpen kan heeft dan invloed op de verdere ontwikkeling van de visie.
Niccolò Pisano, en later Donatello, en later Michelangelo, hebben elk iets anders
gezocht in de oudheid, doordat ze tot verschillende ontwikkelingsstadia behoorden,
en ze hebben dan ook iedermaal iets anders gevonden, het is iedermaal
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iets anders van de oudheid dat op hen ingewerkt heeft.
Na deze onvermijdelijke inleiding zal ik maar dadelijk tot de lichtbeelden overgaan.
In zake kunst is zien altijd beter dan alleen luisteren. Nog eerst een enkel woord:
Arnolfo di Cambio, naar den naam van zij vader, of Arnolfo di Colle di Val d'Elsa,
naar de naam van zijn geboorteplaats, in Toskane, iets ten Noorden van Siena, was
geboren in 1232 en van hem wordt voor de eerste maal melding gemaakt toen hij
34 was. Nl. van 1266 tot 1268 werkt hij met zijn meester Niccolò Pisano mee aan
den preekstoel in den Dom te Siena, den tweeden preekstoel dien Niccolò Pisano
gebeeldhouwd heeft, de eerste zijnde die te Pisa in 1260. Naast Arnolfo di Cambio
had Niccolò Pisano nog andere medewerkers aan dien preekstoel te Siena: zijn
zoon Giovanni, en dan nog twee Florentijnen, Donato en Lapo. Daar het hele werk
onder de leiding stond van Niccolò Pisano, is het niet makkelijk juist vast te stellen,
wat aan ieder daar toekomt. Maar daar we ander werk bezitten, dat met zekerheid
mag toegeschreven worden of aan Niccolò Pisano alleen, of aan Giovanni Pisano
alleen, of aan Arnolfo di Cambio alleen, is het wellicht niet gewaagd, de hand althans
van Arnolfo di Cambio in twee of drie van die Sienese reliëfs te erkennen.

1. Niccolò Pisano, Geboorte, Pisa. Ter vergelijking ga ik even terug tot den eersten
preekstoel van Niccolò Pisano, die te Pisa, die voor Toskane althans zulk een
openbaring van herboren antieke schoonheid was. Verschillende tonelen worden
in het reliëf samengebracht: de Engelse Groetenis, de Geboorte, de Verkondiging,
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de Aanbidding der Herders. Maar de Geboorte beheerst toch het geheel.
Het is makkelijk te zien, wat Niccolò Pisano hier aan antiek werk en voornamelijk
aan Romeinse lijkkisten heeft ontleend: buiten enkele technische knepen, den zin
voor klare, rustige samenschikking van grote vormen, die een indruk van majesteit
geven, en in 't bizonder den kalmen adel van de gezichten. Wat vooral in de
compositie spreekt is de groot-eenvoudige omtrek van de heilige Maagd, een
gesloten monumentale lijn. Wat de lichamen betreft heeft Niccolò Pisano den indruk
van majesteit hoofdzakelijk gezocht in de silhouet, in de drapering van de kleding,
in de uiterlijke verschijning: onder de kleding voelt ge niet op voldoend duidelijke
wijze de echte lichaamsgestalte, de anatomischjuiste verhoudingen. Dat is hem wel
enigszins gelukt in kleine figuurtjes, als de vrouwen die het kind wassen, niet echter
in de grote, waarvan de engel van de Boodschap een typisch voorbeeld is. Anders
dan de antieke zocht de christelijke middeleeuwse kunst toch vooral de uitdrukking
in het gelaat, zetel van den geest, maar alles bijeengenomen, heerst hier het principe
van alle Latijnse kunst, van alle kunst die den invloed van de oudheid heeft
ondergaan: nl. dat de vorm niet onmiddellijk geschapen wordt door het gevoel, niet
van binnen naar buiten als van zelf uit het gevoel gegroeid is, maar dat hij eerst
onderworpen wordt aan een zeker idee van schoonheid, aan een algemener beeld,
aan een schema van ordening, dat reeds buiten het scheppend gevoel aanwezig
was, dat tussen het scheppend gevoel en de uitdrukking komt staan.
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Gaan we nu over tot
2. Hetzelfde toneel op den preekstoel te Siena, waarin ik de hand van Arnolfo di
Cambio meen te erkennen. Het lijdt geen twijfel, dat het principe waar ik zo juist op
wees hier al enigszins verduisterd is. Al de motieven zijn dezelfde, maar de taal van
de grote dominerende massa's is tot zwijgen gebracht. Daardoor komt het, dat,
terwijl er slechts een paar figuren bijgevoegd werden, het geheel toch overladen
lijkt, wat benepen. De zin voor de monumentale ordening is er uit. De navolging van
antieke vormen is er zeker, en toch doet het geheel veel meer gothisch aan dan het
reliëf van Niccolò te Pisa. Daar we iets van denzelfden aard in al de reliëfs van den
preekstoel waarnemen, meen ik die verandering te moeten verklaren door een
evolutie van Niccolò Pisano zelf, welke evolutie dan door zijn zoon Giovanni in veel
sneller tempo doorgedreven wordt. Mijn opvatting is nl. deze, dat Niccolò niet, zoals
dikwijls aangenomen wordt, door het overnemen van antieke vormen den weg voor
renaissance-vormen heeft gebaand, maar wel, dat hij kenmerkend is voor den
overgang van een romaanse kunst, d.w.z. een kunst die op oudere modellen steunde,
tot de gothische kunst, d.w.z. een kunst die op rechtstreekse wijze bij het leven te
leer ging. Giovanni is dan volop den weg van de gothiek opgegaan, naar het Franse
en het Duitse voorbeeld, en met een ongemene kracht van dramatische
persoonlijkheid, terwijl Arnolfo di Cambio, al is het met minder grootheid, dichter bij
de eerste leer van Niccolò is blijven staan, de antieke inspiratie.
Indien ik in dit reliëf nu de hand van Arnolfo meen te
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erkennen, dan is het niet om die verandering in den geest van de compositie, die
toch op Niccolò zal teruggaan, maar wel om den meer afgeronden, ietwat zoeteren
vorm, die de kloeke grootheid van Niccolò vervangt door een zekere tederheid in
de behandeling van het marmer. Dat lijkt me een karakteristiek van Arnolfo, maar
het bewijs kan alleen geleverd worden door een vergelijking van al de reliëfs en dit
zou ons te ver voeren. Ik moet me met een paar voorbeelden vergenoegen. B.v.
3. Aanbidding der Wijzen, van Niccolò, Pisa. De heilige Maagd, met Junonisch
gelaat, gesluierd als een Romeinse matrona, met haar diadeem en echt keizerlijke
verschijning, is dezelfde als bij de Geboorte, maar in nog heerlijker gestalte. Zij
borgde haar houding, kleding en wezenstrekken van een Phaedra, die te Pisa zelf
nog te zien is, in het Campo Santo, op een Romeinsen sarcophaag. De koppen van
de koningen herinneren aan Romeinse borstbeelden, de paarden aan het gespan
op een triomfboog.
4. Maar te Siena is de prachtige, hooggestemde eenvoud, is de plastische
beslistheid overgegaan tot gothische schilderachtigheid. Alles is spontaner en
levendiger geworden. De ruiters zijn sierlijker. De kemeldrijvers zijn negers. Honden
blaffen den tocht aan. Er is een poging tot aanduiding van den grond en het
landschap. Kortom, de natuur verovert zich overal een ruimer plaats, ten koste van
de monumentale zuiverheid. Een van de ruiters wordt zelfs op den rug en het paard
in verkorting gezien: dat doorbreken van het reliëfvlak ten gunste van de diepte
betekent een radikale breuk met den strengen reliëfstijl. De koning die te Pisa een
been van het
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goddelijke kind aanraakte, licht hier den voet van het kind op om hem te kussen, de oude man knielt geheel gebogen, ineengebogen van ontroering, - hij is niet meer
de vorst uit een Romeinse provincie, die zijn tribuut aan Rome en het Imperium
brengt, maar een vroom aanbidder die bereid is, zich in het stof neer te werpen. Het
kind, geen jonge Hercules meer, drukt hier zijn armpjes samen in kinderlijke
bedeesdheid. De heilige Maagd is geen keizerin meer, maar heel natuurlijk een
moeder, die teder het hoofd tot de aanbidders neigt. De andere koningen zijn ook
minder statisch, lichten al even het deksel van hun geschenken op, praten onderweg
met elkaar. De vormen hebben het Romeinse volume verwisseld tegen gothische
slankheid. Ik herhaal nog, dat die grondige verandering van stijl de ontwikkeling van
Niccolò Pisano zelf tekent. Maar als ik hier weer de hele uitvoering aan Arnolfo di
Cambio toeschrijf, dan is het omdat ik hier zijn manier speur in de kortere, zachtere
vormen, en, ik moet het wel toegeven, in het gemis van dat sterke accent, dat accent
dat in alle werken van Niccolò of van Giovanni Pisano dadelijk treft.
5. De Uitverkorenen, Siena: dezelfde karaktertrekken die op Arnolfo wijzen vind
ik hier terug. De behandeling van het haar is hier dikwijls hetzelfde als op den
tabernakel in S. Cecilla te Rome en koppen met vette en fletse wangen herinneren
aan een Benedictijner op het ciborium in S. Paolo fuori le mura te Rome, werken
van Arnolfo die u straks zullen getoond worden. Een vrouw die uit het graf rijst, net
als die naïaden, die op Romeinse lijkkisten, op Tritonen gezeten het water berijden,
terwijl
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de mantel van haar heupen neerglijdt, vertoont ons een rug in zachte schaduwen
fijn gemodeleerd, en dit lijkt mij ook de signatuur van Arnolfo te dragen, in geen
geval die van Niccolò of van Giovanni.
6. De allegorische vrouwefiguren tussen de bogen wijzen op hetzelfde onderscheid:
deze strenge Juno is ongetwijfeld van Niccolò, plechtig als een keizerin.
7. Deze andere allegorische figuur, van meer ineengedrongen gestalte, van
natuurlijker menselijkheid, zachter van uitdrukking en minder scherp van behandeling,
wijst zeker naar Arnolfo.
Dat in dien overgang van den stijl te Pisa tot dien te Siena Franse invloeden ook
een rol gespeeld hebben, zou ik aan allerlei bizonderheden kunnen bewijzen. In
deze figuur ben ik overtuigd dat het plooienstelsel op de borst en voornamelijk op
de voeten teruggaat op sommige werken uit het atelier van Chartres.
Zo hebben we nu in den preekstoel van Niccolò Pisano te Siena het begin van
Arnolfo's stijl kunnen gaslaan. In het tiental jaren die hierop volgen zijn we niet in
staat hem te volgen. In 1277 is hij te Rome in dienst van Karel van Anjou, den
Fransen koning van Napels en Sicilië, een broer van den heiligen Lodewijk. Te
Rome zal Arnolfo gelegenheid gehad hebben om den geest der oudheid nader te
treden en tevens meer aanvoeling te krijgen met de Franse kunst, die door Karel
van Anjou zeer bevorderd werd. Daar beitelde hij het grote beeld van
8. Karel van Anjou, dat eens op het Kapitool stond en thans ondergebracht is in
de voorhal van het Conservatorenpaleis op het Kapitool. Dit is wel de eerzuchtige
en
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heerszuchtige Karel van Anjou, een van de machtigste vorsten van zijn tijd. De
behandeling van den kop, met de uitstekende jukbeenderen, zijn sterk beendergestel,
de gespannen huid doorgroefd van rimpels die naar de kin trekken, stemt overeen
met de behandeling van sommige evangelistenkoppen op den tabernakel in S.
Cecilia. De plooien vlak op het bovenlijf, dan losser op den schoot en de benen. De
voeten niet afgewerkt, daar het beeld hoog opgesteld was en de voeten niet gezien
werden. De handen en de scepter zijn later hermaakt. De houding is stijf, maar de
opzet van het geheel getuigt voor het streven van Arnolfo naar het grootse, en de
uitvoering heeft dat streven niet beschaamd.
In datzelfde jaar 1277 werd Arnolfo naar Perugia geroepen, en in 1281 kwam hij
voor een tweede maal uit Rome even naar Perugia over. Hij heeft daar meegewerkt
aan een fontein, waarschijnlijk de grote fontein die Niccolò Pisano met zijn leerlingen
aldaar op het plein oprichtte. Merkwaardig is dat de inschriften de namen van de
medewerkers vermelden, maar niet dien van Arnolfo, terwijl hij zelf in een brief
beweert... Zijn aandeel is dus problematisch. Wellicht was er een tweede fontein.
De geleerde Venturi schrijft althans aan Arnolfo drie fragmenten toe, die zich in het
archeologisch museum bevinden.
9. Fragment in Archeologisch Museum, Perugia. Figuren van dorstenden, die een
fontein versierden. Er is hier zeker enige overeenstemming met den stijl van Arnolfo.
Maar we wenden ons liever tot de werken die Arnolfo na zijn terugkeer te Rome
heeft uitgevoerd. Daar zijn

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 4

205
we op zekerder terrein. En vooreerst het
10. Groot Ciborium in S. Paolo fuori le mura, van 1285. Het verheft zich op vier
porfieren zuilen met korinthische kapitelen, die echter sterk vergothiseerd zijn, zoals
blijkt uit
11. Een kapiteel van het Ciborium, waarop het lofwerk op gothische wijze naar
de natuurlijke flora is bestudeerd. Daaruit steken vier koppen van heidense goden,
hier Jupiter en Juno.
12. Op die kapitelen rusten de gothische bogen, door zuiltjes geflankeerd,
waartussen nissen heilige figuren dragen, terwijl de hoeken van de bogen en de
frontons met verheven-werk zijn versierd. We zullen een paar van deze figuren even
van naderbij bekijken, op grotere opnamen.
13. Deze, die den heiligen Barnabas of Timoteus voorstelt, een volgeling van S.
Paulus, met een perkamentrol in de linkerhand, de rechterhand even uitstekend uit
den sinus van de toga die hem geheel omhult. We herkennen dadelijk het model:
een oratorenbeeld, een Romeins redenaar die met geheven hoofd de menigte van
op de rostra beheerst. Maar in de andere nis zien we nu
14. Een dikken broeder, die waarlijk niets antieks aan zich meer heeft, maar zo
maar uit het leven genomen is, wellicht de abt die het ciborium besteld heeft, een
man welgevoed, met sterke jukbeenderen, een sacerdotale dubbelkin, mollig vlezige
hand.
Die dualiteit is typisch: in hetzelfde werk grijpt Arnolfo naar het Romeinse
voorbeeld, en onmiddellijk daarnaast naar de werkelijkheid. En zien we dan een
derde:
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15. S. Pieter, die is weer geheel naar de traditie: vierkante kop, gekruld haar,
klassieke kleding van een Romeins philosoof. Hij houdt de sleutels zoals de
senatoren hun perkamentrol houden,
Zo hebben we hier drie aspecten van de kunst van Arnolfo: in deze figuur, antieke
navolging die tot het academisme van de late gotiek vervlakt, zonder eigen accent,
gedrongen, ten slotte nogal flauw. In de andere twee figuren, aan den enen kant
antieke navolging die bron wordt van energisch leven en edele macht; aan den
anderen kant, inspiratie uit de werkelijkheid, die niet anders meer dan direct
waargenomen natuur weergeven wil. - Ik toon u nog uit hetzelfde werk:
16. Eva, met haar mooie vormen en fijn kopje, die ook door het schaamtegebaar
haar herkomst van een antieke Venus bewijst.
Dat type van ciborium werd dan te Rome nagevolgd, in S. Giovanni Laterano, in
S. Maria in Cosmedin, en dan, enigszins gewijzigd, in S. Cecilia, welk ciborium ook
van Arnolfo di Cambio is, van 1293.
17. Ciborium S. Cecilia, maar dat grotendeels een herhaling is en waarbij ik niet
langer wens stil te staan. Ik vraag liever uw aandacht voor twee van Arnolfo's
voornaamste werken, die me veel interessanter lijken en in denzelfden tijd als het
ciborium van S. Paolo moeten ontstaan zijn, dus omstreeks 1285.
18. Graf van Kardinaal de Braye, in S. Domenico te Orvieto. Die kardinaal was
in 1282 gestorven en het grafmonument moet van enige jaren later zijn. Zoals voor
zijn ciboria te Rome heeft de beeldhouwer zich de medewerking verzekerd van
mozaïsten, uit de bekende school
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van de Cosmaten. Boven de eigenlijke lijkkist rust de dode op zijn sterfbed, in vol
ornaat, de handen over elkaar liggend. Twee engelen trekken de gordijnen van voor
de dodencel open. Daarboven, aan weerszijden van de inschrifttafel, ziet ge den
kardinaal die de heilige Maagd wordt aanbevolen door zijn twee schutsheiligen,
Paulus en Domenicus, en daarboven troont
19. de koningin der hemelen, geheel in antieken geest opgevat: ze schijnt een
jonge matrona die zó uit het huis van Livia komen zou, geen barmhartigheid doet
haar heenneigen naar den sterveling noch de hemelse beschermers, maar bij de
antieke majesteit voegt zich toch een zachte lieflijkheid, die me als Toskaans
aandoet.
De kop van den liggenden kardinaal is bizonder sprekend van levenswaarheid,
met zijn ingevallen kaken. Eens dat de kerk heel leeg was, ben ik op het
grafmonument geklommen en heb dat gezicht eens goed betast. En ik heb daarbij
de veronderstelling niet kunnen onderdrukken, dat de beeldhouwer zich wellicht al
beholpen had met een pleisteren masker op den dode genomen. - Wordt dan het
type van het renaissance-graf
20. S. Petrus, Rome. Het meest bekende werk van Arnolfo di Cambio: die bronzen
S. Pieter, die te Rome in den grootsten tempel der Christenheid troont, de vermaarde
S. Pietersbasiliek, en wien de gelovigen den voet gaan kussen, met het gevolg dat
de tenen al ver versleten zijn.
Dat beeld heeft lang gegolden als antiek. Maar de moderne kritiek heeft op
afdoende wijze bewezen dat het uit de 13e eeuw dagtekent, en dat het van geen
ander dan van Arnolfo zijn kan. Dat het beeld niet uit het
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eind van de Romeinse vervaltijden zijn kan blijkt uit verschillende bizonderheden,
b.v. de sleutels, met het kruis ingesneden, die in de vroege tijden niet voorkomen,
- toen werd S. Pieter nog niet beschouwd als de portier van den hemel. Trouwens,
deze vorm van de sleutels komt in de vroege middeleeuwen niet voor, met die
tanden, dat kruis, met dat ronde eind waar een lederen riempje doorgaat. Niet alleen
de vorm van de sleutels wijst op de 13e eeuw, maar ook die van de sandalen.
Trouwens, na den tijd van Konstantijn werden geen gróte beelden in brons meer
gegoten. Deze S. Pieter is nadien het eerste grote beeld dat in één stuk in brons
werd gegoten. Als nu bewezen is, dat het beeld uit de 13e eeuw is, dan vallen
overeenstemmingen met beelden van Arnolfo spoedig onder het oog. De linkerarm
is op dezelfde wijze behandeld als bij twee heiligenfiguren op het ciborium in S.
Paolo, o.m. bij dat van den redenaar dat ik u getoond heb. De behandeling van de
plooien is dezelfde, b.v. van dien zoom die den pols omspant, en biedt nog in ander
opzicht analogieën met beeldjes in S. Paolo en in S. Cecilia. Die gebroken plooien
die in driehoeken tussen de benen vallen kennen we ook uit het beeld van Karel
van Anjou.
De lange hals verwondert ons door zijn stijfheid. De kop, met zijn grote oren, is
meer romaans dan Romeins. Misschien heeft Arnolfo hier een vroegeren, vereerden
kop van S. Pieter nagevolgd. Wat er van zij, het geheel is, zoals gewoonlijk bij
Arnolfo, wat koud maar imponerend.
21. Isaias, S.M. Maggiore. Onder de andere werken die Arnolfo te Rome maakte
wordt ook nog in S.M.
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Maggiore een kapel met een Aanbidding der Herders vermeld. Daar blijven slechts
enkele fragmenten van over, o.m. deze profeet Isaias, die een boog van de kapel
versierde, - een bizonder energische figuur, met sobere, scherp gebroken plooien
die de gestalte tekenen.
22. Fragmenten van het presepe. De S. Jozef is niet meer gaaf, maar beter
bewaard zijn de drie koningen. Merkwaardig vooral de oudste, met zijn vermoeid
lichaam dat op zijn hielen valt, de armen langs het lichaam liggend en de
saamgevouwen handen, - het hoofd ingezakt, voorover hangend, de strakke ogen
half dicht. Die figuren waren in hoogreliëf tegen den wand aangebracht.
- Omstreeks 1294 is Arnolfo terug naar Florence gekeerd. Daar heeft hij vooral
als architect grote werken uitgevoerd. Hij was het, die de Franciskaner kerk van het
H. Kruis, S. Croce, bouwde, een van de meest indrukwekkende kerken van Florence,
en dan den Dom ontwierp, de kathedraal, die later S. M. van de Bloem werd
genoemd, S.M. del Fiore, maar in dien tijd onder de bescherming van de heilige
Reparata stond. In 1296 werd daarmee een aanvang gemaakt, en twee jaren later
volgde de opdracht tot het trotse Palazzo de'Priori, de Signoria of Raadhuis, met
dien strengen gevel en forsen toren, die alle bezoekers van Florence onvergetelijk
voor den geest staat. Daar ik me hier tot de beeldhouwkunst moet bepalen, laat ik
u nog even
23. het beeld van de heilige Reparata zien, dat boven den hoofdingang van de
kathedraal stond en thans in het Museum van den Dom is bewaard. Onder de
werken van Arnolfo is ze zeker een van die, die het meest van
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antieken geest doortrokken is. Op het eind van zijn leven is Arnolfo meer dan ooit
de eerste manier van Niccolò Pisano getrouw gebleven. Ze heeft een strenge en
toch zachte, grote, zuivere majesteit, die ze onderscheidt van de sierlijker Franse
madonna's uit dien tijd, en het kind zegent met een koninklijk gebaar.
24. De oude meester heeft hier nog eens het hoogste volbracht dat in hem was.
In 1300 was hij weer in Rome en werkte er aan het graf van paus Bonifacius VIII,
waarvan fragmenten in de Vaticaanse Grotten bewaard worden. Daartoe behoren
vermoedelijk twee engelen (25. Engel) die een gordijn van voor het doodbed
openschuiven, zoals bij het graf van kardinaal de Braye te Orvieto. Indien deze
figuren van Arnolfo zijn, en er is enige reden om dat aan te nemen, dan bewijzen
ze, dat zijn loutere, zachte kracht onverminderd was gebleven. Hij stierf kort daarna,
in 1302, zeventig jaar oud.
Zijn historische rol is geweest, dat hij het ideaal van Niccolò Pisano van Toskane
naar Rome heeft overgebracht. Maar het mag niet gezegd worden, dat dat grote
voorbeeld, na zijn dood, in de 14e eeuw, daar bizonder vruchtbaar zou geweest
zijn. Iets even groots is er niet uit gegroeid.
Ook de Toskaanse plastiek is in de 14e eeuw andere wegen opgegaan. In haar
beste werken zoekt zij een sierlijkheid, die ver afstaat van den zwaren ernst van
Niccolò Pisano, en nog verder van het fel persoonlijke, de bijna romantische drift
van zijn zoon Giovanni. We kunnen ons daarvan overtuigen door
26. de eerste van de drie bronzen deuren van de Doopkerk
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of Battistero te Florence. Versierd met 24 taferelen uit het leven van Johannes den
Doper en acht allegorische voorstellingen van Deugden, werd zij voltooid in 1330,
door Andrea da Pontedera, ook bijgenaamd Pisano, omdat hij eerst te Pisa had
gewerkt. Met Niccolo en Giovanni Pisano heeft hij niets te maken. Van zijn vroeger
werk weten we niets. Toen hij de bronzen deur van het Battistero liet gieten was hij
zestig jaar.
27. Zacharias schrijft den naam van Johannes. Hier niets meer dat aan het
overvolle reliëf van Pisano herinnert, of aan de dramatische onrust van Giovanni:
de meest kieskeurige eenvoud, - weinig personages, juist wat er nodig is om de
handeling duidelijk te maken, - niets te veel en niets te weinig, een uitgelezen zin
voor de schone maat, - alleen het essentiële, in harmonische ordening.
28. Visitatie en Geboorte. De gestalten zijn klein van afmeting, maar groot door
den zin voor verhoudingen, de sobere lijn, de mooi-berekende verdeling over het
vlak. Zij mogen in de lantaren vergroot worden, zij worden niet hol: zij hebben de
lijn van grootheid aan zich. De compositie tracht niet naar diepte: ze blijft in het vlak,
zoals het een bas-reliëf betaamt.
29. Dans van Salome en Onthoofding. Het meest dramatische wordt tot serene
rust herleid. Salome danst eigenlijk niet: ze glijdt stilletjes over den vloer, en het
festijn van Herodes is slechts door drie aanzittenden aangeduid. In de onthoofding
is van de dramatische beweging alleen het strikt noodzakelijke gegeven.
30. De kop aan Herodes en aan Herodias gebracht. De fijnheid van de bewerking
herinnert aan goudsmederij,
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waarin het gedweeë van de was bewaard bleef. Onder de mals plooiende gewaden
raadt ge de vrije beweging van levende lichamen. We denken daarbij aan de
wandschilderingen van Giotto. Van hem moet Andrea Pisano de klare samenstelling
geleerd hebben. Zoals Giotto in het fresco, zo heeft Andrea in het vlak-verheven
werk de zuivere economie van de middelen als innerlijke stijlwet doen erkennen.
Maar het is Giotto in goudsmedenstijl vertaald. En in de plaats van het struis
mannelijke van Giotto, een kalme helderheid, een onverstoorbaar jeugdige frisheid,
de eenvoud van de heerlijkste gratie. Met gratie heb ik het laatste woord gezeid:
gratie, het hoogst en zuiverst vrouwelijke bij uitnemendheid, de schoonheid van wat
geen zwaarte van stof aan zich meer heeft, en zo ongedwongen bewegen kan als
een lichte vogel. Onwillekeurig dringt zich een andere vergelijking op: met Frans
ivoorwerk uit dien tijd. Er is zoveel verwantschap daarmee, dat ik aan enigen invloed
niet twijfelen kan. Bizonderheden van houding en drapering stemmen opmerkelijk
overeen. De vierlobbige omlijsting van de taferelen is juist dezelfde als in vele Franse
miniaturen en vindt ge ook in de plastiek op den sokkel van Franse kerkportalen,
o.m. te Rouaan en te Lyon.
31. Hoop en Geloof. Stelt u deze figuurtjes naast sommige Deugden in het
onderdeel van het portaal van Amiens, dan treft u de gelijkenis. Maar er is toch een
verschil, - een nuance, en de nuance in kunst is soms het hoofdzakelijke: de Franse
sierlijkheid is te Florence nog vergeestelijkt. Dit is Florentijns door en door, hier is
die bloem van jeugd, een krachtige én kiese, een fijn-zenuwige schoonheid, die de
Florentijnse
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renaissance kenmerkt, - ik kan er niet naar kijken of ik droom weer van de lente in
het dal van de Arno.
Maar ook die exquise schoonheid is weldra uitgebloeid, en ik kan er niet omheen:
als ik dan voor het plastisch werk van Orcagna kom te staan, dan moet ik wel
bekennen, dat omstreeks het midden van de 14e eeuw, de Italiaanse beeldhouwkunst
naar het verval neigt, een verval waar ze dan tot tegen het eind van de eeuw nog
dieper in zinkt, om dan ineens in het begin van de 15e eeuw weer heerlijk op te
schieten. Maar dat is een andere geschiedenis. Thans moet ik bij Orcagna blijven,
Andrea di Cione, genaamd l'Orcagna. Hij wordt te Florence vermeld van 1343 tot
1377. Zoals vele kunstenaars uit de Italiaanse renaissance bezat hij veelzijdige
talenten en was op verschillende gebieden werkzaam. Hij verschijnt ons eerst onder
de Florentijnse schilders, dan, sedert 1352, onder de beeldhouwers. Maar daarnaast
was hij ook dichter, mozaïst die onder meer aan de mozaïeken van den Dom te
Orvieto werkte, en architect, die zijn vader met andere medewerkers bijstond bij
den bouw van de Loggia de' Lanzi en een vergroting van den Dom te Florence
ontwierp. Als beeldhouwer blijkt hij een discipel van Andrea Pisano, maar blijft ver
beneden diens subtiele gratie. Het enige werk waarnaar hij te beoordelen valt is het
32. Tabernakel in Or S. Michele, dat in 1359 voltooid werd. Een echt tempeltje,
met veel sierwerk, beeldjes, reliëfs, dat alles als kostbare omlijsting van een schilderij.
Aan weerskanten een mager zuiltje dat een mager figuurtje draagt. Het geheel doet
me onweerstaanbaar denken aan banketbakkersstijl: fijn bewerkt marmer,
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mozaïek, goud, te veel ornament, te rijk ornament, burgerlijk-protsige overlading:
de fijne smaak, de kiese zin voor de maat, die heeft afgedaan. En ook de
monumentale zin, die lijn van grootheid die ook in werk van kleine afmetingen
aanwezig kan zijn, zoals bij Andrea Pisano. Ziet maar die gewrongen hoekzuiltjes
met die povere beeldjes! Al die beeldjes hebben trouwens weinig accent. Beter zijn
de reliëfs.
33. Virginitas, de Maagdelijkheid, werkelijk een van de mooiste figuren van den
sokkel. Hier is nog een herinnering aan Andrea Pisano, iets van diens gratie dat de
niet bizonder fijne natuur van Orcagna komt doorstralen. Het samenvloeien van
kloekheid èn vergeestelijking doet me denken aan dat woord van Ingres: er is geen
gratie zonder kracht.
34. Een profeet. Er is ook een treffende grootheid in dezen profeet, waar ditmaal,
zowel in de handen als in den kop, een sterke karakteristiek gegeven wordt, iets
waardoor deze ernstige en machtige, innerlijk dramatische grijsaard reeds als een
verre voorbode van de profeten van Claus Sluter te Dijon verschijnt. Dat is Orcagna
op zijn allerbest. Maar,
35. Geboorte van Maria, als we de taferelen in vlakverheven reliëf beschouwen,
dan moeten we wel toegeven dat juist doordat hier de traditie van Andrea Pisano
nog enigszins voortleeft, de afstand van Andrea Pisano als een droeve inzinking
gevoeld wordt. Het ongeluk is, dat de schilderkunst, met Giotto zo hoog in aanzien
gestegen, en dan door de Florentijnse Giottesken vervlakt, al te dikwijls haar
overwicht liet gevoelen en een verderfelijken invloed op de plastiek uitoefende. De
plastiek ging dan
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haar eigen uitdrukkingswijze aan allerlei picturale bedoelingen opofferen. Andrea
Pisano nam genoegen met de strikt-nodige aanduiding van het decor. Maar Orcagna
wil den indruk van het ruimteverschiet wekken, en zo worden daarbij de bizondere
eisen van het stijl-zuivere bas-reliëf schromelijk miskend.
36. Maria's Tempelgang. Bij den Tempelgang komt hij er zelfs toe, om een trap
in verkorting te geven, zich van voren naar achteren uitstrekkend. Hemeltergende
verloochening van het reliëf-vlak! Wat ons echter niet mag laten over het hoofd zien,
dat sommige details, b.v. de kop van de heilige Anna, van realistische waarneming
getuigen, - terwijl aan den anderen kant de plooien nogal droog uitgesneden zijn,
met scherpe tegenstellingen van licht en donker.
37. Huwelijk van Maria. Hetzelfde hier. Traditioneel, zonder persoonlijke opvatting,
kunst van een ambachtsman, kunst die zoals veel Giotteske wandschilderingen,
aan geestloze massa-productie doet denken.
38. Aanbidding der Wijzen. Zuiverder, verre naklank van Andrea Pisano.
39. Purificatie. En om te sluiten, een van de beste reliëfs van de serie. Wel wat
zwaar, zonder het zenuwige van de Florentijnse jeugd en schoonheid. Maar toch
een verdienstelijk brok, waarin de kwaliteiten van Orcagna ons veel meer treffen
dan zijn gebreken en tekortkomingen. Maar dat ik hier geen hoger gestemd woord
vind dan ‘verdienstelijk’, bewijst toch dat ik Orcagna voor geen ster van eerste grootte
kan houden.
De Florentijnse beeldhouwkunst, net als de Florentijnse schilderkunst in dien tijd,
ging aan 't vervlakken,
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verburgerlijken, verviel in het nuchter ambachtelijke. Zoals gezegd, eerst omstreeks
1400 zal daar verandering in komen, en welke verandering! Plots een schaar van
zeer grote scheppers: Brunelleschi, Ghiberti, Nanni di Banco, en vooral die twee
genieën: Jacopo della Quercia en Donatello. Ik benijd de geleerden, die het voorrecht
zullen hebben, U daarover te onderhouden! Wat mij betreft, mijn rolletje is afgelopen,
en er blijft me niet anders over, dan U hartelijk dank te zeggen voor uw welwillende
aandacht.

1934

aant.

De Vlaamse kunst vóór de gebroeders van Eyck

Mag ik bekennen, dat ik er maar niet toe komen kon, om mijn mening over dit boek
neer te schrijven? Weinigen tijd nadat het verschenen was, overleed de tachtigjarige
schrijver, - en ik had zo graag, ook vóór zijn dood, ‘nihil nisi bene’ van hem willen
zeggen. Het is voldoende bekend, hoe verdienstelijk Louis Maeterlinck zich gemaakt
heeft door verscheiden vroegere uitgaven, als daar zijn ‘Le genre satirique dans la
peinture flamande’ en ‘Le genre satirique, fantastique ou licencieux dans la sculpture
flamande et wallonne’. Zijn liefde voor onze oude kunst, zijn ijver in het verzamelen
van documenten, kunnen niet anders dan dankbaren eerbied afdwingen. En ik haast
me eraan toe te voegen, dat ook dit laatste werk van hem ons onontbeerlijk
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studiemateriaal biedt, niet alleen door den schat van goede afbeeldingen, - enkele
voor de eerste maal gepubliceerd, - maar nog door hier en daar mededeling van
belangrijke bizonderheden. Doch, nadat die ‘École préeyckienne inconnue’ met
groten lof in verschillende Belgische kranten begroet werd, acht ik het noodzakelijk
den goedjonstigen lezer even te waarschuwen voor den geest van het boek, en
voor het gewaagde der critische methodes, die er dien geest dienstbaar gemaakt
worden.
De dubbele titel spreekt duidelijk genoeg het program uit. Ten eerste wordt ons
een nieuwe openbaring beloofd omtrent den oorsprong van de Vlaamse
schilderkunst, - openbaring welke hierop neerkomt: de kunst der gebroeders Van
Eyck is geen begin, zij werd voorbereid door een tot nog toe onbekende Gentse
school, die in de geschiedenis der Westerse kunst een allervoornaamste plaats
moet bekleden. Ten tweede, is de glorie van die Gentse school slechts een episode
uit de geschiedenis van den eeuwigen, heilbrengenden Fransen invloed in
Vlaanderen.
Dat de kunst der gebroeders Van Eyck geen begin was, mag waarlijk geen
ontdekking meer heten. Verder weten we al lang, dat die kunst groeide uit een stijl
van zeer internationaal karakter - Italiaans-Frans-Vlaams, - waarvan de ontwikkeling,
op het eind van de veertiende eeuw en in de eerste jaren der vijftiende, het best in
Noord-Frankrijk kan gevolgd worden. En eindelijk is het geenszins onbekend en zal
niemand nog betwisten, dat er in de dertiende eeuw en het begin der veertiende
fresco's van bizondere kwaliteit te Gent werden uitgevoerd, dat we uit de dertiende
en de veertiende
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eeuw prachtige Gentse zegels en stenen of koperen grafplaten bezitten, dat er in
de veertiende eeuw menig schilder te Gent werkzaam was, en zelfs dat daar reeds
met olieverf werd gewerkt.
Maar de vraag is nu juist: of men daarop steunen mag om de voortdurende
ontwikkeling van een eigenaardige, een specifiek-Gentse school vast te stellen? Of
we van de laat-veertiende-eeuwse Gentse schilders genoeg afweten om enige
conclusie te wettigen? Of we b.v. voldoend ingelicht zijn over de waarde van hun
werk, om dat zo hoog te schatten, waar het slechts door oorkonden bekend is? Of
er een rechtstreeks verband bestaat tussen de vroegere Gentse schilders, in het
bizonder de laat-veertiende-eeuwse, en het werk der gebroeders Van Eyck?
Zeggen we, om het zacht uit te drukken, dat een onbevooroordeeld
geschiedschrijver hierop voorshands geen beslissend antwoord kan geven.
Bij Louis Maeterlinck treft ons ongelukkiglijk een soort van Gents nationalisme,
dat er hem telkens toe drijft, de betekenis van zijn stad in de evolutie der kunst
zoveel mogelijk aan te dikken. In zijn polemischen ijver, gericht op een vooropgezet
doel, voelt hij zich geroepen om een ‘daad van rechtvaardigheid’ te volbrengen,
tegenover 'k weet niet welke afgunstige geesten, die rondom de Gentse school ‘la
conspiration du silence’ zouden beraamd hebben. Dat gevoelselement vertroebelt
wel eens zijn blik. Hij laat zich makkelijk door zijn liefde misleiden, is zeer geneigd
om vaststaande bewijsgronden te zien, waar wij slechts vraagtekens of soms
niemendal ontwaren.
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Ik moet bekennen, dat ik op wetenschappelijk gebied aan elke nationalistische
bedoeling een broertje dood heb, en dat het me in den grond weinig schelen kan,
of in de genesis der Vlaamse kunst de voornaamste rol door Gentse ingezetenen
dan wel door andere mensen gespeeld werd, - gesteld dat èn de ingewikkeldheid
van het verschijnsel èn de saamhorigheid van de Westerse beschaving toelaten
zouden, aan één enkel centrum een zo overwegende waarde te hechten, als hier
Gent wordt toebedeeld. Overigens aanvaard ik graag ieder feit, als het maar
deugdelijk bewezen is. Doch de uiteenzettingen van Louis Maeterlinck missen voor
mij alle overtuigende kracht.
Het komt b.v. herhaaldelijk voor, dat hij van de ene of andere bizonderheid
klakkeloos aanneemt, dat die zich alleen te Gent voordoet, en dan alle werken,
waarin dezelfde bizonderheid te merken valt, zonder meer tot de Gentse school
rekent.
Daar het niet mogelijk is, de ontelbare avontuurlijke constructies van den schrijver
te bespreken, wens ik slechts een paar staaltjes van die methode uit te pikken.
Hij beweert b.v., op grond van teksten in het Gents archief, die hij echter niet
nader opgeeft, dat de olieverftechniek omstreeks 1300 en zelfs vroeger te Gent
bekend was; gelooft dan al te geredelijk, - wat zich helaas door feiten weerleggen
laat, - dat ze elders nog onbekend was; en als ze in de jaren 1320 toegepast wordt
door een zekeren ‘Pierre de Brosseilles’ (Bruxelles) te Parijs en te Conflans, dan
wordt natuurlijk die Pierre de Bruxelles bij de ‘école gantoise préeyckienne’ ingelijfd
(bl. 10, n. 3).
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Het aanbrengen op een schilderij van decoratieve bouwmotieven of ‘metselrien’
houdt Louis Maeterlinck voor een bij uitstek Gents gebruik; waarom, is me nergens
duidelijk geworden; vooral waar hij zelf (blz. 48) een van de vroegste voorbeelden
in zuiver-Frans werk aanwijst. Maar nu worden alle schilderijen met ‘metselrien’ in
verband met de Gentse school gebracht.
Een paar Gentse zegels uit de dertiende eeuw vertonen het Lam Gods door S.
Johannes gedragen: dat volstaat om er een ‘prototype de l'Adoration de l'Agneau’
in te speuren, (blz. 22). Zoals vanzelf spreekt, ontbreekt daar overigens elke
overeenstemming met den stijl der gebroeders Van Eyck.
Een der Drie Koningen in het Getijdenboek van Chantilly gelijkt op de ruiterfiguur
van een gouden penning, die insgelijks tot de verzameling van den hertog van Berry
behoorde. Die penning werd door den besten kenner, Julius von Schlosser, aan de
‘Frans-Nederlandse school uit de laatste jaren der veertiende eeuw’ toegeschreven.
Maar voor Louis Maeterlinck staat het vast, dat zulk een penning niet anders dan
te Gent kan vervaardigd zijn: ‘dans les ateliers monétaires gantois qui possédaient
et les meilleurs graveurs de la région et l'outillage nécessaire pour les frapper’; en
dus moeten de verluchters van het Getijdenboek van Chantilly, de gebroeders ‘de
Limbourc’, hun ambacht te Gent geleerd hebben (blz. 23 en 44).
Haast op iedere bladzijde treffen ons dergelijke gevolgtrekkingen. Louis Maeterlinck
ziet analogieën waar ik er met den besten wil ter wereld geen vaststellen kan
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(b.v. afb. 57: voortzetting van de traditie der Gentse zegels!). Figuurtjes van Adam
en Eva, ‘sujets populaires à Gand’, pleiten voor Gentsen oorsprong (blz. 27)! ‘C'est
certainement à Gand que Beauneveu dut voir et copier les beaux bancs et sièges
sculptés par les réputés hûchiers gantois sur lesquels sont assis la Madone et les
Prophètes’ (sic; blz. 53). Allerlei schilderijen, waarvan niets bewijzen komt dat ze
van Gentse oorsprong zouden zijn, waarvan niemand betwijfelt, dat ze nà het Lam
Gods ontstaan zijn, worden om de zonderlingste redenen hier onder de ‘école
gantoise préeyckienne’ gerangschikt, tot de minst-bestreden werken van Petrus
Cristus toe! Men wordt duizelig van de onverwachte toeschrijvingen, en vraagt zich
eindelijk af, wàt dan wel in de kunst van dien tijd zich vermeten zou, niet Gents te
zijn.
Doch genoeg! De schrijver heeft zelf voor een correctief gezorgd. Want naast zijn
liefde voor Gent heeft hij nog een andere: de liefde voor Frankrijk. Daar vloeit wel
menige tegenstrijdigheid uit, maar dat is wellicht slechts een schijn, bedrieglijk voor
wie dit boek - ‘La Pénétration française en Flandre’! - oningewijd ter hand neemt...
Die twee liefdes, zoals ze zich hier voordoen, hebben dit trouwens gemeen, - en
't is het enige wat ik haar verwijten zou, - dat ze er al te zeer toe leiden, den critischen
kijk op de dingen te versmaden.
‘L'école dite flamande,’ zo luidt het op de laatste bladzij, ‘est un rameau de l'art
français qui, transplanté à Gand, y prit un nouvel essor.’ Dat zal ik niet tegenspreken,
daar ik al langgeleden hetzelfde, of althans
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ongeveer hetzelfde, geschreven heb. Maar in dit werk krijg ik te dikwijls den indruk
van die stelselmatige, moedwillige aanbidding van al wat Frans is, die, als reactie
tegen den Vlaamsen groei, bepaaldelijk in sommige Gentse kringen tiert. Ik ben
geneigd te zeggen: het Gentse nationalisme van Louis Maeterlinck ‘est un rameau
du nationalisme français qui, transplanté à Gand, y prit un nouvel essor’. Onze kunst
heeft der Franse veel te danken, maar... hier lijkt het haast, of het Vlaamse maar
goed is, in die mate als het Frans is. Hoe kunnen we anders een zin uitleggen als
deze, die het boek besluit: ‘Rappelons... que si l'art gantois, dans toutes ses
manifestations, était compris de tous, c'est qu'alors, comme maintenant, cet art
flamand parlait français.’
Dien zin, feitelijk voel ik me onbekwaam om hem uit te leggen. Ik deins er
kleinmoedig voor terug, - minder nauwgezet dan Jan van Eyck, met zijn leus: Als
ik kan.

1926
aant.

Mabuse

Het is gelukkig, dat men steeds meer belang gaat stellen in de Vlaamse schilderkunst
van de 16de eeuw, of, om het juister te zeggen, - want de enorme Breughel heeft
thans geenszins over miskenning te klagen, - in onze zogenaamde ‘romanisten’ en
‘italianisten’. Ze zaten wat misdeeld, tussen den rijken glans van het Bourgondische
tijdvak en de pralende straling van Rubens.
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Dat laat zich best begrijpen, maar onbillijk was het toch.
Er wordt hun vaak verweten, dat ze de mooiste inheemse tradities overboord
wierpen, om in het Zuiderse vaarwater te verzeilen. De vraag is, of het wel anders
kon, en alles wel beschouwd, of ze daarmee ongelijk hadden. De innerlijke
ontwikkeling van de oud-Nederlandse schilderkunst, van Jan van Eyck tot Gerard
David, bracht er deze vanzelf toe, eindelijk voor dezelfde problemen te komen staan,
als door de Italiaanse kunst, na in menigerlei richting doorgedreven pogingen, nu
juist op verblindend schitterende wijze waren opgelost. Voor wie vooruit wilde, was
er geen keuze. Onze 16de-eeuwse schilders bleven een traditie getrouw, die ook
wel haar waarde heeft: den drang van alle goede kunstenaars uit alle eeuwen om
zich niet in engen kring op te sluiten, om te kijken naar den kant waar het artistieke
leven het weelderigst opschiet. En ze bleven meteen den geest van hun tijd getrouw:
op het ogenblik dat Brugge met zijn ouderwetse handelsreglementering verlaten
wordt, dat Antwerpen, toenmalige Cosmopolis, met onbevangener begrip zijn
kapitalistische macht opricht, dat het Habsburgse huis de staatscentralisatie doorzet,
dat onder Keizer Karel imperialistische strekkingen de politiek van stad-tegen-stad
voorbijstreven, dat het humanisme begint door te dringen, dat alle horizonnen
verruimd worden en een algemener ideaal het vroegere particularisme ontgroeit:
op dat ogenblik was het onmogelijk, dat onze kunst de aantrekkingskracht weerstaan
zou van de Italiaanse, die een algemeen-geldend antwoord gaf op de ook ten onzent
gestelde artistieke vragen.
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Het is onzen schilders eerst niet gelukt, zich de les van de transalpijnse meesters
geheel eigen te maken. Juist toen ze Italië bereikten, sprong Italië geweldig vooruit.
De zwierige Italiaanse beweging zat hun trouwens niet in het bloed. Ze spraken
Italiaans met een Antwerps accent. Ze raakten wel eens verward in het nieuwe.
Veel hebben ze er bij ingeschoten: al wat de bekoorlijkheid van de oude Vlamingen
uitmaakt, de innigheid van kleur en geestelijke atmosfeer, de vrome overgave aan
de werkelijkheid, de aandachtige liefde in het vertolken van de kleine dingen die
een schoonheid en een ziel aan ieder dagelijks uur kunnen schenken. Maar veel
ook hebben ze er bij gewonnen: de zekerheid van wetenschappelijker methode, de
vaste eenheid en den rijkdom van de samenstelling, een juister begrip van den bouw
en het mechanisme van het menselijke lichaam, de uitdrukking van de beweging.
Men zegge niet, dat ze in een soort van academischen stijl vervielen: bij velen onder
hen voel ik ook de kracht die opborrelt, het geloof van veroveraars, de geestdrift
van wie een grotere rol toedelen aan de bewustheid, naar de wet van allen
geestesgroei. In den grond heb ik een zwak voor hen, omdat ze, op ontdekkingen
uittrekkend, den moed hadden, zich wel eens te vergissen. En ik eerbiedig ze, omdat
hun vergissingen het losgeld van den vooruitgang waren en een heerlijke toekomst
hebben voorbereid: want in hun strijd met de menigvuldige nieuwe problemen
hebben ze ten slotte de techniek leniger gemaakt en de baan vereffend voor Rubens.
Onder die ‘romanisten’ was Jean Gossart de oudste, de eerste ook die Rome
zag. Geboren omstreeks 1478
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in het thans tot Frankrijk behorende Maubeuge in Henegouwen - vandaar de
vervlaamste naam ‘Mabuse’ waaronder hij bekend is, - een tijdgenoot dus van Dürer,
iets jonger dan Quinten Metsijs, iets ouder dan Lucas van Leiden, komt hij in 1503
als meester voor onder de leden van het Antwerpse schildersgilde; in 1508 ging hij
naar de Eeuwige Stad, keerde eerst in de tweede helft van 1509 terug, werkte dan
voornamelijk voor zijn beschermers, Filips van Bourgondië en diens neef Adolf, voor
Keizer Karel en Margareta van Oostenrijk, o.m. te Middelburg, te Antwerpen, te
Mechelen. Het romantische relaas van een reis naar Antwerpen, Gent en Mechelen,
met Lucas van Leiden, in 1527, vindt men in Van Mander. Hij stierf in 1533 of 1534.
Zijn voornaamste schilderijen, van 1507 tot 1527, bevinden zich te Londen, Berlijn,
München, Praag, Wenen, Parijs, Madrid, Palermo.
Er is een tijd geweest, dat hem een ongelooflijk aantal schilderijen uit het begin
der renaissance werden toegeschreven. Een vijfendertig jaar geleden begon men
de zaak klaarder in te zien, dank zij H. Hymans, Carl Justi, Scheibler. De eerste
monographie verscheen in 1903, van de hand van een naamgenoot, Maurice
Gossart, te Maubeuge; maar die bracht vooral archief-oorkonden en was in artistiek
opzicht niet bijster critisch. Daarna werd de studie van Mabuse's werk het meest
bevorderd door Friedländer, - dan kwam de zeer degelijke doctors-dissertatie van
Ernst Weiss, waarvan een verbeterde uitgaaf in 1913 te Parchim i. M. het licht zag.
En nu biedt ons de heer Achille Segard dit door Van Oest royaal uitgegeven, niet
best ingenaaide maar met talrijke
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platen versierde boek over: Jean Gossart dit Mabuse.
Laat me maar ronduit zeggen, dat de tekst van den heer Segard tegenvalt. Zijn
werk draagt menigvuldige en onmiskenbare tekenen van overijling en
oppervlakkigheid. Het staat beslist verre beneden dat van Ernst Weiss, waar toch
ruimschoots gebruik van gemaakt werd. De methode en critiek van Weiss wekt
oneindig meer vertrouwen, en wie een duidelijk en volledig beeld van Mabuse en
diens stijl-ontwikkeling hebben wil, moet nog altijd naar zijn boek grijpen. Ik heb den
indruk dat het werk van den heer Segard in 1914 geschreven werd, en dat de auteur
dan verder weinig moeite deed, om het up to date te brengen. Er is bij hem geen
spoor te ontdekken van de literatuur uit de laatste jaren, zelfs niet van hetgeen tot
de kennis van Mabuse door Friedländer werd bijgedragen, b.v. in zijn ‘Von Eyck bis
Bruegel’ van 1916, waar de twaalf bladzijden over ‘Jan Gossaert’ ons omtrent
Mabuse beter inlichten dan het hele boek van den heer Segard. Een bibliographie
wordt trouwens niet opgegeven. Met de herziening van den catalogus van het
Brussels Museum is geen rekening gehouden, Adam en Eva van Jan van Eyck
zouden nog altijd te Brussel zijn, en de Carlisle-Aanbidding, die in 1911 in de National
Gallery gekomen is (blz. 15), wordt in den catalogus (blz. 178) vermeld als zich nog
bevindende in het kasteel te Naworth.
Het is waar ook, dat die catalogus van Mabuse's werk eenvoudig van Weiss is
overgenomen. Het enige wat de heer Segard daaraan heeft toegevoegd, is de
Heilige Maagd met het Kind in de verzameling van Dr. Wassermann te Parijs (ik
heb het werk niet gezien
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en kan er niet over oordelen), het Mansportret dat het Brussels Museum in 1921
aankocht (door Segard in zijn catalogus opgenomen maar nergens besproken), en
een ook voor den heer Segard zeer twijfelachtige tekening - ‘attribution vraisemblable
au moins en ce qui concerne la composition originale’ (blz. 157), - toebehorend aan
den heer Masson te Amiens (waarom in den catalogus ‘Paris et Amiens’?). Op blz.
149 wordt een ‘Magdalena’ besproken, die geldt voor ‘du Mabuse un peu affadi,
mais je crois que c'est du Mabuse’: welk schilderij hier bedoeld wordt, is alleen te
raden; ik veronderstel, dat er sprake is van het portret van Isabella van Oostenrijk,
insgelijks in 1921 door het Brussels museum verworven, maar dat aldaar niet voor
een echten Mabuse gehouden wordt, - dit schilderij ontbreekt echter in den catalogus
van den heer Segard. Waarom ‘Venus en Cupido’, in de verzameling Schloss te
Parijs, behandeld wordt in het hoofdstuk ‘Adjonctions au catalogue’, terwijl dit
schilderij toch reeds in de lijst van Weiss is opgenomen, is me niet duidelijk, evenmin, waarom de overtuiging wordt uitgesproken, dat ze voortaan door allen
erkend zal worden ‘comme étant de la main de Mabuse’ (blz. 157), terwijl in den
catalogus zelf (blz. 182) wordt aangemerkt: ‘Cette oeuvre n'est probablement pas
un original’. Ik stip nog aan, dat de vroegste Mabuse dien we kennen, de
zogenaamde Carlisle-Aanbidding te Londen, door den heer Segard ‘aux environs
de 1500’ wordt gesteld (blz. 16), terwijl de heer Maurice W. Brockwell er den datum
1507 op ontdekt heeft, zoals reeds opgegeven in de studie van Weiss, - en dat de
triptiek Malvagna te Palermo door
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Weiss na de Italiaanse reis wordt gesteld, terwijl de heer Segard die eerst verklaart
voor ‘un peu postérieur à l'Adoration des Mages’ (blz. 32), dus volgens hem van
kort na 1500, op dezelfde bladzijde dan toch wijst op een overeenstemming met
een Lorenzo Lotto van 1508, op blz. 36 dan weer beweert: ‘La date de 1510 nous
paraît vraisemblable’, en op blz. 51: ‘L'Eve nue de Palerme se place aux environs
de 1507’.
Zal ik den heer Segard erg lastig vallen met allerlei spellings- en andere
onnauwkeurigheden, als daar zijn ‘Zuytphen’, (blz. 4), ‘Hans Scorel’ (blz. 9),
‘treckshuyt’ (blz. 11), ‘Lancelot Blondel’ (blz. 12), ‘Carlislhe’ (blz. 16), ‘Buysleden’
(blz. 23), ‘Jules’ Destrée (voor ‘Joseph’) (blz. 27), ‘Oudewater et De Geertgen’ (blz.
30), enz. enz.? Zo zijn er bij de vleet te vinden! Zelfs wordt de Danaë met den gouden
regen te München blz. 176 vermeld als ‘Danaé et l'Arc-en-ciel’ (Terloops gezegd:
de heer Segard acht het boek van Ernst Weiss ‘d'une lecture difficile’, - ik heb echter
den indruk dat dit oordeel vooral berust op onvoldoende kennis van de Duitse taal).
Maar het gaat toch over zijn hout, als we op blz. 4 te lezen krijgen: ‘Philippe de
Bourgogne reçut en 1512 le titre d'Amiral de la mer’, en twee bladzijden verder:
‘Après la mort de Philippe le Bon, survenue en septembre 1506 (??), Philippe de
Bourgogne ayant cédé sa charge d'amiral à Adolphe’... - terwijl onmiddellijk daarop
onder de commensalen, welke die Adolf van Bourgondië dan op zijn kasteel te
‘Suytbourg’ rondom zich verzamelde, genoemd wordt: ‘Charles Bembo [sic], alors
ambassadeur de Venise auprès de Charles le Téméraire’!! Dit enkel staaltje
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ontlast me van de zorg, om de zonderlinge historische mededelingen van den heer
Segard verder uit te pluizen.
Ik moet bekennen, dat de stijlcritiek des heren Segard me niet veel zekerder
schijnt. Waar ze op eigen benen loopt, gaat er voor mij weinig overtuigende kracht
van uit. De algemene indruk blijft die van dilettantenwerk.
Nog een enke woord: een eigenaardige liefhebberij van den heer Segard is dat
hij zijn uiterste best doet, om Mabuse als een vertegenwoordiger van de Waalse
kunst voor te stellen. Hier is weer het zo moeilijk uit te roeien misverstand, dat we
aan de toepassing van de rassentheorie op de kunstgeschiedenis te wijten hebben.
Dat er schilders uit het Walenland gekomen zijn of in het Walenland gewerkt hebben,
wie zal het loochenen? Maar een school kenmerkt zich door een zekere eenheid
van stijl, en nu gaat het niet aan, de productie van de schilders afkomstig uit het
‘Waalse’ gebied - Henegouwen en het Luikse, - als een geheel beschouwd af te
zonderen, tegenover die van de grote Vlaamse steden, en er een eenheid van stijl
of een overheersend type van stijl in te fantaseren. Wat nu in 't bijzonder het geval
Mabuse betreft: deze komt heel jong naar Antwerpen, is werkzaam in Vlaanderen,
Brabant, Noord-Nederland, heeft zijn artistieke vorming aan Vlaamse traditiën te
danken, ondergaat dan den invloed van Dürer en sommige Italianen. En of in zijn
werk de ‘Waalse’ gemoedsaard zichtbaar wordt? De heer Segard zou het ons graag
doen geloven. Maar bij zijn pogingen om dien Waalsen gemoedsaard bij Mabuse
te bepalen, schieten de vraagtekens al te welig op. Mabuse hadde zich b.v. aan
Metsijs niet kunnen overgeven, want bij dezen was er ‘une sorte
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de lyrisme visuel que son esprit pondéré de Français ami de la mesure n'aurait
jamais pu s'assimiler’ (blz. 35). Die zin voor de maat wordt een leitmotiv, - men
vergelijke nog blz. 92: ‘Toute son oeuvre proclame le sens de la mesure’. Men moet
maar één ogenblik voor den Sint Lucas te Wenen blijven staan, om dien ‘esprit
pondéré de Français ami de la mesure’ niet bijster hoog te schatten. De bedoelingen
van den heer Segard worden te duidelijk, waar hij (blz. 40), de betekenis van Mabuse
fel overdrijvend, hem met Roger de la Pasture (Van der Weyden) op denzelfden
rang stelt als Metsys, onmiddellijk ‘après les trois noms prestigieux: Van Eyck,
Gerard David et Memling’ (de volgorde is van den heer Segard), waarbij hij vreemd
genoeg den ontzagwekkenden Van der Goes vergeet.
Het wordt ons Diets gemaakt (blz. 43), dat het karakter van de Waalse ziel - op
de volgende bladzijde weer vereenzelvigd met de Franse, - in dat begin van de
nieuwere tijden, zo rijk aan tegenstrijdigheden, juist gelegen was... in haar
onzelfstandigheid, nl. in het makkelijker opnemen van allerlei invloeden, in 't bizonder
de Italiaanse. ‘Les vrais Flamands ne devaient suivre qu'avec lenteur - osons dire
avec une certaine lourdeur - le mouvement des idées.’ En Metsys? Van Orley? ‘Du
groupe des grands Fondateurs au XVe siècle jusqu'à l'avènement de Rubens au
XVIIe, leur école alla s'épuisant. Aucun d'entre eux n'eut assez de force pour
renouveler la tradition’. En Breughel? ‘Les Wallons sont d'intelligence plus souple.’
(Men vergelijke nog blz. 151: ‘Dans son oeuvre l'intelligence prédomine sur l'instinct
et les facultés d'assimilation
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- on pourrait dire aussi les facultés de vulgarisation - priment les facultés d'invention
proprement dite et d'imagination’. En blz. 153: ‘La facilité d'assimilation d'un Mabuse
est une qualité française’). Wat is dan ten slotte die Waalse persoonlijkheid van
Mabuse? Zij is (blz. 44) samengesteld uit zijn italianisme, geremd door ‘son éducation
flamande, si sérieuse, et son tempérament français, ami de la mesure,’ terwijl hij
toch blijft ‘un Français du Nord, c'est-à-dire un coloriste et un observateur.’ Coloriste
et observateur! Dat waren de Vlamingen dus niet? De heer Segard drukt er verder
nog op aan (blz. 47-48): ‘une vision nettement et exclusivement picturale’ heet daar
‘générale chez les peintres du Nord de la France - chez les Wallons par conséquent.’
Om het faliekante van de methode des heren Segard door een sprekend voorbeeld
toe te lichten, volstaat het te verwijzen naar zijn bewering op blz. 50, waar het ‘minder
mystieke’ van Mabuse als een openbaring geldt van ‘le tempérament wallon’, terwijl
dit toch een karakter van den tijd was. Zoals het ook een grapje mag heten, als hij
op blz. 99, onder de leus ‘l'âme collective d'une race ne change pas’, de Waalse
ziel en de Vlaamse tegenover elkaar stelt, door Mabuse te vergelijken met den
ongeveer honderd jaar ouderen Van Eyck.
Maar willen we 't hierbij maar laten?

1924
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aant.

Greco

Quand l'Université Nouvelle me demanda de participer à ses conférences sur l'art
espagnol, et de m'intercaler ici entre des savants d'infiniment plus d'autorité, j'eus
la faiblesse de ne pas décliner cet honneur, de ne pas renoncer à ce plaisir. Et
pourtant, Dieu sait combien j'hésitai devant le sujet qui m'était proposé: non point
que je n'aime beaucoup le Greco, mais précisément parce que je l'aime
profondément, et qu'à l'heure actuelle trop de gens, à mon sens, se sont pris pour
lui d'une admiration subite. Il n'y a plus à se faire d'illusions làdessus: le Greco est
à la mode. Et la mode ne va pas sans un certain snobisme; et le snobisme est, en
art, moins tolérable que l'incompréhension pure et simple: c'est une perversité, c'est
un péché contre le Saint Esprit et il n'en est peut-être pas de plus grave. J'aurais
préféré vous parler du Greco quand la mode serait passée et le peintre un peu
débarrassé de toute la littérature qu'on fait en ce moment autour de lui. Je ne crois
pas qu'on puisse l'aimer, à la première fois qu'on le voit, et si l'on n'écoute que ses
impressions directes et franches. Ses portraits, oui: la maîtrise y est évidente, - ses
tableaux religieux: j'en doute fort. A côté de Velasquez, il commence par étonner.
Je généralise peut-être une impression personnelle: quand pour la première fois je
me trouvai devant une collection importante de tableaux religieux du Greco, au
Prado de Madrid, il me sembla un Tintoret maniériste, exacerbé, désorbité. Mais
pour aller aux Velasquez, je passais tous les jours devant lui, et il me retenait malgré
moi, il me prenait
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petit à petit, - au bout d'une semaine, il me possédait. Quand j'allai le voir chez lui,
à Tolède, où il règne seul, c'était devenu une passion, je ne pouvais plus m'y
arracher, je prolongeais mon séjour pour découvrir le moindre Greco enfoui dans
tel ou tel petit sanctuaire presque inaccessible. Un classique dirait que j'étais infecté.
Le fait est que ce qu'on appelle les excentricités du Greco étaient devenues pour
moi quelque chose de très accessoire; ou plutôt, dès qu'on avait compris l'esprit
essentiel de l'oeuvre, elles me semblaient logiques. Je prenais la personnalité en
bloc. Je l'aimais comme on aime les gens de sa race, en entier, avec ce que d'autres
appellent leurs défauts, parce que ces défauts ne sont qu'une autre face de leurs
qualités, parce que ces défauts font autant que leurs qualités partie intégrante et
nécessaire de leur nature intime. Eh bien, je ne crois pas qu'une heure de causerie
sur le Greco puisse vous faire pénétrer assez avant dans sa nature intime pour que
vous sympathisiez avec ses aspects les plus imprévus. Je n'ambitionne pour le
moment que de vous y intéresser.
D'ailleurs, peut-être faut-il l'atmosphère de Tolède pour préparer vraiment à sentir
le Greco. C'est là qu'il vécut, et il y a une correspondance secrète entre cet art et
cette ville. Tolède est âprement juchée sur un roc fauve, au-dessus de la tranchée
du Tage. Elle est mystérieuse, avec ses ruelles en pente entre les hautes murailles
à peine percées ci et là de petites fenêtres grillagées. Elle est très sombre le soir.
Elle est silencieuse. Elle est triste, mais elle conserve l'orgueil de sa puissance
passée, la volonté tenace de rester semblable à elle-même. Dans les regards couve
encore le feu mauresque ou juif.
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On y est très loin du monde occidental, on peut s'y promener avec son rêve. Quand
on débouche au-dessus du Tage, on voit toujours le grand ciel et un paysage d'une
nudité grandiose (les gris et les fauves du Greco.) Partout des églises; on dirait que
la pensée religieuse est la seule grande préoccupation; la cathédrale, énorme, est
l'une des plus impressionnantes que je connaisse. Population en loques autour
d'idoles habillées d'or. C'est une ville où l'on médite, - on s'harmonise avec la nudité
du paysage séché par la fièvre,- on s'y souvient de Pascal, - elle est âpre, grave et
ardente à la fois: et ce sont précisément les mots dont je caractériserais l'art du
Greco: âpre, grave, ardent, avec des charmes mystérieux pourtant, toute une vie
secrète d'où par moment jaillit un feu étrange.
Tolède, c'est toute l'Espagne de ce temps-là: l'Espagne fervente, fanatique,
volontaire, de Philippe II, de l'Inquisition, l'Espagne d'Ignace de Loyola, ce héros,
l'Espagne du mysticisme brûlant de sainte Thérèse d'Avila et de Jean de la Croix,
- c'est encore l'Espagne de Cervantes et de ce fou sublime de don Quichotte. Tous
ceux-là précèdent de peu le Greco ou lui sont contemporains. Il y a quelque chose
de leur esprit en lui, et il est vraiment en peinture le premier et le plus grand, qui
exprima l'esprit de cette Espagne-là, qui vint le manifester pleinement, révéler l'âme
espagnole à elle-même.
Il y eut en Espagne, avant le Greco, des peintres très estimables, mais c'est lui
qui ouvrit la série des grands maîtres. Ces peintres représentent plus ou moins
l'âme espagnole, mais de façon infiniment moins puissante
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et synthétique que le Greco. Dans la seconde moitié du XVe siècle, ils imitaient nos
peintres d'ici, van Eyck, surtout van der Weyden, - au XVIe siècle, ils étaient à l'école
des Italiens, Raphaël, Michel-Ange. Ils y mettaient évidemment quelque chose
d'eux-mêmes: ils parlaient l'idiome étranger avec l'accent de chez eux. Il y a chez
les portraitistes, ce côté cérémoniel et grave, ce flegme aristocratique et fermé de
personnages pliés aux règles d'une étiquette rigide, ces types que vous allez
retrouver chez le Greco et Velasquez. Il y a, dans leurs tableaux religieux, une
emprise plus forte encore de l'esprit ecclésiastique et monacal, un désir d'exprimer
plus encore la foi dogmatique que le sentiment humain et tendre de la religion, une
dévotion plus dramatique, plus passionnée, avec une affection spéciale pour les
scènes de martyre, qui nous rappelle que nous sommes au pays des courses de
taureaux, et dans tout cela, un naturalisme plus catégorique, plus intransigeant que
partout ailleurs. Ils ont beau s'inspirer de Raphaël et de Michel-Ange, ils n'ont rien
de l'esprit antique.
En Italie, l'antiquité s'imposait, le goût de la forme belle: en Espagne, elle manque
totalement, elle ne vient jamais soumettre l'artiste à une norme, rien ne vient le
contrecarrer dans son goût de la forme caractéristique, de la vérité crue. Mais tout
cet esprit espagnol épars dans les oeuvres des peintres, et qui tend de plus en plus
à percer sous les influences étrangères, le Greco va en donner soudain l'expression
complète, définitive, avec toute l'originalité du génie. Il réalise l'âme de son pays de
façon plus spéciale et plus nette encore que les maîtres qui le suivront, Velasquez,
Murillo. Et il est

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 4

236
intéressant de constater que le plus espagnol des peintres n'est pas né en Espagne
et n'a pas fait son éducation en Espagne. Je signale le fait en passant à ceux de
mes compatriotes, tant flamands que wallons, qui se mettent à attacher une
importance énorme au lieu de naissance des artistes. Le Greco, comme son nom
l'indique, était un Grec, il était né en Crète, à Candie, probablement en 1547 ou
1548. Son vrai nom est Domenicos Theotocopuli. Quand il signe ses tableaux, c'est
de ce nom-là, en lettres grecques, et en y ajoutant sa qualité de Crétois. Il n'y a que
le directeur d'un musée du Nord de la France qui ait pu s'y tromper et qui lui octroie
le nom bien français de Théodore Capulet. Domenicos Theotocopuli vint assez
jeune à Venise. Il eut la chance de pouvoir y travailler dans l'atelier du vieux Titien.
Mais il subit plus encore l'influence de Véronèse, et surtout celle de Tintoret et des
Bassano. Il ne reste pas longtemps dans la ville des lagunes: en passant par Parme,
où il vit les oeuvres du Corrège, il se rend à Rome, où il étudie Raphaël et
Michel-Ange. Il y a du succès. Il a des protecteurs haut placés. Sa carrière est faite.
Il avait alors environ 28 ans. Cependant il quitte Rome, et va se fixer en une ville
qui n'a rien de la joie brillante de Venise ni du faste romain: la sombre et escarpée
Tolède, qui commençait déjà à déchoir, abandonnée pour la nouvelle capitale
Madrid, mais toujours la métropole religieuse de l'Espagne. Pourquoi le Greco alla-t-il
s'installer là? On ne le sait pas au juste. Lui-même ne voulait pas le dire: dans un
procès, on lui posa la question, il refusa carrément de répondre. Une commande
de tableaux pour le cloître de S. Domingo el
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Antiguo ne semble pas un motif suffisant. Peut-être aspirait-il à jouer un grand rôle
sur une scène toute nouvelle, qu'il dominerait tout entière: c'est assez dans son
caractère de vouloir être le premier en Espagne plutôt que le quatrième ou cinquième
en Italie. Quoi qu'il en soit, l'occasion était favorable: on le présenterait à Philippe
II, qui le chargerait de travaux à l'Escurial. Philippe II désirait vivement obtenir la
collaboration d'artistes italiens pour la décoration de ce palais gigantesque, qu'on
appelait la huitième merveille du monde. Mais Titien était trop vieux, Tintoret et
Véronèse refusèrent aussi. Il y avait lè une superbe place à prendre, qui dut tenter
le jeune Greco. Ses ambitions semblèrent d'abord se réaliser. Il fut chargé par
Philippe II de peindre le Martyre de saint Maurice et de la légion thébaine, pour un
des autels de l'église de l'Escurial. L'oeuvre achevée (elle était merveilleuse, vous
en verrez une projection tout à l'heure), le roi ne la trouva pas à son goût, il fut
probablement ahuri par cet impressionisme hardi, il ne voulut pas que le tableau
fût mis à la place convenue et commanda pour le remplacer une composition sur
le même sujet à un obscur maniériste florentin, Romulo Cincinnato. Rien ne manquait
plus désormais au génie du Greco, pas même l'incompréhension officielle.
Cependant, le Greco n'eut pas à se plaindre de Tolède: il y eut énormément de
commandes, d'églises, de cloîtres, de particuliers. Son art était tenu là en très grand
honneur. Et il resta toujours à Tolède, de 1576 jusqu'à sa mort, à l'âge de 66 ans
environ, en 1614. L'oeuvre la plus célèbre et la plus considérable qu'il y
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exécuta fut l'Enterrement du Comte d'Orgaz, à l'église de San Tomé, de 1584 à '86.
Il n'était pas seulement peintre: comme les grands créateurs de la Renaissance, il
se distingua aussi comme sculpteur et comme architecte. Il avait une très haute
idée de son art et exigeait des prix relativement élevés, ce qui entraîna pas mal de
procès. Quand il eut achevé l'Enterrement du Comte d'Orgaz, on trouva la note à
payer un peu salée, et l'on procéda à une contre-expertise: Les nouveaux experts
jugèrent que l'oeuvre valait plus que la somme fixée. Son élève préféré, Luis Tristan,
ayant demandé 200 ducats d'un tableau pour les moines de S. Maria de la Sisla,
ceux-ci recoururent à l'arbitrage du Greco. A peine le maître eut-il vu le tableau qu'il
se jeta, la canne levée, sur son élève, en l'appelant ‘vaurien et déshonneur de la
peinture’. Les moines s'interposèrent, en excusant le jeune homme, qui ne
connaissait pas la valeur de l'argent. Mais la colère du Greco avait une tout autre
cause: ce mauvais fils me trahit, dit-il, en lâchant une si belle toile à moins de 500
ducats; si vous ne le payez à l'instant, j'emporte la toile chez moi. - Ce singulier
homme employait d'ailleurs avec ses clients un système original: il n'aimait pas à
se séparer pour toujours de ses oeuvres; il ne les vendait pas, il les prêtait, il les
donnait en gage, contre une somme d'argent, sous réserve de les reprendre s'il lui
convenait de rembourser. Quand il mourut, son atelier renfermait encore plus de
cent tableaux achevés.
Le Greco vivait d'ailleurs en grand seigneur. Il habitait un appartement de 24
pièces dans le palais d'un de ses amis, le marquis de Villena, disparu aujourd'hui,
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qui dominait le Tage, dans le quartier juif. Il eut, peu après s'être fixé à Tolède, un
fils, qui fut, lui aussi, peintre et architecte, fruit d'une liaison avec une certaine Da.
Jeronima de Las Cuebas, que Greco n'épousa probablement jamais. L'élite
intellectuelle de Tolède fréquentait chez le Greco, des théologiens, des poètes, des
artistes, des hellénistes. Il nous apparaît comme un homme de très haute culture.
Sa bibliothèque renfermait, outre un grand nombre d'ouvrages sur l'architecture,
les pères de l'Eglise, et tous les poètes et philosophes classiques grecs, latins et
italiens. Le beau-père de Velasquez, Fr. Pacheco, alla faire visite au Greco, peu
avant la mort de celui-ci, et nota leur conversation. Il vante la culture philosophique
de son hôte. Et ils traitèrent naturellement de questions d'esthétique: quoi donc
avait le plus d'importance, la couleur ou le dessin? Naturellement, la couleur, dit
Greco. Mais, dit Pacheco, et Michel-Ange? Mon Dieu! répond Greco, Michel-Ange
était un homme excellent, mais il n'avait pas la moindre idée de ce que c'est que la
peinture. - Nous comprenons bien ce qu'il entendait par là: Michel-Ange avait une
vision plutôt statuaire que purement picturale. Mais le bon Pacheco resta un peu
ébaubi devant une opinion aussi catégorique. C'est bien le Greco, cette façon de
parler autoritaire et tranquillement tranchante: l'homme qui puise le droit de juger
sans réticences dans sa foi entière et sûre à son idéal. Rien d'étonnant à ce que
cet artiste, qui prisait surtout, dans l'art de la peinture, l'orchestration des valeurs et
des tons, aimât ardemment la musique. On raconte qu'il faisait venir des musiciens
de Venise à Tolède. Tous ces renseignements
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concordant: c'est un homme qui a une grande passion, l'art, et ne vit que pour elle.
Et tout ceci explique suffisamment que les esprits dits positifs le considéraient
comme fou.
Les esprits positifs qui veulent se donner l'air de marcher avec le progrès ont
aujourd'hui une façon plus correcte de s'exprimer: ils disent que le Greco est un
artiste ‘d'exception’. Il faudrait s'entendre. Tout grand créateur de caractère très
personnel commence par être un artiste d'exception, il ne s'accorde pas avec les
goûts de la masse. Mais il arrive un moment où ce n'est plus le jugement de la
grande masse qui prévaut. Je me rappelle avoir entendu, dans le temps, une
conférence de M.E. Picard, qu'il intitulait: Trois poètes d'exception; c'était Van
Lerberghe, Verhaeren, et si je ne me trompe, Maeterlinck. Je crois bien que le titre,
aujourd'hui, serait considéré comme un anachronisme. J'aime mieux qu'on dise que
Greco était fou, tout comme Rembrandt d'ailleurs, ou comme Delacroix, et bien
d'autres. Mais, à étudier son oeuvre de près, on est frappé de trouver dans cette
folie tant d'esprit de suite, tant de calcul, tant de logique, et tranchons le mot, tant
de pondération. Son instinct ne va pas sans raison. Sa composition, malgré des
inspirations d'aspect fantasque, est construite comme une architecture; des gestes
qui, pris à part, sont exorbitants, font contraste et équilibre à d'autres; et tout se tient
*
si bien qu'il est impossible d'enlever une partie sans détruire l'ensemble. Ce que

*

C'est le caractère général du maniérisme italien au XVIe siècle: traiter les formes selon les
lois propres à l'oeuvre d'art plutôt que selon la nature réelle.
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l'on constate, c'est qu'un même esprit anime toute l'oeuvre ou, si vous voulez, la
folie est répartie d'une façon si égale dans toute l'oeuvre qu'elle apparaît comme
parfaitement organique. Des hommes possédés d'un idéal, et qui font de leur vision
intérieure le principe même de leur vie, passent facilement pour excentriques, parce
que la liaison naturelle de leurs actes reste cachée à celui qui n'en voit que quelques
manifestations extérieures; mais remarquez qu'ils sont généralement les moins
‘excentriques’ des hommes, au sens propre du mot, que ces fous ont la force
d'ordonner toute leur vie selon leur idée, qu'ils ont la force de se créer, au milieu
d'un monde toujours hostile, leur atmosphère naturelle, celle qu'il faut à leur art, et
qu'ils ont la force d'ériger cet art, tel qu'ils le rêvaient, jusqu'au bout, sans défaillances.
Ce sont eux, les forts, qui construisent leur oeuvre sur une réalité indéfectible, leur
âme. Les vrais excentriques, ce sont les faibles, qui n'ont pas cet appui intérieur,
cette unité de l'être, cette fidélité à eux-mêmes, et qui suivent le monde et ses goûts
variables.
C'est entendu, Greco apparaît parfois comme un illuminé. Comment cela cadre-t-il
avec ce que je vous disais tantôt du naturalisme espagnol? Greco n'a-t-il donc rien
de ce naturalisme? Mais si, pourvu qu'on ne cherche pas le naturalisme dans le
choix des sujets, mais dans la sincérité, le souci de vérité directe que l'artiste mettra
à traduire le sujet, quel qu'il soit. Il n'acceptera pas l'intermédiaire d'une convention
entre le sujet et la réalisation artistique. Quand le Greco peint un portrait, il le fait
exact, d'une ressemblance physionomique textuelle, il ne triche pas, il n'a rien de
théâtral, aucune
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pose dans l'attitude. C'est la nature même, seulement la nature vue à travers un
tempérament, éclairée par ce fluide mystérieux que l'artiste communique à tout ce
qu'il fait. Mais que le Greco ait à peindre une scène jaillie de l'imagination mystique,
il observera vis-à-vis d'elle la même sincérité, j'oserais dire la même objectivité. Il
la donnera telle qu'il l'a vue en lui-même, sans y changer un iota. Ses hommes sont
des hommes, mais en vertu du même principe de vérité, ses créatures célestes
seront avant tout des forces spirituelles, plutôt que des êtres appartenant à notre
humanité, comme ces anges de la Renaissance italienne, qui sont des petits amours
d'enfants ou de belles grandes filles avec des ailes attachées dans le dos. Disons
que Greco applique le souci absolu du vrai à la vision intérieure. - Et voici un point
dont il faut bien se pénétrer avant d'aborder Greco: l'art exprime toujours, à un
certain degré, une image intérieure. Il n'est pas le rendu photographique de la réalité
telle qu'un oeil quelconque peut la percevoir, - il est plutôt la forme réalisée de la
parole intérieure. Mais chez Greco, chez un contemporain de sainte Thérèse, la
vision intérieure est purement spirituelle, elle tend à se dégager autant que possible
de la matérialité, à se dépouiller de la matérialité. Il est le mystique pour qui la nature
n'est que le moyen d'une expression artistique. C'est de là qu'il faut le juger. On se
récrie devant son dessin souvent incorrect, il a par exemple une manière d'allonger
extraordinairement les corps. Mais Michel-Ange, à qui on ne reprochera pas un
manque de science anatomique ni une inexpérience de dessin, Mchel-Ange n'avait-il
pas des parti-pris analogues,
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quand il voulait que la forme artistique répondît à la vérité de sa vision intérieure, à
la nécessité artistique, plutôt qu'à la réalité objective? Le Greco ne fait pas autre
chose, et si ses déformations semblent à première vue plus arbitraires, c'est qu'elles
devaient traduire des faits situés plus haut dans le suprasensible. Voilà le point
cardinal, ce qui fait comprendre le caractère essentiel de l'art du Greco: dans ses
tableaux religieux il est, sans réticences et sans compromis, le peintre de sa vision
intérieure. Et c'est assez dire qu'il ne faut pas le comparer à Velasquez: ce sont des
grandeurs différentes.
Et maintenant que voilà établi le caractère primordial, la prémisse majeure de
son art, qui doit vous faire passer sur l'aspect étrange que certains de ses tableaux
présentent au premier abord, essayons de déterminer les caractères de sa réalisation
artistique, en fixant la place du Greco dans le développement général de la peinture
européenne.
Vous savez que la source de la peinture moderne doit se chercher en Italie. Une
évolution de plus de 200 ans aboutit à la période classique de la peinture florentine
et romaine, l'âge du Vinci, de Raphaël et du jeune Michel-Ange, au commencement
du XVIe siècle. Cet art s'intéressait surtout à la forme plastique, et ce que j'appelle
sa période classique représente le triomphe complet de la conscience artistique, le
triomphe d'un principe d'organisation, d'ordonnance, d'unité dans la composition,
la subordination stricte de l'accessoire au principal, la parfaite économie des moyens,
bref, un principe de raison organisant l'instinct. Mais à peine cette période de
perfection atteinte, d'autres principes
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se font jour, des éléments nouveaux qui se développent au XVIe siècle non plus à
Florence ou à Rome, mais plutôt dans le Nord de l'Italie, à Parme, à Ferrare, par
exemple, et tout spécialement à Venise. Entre cet art nouveau et le précédent, il y
a à peu près la même différence qu'entre le romantique et le classique. Au lieu de
la belle ordonnance claire et réglée, qui s'exprime surtout par la ligne nettement
dessinée, les forces obscures et instinctives reprennent leur droit, les sentiments
inconscients de l'âme, et la vie conçue comme une force intérieure irraisonnée,
avec tout ce qu'elle contient de sentiments et de passions qui ne s'enferment plus
dans les contours nets de l'idée, tout cela s'exprime avant tout non point par la ligne
mais par les jeux et les conflits de l'ombre et de la lumière, qui font chanter les
couleurs. La plastique des lignes est supplantée par la plastique du clair-obscur et
des couleurs. La couleur devient un moyen d'expression musical, qui a son
orchestration propre; cela correspond à la floraison de la musique. Tel est en dernière
analyse le principe de cet art nouveau qui est à proprement parler la peinture
moderne: celle qui s'épanouit d'abord en Italie avec Titien, le Corrège, le Tintoret,
trouve déjà une expression extrême avec le Greco, rayonne ensuite à travers l'Europe
avec Rubens, Velasquez et Rembrandt, pour se prolonger par Watteau, Fragonard,
Constable, Delacroix, etc. jusqu'aux impressionnistes. Eh bien, de toute cette
évolution en dehors de l'Italie, le Greco est dès la fin du XVIe siècle une expression
tellement poussée, tellement concentrée, il a si bien dès les débuts su tirer certaines
des conséquences dernières du principe
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de la peinture nouvelle, qu'il nous apparaît en certaines oeuvres comme l'ancêtre
direct, je ne dirai pas des impressionnistes, mais de ce qu'on est convenu d'appeler
les néo-impressionnistes; ou ne tenons pas compte des étiquettes, et disons qu'il
est parfois très près de certaines expressions extrêmes de l'art de ce temps-ci: très
près de ce maître admirable, l'Allemand Hans von Marées, très près de Cézanne
et de Vincent van Gogh. Il a leur ligne à la fois frissonnante et monumentale. C'est
même l'évolution naturelle de l'art contemporain qui nous a amenés au point où
nous pouvions de nouveau admirer, comprendre et aimer Greco. Parti des hardiesses
du vieux Titien et surtout de Tintoret, le Greco ne donne plus la forme que par la
couleur: c'est uniquement par des juxtapositions de tons qu'il donne la profondeur,
le relief. Il aime des couleurs présentées à l'état pur et franc, réussit parfois à modeler
par tons en pleine lumière, clair sur clair, - d'autres fois ses harmonies de rose et
gris (ce rose et gris qu'on retrouvera chez Velasquez), ses noirs, ses bleus fins, ses
jaunes extraordinaires flottent dans une atmosphère blafarde. Souvent il divise ses
tons, étudie les réflexes, les influences qu'ont l'une sur l'autre les valeurs lumineuses.
Et il aime les grands partis, il a un métier à la fois très raffiné et très large, savant
et très direct pourtant, très spontané et très tenu: il aime la forme résumée,
synthétique, vue par grands plans, et se rapproche par là de certains des maîtres
les plus modernes. Quelques traits de brosse en apparence négligemment jetés
sur la toile donnent toute la structure organique d'une articulation, d'une main. C'est
un des charmes les plus savoureux du Greco
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que ce mélange constant de fièvre et de pondération, de spontanéité et de style; et
s'il nous donne cette vision impressionniste et monumentale à la fois, c'est en
dernière analyse parce qu'il exprime avec la témérité de la maîtrise des images
longtemps portées en lui-même, des images qui ont pris à son âme leur unité, leur
intensité et leur grandeur, - c'est en somme parce que le Greco a créé le monde de
son oeuvre du fond de son être intime.
Mais l'une de ses conquêtes, qui avait été préparée par Tintoret, c'est qu'il sut
donner à la couleur toute sa valeur spirituelle. Ceux qui ont vu la Fiancée juive de
Rembrandt au Rijksmuseum d'Amsterdam comprendront ce que j'entends par là.
De même qu'en littérature les mots n'ont pas le sens littéral du dictionnaire, mais
chacun est comme chargé d'une atmosphère psychique spéciale, de même, un
rouge, un jaune peut avoir la valeur d'une phrase musicale, parler directement à
notre âme, indépendamment de la forme qu'il révèle. Eh bien, chez le Greco, l'esprit
a complètement imprégné tous les moyens de réalisation. Il confère par moments
à la couleur une qualité... comment dirais-je? presque démoniaque. La couleur, elle
aussi est devenue chez lui une chose de l'âme, un instrument de la spiritualité. Nul
n'est allé plus loin dans la dématérialisation de la couleur.
Peut-être pourrai-je vous faire sentir mieux certains côtés du Greco en commentant
des exemples concrets. Je vais faire passer quelques projections devant vos yeux.
Elles sont peu nombreuses, et quelques oeuvres des plus caractéristiques manquent,
parce qu'il n'est pas facile d'en obtenir de bonnes photographies. Et je
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ne peux malheureusement pas vous en montrer la couleur, qui est pourtant
essentielle. Je ne demanderais pas mieux que de me trouver en ce moment à Tolède
avec vous tous, mais il faut bien vous contenter ce soir d'un pis-aller. Il est vrai que
devant les originaux, je n'aurais plus qu'à me taire.

Projections
1. Guérison de l'Aveugle (Parme). Vers 1571. Une des premières oeuvres de Greco,
exécutée en Italie. Je vous la montre pour que vous voyiez son point de départ.
Tout rappelle Venise. En somme, rien du Titien, mais la composition, ces
architectures, les gestes, les physionomies (la tête de femme à côté du Christ, le
vieillard chauve), la coloration, le modèle, l'atmosphère, tout cela est de Tintoret,
avec des souvenirs évidents de Véronèse. Le Christ encore assez banal, non exempt
d'affectation. La figure de jeune homme è l'extrême gauche, au-dessus de la
signature, peut être considérée à bon droit comme un portrait du peintre.
2. La Trinité (Prado). Vers l'époque où il va partir pour l'Espagne, la personnalité
du Greco se dégage. Il y a au musée de Naples un jeune homme allumant une
chandelle à un tison, qui fait penser plutôt à James Ensor qu'à Tintoret. Et voici
l'une des premières oeuvres exécutées à Tolède, vers 1577-79, pour le grand autel
de S. Domingo. - Il a vu Michel-Ange: il devait sympathiser avec ce tempérament
violent et concentré. L'anatomie du Christ, avec sa pose puissante et contournée,
procède de l'art michel-angelesque. Comparez les
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bras avec celui du Penseur, mais nous pensons tout naturellement à la page
héroïque de Michel-Ange à la Galerie nationale de Londres (Christ au Sépulcre).
Le Greco sentait à l'unisson avec cette gravité grandiose, qui sera désormais dans
toute son oeuvre. Cependant, c'est à un autre maître qu'il doit l'idée générale de sa
composition: au maître germanique ardent et grave, lui aussi, qui créa la Mélancolie
et dont les gravures circulaient en Italie (Dürer: Trinité). Ce qui est bien du Greco,
ici, c'est ce faire large et hardi, qui donne partout la grande forme, ce modelé
vigoureux obtenu de la façon la plus économique, par quelques coups de pinceau
qui sculptent la forme. Er c'est la couleur, répartie en grandes masses non rompues,
les couleurs violentes de certains Tintorets, mais plus pures, plus lumineuses, avec
des légèretés et des transparences de lumière, - des couleurs atteignant leur
maximum d'effet parce qu'elles sont employées le plus naturellement du monde. Et
ces couleurs ont déjà cette force d'expression immatérielle dont je vous parlais tout
à l'heure, elles sont spiritualisées: elles ne caractérisent pas les substances, mais
sont les accords musicaux d'une sorte d'hymne lumineux.
3. Le Saint Maurice de l'Escurial, ce tableau qui fut commandé par Philippe II, me
semble un des sommets de cette première période espagnole, avec L'Enterrement
du Comte d'Orgaz, qui suivra. L'oeuvre a dû être exécutée entre 1580-84. St. Maurice
exhorte ses compagnons de la légion thébaine à mourir pour leur foi; le cortège
marchant au supplice, et le martyre même, sont relégués au second plan. Du ciel
se précipitent les anges fulgurants, avec les palmes et les couronnes du
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martyre. Tintoret aurait donné toute l'importance à la représentation dramatique du
supplice: Greco rejette tout arrangement théâtral, nous donne une scéne toute
naturelle, des personnages héroïques, mais vus, dirais-je, selon la réalité quotidienne
(l'homme de dos). Vous saisissez ici, pour la première fois, son art sur le vif: cet
accord intime de la réalité et du rêve, de la simplicité matérielle et de la vision
surnaturelle, - ce qui se retrouve dans le faire même du tableau, plein d'élan et de
fougue, et pourtant très tenu, très pondéré. Plus rien des règles de la composition
italienne, les types sont d'un réalisme tout espagnol. Et tout cela est chargé d'une
intensité nerveuse (asymétrie: Japonais, Degas) (les anges) toute nouvelle, la forme
et la couleur, qui ici ne font plus qu'un. Les corps commencent à s'allonger, toutes
les jambes sont tordues. Les couleurs sont crues et froides, jaune de chrome
(tournesol) et outremer que le Greco affectionne tout spécialement. Une lumière
blanche inonde le tout. Et pourtant, calme étrange. (Presque pas de couleurs:
fonction synthétique). C'est devenu une symphonie inouïe, avec des envolées et
des sonorités terribles, qui s'harmonisent pourtant par on ne sait quel miracle, et
qui sont accompagnées de délicatesses infinies de roses et d'azur froids,
spécialement dans les scènes du fond. C'est de la peinture pure: il y a là, même en
pleine lumière, ce que Rembrandt plus tard réalisera dans le clair-obscur. On peut
dire que ce que Michel-Ange avait fait pour la forme plastique, cette façon dominatrice
d'imposer son esprit à la matière, cette force secrète, cette énergie intérieure,
surhumaine, qui va animer, du fond de son âme à lui, tout son monde,
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bref, tout ce qui fait de Michel-Ange le premier prophète de l'esprit moderne si
grandiosement héroïque et douloureux, - tout cela, que Michel-Ange avait réalisé
dans la forme plastique, Greco le réalise dans la couleur, à l'aide de la couleur: il
est la transfiguration purement picturale de Michel-Ange. Songez qu'il est venu une
génération avant Rubens, deux générations avant Rembrandt. On dirait que c'est
d'eux qu'il procède, en tirant les dernières conséquences des principes qu'ils avaient
posés (tout ce qu'il y a de Rubens à Cézanne). Quel mystère que ce Greco! Et on
ne l'atteint pas en analysant ses moyens, - quand on a cru comprendre tous ses
moyens, on n'a pas épuisé le sujet, on se trouve toujours au bord d'un absolu
incompréhensible. C'est que ses moyens sont eux-mêmes transfigurés par son
esprit, qu'on n'explique pas.
4. Enterrement du Comte d'Orgaz. Il nous faut passer plus rapidement: page plus
classique, qui étonne mais n'effraie pas. Il y a là le naturalisme espagnol dans cette
assemblée de portraits, qui assistent aux funérailles du Comte d'Orgaz par St.
Etienne et St. Augustin: ils sont calmes et flegmatiques, comme dans un tableau
de régents du XVIIe siècle hollandais (Cf. Enterr. à Ornans). Ce réalisme touche
directement à la scène miraculeuse, comme il touche sans transition à l'apparition
visionnaire du haut. Le tout est empreint de cet accent nerveux et de cette force
expressive propres à Greco. Mais la couleur est très différente de ce qu'elle était
dans le Martyre de St. Maurice: des blancs, des noirs, des jaunes, assourdis par
une sorte de voile grisâtre qui s'étend sur toute l'immense toile: une palette très
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pauvre, presque monochrome. L'impressionisme, la froideur de la gamme, les
délicatesses des gris, les accords sobres et riches du noir et du blanc, agrémentés
de jaune, ce sont des traits qui reparaîtront chez certains Velasquez et certains
Frans Hals, puis se retrouveront sporadiquement chez Goya avant de passer à
Manet et à Whistler.
Je ne connais pas de tableau qui soit plus caractéristique de l'Espagne vers la
fin du XVIe siècle, dans son mélange de mélancolie et d'ardeur mystique. C'est
peut-être la plus grande affirmation de la race. Le comte d'Orgaz, reçu au ciel: la
scène est vraiment vue, d'une façon surnaturelle, apocalyptique. Les figures semblent
naître des nuages. C'est bien ainsi qu'elle devait vivre dans l'imagination
contemplative des graves et ascétiques personnages qui entourent le mort. Elle en
a l'âcreté, l'atmosphère à la fois glorieuse et lugubre. Et il est frappant à quel point
l'unité de l'ensemble s'impose, à quel point la partie naturaliste et la partie visionnaire
et mystique, la terre et le ciel, s'accordent, sont liées, pénétrées toutes deux par le
même esprit. Le tout a vécu, comme ensemble, dans la fantaisie de l'artiste.
5. La partie inférieure. - Il y a d'ailleurs, dans la partie inférieure, les mêmes
contrastes qu'entre les deux moitiés du tableau. Devant la grande ligne sobre de
ces visages pensifs, l'or et les brocarts des deux saints, la cuirasse du comte d'Orgaz,
la merveille de peinture qu'est le surplis blanc du prêtre, tout cela soutient par un
accord fort et riche les lumières diffuses et lointaines de la partie supérieure. Tout
cela, d'une grande force et d'une grande douceur en même temps, comme des
paroles qui prendraient au silence qui les environne
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toute leur intensité d'expression, - tout cela d'un raffinement pourtant naturel, très
largement fait, solidement campé. Rien ne sent la formule (asymétrie), mais la
composition très simple et très riche, entre les deux grandes verticales qui
l'enferment, masses simples, solides comme bronze, est très construite, trè
symphonique. Les lumières des torches, et même ces mains qui se détachent en
clair, ces mains fines qui sont toutes en nerfs, ces mains qui parlent, s'accordent
merveilleusement avec la vision mystique.
6. Saint Augustin & le Comte d'Orgaz. - Toute la mélancolie obsédante du tableau
est dans ces deux têtes. Il y a une très grande douceur dans ce corps qui
s'abandonne tendrement comme celui d'un enfant (cf. la douceur accueillante du
Christ), qui semble plutôt assoupi que mort. Et quelle grâce chevaleresque que la
mort ne peut vaincre, dans ce corps! Et quel accent humain, simple et profond, dans
tout cela, - il y a du Rembrandt dans le St. Augustin.
7. Trois têtes au centre. - D'une légèreté de facture d'un Fr. Hals, mais d'une
solidité de structure obtenue du premier coup. Visages modelés par l'intérieur. C'est
toute l'Espagne d'alors qui passe dans cette série de portraits, l'Espagne croyante,
fanatique, chevaleresque, si finement aristocratique, - et triste, de cette tristesse
qui devait marquer la fin du XVIe siècle, quand le pays allait s'appauvrissant, perdant
son empire dans le monde, mais conservant dans sa déchéance tout l'orgueil de
son idéal. Les deux plus grands témoignages de l'âme espagnole à ce moment sont
le don Quichotte de Cervantes et l'Enterrement du comte d'Orgaz. La tristesse
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est restée (dans la peinture espagnole, rien de l'allégresse italienne, de la saine
satisfaction de vivre des Flamands et des Hollandais, de la joie française (depuis
les cathédrales). La peinture moderne y est funèbre.
8. Trois têtes à droite. - Voici d'autres types de la même race, (non seulement le
type physique, l'ossature sèche, le teint), avec cette suprême distinction, dignité,
cette retenue discrète, qui est la marque d'une race affinée par une longue culture.
On les rencontre encore à chaque pas en Espagne. On les sent calmes, fiers, mais
violents parfois, couvant un feu intérieur. Je crois décidément que l'Enterrement du
Comte d'Orgaz est le document le plus complet que nous ayons sur l'âme espagnole.
Le vieillard de droite est Ant. Covarrubias, un grand helléniste; il était sourd, et il
me semble qu'on s'en aperçoit, tant il y a là de vérité atteinte par les moyens les
plus simples. Il a vraiment la tête d'un sourd.
9. Deux têtes à gauche. - Il y a tout lieu de supposer que le personnage de gauche,
est le Greco lui-même. Il n'y a pourtant là rien de certain.
10. Le page qui passe pour être le fils du Greco, probablement à tort, est aussi
intensément espagnol que ses aînés, avec sa délicatesse frêle et cette physionomie
comme pâlie déjà par le rêve.
11. L'homme à l'épée. - On peut rattacher à cette suite d'effigie celle de ce Castillan
du Prado, de la même époque. La même noble élégance, distinction, mains fines,
mélancolie. Elle aussi chargée de vie intérieure. Type du ‘gentleman’ espagnol
(hidalgo): caballerosidad. Toute la personnalité est dans la main, dont la phy-
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sionomie est singulièrement éloquente. Il a le charme intime d'une confidence.
12. Un inconnu. - La technique devient plus libre encore dans les oeuvres de
l'époque moyenne du Greco, (les 10 années qui suivent l'Enterrement). Les touches
du pinceau deviennent plus indépendantes, moins reliées entre elles. La couleur
se dématérialise, ou plutôt la matière n'est plus que l'expression de l'esprit. Dans
cette physionomie sévère, qui révèle une telle intensité de tristesse et de foi profonde,
il n'y a plus que l'essentiel qui parle, nous nous trouvons face è face avec l'esprit.
Ces portraits font du silence autour d'eux.
13. Christ en Croix. - Dorénavant, le Greco va accentuer sa manière propre. Il ne
donne plus que sa vision intérieure, sacrifiant délibérément la vérité littérale des
formes à son vouloir artistique. Les corps s'allongent de plus en plus, ils semblent
comme aspirés par le ciel, les tons deviennent de plus en plus monochromes et
sourds, l'atmosphère lourde et lugubre d'orage de plus en plus irréelle. Et pourtant
ce cauchemar, malgré toutes les déformations arbitraires des détails, est dans son
ensemble très solidement construit. La couleur et la forme plastique sont ici si unies
qu'elles semblent avoir été jetées sur la toile du premier coup, sans dessin préalable.
Et pourtant le tout est lié par un rythme presque mathématique, l'axe de la croix et
l'ellipse qui relie les têtes, avec comme base et sommet l'inscription et la main de
la Madeleine, - les tangentes fortement accusées. Les têtes qui soutiennent tout le
schema, sont aussi les plus expressives. Depuis la base de la croix, où les formes
sont comme des racines tourmentées,
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l'oeil est attiré vers le haut par les deux longues figures de côté, vers le Christ,
soutenu par la légèreté magique des anges; ce n'est plus qu'un élan religieux. La
chair crucifiée luit dans un crépuscule surnaturel, et toute la lumière, toutes les
couleurs qu'il y a dans le tableau semblent émaner du Dieu, dont la chair est peinte
avec tous les carmins, les orangés et les bleux épars dans les draperies et dans
les nuages nocturnes.
14. La Résurrection est d'une hardiesse encore plus surprenante, farouche:
fantaisie de l'artiste est pouvoir absolu. C'est une vision qui semble se passer au-delà
de la vie, dans les limbes. Le miracle y a une force éruptive. Comme contraste au
Christ dans un halo de lumière, il y a au premier plan le raccourci violent de l'homme
renversé: l'ascension du Christ en devient plus légère, plus élastique. Il semble
attiré magnétiquement par le ciel, et les corps, les gestes peuvent encore s'allonger
tant et plus, on sent qu'ils ne pourront arrêter cette force, qui a la puissance d'un
ressort qui se détend. Les corps ne sont plus des corps, ce sont des larves, des
apparitions fantomatiques. La couleur n'a plus besoin de la chair pour vivre. Les
coups de pinceau modèlent à l'aide de couleurs qui ont toute la liberté de la flamme
et tiennent pourtant un dessin précis. Remarquez qu'il n'y a pas moyen d'enlever
un seul détail de la composition, de changer un geste: la composition se détraquerait,
tant elle est bien construite sur un système de contrastes et de mélodies simultanées,
une sorte de contrepoint pictural.
15. Portrait d'inconnu. - Je vous montre encore deux exemples de sa toute dernière
manière: un portrait et
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une scène religieuse de ses dernières années. Je n'ai plus guère envie de commenter
le portrait: ce sont des oeuvres qu'on n'analyse pas, leur génialité grandiose est
manifeste. Il est monumental et ardent d'un tragique très calme, pas en dehors,
plutôt une tristesse immense. Il est évocateur, inoubliable à l'égal des plus beaux
et des plus pénétrants portraits de Rembrandt. Et le métier n'existe plus, il est
lui-même devenu de l'esprit, tant il est simple et mystérieux. Les plans se tiennent
admirablement, modelés par touches indépendantes, il n'est pas un coup de pinceau
qui n'ait la spontanéité de l'inspiration, on penserait aux plus beaux Frans Hals, si
nous n'étions ici dans une sphère terriblement supérieure à Frans Hals.
16. La Pentecôte. - Je ne puis distinguer entre l'auteur de ce portrait, si maître
de lui, et l'auteur de cette révélation mystique: on voudrait discuter, préférer l'un à
l'autre: c'est impossible, pour peu qu'on l'étudie de près, on voit trop que c'est le
même homme. Il n'a jamais été plus grand peintre, mais il est sur les frontières du
pays de la quatrième dimension. Toutes ses qualités se sont exacerbées (un
paroxysme de tension). Exécution furieuse. Un seul élan vers l'Esprit Saint: Les
corps ne sont plus que des âmes, les couleurs ne sont plus que des flammes brûlant
dans un crépuscule surnaturel, dans le mystère, avec des crispations et des extases.
C'est d'un peintre pour qui le monde, le public n'existent plus: il peint l'exaltation, la
folie clairvoyante et lucide de son âme, pour lui, pour le divin qui le transfigure.
Je n'ai plus rien à ajouter...
- Si, pourtant, j'ajouterai quelques mots encore.
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Il est des peintres qui promènent comme un rayon de soleil sur la vie réelle, qui
illuminent notre existence quotidienne, peintres de la santé calme qui font émaner
de la beauté des choses les plus humbles qui nous entourent. Ils sont en harmonie
parfaite avec le monde des réalités sensibles. Ils nous reposent, ils épandent en
nous une lumière tranquille, ils transforment notre journée habituelle en un beau
dimanche ensoleillé. Ils nous réconcilient avec la vie. Vermeer de Delft p.e. Mais il
est des moments où nous les trouvons trop calmes, trop satisfaits, où nous voulons
être plongés aux profondeurs tragiques, respirer l'infini, la mort, - où notre âme est
tourmentée de désirs plus héroïques, où elle voudrait se cabrer au-dessus de la vie
plate qui l'enserre, où elle tend vers une forte passion qui l'élèverait audessus
d'elle-mâme, qui la multiplierait, - je dirais presque: il y a des jours où notre âme a
besoin d'un alcool spirituel, qui la brûle un peu. C'est à ces jours-là que le Greco
convient parfaitement. Et croyez-moi, c'est une excellente hygiène de l'âme que de
s'enivrer de temps en temps à ce vin fort et pur que les imbéciles raisonnables
appellent la folie d'un Greco.
Je m'excuse, Mesdames et Messieurs, d'avoir été assez long, - long comme une
figure du Greco, et je vous remercie de votre attention bienveillante.

1913
Note de 1942: il faudrait compléter, en indiquant les origines byzantines de Greco,
- en le situant mieux dans la tradition générale du maniérisme (Parmeggianino, etc.),
- en choisissant des exemples extrêmes de sa dernière période (p.e. la Rupture du
5e sceau).
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Van Mander

Mijn eerste woord zij een woord van dank aan den Burgemeester en het
Gemeentebestuur van Meulebeke voor hun vriendelijk onthaal en de hulp die ons
door hen verleend werd bij het voorbereiden van dit herdenkingsfeest.
Het is me een bijzondere vreugde, hier uit name van het Hoofdcomité en van de
Vereniging van Letterkundigen, hulde te mogen brengen aan den roemrijksten zoon
van Meulebeke. Twee jaren geleden werd reeds bij zijn graf, in de Oude Kerk te
Amsterdam, een gedenksteen ingewijd. Karel van Mander verdient ruimschoots,
dat hij thans in zijn geboorteplaats door eenzelfde eerbewijs wordt vereeuwigd.
Hij was een treffend voorbeeld van Vlaamse en ik mag zeggen Nederlandse hoge
cultuur in die 16e eeuw, die zo schitterend uitblonk door al de werken van den geest,
door het scheppen van wijdvermaarde kunst, en ook door den heldenmoed waarmee
voor vrijheid werd gestreden. Hij was een uitmuntend vertegenwoordiger van die
mannen der Renaissance, voor wie de breedste gezichteinders nog steeds te eng
schenen, die altijd in verschillende richtingen bedrijvig waren en dat verheven doel
nastreefden, in zich veelzijdige, volledige menselijkheid te verwezenlijken. - Hij was
niet alleen schilder, maar ook rederijker, toneeldichter, schrijver van een boek over
kunstleer en kunstgeschiedenis. In zijn jeugd had hij veel gereisd, was werkzaam
geweest in Italië en Oostenrijk, en in Meulebeke teruggekomen was het alleen om
met vrouw en kinderen de gruwelen van den
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oorlog te ontvluchten, dat hij naar Kortrijk en daarna naar Brugge trok, om zich
eindelijk in het veiliger Holland te gaan vestigen, waar hij in hoog aanzien stond,
midden in de bewondering en de verering van heel een kring van dichters en
kunstenaars.
Die wereldburger is toch tevens een Vlaming gebleven. We onderscheiden nogal
duidelijk het karakter, waardoor hij ons zo lief wordt: gezond-levenslustig, taai,
arbeidzaam, zakelijk en wijs in hoop en berusting onder al de wederwaardigheden
van het lot. We erkennen in hem een Vlaamsen broer. Hij werd eens op weg naar
Brugge met zijn vrouw en hun klein kindeken door een plunderende soldatenbende
overvallen en tot op het hemd toe van alles beroofd, zo dat hem alleen een deken
overbleef om zich in te wikkelen; maar zijn vrouw had in den zoom van haar jurk
een goudstuk weten te redden, en Karel van Mander ging aan het zingen en aan
het dansen, en hij slaagde erin, zijn vrouw in dien berooiden toestand weer te doen
lachen. Waar hij in zijn Schilderboeck den wedstrijd in het drinken beschrijft van
Frans Floris uit Antwerpen met de Brusselse ‘zuypeniers’, zoals hij die noemt, voelen
we zijn genegenheid voor die heldendaden bij pot en pint; maar toen hij die grote
reis moest ondernemen, waar niemand ooit van terugkeert, de reis naar het
hiernamaals, toen aanvaardde hij kalm en gelaten het eind; hij had gezegd: als de
dood komt, is er geen betere raad dan stil te liggen en te sterven. En zo deed hij
ook. - We mogen van hem houden; er is ons niets kleins in dat leven bekend.
Het moet hem wel zwaar gevallen zijn, zijn land voor altijd te verlaten. Want hij
gaf genoeg blijken van zijn
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verbondenheid met zijn volk. Hier in Meulebeke liet hij zijn Bijbelse en andere
toneelstukken opvoeren en hij moet een meester in de regie geweest zijn, want bij
een vertoning van de geschiedenis van Noach en zijn ark, wist hij den zondvloed
op zulk een overtuigende wijze voor te stellen, dat een deel van het publiek voor
het overstromende water op de vlucht sloeg.
Van den schilder kan ik niet bijster veel zeggen, daar de behouden schilderijen
uiterst schaars zijn, en hetgeen ik daarvan gezien heb, heeft geen herinnering in
mij nagelaten. Onder zijn tijdgenoten bekleedde hij een vrij ordentelijke plaats, maar
zeker geen eersten rang, al lijkt hij een goed leraar te zijn geweest, die zeer grote
kunstenaars onder zijn leerlingen mocht tellen.
De dichter is van meer betekenis: als onleesbaar rederijker begonnen, heeft hij
zich opgewerkt tot iemand die door zijn liefde tot de Renaissance-poëzie, met haar
zwierige jeugd, haar zin voor vormschoonheid en vastere rythmen, veel invloed op
de Noord-Nederlandse poëzie heeft uitgeoefend en haar een heerlijke toekomst
voorbereid.
Maar vooral door zijn Schilderboeck heeft hij de onsterfelijkheid verworven: dat
is het eerste theoretisch en geschiedkundig werk over kunst dat in onze taal
verscheen, een soort van handleiding waaruit de schilder zowat alles kon leren wat
hij nodig had. Doch de onvergankelijke waarde van dat werk ligt hierin, dat het de
voornaamste bron is voor de studie van onze oude schilderkunst. Het blijft nog altijd
de grondslag van de geschiedenis van onze schilderkunst in de 15e en de 16e eeuw
en ondanks al de Italiaanse stijlversieringen van
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dien tijd, is het in zulk een kleurige, beeldrijke en sappige taal geschreven, dat
we voor Karel van Mander nog altijd onzen hoed mogen afnemen als voor een van
de merkwaardigste prozaschrijvers waar Vlaanderen, waar Nederland op bogen
mag.
Het verheugt me bijzonder, dat ik in dit verband hier de aanwezigheid mag
begroeten van mijn Amerikaansen vriend, den heer Constant van de Wall, professor
aan de Universiteit te New-York, die op voortreffelijke wijze het Schilderboeck in
het Engels heeft vertaald en zo de belangstelling in onze Vlaamse kunst over een
groot deel van de wereld heeft bevorderd.
Het is trouwens professor Van de Wall die het eerst de gedachte heeft opgevat,
te Meulebeke een herdenkingsplechtigheid in te richten, welke gedachte dan verder
werd uitgewerkt door de Vereniging van Letterkundigen, die voor den gedenksteen
zorgde.
Mijnheer de Burgemeester, ik heb de eer, de gemeente Meulebeke den
gedenksteen van Karel van Mander over te dragen, in de hoop dat daardoor het
aandenken van den vermaarden telg van Meulebeke in den geest van zijn
landgenoten voor altijd zal blijven leven.

1938
aant.

Drie meesterwerken van Rubens

De Marteldood van Sint Livinus werd omstreeks 1635 geschilderd voor het hoogaltaar
van de Jezuïetenkerk te Gent. De schilderij bleef er tot aan de afschaffing van
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de Jezuïetenorde onder Jozef II en werd in 1777 aan Lodewijk XVI voor 11200
gulden verkocht. In 1802 kwam ze terug uit Parijs en viel het Brussels Museum ten
deel.
Het onderwerp is afgrijselijk. Beulen hebben den heiligen bisschop van Gent
vastgegrepen, een heeft hem met een tang de tong uitgerukt, en geeft dat lillende
stuk vlees aan honden te verslinden. Maar de hemelse wraak bliksemt reeds op
hen neer. Soldaten vallen achterover, éen vlucht weg, verschrikt, de armen
opgeheven. Een paard steigert wild, hinnikend, tegen den stormigen hemel. En van
boven, uit het bovennatuurlijk licht, dalen de engelen en engeltjes, die den palm en
den krans van de gelukzaligen brengen. Alles is hevige beweging. Het is een kort
en geweldig drama van wreedheid, verbijsterden angst en stralende glorie. - Dat
schokt onze zenuwen, die tegen zulke schouwspelen niet best meer bestand zijn.
Maar vergeten we niet, dat Rubens leefde in een tijd, dat mensen nog ter dood
gefolterd werden: hij heeft beulen aan 't werk kunnen zien, en het bloed op bleke
lichamen stromen. Van de ruwheid van zijn onderwerp heeft hij niets willen weglaten.
Zijn realisme wil van geen toegevingen horen. Hij geeft onverschrokken het brutale
in al zijn brutaalheid weer. Maar hij verhoogt en tempert het tegelijkertijd door
tegenstellingen. Altijd heeft hij door de somberste droefheid een straal van hemelse
vreugde laten schijnen; herinnert U bijvoorbeeld zijn Kruisafneming te Antwerpen,
waar de tederheid van Magdalena dat gedicht van smart verhelderen komt. Hier is
het, boven het afschuwelijke moordtoneel, dat opengaan van den hemel, waar de
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gedachte der eeuwige verrijzenis al zegeviert. Die tegenstelling, die het gehele doek
beheerst, vinden we nu ook in de opvatting van de twee figuren die het midden van
de schilderij innemen. De beul is een prachtstuk van dierlijke ruwheid, niet alleen
als zwaar-struise gestalte, maar ook door de afstotende schaamteloosheid waarmee
hij zijn ambt uitoefent, als het natuurlijkste ter wereld. Maar nu verkrijgt hij eerst al
zijn betekenis in kunstopzicht, door de tegenstelling met zijn slachtoffer. Rubens,
die bij uitnemendheid de schilder van het volrijpe en saprijke leven is, heeft den
heilige niet als een mageren, uitgemergelden asceet voorgesteld; hij ook is een
kloeke man, met brede schouders. Zo beantwoordt hij uiterlijk aan de zware gestalte
van den beul, die alleen grover, meer ineengedrongen is. Maar daardoor legt Rubens
nog meer nadruk op het innerlijk contrast: de heilige is een zeer waardige
verschijning, men voelt dat zijn geloof hem sterkt, het geeft hem den moed om
gelaten alles te dulden, en zich over te geven aan den dood voor zijn God. Hij boeit
ons door zijn milde, onwrikbare rust, evenzeer als de rakker door zijn beestachtige
kracht. Niets komt zijn heilige menselijkheid bezoedelen: zijn gezicht is niet verlelijkt
doordat een gulp bloed uit zijn mond zou stromen: alleen vlokjes bloed droppelen
op zijn witten baard.
Hoe is het doek nu samengesteld? In een Italiaanse schilderij uit het klassieke
tijdperk, het begin der 16e eeuw, de tijd van Rafaël, hadde de heilige de ereplaats
ingenomen, in 't midden. Van zulk een uiterlijke symmetrie wil de 17e eeuwse kunst
echter niet meer weten. De hoofdpersoon is wat naar de linkerzijde toegeschoven,
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maar door zijn samenhang met de gestalte van den beul verschijnt hij toch dadelijk
als het middenmotief. Hij is samengezien met den beul, en met de figuur op den
voorgrond, die als ondergeschikt alleen maar den schuinsen rug vertoont, en er toe
dient om ook de figuur van den heilige beter te doen uitkomen: die drie gestalten,
met de vierde waarvan men niet veel meer dan den kop ziet, vormen één groep,
een enkele massa. De 17e eeuwse kunst zoekt de samenstelling in massa's, levend
door kleur en licht, en niet in de zuiver omtrokken lijn van de afzonderlijke gestalte.
Hier zal ik straks even op terugkomen. Ik wil U eerst wijzen hoe die massa-vormen
zijn opgebouwd. De groep maakt een geheel uit, maar in dat geheel is de
tegenstelling in de houding zelf doorgedreven: Livinus, achterover vallend, de armen
uitgebreid, blik en gebaar naar links en naar boven gericht, - de beul, voorover
buigend, de armen saamgedrongen, blik en gebaar naar rechts en naar beneden
gewend. Dat gebaar, met de grote tang en die uitgerukte tong, klaar zich tegen den
achtergrond aftekenend en die de ondergane foltering zo duidelijk voor den geest
roept, verbindt die groep van links met het rechtergedeelte, waar de opspringende
hond naar de tong toehapt. Merkt dat dat alles een driehoek uitmaakt, die als de
grondslag van de hele schilderij is, terwijl de weglopende soldaat rechts, met zijn
meer ingewikkelde beweging een tegenwicht vormt en de compositie aan dien kant
afsluit. Maar merkt nu verder hoe streng en toch zo vrij tegelijk de structuur van de
hele schilderij zich daarop verheft. De klassieke kunst had een voorkeur voor
eenvoudige lijnen, loodrecht en waterpas:
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de 17e eeuwse kunst werkt liever met schuinse richtingen. Die schuinse richtingen
vindt ge hier in iedere figuur terug: zij zijn nooit zuiver rechtstaand en van voren
gezien, maar altijd min of meer gebogen en gedraaid, en de figuur van den soldaat
rechts, als afzonderlijk staande, is dan ook de rijkste aan beweging. Alleen het
steigerend paard heeft hier een rein profiel, ge zult dadelijk zien waarom. De schuinse
richtingen, waar ik U in de afzonderlijke figuren op wijs, beheersen ook den bouw
van het geheel. Eén grote massa rijst op van den linkerhoek tot het midden toe, en
die richting wordt gesteund door de gelijklopende massa van den soldaat rechts,
wiens gebaar en blik echter weer naar het midden en omhoog terugvoeren. Die
grote beweging van rechts naar links wordt doorkruist door een andere, eerst
zwakkere, van rechts naar links: het gebaar van den heilige, - de hond, de armen
van den beul, de koppen daarachter, en dan de opgeheven arm van den soldaat.
Daar gaat die beweging dan machtiger over in een zwenking naar links en naar
omhoog, waar de twee engeltjes dan den rythmus overleiden naar de haast
waterpas-rechte engelen van het bovengedeelte. Een in het benedengedeelte zeer
samengestelde rythmus die in het bovengedeelte dan uitzwiert in eenvoudiger
lichtheid. Die rythmus is het, die de gehele schilderij samenhoudt, als een echte
architectuur, maar niet een van levenloze blokken, veel meer een samenstel van
strevende krachten, als in een symfonie. En nu begrijpt U wat het paard daar
betekent, dat louter profiel, juist in het midden: door zijn vorm verbindt het al die
strevende krachten. Neemt het paard weg en alles valt uiteen. En alles grijpt
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in elkaar: ge kunt nergens een stuk uitsnijden, dat ge op zichzelf zoudt beschouwen.
En toch is alles onbevangen, het ziet er niet berekend uit, er is overal vrij spel.
Als gij dit hebt ingezien, ontdekt ge nu dadelijk zelf, dat de vorm en de
samenstelling hier alleen leven door kleur en licht. Iedereen weet dat Rubens een
groot kolorist is. Maar wat wil dat eigenlijk zeggen? Dat hij felle kleuren gebruikt,
gloeiend rood, indigo-blauw, enz...? Helemaal niet. De echte kolorist is niet hij die
per se felle kleuren gebruikt, maar hij die werkt met hetgeen men toonwaarden
noemt, d.w.z. de hoeveelheid licht die in elke kleur en tint zit. Er zijn kleuren die op
zichzelf lichtgevend zijn, andere die het licht doffer opslorpen, en daartussen zijn
oneindige schakeringen van lichtwaarden. Het voornaamste uitdrukkingsmiddel van
den echten kolorist is de samenstemming van die lichtwaarden. In een schilderij als
deze zijn kleur en licht geen twee verschillende dingen, zij zijn een en hetzelfde. En
de vorm leeft alleen door die toonwaarde: vorm en toonwaarde zijn ook een en
hetzelfde. Kleur en licht hebben volkomen gezegevierd over de zuivere lijn. De
vormen baden in de atmosfeer. De scherpe grens tussen vorm en lucht is overal
verdwenen, het licht of de schaduw doen den omtrek als lijn vervloeien, wissen hem
uit, maken er een zachten overgang van. De grens tussen vorm en lucht is niet meer
een lijn, 't is een samenklank van kleur. Met klaarder toetsen nevens donkerder
geeft Rubens de diepte weer, de modelering, doet hij ons voelen dat dit verder staat
dan dat, dat de vormen niet uitgesneden zijn in een vlak, maar rond zijn, ge kunt er
rond draaien.
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Dus, ik herhaal het, kleur en licht zijn een en hetzelfde, vorm en toonwaarde zijn
een en hetzelfde.
Wat ik dus van den opbouw der massa's zei, geldt hier van den opbouw der
kleurig-lichtende toonwaarden. Ik wil daar niet verder op aandringen: gij ziet door
Uzelf hoe de kleuren de hele compositie samenhouden, in een veelstemmigen zang:
waarom b.v. het felste rood in het midden gloeit, de muts van den beul, tegen het
machtige brede witte vlak van het paard. Onder het paard enige volle toetsen blauw.
Op dien centralen samenklank is de gehele schilderij gestemd, in duizenden
schakeringen. Het ware pedant dat nu in bijzonderheden na te gaan. Een paar
opmerkingen slechts: de groep van heilige en beul is ook wat de kleur betreft
samengezien, maar heilige en beul daarin aan elkaar tegenovergesteld. Niet alleen
in de kleur, maar tot in de uitvoering: ik maak U attent op den kazuifel van Livinus:
hij is geschilderd met een zorg, die in de volbloeide 17de eeuwse kunst een
uitzondering is: zo iets zoudt ge b.v. bij Velasquez of Rembrandt niet vinden: ge ziet
er duidelijk elke bijzonderheid van. Het is als een kazuifel van Jan van Eyck min of
meer in 17de eeuwsen stijl omgewerkt. Dit is wellicht hierdoor te verklaren, dat
Rubens trots zijn Italiaanse vorming toch in vele opzichten nog met onze Vlaamse
overlevering uit de 15de eeuw samenhangt, - maar ook hierdoor, dat hij door die
uitvoeriger zorg de edele en voorname figuur van den heilige beter doet uitkomen
tegenover de ruigerbehandelde, slechts met brede forse trekken aangeduide van
den beul.
Maar een andere opmerking omtrent de kleur is
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gewichtiger: de eenheid van de schilderij bestaat hierin, dat die schilderij als een
cubus van lucht, en ín die lucht, beïnvloed door lucht en licht, levend door lucht en
licht, verschijnen de vormen als levende massa's. En dat wordt verkregen niet door
het tekenen, maar door het aanbrengen van kleurige toetsen alleen, door den zang
der toonwaarden. Tegen het eind van zijn leven, in dezen Marteldood van Sint
Livinus b.v., drijft hij dat tot de uiterste gevolgen. Zijn schilderijen worden aldoor
luchtender, lichtender. De ondoorschijnende schaduwen heeft hij volkomen
weggelaten. Geen harde tegenstelling van donker en klaar, ook niets meer van de
eenzijdige verlichting die men in een atelier verkrijgt, maar de vormen staan in het
daglicht, dat ze overal omgeeft door allerlei schijnen en weerschijnen die ook in de
schaduwen de kleur laten leven. De schaduw is geen zwaarte meer, hij geeft de
luchtheid van de atmosfeer. De grootste Venetianen, die onder de meesters van
Rubens moeten gerekend worden, waren nooit zo ver gegaan, zelfs Tiziaan niet.
Tiziaan heeft een heel vaste onderschildering (de doodverf of grondverf, de eerste
aanleg van een schilderij), die grondverf geeft aan zijn doeken een zware,
diepklinkende kleurenharmonie. Bij Rubens nu heeft die eerste aanleg geen eigen
klank, hij is zeer licht en dun, neutraal grijs, en daarop dansen en fladderen nu de
toetsen. Rubens schildert zoals een ander zou dansen, zo vrolijk en licht zijn zijn
kleuren nu. Nooit was hij zo fris geweest. Hij vermengt zo weinig mogelijk zijn kleuren,
gebruikt ze zuiver, en bereikt aldus, door de allereenvoudigste middelen, het
zeldzaamste en subtielste spel van schakeringen, zo kies, met onzegbare
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tederheden van koele zachtblauwen, parelgrijzen en witten. - Wat komt men bazelen
van 'k weet niet welke liefde van de Vlaamse schilderkunst voor zware stoffelijkheid
en vette, verzadigde kleur? - ‘la grasse pâte flamande’, zoals de uitdrukking luidt
die de een den andere napraat: grasse pâte flamande! De sukkels die zo praten
hebben nooit naar een Rubens gekeken! Wat is er in dat delikate spel van tonen
nog aan stoffelijkheid over? De kleur zelf is geest geworden, muziek, - en dat
afgrijselijk moordtoneel geworden tot een helder en blij feest van pralend en zingend
licht. Rubens mócht het triviale en het afstotelijk tragische aan, want ge hebt het
gevoel dat hij er zich altijd vanzelf met een enkelen vleugelslag boven verheft, en
met zich mee- en opvoert in dat innerlijke licht van hem dat alles verheerlijkt.
De Kruisdraging werd iets later geschilderd, in 1636-1637, voor de abdij te Affligem.
In zeer vele schilderijen van Rubens hebben zijn leerlingen een handje gehad, hij
liet zich door hen helpen. Maar deze Kruisdraging lijkt wel geheel eigenhandig door
Rubens uitgevoerd. Zij werd in 1794 door de Fransen naar Parijs overgebracht,
maar werd ons na den val van Napoleon in 1815 teruggegeven.
Dit mag ik nu veel vlugger behandelen. Ik moet uw aandacht niet meer vestigen
op de schilderwijze zelf: alles wat ik van Rubens' techniek gezegd heb geldt ook
van dit werk, maar in nog hogere mate. Zijn hand is lichter en stouter dan ooit. In
zijn zeer groot formaat heeft het den lossen zwier van een schets, - de tinten
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zonder nadruk aangeduid, met een lichten toets, de koele kleuren haast zonder
doodverf daaronder, alles da prima, neergeborsteld uit een enkelen geut, zo helemaal
van alle zwaarte ontdaan. Weer dat delikate spel van grijzen en witten en het heerlijke
rozige vaandel dat op den tragischen hemel beweegt, met sombere wolken waar
vluchtige rode schijnsels uit gloeien, in een onweerslicht dat hier en daar een loden
bleekheid doet glimpen. Maar ik wil niet meer aandringen, het uur is gevorderd, ik
wens U slechts op de eigenschappen te wijzen, die voor dit werk kenschetsend zijn.
Een bijzondere trek van de volbloeide 17de eeuwse kunst is de uitdrukking van
de menigvuldigste beweging ook in de innerlijke gemoedstoestanden, wat haar in
godsdienstige taferelen naar een zekere gevoelerigheid doet neigen. Dit gaat
tenslotte terug op een Italiaanse meester uit de 16de eeuw, die naast de grote
Venetianen ook een diepen indruk op Rubens gemaakt heeft, nl. Correggio. En het
is merkwaardig, dat die invloed van den sensitieven Correggio, net als de leer van
Tiziaan, zich vooral in de laatste jaren van Rubens laat gelden. Hier vindt ge hem
in de opvatting der twee hoofdfiguren. De optocht van de ruiters en krijgslui te voet
die den steilen Golgotha opklimmen, wordt in 't midden onderbroken door die
aangrijpende ontmoeting van Christus met zijn Moeder en de heilige vrouwen, een
der edelste onderwerpen van de christelijke kunst. Christus, bijna onder den zwaren
last van het Kruis bezwijkend, valt neer en wendt tot den toeschouwer zijn bloedend
gelaat, zo roerend door de vermenging van pijn en goedheid, onvergetelijk ook door
de wijze waarop

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 4

271
de Heiland met zijn blik in ons dringt. Vóór Christus knielt een van die dichterlijke
vrouwegestalten, bij alle volheid van vormen zo teer behandeld, die naar het model
van Helena Fourment ons in latere werken van Rubens zo dikwijls treffen. Zij neigt
zich teder tot zijn smart, schoner dan ooit, lichtend en blond in het zwarte satijn van
haar kleed. De droefheid van de Moeder is ook getemperd. Maar die middengroep
staat in volkomen tegenstelling met de compositie van den optocht zelf, zij is als
een rustpauze in die grote opstijgende beweging. Alle vroegere schilders hadden
den tocht naar Golgotha om zo te zeggen gelijkvloers voorgesteld, in de effen vlakte:
Rubens laat hem tegen den berg opklimmen, en daarbij niet in afgemeten rustigen
stap, maar in een snel tempo, dat al de figuren in een soort van opstrevende haast
op een beperkte ruimte samenpakt. Die beweging is eerst tegenstrevend in de twee
rakkers die uit den ondersten rand opduiken, en, tussen haakjes gezegd, dit is weer
een trek van de 17de eeuwse kunst, dat ze soms het toneel niet streng in zich afsluit,
binnen de lijst, maar door broksgewijs getoonde figuren den indruk wil weergeven
dat de beweging buiten de lijst begonnen is en zich buiten de lijst verder uitstrekt.
Dan, op den middengrond, hebben we naast het rustigste gedeelte de meest
saamgetrokken krachtsinspanning. Christus werkt als een bemiddeling tussen die
twee groepen door de ingewikkelde en toch zeer eenvoudig klare houding, die zich
draaiend in al de plans ontwikkelt, het linkerbeen stijf als het linkerbeen van den
man die met geweld het kruis schoort. Daarboven klinkt de beweging dan uit in den
statiger gang van de ruiters,
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vonken schietend, onder het staal van kurassen en helmen: waar de twee figuren
weer aan elkaar zijn tegenovergesteld, en toch weer zo geschikt dat ze goed aan
de middengroep zijn verbonden. Het wordt daar als een trotse cavalcade. De paarden
hinniken, ge hoort de trompet schetteren, het metaal kletteren en de vaandels in
den wind klapperen. Door de ordening in zigzagvorm wint de schilderij aan
onmiddellijk leven. Eén grote, onweerstaanbare stroming golft schuins door de
gehele schilderij op, gedragen door het alles-overwinnend lyrisme van Rubens zelf.
Maar dat lyrisme klinkt hier samen met de dramatische tederheid van de
middengestalte, die zo duidelijk de schoonheid van het verlossingswerk uitdrukt.
En zo wordt het geheel als een triomfzang, uit de droefheid ontstegen, als een
heldhaftige triomfzang op den avond van een tragischen veldslag. Het is de ziel
zelve van Rubens die aan dit werk zijn eenheid heeft gegeven.
Ik zal U thans verzoeken, nog even voor een landschap van Rubens te blijven staan:
de Jacht van Atalanta en Meleager op het gedrochtelijk everzwijn, een mythologisch
onderwerp dat hier slechts een voorwendsel is om een brok natuur te vertolken.
Van omstreeks 1638-39, een der laatste schilderijen dus van Rubens. Ik wens
slechts op enkele bijzonderheden te wijzen. U kunt hier wellicht geen werk zien,
waar U beter door beseft wat het genie is. Weer is 't het lyrisme van Rubens dat het
geheel machtig doorademt. Alles is beweging, belichaamde levenskracht. Er is geen
zielloze stof meer. Het sombere mysterie van het woud is als de plechtige
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De marteldood van St. Livinus
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P.P. RUBENS, Landschap met Jacht van Meleager en Atalanta
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baszang waar de macht van een vuriger polyphonie uit opklinkt. De jachtende drift
van de honden en de jagers heeft zich aan alles medegedeeld. De grond deint en
golft en broeit, de bomen streven naar omhoog met wilde energie, 't is alsof ge er
het sap in zwellen zaagt, tot barstens toe, en ze schudden hun kruinen in den wind
die ze doordavert. Hemel en aarde zijn eenzelfde gebruis van leven geworden. En
hoe is dat nu geschilderd? Hier is helemaal geen sprake meer van getekende lijn:
alleen losse toetsen, waar U den jachtenden hartstocht van Rubens tot in het stoute
spel van den borstel voelt; een gesprankel en geslinger van tonen, als vonken vuur
die overal gloeien en branden, kleuren als vlammen. De vorm wordt niet getekend,
maar door enkele trekken aangeduid, in zijn hoedanigheid en beweging aangeduid
en voor den geest geroepen, meer gesuggereerd dan getoond. Rubens zet zuivere
tonen vrank en raak naast elkaar, zonder die op het doek te verbinden: eerst in het
oog van den toeschouwer moeten ze tot een enkelen toon samensmelten. Van
dichtbij bekeken is 't of alle instrumenten door elkaar zingen. Op enigen afstand ziet
men dan de eenheid van dat losgelaten orkest. De tederheid van de fluiten en de
storm van de violen en het koper vermengen er zich tot één machtig akkoord. Door
die lyrische weergave van de natuur en die verdeling van de tonen is Rubens al
een voorloper van het impressionisme, of liever: hij is al een impressionist. Sommige
stukken zou Vincent van Gogh niet anders geschilderd hebben. Voor sommige
werken van de modernste scholen mompelt het publiek soms nog: zo zijn de dingen
in de natuur toch niet, wie heeft ooit
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zo iets gezien? Men brenge ze voor Rubens, en ze zullen wellicht eindelijk begrijpen,
dat kunst niet is de nabootsing van de werkelijkheid, zoals eenieder die zien kan,
maar een vervorming van de werkelijkheid om er een waarheid van de kunst van
te maken, de verwezenlijking van een innerlijk vizioen, geen namaak, maar een
schepping. En daarmee wil ik nu sluiten: ik hoop dat ik U toch niet te lang heb
opgehouden, en zeg U dank voor uw welwillende aandacht.

circa 1933
aant.

Rembrandt

I
Permettez-moi de vous dire tout d'abord combien je suis reconnaissant à la direction
de cet Institut de me donner une fois de plus l'occasion, si agréable pour moi, de
me retrouver dans ce milieu de large compréhension internationale. L'art est une
des manifestations où s'affirme de la façon la plus nette, la plus tangible, la
collaboration des peuples à un idéal commun. Et ceci est d'autant plus significatif,
que l'art ne se nourrit pas avant tout d'idées clairement définies, mais qu'il exprime
ce qui se passe obscurément au fond des âmes, les aspirations latentes, les volontés
de l'inconscient.
Il m'a été donné, les années précédentes, de montrer l'unité de l'art européen,
dont l'évolution totale semble l'oeuvre d'un seul esprit, comme Goethe le disait de
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la littérature, esprit qui se manifeste tantôt ici, tantôt là, de la façon la plus complète
et la plus typique, mais auquel toutes les provinces de l'Europe, quand elles sont à
peu près au même stade de civilisation, participent également. J'ajoutais cependant
que ce caractère international de l'art n'acquiert toute sa signification, que lorsqu'il
est dû à une conjonction de nationalismes. C'est à dire, que le concert n'a toute sa
plénitude symphonique que lorsque chaque nationalité y apporte ses qualités
propres. Quand un peuple développe sa nature essentielle et foncière, c'est alors
seulement que sa production a quelque intérêt, et qu'il enrichit vraiment le patrimoine
de la communauté européenne. L'international suppose le national.
Aujourd'hui, je puis illustrer cette thèse par un exemple bien délimité, que nous
pourrons examiner un peu à loisir. Rembrandt, génie en qui l'esprit universel a trouvé
une de ses expressions les plus fortes et les plus hautes, manifestation synthétique
au même degré que Shakespeare et Beethoven. Mais en même temps, si Rembrandt
a su devenir cette illustration éminente de l'âme moderne dans la peinture, c'est par
son originalité même, c'est en restant fidèle à ce qu'il était au fond, c'est qu'il était
enraciné dans son sol, dans son peuple, c'est qu'il tirait de là sa sève la plus riche.
Rembrandt, phénomène international, non seulement par son ampleur et par son
influence, mais même par ses origines. Comme il était intensément soi-même, il
n'avait pas à craindre les influences extérieures. Il ne se confinait pas dans son
milieu hollandais, il regardait au-delà des frontières, il a tiré profit des leçons de la
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peinture italienne et de la peinture flamande, il s'est même inspiré parfois de
miniatures persanes. Mais ces influences, il en restait le maître, il se les assimilait,
il les convertissait en son style à lui. C'est ce qui lui donna d'être le résumé d'une
époque.
Rembrandt se rattache au mouvement international de la peinture du
commencement du 17e siècle et surtout à la peinture italienne, d'où ce mouvement
était principalement parti.
On n'a peut-être pas assez remarqué que, dans tous les domaines, l'époque où
se forma Rembrandt, est prodigieuse. C'est celle des drames les plus profonds de
Shakespeare, celle du Don Quichotte de Cervantes (1547-1616). C'est celle aussi
des forces spirituelles qui allaient exercer l'action rénovatrice la plus originale sur
les temps modernes, je veux dire la science expérimentale de la nature telle qu'elle
date de Galilée (1564-1642), la philosophie rationnelle telle qu'elle date de Descartes
(1596-1650), la musique instrumentale telle qu'elle date de Monteverde (1567-1643).
Or, c'est aussi l'époque qui voit le triomphe de la transformation la plus radicale
dans l'art de la peinture, et proprement la naissance de la peinture moderne. Cette
transformation, préparée surtout par les Vénitiens dès le 16e siècle, mais qui règne
victorieusement avec Rubens, Velasquez et Rembrandt, c'est celle qui dans le rendu
des choses substitue à la forme plastique l'aspect optique. La peinture de la haute
Renaissance se rattachait encore en quelque sorte à la sculpture, en ce sens qu'elle
s'exprimait surtout par la ligne qui définit les volumes et traduisait des objets le
volume tel que nous savons qu'il est parce que
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nous l'avons palpé. La peinture nouvelle au contraire, celle qu'on a appelée la
peinture baroque (sans donner à ce mot le moindre sens désobligeant), la peinture
nouvelle est purement picturale, ne s'exprime plus que par les moyens qui lui sont
strictement propres, en ce sens qu'elle utilise non plus la ligne, mais les taches de
couleur, pour ne plus rendre les choses telles que nous avons appris à les connaître
par le toucher, mais plutôt leur apparence, telle que la reçoit notre rétine. L'équilibre
de la composition n'est plus alors basé sur des combinaisons de lignes, mais sur
des accords d'ombre et de lumière, soit que ces accords procèdent d'un éclairage
où baignent les corps, soit qu'ils procèdent de la valeur des tons colorés, c'est-à-dire
de la quantité de clair ou d'obscur que contiennent les diverses couleurs mêmes.
Le résultat, c'est que le tableau n'est plus un ensemble de volumes délimités par
des lignes et coordonnés, mais que les transitions infinies des tons lumineux qui
remplacent la ligne nette est essentiellement du mouvement. Pour parler le langage
aristotélicien, je dirais que la haute Renaissance voyait les choses sous la catégorie
de l'être, tandis que la peinture baroque les voit dans leurs apparences mouvantes,
sous la catégorie du devenir. Et vous comprenez alors en quoi cette conception de
la peinture, au 17e siècle, répond à la conception moderne de la vie elle-même, et
pourquoi, dans la formation spirituelle de notre âge, les noms de Rubens, Velasquez
et Rembrandt peuvent figurer à côté de ceux de Monteverde, de Descartes et de
Galilée.
Voilà, en gros, et ceci à titre d'orientation générale, car je compte tout à l'heure
commenter quelques exemples
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précis, voilà l'aspect international de Rembrandt. Mais encore une fois, si le
monument de son art a pu s'élever si haut, c'est que la base était un terrain national
extraordinairement ferme. Et ceci me permet de vous donner quelques indications
sur le milieu où se déploya Rembrandt.
La Hollande de Rembrandt, c'est à mon sens le théâtre de la civilisation la plus
riche de l'époque. Nulle nation n'offre alors le spectacle d'une activité aussi formidable
dans tous les domaines à la fois: esprit d'entreprise le plus audacieux, conquêtes
coloniales, expansion commerciale, organisation politique d'esprit républicain,
tolérance, respect de la personnalité humaine, c'est la Hollande où vivaient Descartes
et Spinoza, c'est aussi la Hollande de Vondel et Bredero, de Grotius, de Christiaan
Huyghens, celle qui brillait au premier rang pour l'extrême fécondité intellectuelle,
dans le mouvement de la science comme dans celui de la littérature et de l'art, et
dont la tête, Amsterdam, était la vraie Cosmopolis de ce temps-là. Ce qui est
remarquable dans cette puissante république bourgeoise, c'est que cette floraison
touffue n'est pas due à l'activité d'une classe, mais semble produite par le peuple
tout entier, toute la société semble animée par des forces surgies des couches les
plus profondes.
Et c'est ce qui explique l'exceptionnelle ampleur et l'exceptionnelle variété de l'art
hollandais au 17e siècle. La production est plus considérable qu'ailleurs. Nul pays
n'offre alors en un demi-siècle un bouquet de noms comme Frans Hals, Seghers,
Van Goyen, Ruysdael, Cuyp, Potter, Hobbema, Van Ostade, Terborgh, Jan

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 4

279
Steen, Pieter de Hooch, Vermeer de Delft, pour ne citer que les plus grands.
Cependant, ce n'est pas Rembrandt qui me paraît représenter le mieux les côtés
caractéristiques de l'art hollandais de ce temps. L'art hollandais était un art de
bourgeois commerçants, d'esprit très positif. Art de réalisme et de simplicité. Le
calvinisme règnait: pas d'églises à orner comme dans les Pays-Bas du Sud où
Rubens pouvait déployer son lyrisme décoratif et somptueux. Ni académisme, ni
art d'idées. Pas de monarque, ni de cour: art démocratique, où le bourgeois veut
pour les chambres qu'il habite son portrait, le portrait des paysages de son pays,
le portrait de la vie sociale qui l'entoure. De ce réalisme-là, la plus haute expression
n'est pas Rembrandt, c'est Vermeer de Delft, l'un des peintres les plus miraculeux
qui soient, celui qui plus que tout autre a rendu cette réalité avec tant d'amour attentif,
délicat, recueilli, l'a tellement imprégnée de la lumière limpide et tranquille et du
bonheur serein qu'il y avait dans son âme, qu'il a fait de cette réalité vraie une chose
de l'âme, et qu'il n'est peut-être pas d'artiste au monde qui ait jamais donné de façon
plus grande et plus subtile cette transfiguration en pure beauté des choses simples
et journalières.
Mais si Vermeer est l'expression suprême des tendances propres à l'art hollandais,
Rembrandt déborde cet art hollandais de toute l'envergure de son âme. Rembrandt
est très hollandais en ce sens qu'il est fort réaliste, mais il n'est plus si hollandais
quand il enveloppe cette réalité de mystère et de rêve. Il tient à son pays et à son
temps par toutes ses racines, mais son art
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se développe bien au-dessus de l'esprit de son pays et de son temps.
Vermeer est la perfection, la pure beauté dans un domaine assez restreint. On
n'imagine pas qu'il pourrait transfigurer le spectacle de la douleur, du désespoir, de
la mort, tout ce qui fait le drame intérieur, le tragique de la vie. Il écarte de lui tout
ce qui pourrait blesser son goût de sagesse claire et calme.
Rembrandt, au contraire, n'est limité par rien: il ne veut pas réduire la réalité à ce
qu'on appelle communément la beauté, il veut la totalité de la vie.
Nos sensations esthétiques impliquent deux concepts parfois fort différents: le
concept de beauté et le concept de vie. La beauté émeut l'âme par les jouissances
de nos sens. Mais une oeuvre peut aussi nous communiquer presque directement,
au centre même de nos énergies, une impression de vie accrue, de mouvement,
de rythme vital. La beauté s'adresse à notre sens de la mesure, de l'ordre, de
l'harmonie; ce que l'idée de vie réalise dans l'oeuvre d'art s'adresse à notre être
émotif, à notre sens de l'action, du drame dans l'âme humaine. L'idée de beauée
recherche un accord parfait, l'idée de vie recherche l'expression.
C'est par là que Rembrandt représente, au-delà de l'esprit spécifiquement
hollandais de son temps, bien plutôt, de façon plus générale, l'esprit du Nord, opposé
à l'esprit latin. Sans exagérer la différence, on peut dire que les oeuvres les plus
significatives de l'esprit latin supposent qu'à l'image de la réalité préexiste une
certaine conception de la forme ordonnée et belle, à quoi s'adapte cette image de
la réalité. Tandis que dans les
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oeuvres les plus significatives de l'esprit du Nord, p.e. en littérature chez
Shakespeare on chez Dostojevsky, cette idée préexistante de la forme est absente,
la réalité crue agit en l'homme, et la forme est créée par l'intérieur, par le mouvement
émotif.
Sous ce rapport, Rembrandt a été le grand libérateur en peinture. Il a profité des
leçons de l'art italien, mais son oeuvre est exactement le contraire de l'art italien,
comme de tout art dit classique. Contrairement à l'usage, il n'a pas fait le voyage
d'Italie, et en montrant le bric-à-brac d'étoffes, de défroques et d'objets bizarres qui
encombrait son atelier, il disait: ‘Voilà mes antiques!’ Il ne cherche pas l'harmonie
des formes pures, il veut exprimer la vie, qui modèle elle-même ses formes infiniment
diversifiées. Mais plus que nul autre peintre de son temps, il a voulu, de la réalité,
exprimer avant tout le contenu spirituel. Il est épris de la réalité, nue, brute, parce
qu'elle est la vie, mais cette réalité, cette nature, il la voit toujours en fonction de
quelque chose d'autre essence que cette réalité, en fonction du mystère partout
présent, en fonction du rêve qui agrandit les choses par le pressentiment du mystère.
C'est à cet effet surtout qu'il a utilisé toute la magie de la lumière, et ce clair-obscur
dont il a fait un moyen d'expression comparable à la musique, et que j'essaierai
bientôt d'expliquer plus précisément. On a pu appeler Rembrandt un réaliste
mystique, et c'est peut-être le mot qui le définit le mieux.
Evidemment, c'est un caractère qui se développe au long de sa carrière. Nous
ne le saisirons bien qu'à partir de sa maturité. Je vous donne là une synthèse
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rapide. Il s'agit maintenant de suivre la genèse de cet art, de l'étudier dans son
évolution.
Je voudrais surtout laisser parler les oeuvres mêmes, me contenter de commenter
quelques examples typiques. Je n'ai pas l'intention de vous en montrer un grand
nombre: le temps nous est mesuré, et une oeuvre d'art ne doit pas être regardée
trop rapidement. Je ne m'attacherai aux détails biographiques que lorsqu'ils
contribuent à expliquer une oeuvre, c'est-à-dire très rarement. Je voudrais surtout
vous aider à vous introduire dans l'esprit de l'art de Rembrandt. Quelques oeuvres
choisies, considérées sans hâte, seront à ce sujet plus utiles qu'un grand nombre
de projections. C'est pour cette raison que je me limiterai aux tableaux, en négligeant
cette partie considérable de l'oeuvre rembranesque, les gravures et les dessins.
Dans cette première conférence, je voudrais examiner avec vous quelques
tableaux de Rembrandt qui appartiennent à sa période de formation, de 1626 à
1636, c'est-à-dire puisqu'il est né à Leyde en 1606, de sa vingtième à sa trentième
année. Après quelques courtes années d'apprentissage à Amsterdam, il est revenu
à Leyde et c'est là qu'il produit ses premières oeuvres marquantes. Ces oeuvres
se rattachent très nettement à ce courant de la peinture italienne illustré par Caravage
et à ses disciples hollandais.
1. Caravage, Mise au tombeau, Vatican. L'art de Caravage se caractérise par un
réalisme systématique et la violence de l'expression dramatique, laquelle est
accentuée par des contrastes brusques de lumière vive et d'ombre opaque,
l'atmosphère d'une cave où tombe subitement
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un éclairage artificiel. Ces trois éléments, réalisme, mouvenent dramatique, langage
de l'ombre et de la lumière, vous les retrouverez chez Rembrandt. Les types de
cette Mise au tombeau ont été pris à la rue, les saintes femmes sortent du faubourg
populaire du Trastevere. Geste pathétique des bras levés de la Madeleine. Mais
tout cela sent un peu le tableau vivant, parce qu'en somme cette peinture tient
encore du hautrelief. Remarquez que ces oppositions d'ombre et de lumière, d'où
sortira le clair-obscur de Rembrandt, n'ont pas seulement pour but d'intensifier
l'expression dramatique (voyez la main de la Vierge), mais aussi de servir le modèle
sculptural des corps. Les ombres sont attachées aux volumes, elles n'existent qu'en
fonction des masses. Ce caractère plastique des formes reste un souvenir de la
haute Renaissance.
2. Caravage, Reniement de Saint Pierre, Vatican. Même façon de concevoir les
scènes religieuses.
3. Caravage, Jeunes lansquenets jouant aux cartes, Dresde. J'ajoute que ces
procédés, Caravage ne les applique pas seulement aux scènes traditionnelles, mais
qu'il innove aussi dans le sens du naturalisme en traitant certains de ces sujets de
la vie familière, qui seraient repris si souvent dans la peinture hollaindaise.
4. Caravage, Homme au fiasco, Carlsruhe. Ressemble fort à des types de Frans
Hals, du moins comme sujet et pour l'esprit dans lequel il est traité, - la technique
picturale de Hals est évidemment très différente.
5. Honthorst, Sainte Famille avec anges, Florence. Un des imitateurs hollandais
de Caravage, né en 1590, revient au pays en 1623. C'est exactement la même
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façon de composer et de modeler avec de la lumière. Et de même que Caravage,
Honthorst (Gérard de la Nuit) applique ce procédé à des scènes vulgaires.
6. Honthorst, Le dentiste, Dresde. De sorte qu'il n'y a en somme pas de différence
appréciable entre ces scènes vulgaires relevées dans la manière naturaliste. Un
motif courant, c'est la chandelle éclairant le sujet de façon pittoresque, tandis que
la main qui protège la flamme fait un écran d'ombre.
7. Rembrandt, Changeur, Berlin, 1627. A ses débuts, Rembrandt imite
consciencieusement ces effets, et vous trouvez chez ce Changeur le même motif
de la chandelle protégée de la main et éclairant vivement le centre du tableau.
OEuvre d'une technique très serrée et prudente, Rembrandt ne cherche nullement
à faire original, il nous apparaît plutôt comme un bon élève bien appliqué. Toutes
ces premières oeuvres exécutées à Leyde, témoignent du même souci d'étude, du
même effort attentif. Tout est traité dans la manière d'une naturemorte, genre
spécialement en vogue à Leyde à cette époque. Le jeune peintre recherche les
motifs où le caractère est fortement inscrit, tête ridée de vieillard, fouillis romantique
de livres, liasses et paperasses, auquel (bien romantique cela aussi) il communique
un mouvement inquiet: toutes les feuilles se recroquevillent et s'agitent. Ce n'est là
qu'un point de départ, la personnalité ne perce pas encore; ce réalisme, qui se
nourrira bientôt de l'amour de toute vie, n'est encore que goût du pittoresque; le
clair-obscur à la Honthorst, avec source de lumière indiquée, n'est toujours qu'un
moyen de faire valoir le modèle des volumes, non pas encore
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l'élément musical de la peinture, qui doit exprimer l'incorporel.
8. La trahison de Samson, Berlin, de l'année suivante (1628), nous montre déjà
plus de souplesse dans les jeux de l'ombre. La composition est basée sur des
recettes italiennes: disposition triangulaire, ordonnance construite sur des diagonales,
l'une dominante formée par le corps de Samson et le Philistin qui s'approche, l'autre
par Dalila et la tenture, tandis que l'oeil est mené de l'avant-plan vers le fond.
9. Disciples à Emmaüs, Paris, André, v. 1629. Mais voici soudain une audace où
s'annonce déjà le grand maître. Variant sans cesse ses procédés de composition
par la lumière, il abandonne ici les figures claires sur fond sombre, pour donner une
éloquence singulière à des figures sombres sur fond clair. Pour la première fois, la
lumière est le langage du miracle. Ou plutôt il y a deux sources de lumière, l'une
naturelle, dans le fond, où une vieille femme s'occupe près de son feu, l'autre
surnaturelle, émanant du Dieu tout à coup transfiguré, et nous voyons vraiment la
transfiguration s'opérer, le corps devient immatériel. La composition est d'une
simplicité savante: l'axe central qui sépare l'ombre de la lumière fortement marqué
par les diagonales divergentes et superposées des deux pèlerins, la colonne et le
sac suspendu; un rappel de flamme dans les ténèbres de gauche, et à droite, dans
la lumière subite d'une révélation, la ligne monumentale, le profil grandiose du Christ,
continuant dans la direction du pèlerin agenouillé. Pour la première fois, c'est le vrai
Rembrandt qui se dégage, dans cette alliance d'un réalisme direct avec la
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magie du suprasensible. Et cela, l'essentiel du drame, c'est la lumière qui l'exprime.
10. Présentation au Temple, La Haye, 1631. Un premier point culminant, synthèse
de beaucoup de tentatives antérieures. Ici, la lumière sert à la fois à manifester le
miracle, à agrandir la scène par le décor d'une architecture vaguement gothique
mais qui évoque dans son mystère somptueux des temples orientaux, et à réaliser
la sensation de l'espace en profondeur. Cette lumière se concentre sur le groupe
principal, mais au lieu de produire une opposition violente de clair et d'obscur, elle
pénètre toute l'atmosphere, s'irradie doucement, rend l'espace sensible, va briller
en reflets fugitifs sur les ornements dans la pénombre. La composition est solidement
construite, le sujet encadré de la verticale du grand-prêtre soutenue encore par un
pilier, et la verticale du personnage assis à droite, prolongée très haut par l'énorme
baldaquin, tandis que le groupe central est accentué par le premier pilier. Là-dedans
s'ordonnent des directions diagonales, l'une marquée par le sommet du baldaquin
et la fuite perspective rapide des arcs qui s'enfoncent vers l'arrière-plan. Cette
direction diagonale en profondeur, l'oeil est encore obligé de la suivre à cause de
la bande de lumière qui part de l'homme assis dans l'angle de droite. L'autre
diagonale est donnée par la main si expressive du grand-prêtre, le vieux Siméon
portant l'Enfant Jésus, rejeté en arrière et tout illuminé, et la foule qui s'étage sur
les degrés du trône. Le groupe central est un peu reculé au centre sur une
plate-forme et semble une fleur de lumière qui envoie ses rayons tout autour d'elle,
en modulations diversifiées.
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Orchestration riche et délicate qui s'accompagne d'un coloris à l'éclat précieux. Tout
Rembrandt se découvre déjà dans cette imagination picturale, qui n'exclut pas le
réalisme de personnages populaires et, l'ajoute encore, dans la finesse de
pénétration psychologique.
A ce moment, Rembrandt a 25 ans, les années d'apprentissage sont terminées,
les souvenirs de l'école italianisante ont disparu. Le jeune peintre va alors se fixer
à Amsterdam, où il passera sa vie. La grande ville cosmopolite de l'époque, avec
son port ouvert sur le monde, où affluaient ces objets orientaux, étoffes et parures
exotiques dont Rembrandt encombrait son atelier, - ville, en tout cas, où sa curiosité
sans cesse en éveil trouvait un aliment suffisant. Il y est bientôt acclamé comme un
maître, il y travaille avec une ardeur acharnée, les commandes, spécialement les
commandes der portraits, se multiplient, il est le portraitiste à la mode, sans pourtant
se plier à la mode. L'art du portrait devait avoir sur lui une excellente influence: il
ne permet par les écarts d'imagination, il force à traiter le morceau d'une façon
positive, serrée. Ces portraits, Rembrandt les présente dans la lumière ordinaire,
s'appliquant à discerner l'expression psychologique, à faire d'un visage le résumé
d'une vie.
11. Leçon d'anatomie, La Haye, 1632. Le tableau qui à Amsterdam consacre sa
célébrité. Le portrait en groupe était une ancienne tradition spécialement hollandaise.
Ici, c'est le professeur d'anatomie Tulp au milieu de ses élèves. Rembrandt le montre
dans l'action, faisant sa leçon à la table de dissection. Pour établir la composition,
Rembrandt est encore une fois parti du problème
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du clair-obscur, qui le préoccupait: relation du cadavre éclairé aux vêtements
sombres qui l'entourent. Ce cadavre, placé un peu obliquement, est à la base de
la construction. Le professeur, isolé, domine, tout en étant rattaché au groupe. A
sa droite, quatre têtes étagées en triangle, ce triangle s'appuyant sur un profil à
l'avantplan, qui fait pendant au professeur, tandis que la symétrie trop géométrique
est corrigée par un second profit à gauche, et la tête qui établit le raccord entre le
sommet du triangle et le docteur Tulp. Les expressions sont contrastées. L'attention
la plus concentrée dans les deux têtes immédiatement derrière le cadavre, l'un
suivant la démonstration, l'autre semblant méditer les paroles du professeur. Le
troisième au-dessus d'eux compare avec la planche anatomique du livre ouvert.
Mais tout est subordonné au cadavre et au personnage principal, qui est le centre
spirituel du tableau. J'ai l'impression que cette oeuvre est fort surfaite. Elle manque
de ce génie hardi qui distingue Rembrandt, il semble qu'ici il n'ait pas osé se laisser
aller, la composition a quelque chose de doctrinaire. Mais l'important, c'est cette
distribution de la lumière, qui donne à la scène un accent solennel, qui l'agrandit
d'une signification supérieure, qui enveloppe une action ordinaire d'une atmosphère
inoubliable. Et les figures ont quelque chose de vif et d'estompé à la fois, elles sont
modelées par l'intérieur, elles ont cette vie particulière que Rembrandt découvre
sous les surfaces de la réalité.
12. Philosophe, Louvre, 1633. Ces nombreuses commandes de portraits
n'empêchent pas Rembrandt de s'abandonner à sa fantaisie créatrice. C'est toujours
la poésie
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de la lumière qu'il poursuit, et dans le Philosophe du Louvre, cette lumière a vraiment
pour fonction de dégager la signification spirituelle des choses. Les rayons ambrés
se déversent de la fenêtre, vont éclairer les recoins de cet intérieur à la fois si grand
et si intime qu'envahit l'obscurité du soir. Une femme attise le feu dans l'âtre.
L'escalier tournant semble monter sans fin. Les lueurs attiédies, apaisées du
couchant illuminent le front du vieillard en méditation. C'est l'âme même de cet
espèce de Faust que la lumière exprime.
13. Saskia, Cassel, v. 1633-34. Mais je ne peux pas vous donner une idée de
l'extraordinaire diversité qui règne dans l'oeuvre de ces années. Rembrandt est
possédé par une fièvre de travail. Il va bientôt épouser, en 1634, une jeune fille de
la bonne bourgeoisie, Saskia van Uylenburgh, qui lui servira souvent de modèle, et
que voici, tenant la fleur de romarin, emblême des fiançailles. Il aime à l'orner des
costumes les plus riches, des parures les plus précieuses. Elle n'était pas
particulièrement jolie, mais Rembrandt la dote de tous les prestiges d'une couleur
aux éclats harmonieusement assourdis. L'ensemble est d'une délicatesse pleine
de sensibilité, on sent le mouvement gracieux de la figure par contraste avec le
lourd manteau et les manches tombantes. L'expression est d'une noblesse un peu
réservée et d'une grande séduction poétique. Il émane de ce profil une lumière
étrange et douce d'une pureté qui ne manque pourtant pas de chaleur, et qui situe
cette jeune femme dans une sphère différente de la nôtre. Il s'en dégage comme
le rêve d'un bonheur à la fois intime et somptueux.
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14. Portrait du peintre, La Haye, v. 1634-45. Voici le peintre lui-même, avec ce goût
très style baroque qu'il avait alors des accoutrements pittoresques et des contours
tourmentés. Remarquez de même le mouvement dans la pose, assez caractéristique
de ces années-là. Plus tard, il saura être infiniment plus simple. Mais l'expression
est d'une décision, d'une fermeté, qui s'imposent, avec ce regard catégorique, et
les lèvres ont le pli amer d'un homme habitué à confronter sa vie intérieure au
spectacle du monde.
15. Descente de Croix, Munich, 1633. Elle procède assez nettement de celle de
Rubens, qu'il a dû connaître par la gravure. Comme sa jeunesse était encore
emportée dans le sillage du style baroque, il est naturel qu'à cette époque il ait
parfois regardé du côté de la peinture flamande, plus pénétrée d'influences italiennes,
de même que certains de ses portraits rappellent alors le grand style décoratif de
Van Dyck. Mais il est d'autant plus remarquable qu'en s'appuyant sur Rubens, son
oeuvre respire pourtant un esprit totalement différent, ef son originalité n'en saute
que mieux aux yeux. Comme il le fait souvent, Rembrandt donne dans l'economie
du tableau un accent tout spécial à une figure accessoire, Joseph d'Arimathée, par
où il s'écarte des compositions classiques. Mais la différence éclate surtout dans
ce naturalisme familier que Rembrandt introduit dans ses scènes religieuses. Rubens
obéit à une conception idéale, italienne: le nu héroïque de son Christ semble encore
triompher dans la mort. Mais le Christ de Rembrandt c'est toujours le Christ des
pauvres. Rembrandt ne cherche qu'à rendre le drame tel qu'il a dû réellement se
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passer. Tous les gestes sont vrais, exigés par le mécanisme de l'action autour de
ce corps qu'on a détaché, qui glisse dans ce drap. C'est cela qui détermine
l'organisation du tableau, et non pas un schéma idéal. Aucune beauté de forme
dans ce misérable corps humain qui s'abandonne, qui s'affale.
16. Capture de Samson, Francfort. 1636. Une oeuvre d'un caractère presque
exceptionnel, mais typique comme expression extrême de ce romantisme violent
auquel se livre parfois le jeune Rembrandt, de ce goût du baroque poussé jusqu'au
mouvement forcené, à cette époque de son Sturm und Drang qui cherche dans
toutes les directions. A côté de cet épisode sanglant, combien le Samson et Dalila
de 8 ans auparavant paraît timide! Ici, c'est le moment le plus atroce du drame qui
est représenté: Samson est aveuglé par les Philistins. Le géant écumant a été
terrassé, l'adversaire que Samson a entraîné dans sa chute l'enserre de ses bras,
un autre enchaîne son poignet droit, un troisième lui enfonce un poignard dans l'oeil.
C'est un enchevêtrement fou dans un paroxysme de lutte où Samson se tord et
crispe les pieds de douleur. Comme pendant, la figure fantastique du guerrier à la
hallebarde. Dalila fuit vers l'entrée de la tente, en agitant la chevelure coupée de
Samson comme un trophée de victoire et en jetant encore un regard en arrière vers
sa victime. Drame d'une passion presque bestiale. Il semble que Rembrandt ait
voulu dépasser le mouvement des scènes de supplice chez Rubens. Mais, encore
une fois, l'héroîsme rubénien a fait place à un naturalisme outrancier et, encore une
fois, ce naturalisme est magnifié par la lumière, ce flot de clarté
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qui frôle Dalila, se concentre sur Samson, et dans lequel les formes les plus éclairées
perdent leur contour défini, où les couleurs ardentes chantent au diapason le plus
élevé. Mais cette expansion formidable de force, cette oeuvre brutale comme un
cri, semble l'avoir calmé. Et en cette même année, la trentième de sa vie, il peint:
17. Danaé, Leningrad, 1636. La première oeuvre de Rembrandt que je considère
comme un chef d'oeuvre absolu, celle en tout cas où sa maîtrise s'affirme de la
façon la plus décisive, celle qui ouvre sa période de pleine maturité.
Désormais, Rembrandt sera le souverain de son empire à lui. C'est maintenant
que nous pourrons lui demander le secret de l'art qui lui appartient en propre. Mais
cela, si vous le voulez bien, ce sera le sujet de la conférence de demain.

II
Nous avons suivi Rembrandt pendant sa période de formation. Il a 30 ans en 1636.
Les années d'étude attentive et scrupuleuse lui ont donné la maîtrise. Son génie
visionnaire a désormais à sa disposition des moyens d'expression assouplis et
dociles. On ne remarque plus aucune timidité, son métier a acquis une étonnante
largeur. Il crée de son propre fond, on ne sent plus d'influences étrangères. Il vit à
Amsterdam, à ce moment-là le plus actif centre artistique et l'un des plus grands
foyers intellectuels. Il y est considéré comme le maître par excellence. De plus,
marié, riche, il n'est plus lié
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à une production déterminée, il est libre de suivre son génie, et il peut amasser
autour de lui ces collections d'art et d'objets exotiques qui perpétuent un rêve oriental
dans sa maison.
Libre, Rembrandt ne s'abandonne pas à la fantaisie désordonnée. Au contraire,
son romantisme mouvementé s'élimine, les souvenirs du Sturm und Drang
disparaissent, le calme s'établit dans la conception et la composition des oeuvres.
C'est cette période que l'on peut appeler-classique, si l'on entend par là que l'artiste,
maître de tous ses moyens, se sent dans la plénitude de sa maturiteé et réalise
dans son art cette harmonie qui est dans son âme.
Ce que l'on constate alors, c'est que Rembrandt abandonne les effets surprenants
un peu extérieurs et où l'on sent le dessein de frapper le spectateur. Au contraire,
il répudie l'accidentel, il recherche toujours plus profondément ce qui le rattache à
tous les hommes et à la vie, il s'intéresse passionnément au mystère de la vie et à
l'âme humaine, et ce que je vous disais de certains portraits est vrai de toute sa
production: elle est toujours modelée par l'intérieur. Richard Wagner, dans une lettre
à son ami Röckel, parle quelque part d'un sixième sens, le ‘sens humain’: chez
Rembrandt, quoiqu'en vrai peintre il jouisse plus que quiconque de la forme et de
la couleur, tous les autres sens sont dirigés par ce sens humain.
Il ne m'est pas possible de vous faire voir la variété extraordinaire de son art à
cette époque, - variété de sentiment, variété des préoccupations artistiques. Comme
Shakespeare, il veut recréer tout un monde. Mais cette
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diversité se ramène à une unité foncière qui est l'âme de Rembrandt, et que nous
devons essayer d'approcher.
Le caractère le plus général de Rembrandt, je vous l'ai déjà dit, c'est d'être un
réaliste mystique, c'est-à-dire de ne voir la spiritualité que dans le réel, mais aussi
de ne voir le réel qu'en fonction de sa signification spirituelle. Mais voyons comment
il réalise cette vision des choses dans sa vision artistique.
Son moyen d'expression par excellence, c'est ce qu'on a appelé le clair-obscur.
Le clair-obscur est chez Rembrandt l'atmosphère même de l'oeuvre, c'est-à-dire ce
qu'elle a de plus important. Il devient chez Rembrandt quelque chose de très spécial,
de particulièrement rembranesque. C'est le dernier mot de cet art qui faisait jouer
aux contrastes des ombres et des lumières un rôle prépondérant dans la composition.
Rembrandt réduit toute sa vision à de l'ombre et de la lumière: il assourdit,
neutralise les tons locaux, les couleurs réelles des objets, pour composer des
poèmes faits presque uniquement de clarté et d'obscurité. C'est du moins ce qu'il
fait généralement. Il avait dans sa première période le goût de la couleur pour
elle-même, puis il le soumet à sa poétique du clair-obscur qui absorbe et supprime
presque l'élément couleur; mais cet élément couleur reparaîtra encore à deux
moments, vers 1640-42, c'est-à-dire à l'époque de la Ronde de Nuit, puis encore
une fois (20 ans après) dans les toutes dernières années de sa vie.
Le clair-obscur est donc, dans la plus grande partie de son oeuvre, son mode
d'expression essentiel. Si nous voulons en saisir la nature originale, nous dirons
que ce
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n'est plus le dualisme de l'ombre et de la lumière, comme chez Caravage, mais une
union mystérieuse des deux, l'ombre luttant avec la lumière, la lumière éclairant
l'ombre, les deux se combinant en des gammes qui comprennent tous les degrés
du jour à la nuit, mais les deux se compénétrant et formant une substance unique,
laquelle constitue l'atmosphère même de l'oeuvre, parce que, ceci est important,
elle ne sert plus à exprimer le modèle, la forme, mais à exprimer des valeurs
spirituelles.
Le clair-obscur joue des rôles complexes chez Rembrandt: il est parfois le champ
de résonance d'une note de couleur, par où il obtient une orchestration, un jeu de
valeurs puissant et sublimement nuancé, - le clairobscur peut servir aussi à laisser
certaines parties dans l'ombre, à en mettre d'autres en clarté, et au lieu d'accuser
la forme plastique totale, de réduire plutôt la réalité à ses aspects les plus
caractéristiques. Mais sa fonction la plus générale chez Rembrandt est d'être
proprement un accompagnement, qui, de même que la musique, transpose les
choses en une atmosphère d'âme et en dégage pour l'esprit une autre signification
que celle de l'objet vu seulement par nos yeux de chair. Et de plus, il constitue l'unité
même de l'oeuvre. A cet effet, Rembrandt affectionne surtout un ton d'or roussâtre,
la lumière du soir, plus calme et plus spirituelle que toute autre.
Ce qui fait la vie intime d'une oeuvre de Rembrandt, c'est donc les relations entre
les formes qui expriment la réalité, et cette orchestration d'ombre et de lumière qui
est un élément spirituel.
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La réalité chez Rembrandt ne se présente jamais sans cette atmosphère
immatérielle. Elle nous fait sentir la relativité de chaque chose prise isolément,
chaque chose étant relative par rapport au principe de l'être, de la vie, par rapport
au divin. Elle nous fait sentir en même temps le rapport secret des choses entre
elles et avec notre âme, toutes choses étant liées entre elles par ce principe de
l'être ou de la vie. Le clair-obscur de Rembrandt, c'est donc le moyen de saisir le
monde physique dans son unité métaphysique. C'est une révélation du Logos.
Comme on discutait sur le vrai sujet de la Ronde de Nuit, un écrivain hollandais a
dit: ‘Le vrai sujet de la Ronde de Nuit, c'est la parole divine: Fiat lux! Que la lumière
soit!’
L'impression de cet art de Rembrandt est si pénétrante, parce que sa vision
métaphysique n'est pas celle d'un rêveur vague, qui voit en flou, mais celle d'un
homme qui a le sens le plus aigu de la réalité. Aucune réalité ne lui semble indigne
de compréhension et d'amour. Ceci encore contribue à la variété de son oeuvre: il
a tout compris, le charme des classes aristocratiques, la grâce indéfinissable de la
femme, l'enfant, tout, et la populace, qu'il aime aussi parce qu'elle est nature, simple,
et parce qu'elle souffre, humiliée par le sort. Il la transfigure rien qu'en la montrant
telle qu'elle est, mais saisie par son ‘sens humain’. C'est par là que, comme Schubert,
il pourrait mettre en musique un acte de notaire. Il est à la fois le plus réaliste et le
plus visionnaire des peintres: la réalité est toujours visionnaire, la vision est toujours
réelle. Il ‘atteste l'authenticité du miracle’: la convention du clair-obscur cesse d'en
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être une: nous croyons à cette autre vie que suppose le sentiment religieux, l'autre
vie, secrète, ineffable, qui se pressent sous les surfaces et les phénomènes. Chez
Rembrandt, la forme réelle, qui tombe sous les sens, est toujours enveloppée d'un
mystère, ou ce mystère en émane, ou elle en est un reflet: et l'union est telle, que
nous ne pouvons plus concevoir la forme réelle sans l'atmosphère spirituelle qui
l'accompagne: l'une est une fonction de l'autre et réciproquement. Le génie de
Rembrandt consiste à nous imposer cette vision.
17. Danaé, Leningrad, 1636. Bien faite pour nous permettre d'étudier le clair-obscur
de Rembrandt au point de vue matériel. C'est à mon sens l'oeuvre vraiment décisive
où le peintre affirme toute sa maîtrise. Grand format. Il ne l'a pas appliquée ici à un
sujet religieux, mais à un motif éminemment profane. C'est probablement à tort que
ce tableau s'appelle Danaé, car si Rembrandt avait voulu peindre cette scène
mythologique, il aurait représenté la pluie d'or d'une façon plus convaincante. On a
proposé d'autres appellations, mythologiques ou bibliques, et dans tous les cas,
hypothétiques. Je préfère m'en tenir au texte du catalogue du musée de l'Ermitage,
qui dit simplement: ‘une femme jeune, mais non jolie, entièrement nue’. Cela nous
suffit.
Ici, la couleur et le clair-obscur se marient et se soutiennent mutuellement. Il est
impossible de donner une idée de la richesse de ce coloris, une richesse sans éclat,
infiniment nuancée. Les rideaux d'un vert froid, qui va du vert olive au vert réséda,
ranimé par des reflets dorés; les ors du lit de parade brillent dans la pénombre, le
tapis de table est d'un rouge déteint où palpite encore
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un peu d'or. Tout cela dans une instrumentation qui ramène les nuances à quelques
larges accords, sans un détail qui vienne distraire l'attention. Et tout cela, surtout,
mettant en pleine valeur, parmi la blancheur des lignes, les tons chauds et lumineux
de la chair et animant de reflets les jeux d'ombre et de lumière sur cette carnation
blonde.
Le propre de cette technique, c'est que l'unité d'un tableau est constitutée par
l'atmosphère où chantent les couleurs, c'est là la substance impalpable, mais la
substance même qui fait l'unité de toute la surface. Une premiçre conséquence,
c'est que ce corps de femme n'est pas conçu en lui-même, comme forme
indépendante, mais seulement par rapport à tout ce qui l'entoure et fait avec lui une
unité indissoluble. Voilà ce qui différencie la composition de n'importe quel tableau
de la haute Renaissance, p.e. d'une Danaé ou d'une Vénus de Titien. Un nu de
Titien, c'est-à-dire, un nu classique, se présente comme une forme parfaite en
elle-même, une harmonie qui procède du rapport intérieur entre ses éléments. On
peut découper un nu de Titien hors du tableau sans qu'il perde sa beauté essentielle,
la ligne qui le délimite est une beauté. Impossible d'en agir ainsi avec le nu de
Rembrandt. Non seulement les contours s'estompent dans l'ombre et la lumière, la
ligne n'est donnée que par des juxtapositions de touches de couleur, de tons, elle
n'est pas une limite nette, elle est le passage de plusieurs plans l'un dans l'autre,
elle évoque la rondeur du volume dans l'air. Mais le corps tout entier n'existe qu'en
fonction de l'ensemble fait de l'orchestration des valeurs. Dessinez-le à part, au
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trait, il perdra toute sa signification. Et voilà une autre conséquence: seule la magie
de la lumière colorée permet un naturalisme aussi éloigné de tout idéal classique.
‘Une femme jeune, mais non jolie’, dit le catalogue: elle est un peu trapue, de chairs
parfois un peu molles et entraînées par leur poids. Le bras qui s'appuie, l'attache
de l'épaule et le sein gauche sont en particulier caractéristiques de ce réalisme
radical, qui ne s'inspire pas d'un schéma préexistant, mais de la vie directement
perçue. Remarquez la saillie brusque que fait la hanche sous le bras étendu, avec
l'ombre qui l'accuse: rien du rythme classique de Titien, qui n'admet que la modulation
douce liant toutes les parties de façon continue. Rembrandt ne veut pas un rythme
idéal: il veut la vérité. Et c'est cette vérité même qui fait la grandeur de ce nu. Aucune
indication de pudeur, parce que l'idée du péché est absente: ce corps humain est
par là même chaste, car il est conçu comme un morceau de la nature universelle,
de la nature partout sacrée pour Rembrandt, parce qu'elle est la nature, parce qu'elle
est la vie. Et la recherche de la beauté des formes pures, qu'il néglige, il la remplace
par cette chaude plénitude de vie. Il n'y a pas un point de ce corps qui ne soit de la
chair élastique, palpitante, qui respire. Le respect scrupuleux de ce qui est lui donne
une espèce de gravité, et la lumière lui confère une richesse de modelé d'une infinie
délicatesse. La lumière apparaît comme l'âme sainte de la vie qui ennoblit toutes
choses.
18. Ange quittant Tobie, Louvre, 1637. Il y a ici quelque chose encore du style de
la période précédente, apparenté au baroque italien et flamand, dans ce goût du

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 4

300
mouvement rapide et des fortes expressions dramatiques, diversifiées chez les
différents personnages et se traduisant par des gestes éloquents. De même que
dans la construction, la famille de Tobie massée à gauche tandis que la droite reste
vide, pour donner l'impression du mouvement soudain de l'Ange qui vient de quitter
la terre et s'enlève en diagonale vers la profondeur, mouvement accentué encore
par le raccourci violent de la jambe droite et par le fait qu'il croise le nuage. Cette
fois, voici la lumière surnaturelle, celle du miracle, celle qui donne au miracle toute
sa réalité.
19. Sainte Famille, Louvre, 1640. On peut comparer avec celle de 1631. Voici
maintenant le clair-obscur utilisé comme moyen d'exprimer le sentiment intime d'une
scène. De la représentation de la Sainte Famille, Rembrandt, très éloigné de la
conception décorative des Italiens, fait une idylle familière, dans un intérieur
hollandais. La Vierge allaite l'Enfant, la grand'mère Anne, un gros type populaire,
interrompt sa lecture pour regarder l'Enfant avec un intérêt plein de bonhomie, tandis
que la Vierge révèle une distinction naturelle dans le charmant visage et l'attitude.
Joseph, vu de dos, se livre près de la fenêtre à son métier de charpentier. La
chambre rustique est encombrée d'outils, d'ustensiles. Le chat qui ronronne près
de la cheminée ajoute à l'impression de quiétude. Mais tout est unifié par la grâce
de la lumière. Elle se déverse claire et chaude par la partie inférieure ouverte de la
fenêtre, et tamisée plus haut par les petits carreaux et le feuillage d'un arbre, glisse
sur le dos de Joseph, s'établit sur le groupe maternel, qui est mis ainsi en relief, et
prolonge la direction
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par une tache claire sur le pavement. Comme dans le Philosophe du Louvre, le feu
dans la cheminée constitue un second foyer, dont les lueurs rougeâtres vont se
mêler dans le fond à la lumière du jour. Tout respire le calme, la paix, la douceur
du silence, la sérénité heureuse. Les formes du décor donnent une singulière
grandeur à l'intimité délicieuse de cette scène dont tous les éléments sont vus de
façon réaliste, mais que la lumière surtout magnifie de son charme poétique et de
sa musicalité.
20. Visitation, Londres (Duc de Westminster), 1640. Sujet tout à fait inusité dans
la Hollande calviniste, mais Rembrandt en traitant souvent des motifs catholiques
témoigne de la même liberté d'allures qu'en toute autre chose. Il n'est jamais
prisonnier des limitations de son milieu. Exemple d'une tout autre conception que
celle de la Sainte Famille: ici, la fantaisie de Rembrandt nous transporte de la sphère
bourgeoise dans une atmosphère de conte oriental. Les costumes sont riches, la
Vierge est une dame aristocratique qui tient son mouchoir d'un geste élégant. Une
esclave nègre lui enlève son manteau. Elisabeth, une digne matrone, embrasse
avec effusion la Vierge plus réservée. Nuance d'humilité vis à vis de la Vierge, toute
droite. Le patriarche Zacharie, vieillard imposant, descend les marches du palais
de son pas tâtonnant, en s'appuyant sur l'épaule d'un petit garçon. Au loin, une ville
fantastique. La Vierge n'est plus la pauvre servante du Seigneur, mais une princesse
de légende. Un paon étale au premier plan à gauche ses couleurs chatoyantes,
que nous retrouvons partout dans ce tableau orfévré comme un joyau, sans pourtant
rien
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de petit dans le détail. Plus de mouvements brusques: un grand apaisement. Le
mystère d'un conte de rêve, enveloppé d'une somptuosité calme et je dirais,
intérieure, sacrée par sa majesté discrète.
21. Sacrifice de Manoé, Dresde, 1641. A peu près le même motif que dans l'Ange
et la famille de Tobie, exécuté quatre ans plus tôt. Vous saisissez ici l'évolution qui
s'est produite chez Rembrandt. L'Ange a annoicé la naissance de leur fils Samson
et disparaît dans l'air, dans la fumée du sacrifice allumé par Manoé et sa femme.
Plus rien que recueillement, humilité prosternée devant le divin qui s'est révélé. La
femme, en profil pur, d'une dignité immobile. Concentration sur la prière au fond
des âmes. Les costumes violet sombre, jaune et rouge. Plus rien d'extérieur dans
cette richesse. Rembrandt atteint maintenant la plus grande simplicité dans la
composition, image d'un sentiment religieux tout intime.
22. David et Absalon, Leningrad, 1642. Le même sentiment d'apaisement, de
tendresse. David pardonne au fils qui s'est révolté contre lui et se réconcilie avec
lui. Pompe orientale des costumes et des architectures. La figure de David, debout
et de face, pleine d'une majestueuse dignité, tempérée par une bonté active. Absalon
est prostré contre sa poitrine, se cache le visage dans les mains en pleurant. La
Bible ne fournit aucun détail, tout est dû ici à la fantaisie imaginative de Rembrandt.
Le père tient affectueusement le fils rebelle dans ses bras, et domine sa propre
émotion. Le dos d'Absalon est singulièrement expressif: on croit entendre les sanglots
qui le secouent. OEuvre tout empreinte de ce sentiment qui fait de Rembrandt le
plus humain des
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peintres, non seulement un artiste mais un homme chez qui l'on sent qu'il a fait
l'expérience de la vie, qu'il a aimé, qu'il a souffert. Mais le clair-obscur et le coloris
du grand peintre transposent à ce moment de son évolution le drame dans une
sphère poétique, presque éleégiaque. La couleur elle aussi est ici une expression
du spirituel par elle-même, elle symbolise la tendresse calme qui émane du tableau
par un accord argenté de bleu clair (vêtement de David), de blanc (manteau de
David) et de rose (robe d'Absalon).
23. Paysage avec pont, Amsterdam, v. 1637-38. Avec cette réconciliation de
David et d'Absalon, nous sommes arrivés à l'année de la Ronde de Nuit. Mais je
désirerais retourner un peu en arrière pour vous indiquer quelques autres aspects
de l'art infiniment varié de Rembrandt. Un paysage: rien ici qui, dans ses éléments,
ne puisse s'expliquer par l'observation de la nature réelle. Mais le clair-obscur régit
l'ensemble, lui communique cette grandeur et ce drame fantastique qui est dans
l'âme de Rembrandt. Le ciel domine. Il y a de Rembrandt d'innombrables dessins
où il fixe la nature des environs d'Amsterdam avec cette liberté, cet amour de la
vérité vraie et de la lumière que nous ne retrouverons qu'au XIXe siècle. Mais dans
ses tableaux, il organise ces études en larges poèmes dramatiques, qui lui servent
aussi à exprimer sa vie intérieure.
24. La mère de Rembrandt, Vienne, 1639. Et des portraits! Les vieillards l'attirent
spécialement, pour la somme de vie vécue qu'ils gardent amassée en eux. Mais il
n'a jamais atteint un accent plus émouvant que dans ce portrait de sa mère. (?) Que
nous sommes loin ici
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des portraits bourgeois qu'on lui commandait au début des années 1630! Le costume
et la physionomie s'accordent merveilleusement. Vieille prophétesse, d'une noblesse
de patriarche, usée, les mains fatiguées appuyées sur le bâton, les yeux qui se
détournent du monde et ne regardent plus le spectateur. Aucun ton brillant, le tout
tenu en un simple et profond accord brun-noir-jaune. Sur le visage, le clair-obscur
est expressif de sentiment (Stimmung). La partie droite fortement éclairée, avec
l'oeil retiré dans une petite ombre, les taches de lumière sur la joue gauche, le
triangle de clarté que laisse la coiffure sur le front: je ne sais pourquoi l'on pense à
une vieille femme dont l'être est déjà rempli du pressentiment d'une autre vie. Cette
figure ridée est illuminée d'une étrange douceur. L'un des exemples les plus prenants
de cette caractéristique du Rembrandt de la maturité: l'alliance de la grandeur dans
la forme avec un accent humain, simple et profond.
25. Portrait du peintre, Londres, 1640. Le Rembrandt de ces années de gloire,
tel qu'il se voyait lui-même au sommet de la célébrité. Ce n'est plus l'arrangement
plus ou moins romantique des années de jeunesse: tout s'est pacifié dans le calme
de la maîtrise. Le Rembrandt classique. Il s'est inspiré, pour la présentation générale,
du Castiglione de Raphaël, qui avait passé dans une vente à Amsterdam et dont il
avait pris un croquis. C'est un Rembrandt très sûr de lui, qui pose tranquillement
dans son costume de grand seigneur, avec la force consciente de ce bras appuyé,
la main qui a exécuté tant de chefs-d'oeuvre. Un peu trop fini à mon sens, un peu
trop Rembrandt du dimanche, auquel je préfère
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de beaucoup ceux de la période suivante, d'une psychologie plus familière et bien
plus pénétrante. Mais quelle grandeur, et la puissance calme de ce regard qui
constate et qui scrute! Et quelle façon de suggérer les détails par quelques traits
sommaires de couleur: l'oreille n'est pas dessinée, il en indique l'ensemble de telle
façon que nous croyons voir les détails. Et ceci est vrai de tout le reste: chaque
forme est prise dans sa relation à la lumière et à la couleur du tout. Il ne faut pas y
regarder de près, analytiquement: nous saisissons l'ensemble comme d'instinct.
C'est la nuance du ton qui donne cette totalité et c'est cette totalité qui donne
l'impression de la vie. Un exemple de cette totalité nous est fourni dans les portraits
de Rembrandt par les mains. Chez Van Dyck, elles se ressemblent toutes, ou se
ramènent en tout cas à deux ou trois types. Dans les portraits de Rembrandt, où
chaque détail est toujours vu par rapport à l'ensemble, la main a toujours un caractère
individuel, autant de physionomie que la figure.
26. La Ronde de Nuit, Amsterdam, 1642. Nous voici arrivés à la plus célèbre des
OEuvres de Rembrandt, ce qui ne veut pas dire qu'il faille la considérer comme la
plus haute. Je juge au contraire que Rembrandt n'a fait que grandir, jusqu'à l'année
même de sa mort, et que ses derniers tableaux sont les plus prodigieux. Mais la
Ronde de Nuit a sans conteste une situation centrale dans son oeuvre. C'est le
point culminant de la courte période de clair-obscur coloré. OEuvre qui frappe
fortement l'imagination, parce que, dans un tableau de très grandes dimensions,
c'est le triomphe absolu du clairobscur rembranesque, et puis aussi parce qu'elle
est
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étonnamment étrange. On ne comprend même pas tout de suite le sujet, et même
quand on l'a compris, on ne s'explique guère certaines particularités.
De quoi s'agit-il? Le sujet, on ne s'en douterait pas au premier abord, est un de
ces portraits de groupe qui étaient traditionnels dans la peinture hollandaise, et dont
vous avez vu un exemple dans la Leçon d'anatomie du docteur Tulp. Celui-ci, c'est
la Corporation des Arquebusiers qui l'avait commandé. Mais il n'y a que quelques
physionomies un peu poussées, et la plupart des portraiturés furent loin d'être
satisfaits. On avait coutume, comme cela se constate p.e. chez Frans Hals, d'aligner
les personnages de façon à les mettre tous en relief. Mais Rembrandt bouscule
délibérément l'usage, il n'en fait qu'à sa guise, il mêle ses personnages dans une
action mouvementée qui en laisse beaucoup dans l'ombre, et qui, il faut bien le dire,
ressemble plus à une mascarade fantastique qu'au portrait d'un groupe de gens
sérieux.
Notez tout d'abord que le vaste tableau a été recoupé des quatre côtés, surtout
à gauche. La composition originale, qui nous est connue par une copie réduite, était
plus large et cette mutilation nuit certainement à l'économie générale de la
composition. De plus, mal conservé: le fond est perdu, la cartouche ajoutée, la toile
s'est assombrie, et le titre qu'on lui a donné au XIXe siècle, la Ronde de Nuit, est
une erreur. La scène se passe dans la lumière du jour, au soleil, comme il est facile
de s'en rendre compte par les ombres portées, p.e. celle de la main gauche du
capitaine sur le pourpoint du lieutenant.
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En somme, que font ces personnages? Est-ce simplement la sortie d'une garde
civique? Mais on semble assister à un évènement légendaire, d'importance mondiale.
Les costumes les plus disparates et les plus imprévus se coudoient. Aucun ordre
dans ce cortège tumultueux qui paraît avoir bien peu de discipline! Qu'est-ce que
ce bonhomme qu'on ne voit pas bien et qui décharge son mousquet? Et qu'est-ce
dans cette soldatesque que cette petite fille fée blonde toute de lumière avec une
coupe et portant un coq à sa ceinture?
On a proposé bien des explications. La plus raisonnable, à mon sens, c'est que
Rembrandt a pris prétexte d'une sortie spéciale de cette milice, peut-être à l'occasion
de la visite de la reine Marie de Médicis à Amsterdam en 1639. Il s'agissait donc
d'un cortège de fête, qui s'organise. Devant la porte de la ville, le capitaine donne
l'ordre de marcher, la petite fille au coq et à la coupe offrira le vin d'honneur aux
hôtes. La milice s'amène de divers côtés, l'un des gardes lâche déjà un coup de
feu, tandis qu'un autre relève le canon du mousquet pour éviter les accidents.
Mais je n'insiste pas, car pour Rembrandt tout cela n'est qu'un prétexte, sans quoi
il n'aurait pas costumé certains de ses personnages d'une façon aussi insolite.
Prétexte à développer un poème de clair-obscur, ou plutôt une symphonie de
clair-obscur, et d'y combiner tout ce que son art pouvait alors réaliser, une synthèse
de tout ce qu'il avait tenté jusque là.
Il est évident qu'il n'a pas voulu dresser une espèce d'inventaire des différentes
têtes, mais que c'était l'image d'ensemble qui l'intéressait.
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Rappelez-vous ce que je vous disais de son portrait: il ne faisait pas les yeux, le
nez, la bouche, en coordonnant ces éléments entre eux, mais il donnait la vie
profonde du tout, où les éléments sont unis magnétiquement par la vie de l'ensemble.
Il en fait de même quand il s'agit d'une troupe. Ce qu'il veut rendre, c'est la masse
agitée, dans un espace qu'animent les jeux de l'ombre et des rayons ambrés.
La structure est basée sur des mouvements. Le capitaine, en rouge, domine, le
lieutenant en jaune lui est subordonné. D'autres points d'appui sont à droite, le
sergent au bras étendu qui se retourne vers sa troupe (il relie au centre les figures
qui l'entourent) et l'homme à l'énorme tambour, - à gauche, le lancier assis sur la
balustrade du pont et l'homme au mousquet devant lui. Le groupe central est flanqué
d'un homme qui souffle la poudre restée dans son arquebuse, et de celui qui
décharge son arme et établit une direction contraire à celle du courant général. Sur
les marches, au dessous de l'arc de la porte, on remarque surtout le porteur du
grand drapeau, figure soutenue encore par les lignes parallèles, d'une arquebuse
et d'une lance, tandis qu'à droite se croisent avec elles des lignes parallèles. Il serait
pédant de pousser cette analyse plus loin, ceci suffit à indiquer que ce désordre
apparant déguise une architecture très raisonnée.
Mais cette architecture des formes reste accessoire à côté de l'architecture
aérienne que fait la lumière. C'est la lumière, en somme, le sujet du tableau. Une
lumiàre réelle et irréelle à la fois, qui donne aux personnages principaux la solidité
d'une plastique très matérielle
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et confère aux autres un aspect visionnaire, comme s'ils apparaissaient au fond du
souvenir. C'est une réalité qui participe de toute la féerie rêvée par le peintre le plus
phénoménal. C'est capricieux et pourtant admirablement tenu, oeuvre infiniment
riche des résonnances les plus profondes et les plus étendues, apothéose de toutes
ces qualités d'espace, de mouvement, de couleur, d'instrumentation, de mystère,
qui sont éparses dans les oeuvres antérieures de Rembrandt, - apothéose qui
resplendit d'un éclat fastueux, miraculeux, dans ces jeux de crépuscules tendres,
de reflets dorés, d'ombres voloutées qui semblent encore animées d'une impalpable
poussière d'or. C'est tout Rembrandt, - ou plutôt, c'est presque tout Rembrandt, car
dans les oeuvres qui vont suivre, il dépassera souvent la Ronde de Nuit, avec une
égale magie de sonorités, par une émotion humaine qui approfondira encore son
art prestigieux. Mais ceci, c'est une autre histoire, que nous remettrons, si vous le
voulez bien, jusque demain.

III
La Ronde de Nuit était achevée dans les premiers mois de 1642. Rembrandt avait
alors à peu près 36 ans. Peu de temps après, sa jeune femme Saskia mourait, lui
laissant un fils de 9 mois. Ses deux autres enfants, des filles, étaient déjà mortes
précédemment. Nous ne savons pas grand' chose des années qui suivent,
c'est-à-dire que nous savons seulement ce que son oeuvre nous apprend. Elle
atteste qu'en cette période, l'être
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intime de Rembrandt s'approfondit, se déploie dans le silence. Dans les drames
qu'il interprète, chaque figure révèle le reflet d'une action intérieure. L'art de
Rembrandt gagne en beauté intime, d'une émotion toute musicale, sans gestes en
dehors. La couleur se laisse presque entièrement absorber par le clair-obscur. Le
résumé de cette beauté intime, c'est la figure du Christ, qui prend maintenant une
plus grande place qu'auparavant, et à laquelle Rembrandt revient sans cesse. Le
décor, ce sont généralement des chambres bien closes, familières, où l'on entend
le silence, avec le crépitement léger du feu et le ronronnement du chat, et où, dans
la tendresse des tons fondus, les ombres sont comme des murmures mystérieux.
Tout respire le calme d'une oeuvre mûrie et réalisée avec soin, d'une grande pureté.
Après la symphonie glorieuse de la Ronde de Nuit, c'est plutôt la période de la
musique de chambre. Cette période-là va jusque vers 1650, quoique dans une vie
aussi riche et multiple, on ne puisse établir de délimitations trop nettes.
Mais bientôt nous le voyons pris dans des difficultés financières. Il dépensait
facilement. Il ne regardait pas au prix, quand il s'agissait d'acheter une parure pour
Saskia, ou une oeuvre d'art, ou l'un de ces objets exotiques qu'aimait son
imagination. On raconte qu'aux ventes artistiques, il haussait très fort, d'un bond,
pour décourager les autres amateurs et défendre le prestige du tableau qu'il
convoitait. Il était d'ailleurs très généreux. Il gagnait beaucoup mais se laissait
entraîner à dépenser plus encore. En 1639, il avait acheté une maison à crédit, et
le voilà déjà endetté. En somme, il n'était pas orné
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de toutes les vertus des bonnes gens pratiques. Il vivait dans son art et pour son
rêve. L'argent ne lui servait qu'à servir ce rêve. C'était pour lui le grand intérêt,
auquel les intérêts étaient subordonnçs. C'est ce qui lui donnait aussi la force de
résister aux adversités. Il faut admirer qu'il ait su tenir son art bien au-dessus de
toutes les crises qu'il dut traverser. Son esprit restait toujours plus haut que ces
agitations dont la vie est généralement encombrée, et auxquelles elle est trop
souvent soumise. Il n'avait en vue que son idéal. Un de ses élèves a dit, qu'une fois
au travail, il ne se serait pas dérangé pour recevoir un monarque. Ce qui préoccupe
la plupart des gens n'était pour lui qu'illusion. Il n'a pas les mêmes ambitions que
les autres, ne se soucie nullement de sa place dans le monde. Il a dit: quand mon
esprit veut se distraire, je ne cherche pas les honneurs, mais la liberté. Il mène
d'ailleurs la vie la plus sobre. Au travail, il déjeunait de fromage ou d'un hareng. A
cette époque, il aime d'ailleurs à se retirer. Il pouvait s'appliquer la fière parole du
poète anglais William Blake: Mes montagnes sont à moi, et je veux les garder pour
moi.
Mais en 1653, la situation s'aggrave, les créanciers deviennent menaçants.
D'ailleurs les Pays-Bas traversent une crise générate après 1651, la guerre avec
l'Angleterre entraîne une décadence économique, Amsterdam surtout est très
éprouvée, la vie renchérit dans des proportions considérables. Rembrandt essaie
de couvrir la dette contractée pour l'achat de sa maison par d'autres dettes. Il ne
se laisse pas abattre, il garde son orgueil. Mais en 1656 il est déclaré en faillite.
Il n'était pas seul à supporter ces coups: vers 1649
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nous voyons apparaître dans sa vie une jeune servante, Hendrickje Stoffels, qui
avait alors 24 ans et qui élève Titus, le petit garçon de Rembrandt. Elle lui fut une
compagne d'un dévouement attentif, intelligent et absolu. Mais il ne pouvait l'épouser,
parce que par un second mariage il aurait perdu l'héritage de Saskia, sa première
femme. D'ailleurs, il n'était pas homme à se laisser arrêter par des conventions,
malgré l'indignation des puritains. En 1651 ou '52 il eut de Hendrickje Stoffels une
fille.
L'amour de Hendrickje et l'appui avisé qu'elle lui prêta dans la lutte contre la
misère, ont dû contribuer à soutenir Rembrandt. Mais la faillite fut un coup terrible.
Car en 1657, on vend presque tout ce que le peintre possède. En 1658, on vend
même ses oeuvres d'art qu'il avait amassées au prix de tant d'efforts, et auxquelles
il devait tenir comme à la chair de sa chair. A ce moment, Rembrandt n'a plus rien.
Et par surcroît de malheur, toutes ses dettes ne sont pas encore payées, il n'est
pas encore libéré, l'état de faillite est considéré comme persistant. Et il semble
même (je dis: il semble, - car la situation est fort embrouillée) il semble même que
les oeuvres qu'il produira ne seront plus à lui, et qu'il devra user de subterfuges
pour en vendre directement à l'amateur.
Malgré tout cela, Rembrandt affirme dans son oeuvre le même équilibre supérieur.
Avec Titus et Hendrickje apparaît même une nouvelle note de jeunesse dans son
art. Il vit toujours dans le monde de sa fantaisie: certains de ses tableaux respirent
le charme poétique d'une imagination à la fois discrète et splendide. Mais vers
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1655, quand s'ouvrent les années catastrophiques, s'accentue, spécialement dans
des scènes de la passion du Christ, le caractère mélancolique et sombre. On sent
une souffrance cachée dans des portraits de vieillards et de vieilles femmes. Mais
l'énergie de Rembrandt n'est pas entamée: les portraits qu'il exécute de lui-même
ont encore ce sourire hautain d'un homme qui se sait maître de son empire à lui,
qui ne méprise pas le monde, mais le domine.
27. Homme au faucon, Londres, Duc de Westminster, 1643. Vous sentez tout de
suite, dans les portraits de cette époque, celle qui suit immédiatement la Ronde de
Nuit, un élément lyrique, de grande distinction, qui rapproche le portrait proprement
dit du portrait de fantaisie. Le caractère aristocratique affiné de ce jeune homme au
faucon rappelle les oeuvres les plus délicates de Van Dyck, mais l'atmosphère
poétique l'ennoblit de ce charme bien plus profond dont on ne trouve l'égal que chez
Giorgione ou dans certains Titien.
28. Femme à l'éventail, Londres, Duc de Westminster, 1643. Pendant du
précédent. J'ai lu quelque part que Rembrandt n'avait jamais vu la beauté de la
femme. Ah certes, il fait toujours vrai, et ce modèle n'avait rien de l'idéal classique.
Mais Rembrandt sent si bien tout le charme et le mystère féminin, qu'il a su donner
à celle-ci quelque chose de l'esprit de la Joconde, - mais d'une vie profonde, moins
purement intellectuelle et participant plus du coeur, du Gemüt: Rembrandt, quoiqu'on
en dise, avait aussi l'amour de la distinction, s'est complu à rendre la richesse de
ce costume, tout en lui imposant l'harmonie la plus simple, mais ce qui domine, c'est
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pourtant l'âame de la physionomie. On n'oublie plus ce qu'il y a de mystérieux dans
la tranquille lumièere atténuée et blonde de ce grand front.
29. Adoration des bergers, Londres, 1646. Exemple de ce style apaisé de
Rembrandt qui, sans rien perdre de sa grandeur, a gagné en délicatesse de touche
et de sentiment. Presque plus de gestes, et ceux-là des plus réservés, - le berger
agenouillé devant l'Enfant, image expressive de l'adoration humble et muette, de
la prière repliée sur elle-même: c'est la note émotive la plus accentuée, et Rembrandt
a repris ici le procédé de la silhouette sombre se découpant sur la lumière, qu'il
utilisait déjà dans des oeuvres de début. Mais comme il est appliqué ici d'une façon
autrement discrète, sans qu'on sente le moins du monde la recherche d'un effet. Il
n'y a plus ce qu'on appelle des ‘effets’ tant il y a d'harmonie dans cette peinture
presque monochrome. L'homme à genoux, l'Enfant divin et la Vierge forment une
diagonale, mais les mouvements de direction des masses sont très atténués, à
peine contrastés. Le groupe principal non pas au milieu, mais un peu reculé vers
la gauche, forme un triangle accusé par le montant de bois et le panier qui y est
suspendu. Le berger à la lanterne, en profil pur, domine la partie droite du tableau,
comme angle d'un mouvement qui vient du fond, tandis que sa direction à lui est
soutenue par le petit garçon au chien. L'architecture de la chaumière est
admirablement adaptée à tout cet organisme de la composition. Le style le plus mûr
des années 1640. L'introduction de motifs de genre, comme le petit garçon au chien,
renforce le caractère populaire de la narration, l'humble réalité de
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ces gens qui se penchent sur le miracle. Le miracle nous est révélé, nous aussi,
par la lumière. La lurmière naturelle de la lanterne ne peut lutter contre la lumière
surnaturelle qui émane de l'Enfant. Cette lumière-là, son éclat mystérieux, la façon
dont elle glisse partout, dans le silence, nous la fait pressentir comme sacrée.
OEuvre parfaite, d'une étrange et profonde douceur.
30. Famille du bûcheron, Cassel, 1646. L'intimité, si prenante déjà dans la Sainte
Famille du Louvre (1640), est devenue ici encore plus subtile. La scène réduite à
ses éléments les plus simples, et ces éléments présentés de la façon la plus simple,
dans le plan même du tableau. Mais le fond a une fantaisie de rêve, avec ce morceau
de nature où Joseph fend du bois. Image du bonheur maternel. Un petit feu est
allumé au centre, la petite casserole avec a panade attend, et le chat contemplateur
s'est pelotonné tout contre.
OEuvre bien caractéristique de ce que j'appelais la musique de chambre de
Rembrandt, après la mort de Saskia. La flamme de la Ronde de Nuit est devenue
une douce, chaleur tout intérieure. Rembrandt a souffert, et dans ce qu'il peint alors,
on devine souvent, sans qu'on sache dire pourquoi, un ton de douleur assourdie,
qui devient une magnificence de plus, - une magnificence secrète, dans des ombres
qui semblent chuchoter.
La réalité et le rêve sont tout à fait fondus. Rembrandt, solitaire, évoque la poésie
du foyer domestique, poésie tendre et grandiose, avec cet amour maternel dans
lequel il y a de la paix, de l'affection, de la crainte aussi: amour maternel, riche de
voluptés inexprimées et de douleurs. - Le rideau tiré est une manieère presque
naïve de nous
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faire sentir que c'est um poème de vie secrète qui nous est dévoilé là. Il y a je ne
sais quel mystère qui oppresse un peu, et malgré cela, comme l'oeuvre est près de
nous, prèes de notre coeur, par l'émotion qui s'en dégage! C'est bien du Rembrandt,
cette union intime de la réalité et de la vision, dans une musique en sourdine qui
exprime en même temps ce qu'il y a tout près de nous, et un reve qui nous entraîne
loin de nous. C'est pourquoi cette oeuvre, faite d'un sentiment profond d'humanité
et d'une fantaisie imaginative délicate, nous donne à la fois la mélancolie de la
pauvreté humaine et la richesse de ce qu'on pourrait appeler le rêve du coeur.
31. Le Bon Samaritain, Louvre, 1648. Remarquez encore la tranquillité toute
simple et classique de la composition, les personnages présentés dans le plan du
tableau. Mais la science la plus subtile a été mise au service de ce sentiment de la
mesure. Il suffit de suivre le rythme que font ces groupes, depuis le garçon qui se
dresse derrière le cheval pour observer la scène, jusqu'au Samaritain qui se retourne
pour voir comment on amène le blessé, tout en donnant les indications nécessaires
à l'aubergiste. Au milieu, la césure faite par le blessé qu'on porte, et cette ligne
continuée par la rampe de l'escalier. La lumière qui éclaire surtout le mur donne de
l'espace en profondeur.
Cette image de l'amour du prochain, conçue dans un sentiment vraiment
évangélique, tout empreint de bonté, de résignation et d'humilité, est rendue plus
saisissante encore par la lumière tiède du soir tombant. Rembrandt en a varié les
interprétations, dans des

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 4

317
tableaux, des eaux-fortes, des dessins: c'est un sujet qui le requérait spécialement.
Je me contente de comparer avec un tableau de la première période, 32, Londres,
Wallance, vers 1632-33: composition qui se rattache au goût style baroque de ce
moment-là, mouvements plus actifs, diagonales contrastées. Mais combien le poème
de 1648 est plus pénétrant, combien la lumière est plus musicalement expressive,
combien la narration est plus complète, plus simple, plus émue et d'une gravité plus
calme! Expressions psychologiques. Dans cette Hollande riche, Rembrandt est
vraiment l'homme qui se penche avec amour sur le pauvre, le meurtri, celui qui
souffre, l'humble et l'abandonné. Aucun éclat dans cette harmonieuse douceur.
33. Pélerins à Emmaüs, Louvre, 1648. Ici, le Christ lui-même; l'emotion est plus
haute encore, parce que d'une simplicité encore plus grande. Rappelez-vous
comment il avait traité le sujet vers 1629 (Musée André). Maintenant, la composition
est, d'un calme souverain, vraiment classique. Une énorme niche arrondit son arc
derrière les figures et les agrandit par un cadre monumental. Le Christ est dans
l'axe de cette niche, mais la niche n'est pas dans l'axe médian du tableau pour éviter
une symétrie trop géométrique. Les personnages sont encore une fois dans le plan
du tableau, le Christ complètement de face, la table vue de front. Peu de profondeur,
la niche est assez plate; le décor est nu. Il n'est que le coeffcient du sentiment
concentré dans les figures. Tout est calculé en vue d'une impression de calme, de
sérénite, de majesté sainte, vue sous un aspect d'éternité.
Le sentiment est très différent de celui qui frappait
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dans le tableau du musée André, qui visait à l'effet. Ici, Rembrandt traduit la poésie
intime du sujet. Tout est devenu intérieur. Quelle foi, quelle respectueuse adoration
dans l'attitude de ce disciple, qui, le coeur embrasé par les paroles de son maître,
vient de le reconnaître à la fraction du pain et le prie avec ferveur, tandis qu'accoudé
à sa chaise, son compagnon, encore indécis peut-être, en tout cas sous le coup de
l'étonnement, attache sur le Christ ses yeux interrogateurs. Le jeune serviteur est
saisi lui-même par ce trouble qu'il cherche à comprendre et manifeste une surprise
naïve mais grave. Le Christ, le regard levé, se transfigure, avec son pâle visage
rayonnant, avec ses lèvres entr'ouvertes et ses grands yeux vitreux qui ont vu la
mort et qui voient encore on ne sait quel mystère de souffrance et de gloire, ces
yeux tout éclairés d'humilité, de mélancolie, de divinité, d'une bonté infinie qui nous
va droit au coeur. La réalisation définitive du sujet.
34. Tobie et sa femme, Richmond, Cook, 1650. La même tendance à la
simplification monumentale. Les deux vieillards pensent avec tristesse au fils qui
ne revient pas de son voyage. Le père aveugle est assis le dos courbé au fond de
la chambre près de l'âtre, fatigué, perdu dans sa méditation douloureuse. La femme,
vue de dos, file au rouet près de la fenêtre. Tout est pauvre et nu autour d'eux. De
même que l'ensemble, chaque objet est vu sous sa forme la plus élémentaire, les
accessoires réduits au minimum (combien la composition est déjà différente en cela
de la Sainte Famille du Louvre de 1640!) Ici le grand calme a quelque chose
d'oppressant. Les deux figures sont sans relation l'une avec l'autre, le vieillard
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s'est détourné de la femme, on le sent solitaire et abandonné. Toute l'atmosphère
est imprégnée d'une mélancolie poignante. Cette mélancolie est rendue plus intime
encore par le contraste avec l'air ensoleillé du dehors, et l'oiseau qui chante dans
sa cage à la fenêtre. Le silence dramatique n'en est que plus pesant. Au point de
vue purement artistique, c'est un des chefs-d'oeuvre les plus confondants qu'il y ait
au monde. La lumière chaude et douce du couchant se répand dans la chambre
(ce cliché n'en donne aucune idée) et la façon dont cette lumière et la couleur sont
indissolublement liées, c'est la réalisation la plus haute, le dernier mot de Rembrandt
dans ce domaine, avant que l'intérieur réaliste disparaisse complètement de son
oeuvre. Jamais le langage du clair-obscur n'a été plus noble, plus merveilleux, plus
solennel, comme jamais on n'a créé un symbole plus émouvant de la tristesse de
l'homme ployé sous le destin.
35. Le Moulin, Philadelphie, Widener, vers 1650. Dans le paysage de cette époque
se marque la même tendance à la synthèse grandiose que dans les scènes bibliques.
Le Moulin est un tableau de grandes dimensions. Le motif est prist à la réalité
probablement près de Nimègue, mais transposé par une poésie intense et imposante.
Construction réduite à quelques grands accords de masses tenues par un rythme
unique. Le tableau est presque monochrome, mais d'une plénitude de ton que nul
n'a atteinte. Tous ces plans fondus sont très travaillés, mais ramenés à une unité,
à une totalité d'une grandeur impressionnante. Les derniers rayons du soleil frappent
les ailes du moulin d'une lumière étrange, et il n'y a que Rembrandt qui rien que par
un jeu de clarté brusque,
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d'une clarté de miracle, sur les ailes d'un moulin, puisse nous faire penser à une
autre vie que celle dans laquelle nous nous mouvons. La splendeur solennelle du
couchant, dans la vaste étendue, est unie au crépuscule hésitant qui monte des
choses. La rivière qui s'endort en retient un reflet. C'est l'atmosphère reposée de
la nuit naissante dans laquelle chantent encore les dernières gloires du jour qui
s'éteint. Plus que jamais, des comparaisons musicales s'imposent: ce paysage est
vraiment un état de l'âme. (On peut comparer avec le paysage romantique
d'Amsterdam, vers 1637-38, pour mesurer le chemin parcouru par l'évolution de
Rembrandt).
36. Le Christ apparaissant à Madeleine, Brunswick, 1651. Je puis être plus sobre
de commentaires. Comparez à une interprétation antérieure du même sujet:
37. Noli me tangere, Londres, Buckingham, 1638. Nous constatons la même
transformation du style. Là, c'était une scène assez fantastique, dans un décor d'un
romantisme encore un peu théâtral. Tout y était réglé en vue du moment dramatique,
la Madeleine se retournant brusquement et reconnaissant le Christ derrière elle,
dans son costume de jardinier qui sent trop l'opéra. L'un des anges a pris une pose
plutôt bizarre. Dans le tableau de Brunswick, tout cet arrangement a fait place au
sentiment le plus concentré. Les anges ont disparu. Le Christ, une figure d'une
douceur presque timide, fait le geste qui l'écarte de Madeleine et qui lui dit de ne
pas le toucher, - apparition fragile où semble frissonner encore le froid de la mort.
Tout ce que Madeleine ressent en cet instant divin vit dans son expression et son
attitude: étonnement, amour, tristesse, extase. Son regard
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ineffable rencontre le regard baissé du Christ, comme si un fluide magnétique les
unissait, et ce mouvement est accompagné par le bras légèrement levé, dont le
geste est animé de la même ferveur intime. Quelle simplicité, quel apaisement,
quelle tendresse, quelle qualité tout intérieure, quand on se reporte au mouvement
dramatique du tableau de 1638! Le clair-obscur du paysage enveloppe la scène
d'un mystérieux silence, l'enclôt d'un accompagnement à peine murmuré.
38. Nicolas Bruyningh, Cassel, 1652. A cette époque, les commandes de portraits
se sont faites plus rares, soit à cause de la crise économique, soit aussi parce que,
à la suite de ses revers financiers, la situation sociale de Rembrandt a reçu un choc,
soit encore parce que sa peinture plus large, à juxtaposition de coups de pinceau
non reliés, déplaisait aux bons bourgeois qui appréciaient une facture lisse et lêchée
et jugeaient que les tableaux de Rembrandt n'étaient pas achevés. L'ami d'un de
ses élèves donne encore comme raison qu'il exigeait trop de séances de pose et
retenait ses modèles pendant deux ou trois mois. Il ajoute, et ceci est intéressant,
que malgré la brusquerie apparente de la touche, Rembrandt travaillait lentement
et attentivement, ne posant jamais un ton à la légère.
Ses portraits n'ont plus jamais l'aspect représentatif et arrangé, disons l'aspect
photographique, qu'ils avaient souvent à l'époque de sa grande vogue. Le décor
disparaît. Cf. par exemple:
39. Un portrait d'homme de 1639, à Cassel, qui, au point de vue de la composition,
n'est pas très éloigné de Van Dyck. Maintenant (Bruyningh) il ne donne plus que
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l'essentiel, mais avec quelle intense totalité de vie, et comme cette vie est la forme
de l'homme intérieur! Bruyningh, habillé d'un vêtement assez lâche, où il est bien
à l'aise, est assis avec nonchalance, obliquement, dans un fauteuil. Des yeux pensifs
et rêveurs, un sourire ironique et résigné. Je ne connais pas de portrait plus expressif
comme rendu physionomique. On sent un homme habitué à méditer sur le monde,
à douter, mais dont la sagesse est toute éclairée de bonté. Toute son âme est dans
ce sourire sympathique et désabusé. Figure à expression complexe, estompée, un
peu flottante, qui ne se livre pas tout entière, qui a son secret, et que nous
comprenons pourtant, comme nous comprenons un ami. Rembrandt a-t-il mis là
quelque chose de lui-même? Le portrait est d'une telle intimité qu'on prendrait
volontiers ce Bruyningh pour un des amis les plus fidèles du peintre. Mais on ne
sait pas qui est ce Bruyningh. Je ne connais pas de portrait plus indéfinissablement
merveilleux, de plus mystérieux, et - j'en reviens toujours au même mot - de plus
musical. Il est d'une tendresse toute en nuances, et l'on ne comprend pas qu'une
telle intensité, et si pleine, puisse émaner d'un portrait exécuté avec une pareille
sobriété de moyens, des noirs et des lueurs. Il n'y a pas de vie plus profonde dans
le sourire de la Joconde. Au point de vue pure peinture, la Joconde est d'ailleurs
très. inférieure. Il n'y a pas de portrait qui soit à la fois aussi monumental et de
résonnance aussi intime, qui soit à la fois aussi réel et aussi enveloppé de rêve,
comme vu dans la buée d'un beau souvenir. Il est magique!
40. Portrait de Jan Six, Amsterdam, Six, 1654. Celui-ci
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est peut-être plus extraordinaire encore, parce que encore plus naturel, sans aucun
apprêt. Un ami du peintre, homme riche et distingué, qui deviendrait bientôt
bourgmestre d'Amsterdam. Il sort de chez lui, en mettant ses gants, et une pensée
l'occupe. Tel qu'il nous apparaît encore aujourd'hui dans le salon de la maison qu'il
habitait, nous croyons qu'il va entrer dans la chambre. C'est la vie même. Peinture
sobre, qui n'a jamais été dépassée par Velasquez même, Le manteau de cinabre
assourdi, aux ganses d'or, jeté sur le costume brunâtre aux boutons jaunes. Dans
les formes comme dans le coloris, le goût caractéristique de cette période de
Rembrandt pour la grandeur simple. Une facture impressionniste, à tons mis
directement l'un à côté de l'autre (voyez la main droite, le gant:) tout se résume à
l'essentiel, indiqué, suggéré dans l'ensemble plutôt que montré analytiquement.
Tout est dit exactement comme il le fallait, d'un faire large et contenu, direct et
étudié, plein de laisser-aller et de concentration, délicat et décisif, naturel et fixé à
jamais, inoubliable, respirant une clarté calme, dans l'air même de la vie qui circule
autour de lui. Nous le voyons dans l'atmosphère. Fromentin en a dit: ‘Cette manière
d'interpréter la vie n'appartient qu'aux penseurs rompus à de plus hauts problèmes.’
Et ceci peut s'appliquer à tous les tableaux de Rembrandt à ce moment -là.
41. Toilette de Bethsabée, Louvre, 1654. Je n'ai pris pour exemple que ce sujet,
qui, tout biblique qu'il soit, n'en est pas moins traité dans un esprit profane: étude
de nu, grandeur nature. L'espace réduit au minimum, tout l'intérêt reporté sur la
figure. Il n'y a pas de nu plus
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organique, où chaque partie, chaque fonction des membres est née de l'ensemble,
soutenue par un rythme unique. Naturalisme absolu, mais d'une grandeur de formes
imposante. La chair est élastique et vivante, la clarté plastique et la souplesse
picturale sont admirablement unies.
42. Boeuf écorché, Louvre, 1655. Ou ceci: sujet carrément répugnant. Il semblerait
qu'en Rembrandt le peintre seul, tout à coup repris par la couleur chaude, ait été
attiré par cette réalité crue, brutale, l'artiste avide d'en extraire toute la richesse
picturale. Chef d'oeuvre d'impressionnisme hardi, d'une merveilleuse liberté, établi
en taches de couleur, l'ensemble vu à distance, embrassé d'un coup d'oeil dans sa
totalité, sous une lumière ambiante qui ajoute à l'illusion. Peinture de premier jet,
solide, où l'art, par sa décision même, a quelque chose d'exaltant. Sur le fond brun
fauve chantent les rouges du sang, les blancs et les jaunes de la graisse. Il semble
qu'on sente la substance autant de la main que des yeux. Un seul coup de pinceau
donne à la fois la matière, la structure, le mécanisme, la vie organique. Ces tons,
qui ont une force d'expression propre et que la lumière irise, prennent une
magnificence triomphale. Et l'on comprend alors que Rembrandt puisse faire d'une
nature morte quelque chose de grandiose, parce qu'on y sent passer le même
souffle puissant que dans ses compositions dramatiques, parce qu'il nous entraîne
toujours au-delà du sujet, parce que ce boeuf écorché nous apparaît comme un
morceau de la vie universelle.
43. Bénédiction de Jacob, Cassel, 1656. L'oeuvre culmi-
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nante de cette époque (cliché trop sombre), l'année où Rembrandt est déclaré en
faillite. Tout est concentré sur les expressions. Joseph apporte au lit de mort de
Jacob, presque aveugle, ses enfants Ephraïm et Manassé, que le grand-père veut
bénir. La scène est remplie de toute la grandeur de l'Ancien Testament. Jacob a
redressé avec un grand effort son vieux corps fatigué. Dans les traits de ce visage
largement taillé, assyrien, il y a encore toute la puissance sévère du patriarche,
contrastant avec la figure de Joseph, qui a l'air intelligent d'un homme de bonne
société qui a vu le monde. Joseph conduit la main du vieillard, en le soutenant dans
le dos. L'enfant cadet regarde avec une franchise naïve, tandis que l'autre semble
éclairé par la grâce de la bénédiction. La mère, Asnath, dont il n'est pas question
dans la Bible, est toute amour maternel, bonheur et gratitude. Les sentiments sont
rendus avec les nuances psychologiques les plus subtiles. De l'ensemble émane
une impression de bonté, de douceur, d'une étrange solennité. La bénédiction
biblique a la grandeur d'un sacrement. Je ne puis dire comment le tableau est peint.
De même que Jacob avait lutté avec l'Ange (‘Je ne te lâcherai que lorsque tu m'auras
béni!’), de même Rembrandt a lutté furieusement avec son sujet, il a dû se répéter
les paroles de Jacob, devant sa toile, et dans cette oeuvre qui semble faite avec
autre chose que de la couleur et des pinceaux, il y a une atmosphère tragique
illuminée par on ne sait quelle grâce divine, quelle bénédiction. Asnath, perdue en
une songerie grave, regarde, au-delà de ses enfants, dans le lointain, vers les
générations à venir. Elle est comme le symbole même de l'art de
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Rembrandt, qui voit plus loin que nos yeux humains, et dont la vision est toute
éclairée d'une sagesse faite de souffrance, de pardon, de bonté profonde et
magnifiée par la magie sublime du mystère.
44. Anatomie du Dr. Deyman, Amsterdam, 1656. Mais cette année est celle où
le malheur s'abat de tout son poids sur Rembrandt, et voici une oeuvre où nous
pressentons le drame de cette âme ravagée et hautaine. Une leçon d'anatomie: la
toile a péri en grande partie dans un incendie, il n'en reste qu'un fragment, dont
voici un morceau. Un croquis nous permet seul de juger de ce qu'était l'ensemble.
Est-il bien nécessaire de comparer avec l'Anatomie du Dr. Tulp, de 1632?
Maintenant, le sujet a pris une âpreté terrible. Le cadavre est un des morceaux de
peinture les plus inouïs que nous ayons de Rembrandt. Ce raccourci violent crie le
tragique de la mort, tel qu'il est affalé là, les pieds tournés vers nous, le ventre ouvert,
le cerveau mis à nu, les bras de plomb retombés, les lourdes mains crispées.
Remarquez la différence physionomique entre ces mains et les mains légères et
sensibles de l'opérateur. Les yeux du cadavre ne sont que deux grands trous
d'ombre. Et c'est une chose incompréhensible, que cette tête morte, fixée en
quelques tons, sans couleur, sans regard, sans souffle, nous révèle mieux que les
visages vivants, une énigme douloureuse où l'on se perd comme dans un abîme
sans fond.
C'est là que commencent les années les plus sombres de Rembrandt vieilli, mais
toujours invaincu, et qui se vengera du malheur par des oeuvres plus hautes et plus
glorieuses encore. C'est ce que je voudrais vous faire sentir demain.
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IV
Nous avons encore à suivre Rembrandt pendant les treize dernières années de sa
vie, les plus sombres et les plus glorieuses. Je vous rappelle qu'en 1656, il est
déclaré en faillite, en 1657 on vend tout ce qu'il possède, en 1658 ses collections
artistiques sont dispersées aux enchères. Il est dépouillé de tout. En 1660, sa fidèle
compagne, Hendrickje Stoffels, et son fils Titus, alors âgé de 19 ans, s'associent
pour entreprendre un commerce d'art. Ils peuvent ainsi secourir le vieux maître.
Celui-ci vit chez eux, il est en somme mis sous tutelle. Mais le malheur continue à
s'abattre sur lui. Hendrickje meurt peu après, à l'âge de 36 ou 37 ans, Titus continue
seul le commerce d'art, mais lui-même meurt à 27 ans, en 1668. Son père, désormais
complètement seul, n'a survécu qu'un peu plus d'une année à cette amère douleur:
il meurt en 1669, à l'âge de 63 ans.
Dans ces dix dernières années, il est vaincu, on lui a tout pris. Mais son âme ne
fléchit pas, son art ne déchoit pas. Malgré la destinée qui s'acharne sur lui, il suit
sa propre destinée, qui est de devenir toujours plus grand, plus passionné, plus pur.
Le chant de ses oeuvres monte plus haut, surgi d'abîmes plus profonds, dans un
sentiment encore plus large et plus intense de la vie et du divin. C'est comme un
soir splendide, sanglant, sombre et lumineux. Son atelier est vide d'accessoires: il
s'en passe. Il ne peint plus que l'homme. Sa technique se simplifie, comme ses
grandes compositions, réduites à l'essentiel. Il a un coup de brosse terrible et
fougueux. Les bons bourgeois disaient qu'il peignait avec une
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brosse à goudron. Il répondait, lui, et ce sont ses propres paroles: une oeuvre est
achevée quand le maître a atteint ce qu'il avait en vue. Tant pis si on ne le comprenait
pas, à cette époque où l'école hollandaise glissait rapidement vers la décadence et
devenait un art de salon. L'art de Rembrandt a d'ailleurs de plus en plus un fond
mystérieux, qui étonne et éloigne le bourgeois. On se moque des empâtements
furieux de ses toiles, on raconte d'un de ses portraits de femme qu'on pourrait le
soulever par le nez, tant la couche de couleur y était épaisse. Rembrandt laisse
dire, travaille comme il lui plaît et n'écoute que sa parole intérieure, celle qui brûle
au fond de lui-même. Ses tableaux ne sont plus faits pour être vus de près: quand
un visiteur s'approche trop de la toile, il l'écarte en lui disant que l'odeur de la couleur
est malsaine.
A ce moment, son moyen expressif par excellence, ce n'est plus la lumière, c'est
la couleur. Son instinct coloriste, si souvent contenu, éclate. Il avait reparu
quelquefois, par exemple à l'époque de la Ronde de Nuit, mais alors en liaison avec
le clair-obscur, le clair-obscur servant de champ de résonance aux notes colorées.
Mais voici maintenant que la couleur elle-même se déchaîne comme une formidable
symphonie, dans des fleuves de lumière, de flamme, de pierres précieuses en
fusion. Cette couleur a par elle-même une valeur musicale, spirituelle, analogue à
celle du clair-obscur. Ce que Rembrandt avait exprimé par le jeu des ombres et des
clartés, il l'exprime maintenant par la couleur pure, aussi mystérieuse et parfois
chargée d'une force vraiment démoniaque. Cette couleur, ces taches de couleur,
dans
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sa volonté d'expression intense et essentielle, il ne les fond plus, il les étale parfois
crûment avec le couteau à palette, il les écrase du pouce. Métier d'une audace et
d'une liberté extraordinaires! Tous les autres moyens sont subordonnés à celui-là,
ou même négligés. Rembrandt ne demande plus rien au geste, plus rien même à
la psychologie des visages, à la physionomie, qui semble se pétrifier, dans un aspect
d'éternité. C'est du moins le dernier mot de Rembrandt, le style des toutes dernières
oeuvres.
Son art, ainsi simplifié, n'a jamais été plus chargé d'âme. Chez Rembrandt, tout
procède désormais de sa vision intérieure, qui ne s'intéresse qu'aux valeurs
éternelles, qui sent l'homme comme on sent la mer, le ciel. Mais l'éternel, il ne le
cherche plus que dans l'homme. Ce n'est plus la lutte des ombres et de la lumière,
les ombres terrestres où la lumière surgit, comme une force mystique d'un autre
monde, comme une révélation divine: ce dualisme a disparu. Il n'y a plus de
révélation divine autour de l'homme. Le tragique n'est plus dans un conflit, il est
dans l'homme seul, un tragique inhérent à la vie même. La vraie dignité humaine,
c'est de reconnaître ce caractère tragique de la vie sans faiblesse, sans se raccrocher
à des illusions, de regarder fièrement, orgueilleusement le destin dans les yeux.
Oh! tout cela, je le lis dans les portraits que Rembrandt a faits alors de lui-même,
où l'on comprend comme il domine toute agitation superficielle, comme il s'appuie
sur une vérité qu'il sent profondément en lui. Mais cette fierté qu'il met à accepter
le destin, elle ne se fige pas en un dédain stérile, elle est toute illuminée
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de compassion, de bonté miséricordieuse. Et en même temps, et malgré tout, et
plus ardent que jamais, brûle en lui le désir, le désir fou qui ne croit plus à la
révélation divine de la lumière, mais veut pourtant dépasser l'homme, et que
Rembrandt verse dans sa couleur incandescente. Car c'est en elle que nous devons
le comprendre maintenant. Jamais la matérialité de la couleur n'a parlé plus
directement à l'âme. Aussi, je dois bien vous en avertir, la photographie est
impuissante à vous introduire dans ce monde magique.
45. Portrait du peintre, Vienne, vers 1657. Ce que j'ai de mieux à faire, c'est de
vous montrer les portraits de Rembrandt par lui-même. Il en a fait beaucoup dans
cette dernière période. Il ne songe plus à se costumer; il se peint dans sa blouse
de travail. Plus d'accessoires: la figure seule importe, tout se concentre sur elle.
(Les mains ne jouent plus aucun rôle). Il monumentalise son propre moi, en une
puissante synthèse des formes. Rien n'est calculé en vue d'un public, la vie
psychique se réfléchit en elle-même. Ces portraits sont des monologues. Dans ce
portrait-ci, la tranquille assurance s'accorde à la simplicité des moyens. C'est large
et magistral. On sent l'homme qui a fait l'expérience de la vie, le front s'est creusé
de rides, assombri, le regard et la bouche sont d'une fermeté grave, mais sans
aucune dureté.
46. Portrait du peintre, New York, Frick, 1658. Plus grand que nature. Le masque
a été modelé par toutes les années vécues. On dirait un patriarche, ou le monarque
de la peinture. Son empire est bien à lui. Ses yeux un peu plissés, regardent à peine,
bien au-dessous de lui, l'agitation du petit monde hostile. Il y a quelque tristesse
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dans son expression, mais nulle amertume. Il pense: que voulez-vous, c'est ainsi,
les hommes sont comme cela. Dans son calme souverain, le vieux lion sait bien ce
qu'il est. Aucune raideur hautaine, il est nonchalamment assis, la main gauche tient
négligemment une canne, qui pourrait être un sceptre. Mais la conscience de soi
lui donne un aspect grandiose. La couleur se résume en larges accords: manteau
rouge, robe jaune, chemise blanche.
47. Portrait du peintre, Londres, Duc de Bucclench 1659. Ici, la tête ardente surgit
tout à coup de l'ombre, pleinement éclairée. D'un accent plus aigu, plus violent,
presque misanthropique. On devine une souffrance cachée, qu'il domine. Portrait
étrangement pénétrant et émouvant. Plus rien qui rappelle l'orgueil du conquérant.
Le destin a labouré ce visage, l'a brûlé de son feu, mais n'a pas brisé l'homme. La
bouche résignée se retire entre les joues molles, le nez curieux semble flairer, et
sous le front anxieux porté en avant, deux petits yeux comme des charbons ardents
nous regardent du fond de leurs orbites sombres. Mais la fièvre, il l'enferme en
lui-même. Il a scruté toutes les apparences, et le trésor amassé dans ses explorations
incessantes, c'est en lui qu'il le garde. Cet original, cet avide pécheur de perles, ce
gaillard à l'aspect fruste et qui a des côtés si affinés, cet indomptable solitaire a vu
le fond de la vie, et dans son cerveau de titan il en concentre une image unique,
sub specie aeternitatis.
48. Portrait du peintre, Londres, vers 1659. Les traits commencent à s'empâter
avec l'âge, les joues deviennent flasques, le nez s'arrondit, les cheveux blanchissent.
On
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ne croirait pas que ce Rembrandt n'a que 53 ou 54 ans. Ici, il est d'une bonhomie
presque joviale, sans aigreur, les yeux ont un regard amical, où pétille un peu
d'ironie, tout juste ce qu'il faut de scepticisme et d'ironie pour que la sagesse soit
complète.
49. Portrait du peintre, Aix-en-Provence, vers 1659. Mais le voici tel qu'il nous
apparaît encore vers le même moment, dans une étude brossée de façon sommaire
mais décisive. Il nous regarde avec des yeux mornes qui donnent le frisson. C'est
comme un drapeau déchiré. Il est tout à coup devenu un vieillard.
50. Portrait du peintre, Louvre, 1660. C'est au plus profond de sa détresse qu'il
a fixé cette face ravagée: une expression momentanée. Mais il se surmonte. Dans
ce Rembrandt non rasé, enveloppé de sa large robe d'atelier, un bonnet blanc sur
le crâne chauve, au travail devant son chevalet, le calme est revenu, la douleur
s'est tassée en lui, comme la lie se dépose au fond du verre. Un géant sombre, un
somnambule, une partie seule du visage d'ombre baignée d'un flot de lumière. Il
est tout rempli de son empire, qui n'est pas de ce monde. Il n'entend pas les
murmures autour de lui. Il ne reste qu'une grande tristesse, dans ce coeur violent
et doux, mais comme il est maître de lui, sûr de lui, ferme comme un roc, malgré
l'âge qui bouffit ses chairs. Le front s'est contracté, la bouche garde ce pli de sagesse
un peu amère et ironique, où il y a aussi de la résignation et de la bonté. Et le regard,
qui a l'air de voir du fond de la nuit, a toujours la même acuité, la même décision,
un regard qui constate et qui pense.
51. Portrait du peintre, Londres, Lord Iveagh, vers 1663.
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Le portrait le plus tranquillement fier et le plus naturellement imposant que nous
ayons de lui. Il tient en main les attributs de son art, mais les yeux crépusculaires
n'observent pas. Portrait méditatif, avec le reflet de la pensée, de la vie intérieure,
sur cette face calme. Il vous impose le silence, par ce silence qui l'enveloppe et la
sérénité de ce visage, le visage d'un homme qui a beaucoup vu, beaucoup aimé,
beaucoup souffert, et en qui la volonté toujours droite, indéfectible, a conquis la
paix. La solitude l'entoure d'une sorte d'atmosphère sacrée. Il faut aimer le silence
et la solitude pour l'exprimer ainsi. La silhouette est d'une simplicité grandiose. C'est
plus que jamais le vieux lion. Après une existence de lutte, mûrie et puissante, il se
sent vainqueur: la richesse extérieure ne le séduit plus, il est riche de sa vie intime
où il voit la beauté des choses dans leur unité même, non plus dans leurs
apparences. Il sait. Ainsi, quand il a tout perdu, quand on lui a tout pris, jusqu'à son
bonheur, mais que le renoncement à toute illusion l'a rendu plus héroïque encore,
ainsi était le Rembrandt qui peignait ses oeuvres les plus hautes, le Rembrandt qui
venait d'achever le tableau des Syndics des Drapiers, l'Olympien à l'âme purifiée
et claire malgré tout.
52. Titus lisant, Vienne, vers 1656. Retournons un peu en arrière pour reprendre
l'ordre chronologique. Ce Titus est l'un des portraits les plus impressionnistes que
nous ayons de sa main. Le sujet le plus ordinaire, un jeune garçon lisant, prend une
grandeur mystérieuse, les reflets d'une lumière d'extase en font une image de vie
intérieure. Alors que généralement la lumière et l'ombre partagent la figure, ici une
clarté flottante
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disperse ses taches mobiles, et dans une facture de la franchise la plus hardie, le
clair-obscur est d'une extrême délicatesse. (Ceci est encore antérieur à la période
où Rembrandt s'exprime surtout par la couleur).
53. Le Christ, Philadelphie, Johnson, vers 1656-58. Le Christ est toujours présent
dans l'imagination du Rembrandt d'alors, il y revient constamment: un Christ
purement homme, sans attributs divins, incarnant l'idéal évangélique du vieux peintre.
Il semble bien qu'il se soit inspiré de la réalité, qu'il ait pris comme modèle un Juif
de son voisinage, qu'il a élevé jusqu'au type. Ce n'est plus un type schématique,
comme dans les oeuvres de début, mais un individu, dont il a fait une synthèse
d'humilité, de tendresse, de compassion, de tristesse spirituelle, d'amour.
54. Vieille femme se coupant les ongles, New York (Altmann), 1658. Dans un
fauteuil, devant son lit. Pour l'extraordinaire grandeur de conception qui distingue
les oeuvres de cette époque, il suffit de se reporter à ceci: un sujet quelconque, et
même trivial, mais comme le sujet importe peu! Rembrandt a toujours eu une
prédilection pour les figures de vieillards. Il les charge maintenant d'une étrange
gravité, comme si c'était des images du destin. Pensez à ce que faisaient les autres
Hollandais d'une pareille scène de genre, de petits tableaux de salon. Ici, par la
façon dont la vieille est assise et par le traitement large des plis de la robe et de la
coiffure, Rembrandt atteint un effet monumental, héroïque, qui fait penser à
Michel-Ange. On croirait voir une sibylle. Elle est d'une noblesse biblique. Le visage
songeur, solidement établi à grands coups de
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brosse, semble éclairé par le dedans. Le coloris est d'une richesse et d'un éclat
merveilleux.
55. Hendrickje Stoffels, Berlin, vers 1658-59. Pour sentir l'évolution de Rembrandt,
comparez à un portrait de Saskia: plus de parures, le costume, n'est pas détaillé
soigneusement, le peintre évite les formes capricieuses, mouvementées. Les plis
tombent en larges masses, très simples. Appuyée à la fenêtre, elle nous regarde
avec un sourire amical, où il y a une nuance de mélancolie paisible. La robe est
indiquée à grandes touches non fondues, ce qui fait ressortir mieux encore la
plastique de la tête.
56. Saint-Mathieu l'Evangéliste, Louvre, 1661. Une des expressions les plus
prenantes du sentiment religieux. L'ange, sans ailes, a doucement posé une main
sur l'épaule de l'Evangéliste, et lui murmure les paroles divines. Mais tandis que
dans la tradition l'acte de l'inspiration par l'Ange était représenté de façon matérielle,
Rembrandt a spiritualisé, sublimé le motif: Saint Mathieu ne semble pas recevoir
de l'extérieur le message qu'il fixe dans son évangile, il n'a pas l'air de se douter de
la présence de l'Ange, il écoute la voix au fond de lui-même. Les yeux voient un
autre monde. Le geste de la main sur la poitrine a une force expressive très
individuelle. Jamais peut-être Rembrandt n'a peint des mains qui aient plus de
caractère, dans une technique impressionniste. Tout le tableau d'ailleurs est peint
en pleine pâte.
57. Les syndics des drapiers, Amsterdam, vers 1661-62. J'en arrive aux oeuvres
capitales des dernières années. Un tableau de régents, portrait de groupe. Mais
cette
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fois, Rembrandt ne s'est pas abandonné à sa fantaisie, il a accepté la tradition
hollandaise du portrait collectif dans tout ce qu'elle a de plus positif. Plus rien du
fantastique de la Ronde de Nuit. Pas autre chose que les portraits. La donnée a été
traitée de la façon la plus simple, dans une composition qu'on ne pourrait imaginer
plus naturelle. Les syndics sont assis derrière une table au tapis rouge, cinq
personnes respectables, pareillement habillées, en noir, coiffées de chapeaux noirs
à larges bords. Les cols sont d'un blanc uni, sans dentelles. A l'arrière-plan, moins
en évidence, et tête nue, se tient le commis. Une lumière ambrée et chaude
d'automne tombe de gauche. Il semble qu'ils doivent trancher un litige, et que les
comparants sont dans la salle. Le plus âgé des syndics s'est à demi redressé, la
main dans un livre, le président appuie sa démonstration d'un geste très mesuré,
du dos de la main sur le livre ouvert devant lui. Les autres syndics, avec des
expressions finement nuancées, jugent de l'effet de ses paroles sur les comparants,
expressions où domine, comme chez Rembrandt lui-même, une bonté tempérée
par une légère pointe d'ironie. Physionomies ouvertes et sympathiques, toutes
également mises en valeur, sans aucun parti pris.
La mise en page et l'ordonnance de la composition, présentée de front, sont d'une
sûreté de structure large et solide, avec ces têtes qui se penchent insensiblement
vers le centre, les deux figures de coin et celle du fond, au milieu, plus droites. Rien
n'est appuyé, la mimique est on ne peut plus sobre. Les personnages nous regardent
sans nous fixer. Nulle emphase, rien
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d'énigmatique, pas plus dans l'arrangement que dans l'emploi des moyens picturaux.
Et pourtant, le développement des valeurs tonales du coloris est d'un art
prodigieux. On ne comprend pas comment ces blancs (ivoire fondu!) et ces noirs
puissent être aussi riches, aussi nourris, aussi savoureux, aussi sonores, mais
toujours tenus par l'ensemble, sans qu'une note trop forte parle pour elle-même. Et
tout s'harmonise dans la lumière et dans l'air sensible, tout est peint dans
l'atmosphère, sur le fond bronzé des boiseries. L'accent de lumière plus vif tombe
sur le tapis rouge au coin de la table. Des gammes insaisissables de gris chauds,
parfois un peu roussis ou tournant au gris-vert, relient les tons les plus chantants.
D'ailleurs, la facture du tableau échappe à l'analyse. Elle tient de la magie. - Ce
qu'on voit bien, c'est que la couleur est travaillée en pleine pâte, avec une décision,
une maîtrise inouïe, mais sans que le peintre se laisse entraîner, il n'a rien d'un
improvisateur, d'un ‘fa presto’, chaque coup de pinceau est médité, chaque touche
à la fois large et concentrée. Les mains par exemple, ne sont pas strictement
dessinées, leur structure n'est pas nettement, patiemment analysée, et cependant,
on voit leur structure, leur relief. Il en va tout autrement que chez beaucoup
d'impressionnistes: ici, le ton a toujours son volume, ses dessous, ses résonances
en profondeur. Et les tons les plus sombres, ou ceux qu'on croirait neutres, sont
aussi splendides que les plus lumineux. La force et la délicatesse sont unies.
On a une impression directe de vie, - cette chose indéfinissable: la vie! Et c'est
pourquoi il y a tout de
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même du mystère dans cette oeuvre où rien n'est laissé dans l'ombre et qui n'est
cette fois qu'une réalité sans phrases, sans sous-entendus.
Ce n'est peut-être pas l'oeuvre la plus géniale de Rembrandt, si l'on entend par
là une oeuvre qui nous frappe par quelque trait tout à fait inédit et surprenant, mais
je crois bien que c'est son oeuvre la plus parfaite. Tous les problèmes qui l'avaient
préoccupé au cours de sa carrière, ils sont ici résolus, jusqu'aux plus difficiles, mais
résolus dans la synthèse la plus naturelle. Elle a le même caractère impérial que le
portrait chez Lord Iveagh, qu'il peignait peu après. C'est bien le couronnement de
toute une oeuvre.
Comme art de peindre, il n'y a qu'un tableau ou deux de Velasquez qui soient
comparables à ceci. Mais chez Rembrandt il y a tout de même une plus grande
richesse de ce sens humain, qui laisse en nous des échos intimes plus étendus.
Comme le peintre hollandais Joseph Israëls revenait d'Espagne et ne pouvait parler
qu'avec enthousiasme de Velasquez, quelqu'un lui demanda: Est-il donc plus grand
que Rembrandt? Et Joseph Israëls, dardant sur lui son petit oeil rond, répondit: N'en
croyez rien, il n'avait pas en lui toutes ces montagnes et ces vallées! - Et c'est bien
cela. La différence qu'il y a entre les Syndics des Drapiers et les Méninas ou les
Fileuses de Velasquez, je ne saurais point l'expliquer, pas plus que je ne saurais
expliquer pourquoi un quatuor de Beethoven me prend plus que telle ou telle autre
oeuvre musicale. Mais je sens bien ceci: c'est qu'il n'émanerait pas une grandeur
aussi mystérieuse des Syndics des Drapiers, si Rembrandt n'avait pas
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parcouru auparavant toutes les montagnes et les vallées, toutes les régions du
drame humain, de l'amour, de la souffrance et du rêve.
58. La fiancée juive, Amsterdam, vers 1668. Et cependant, je me demande si les
oeuvres des toutes dernières années ne sont pas plus géniales. En tout cas, ici, je
me trouve devant l'inexprimable, et vous m'excuserez si je me montre fort sobre de
commentaires. Que représente ce tableau, qu'on a appelé ‘La Fiancée juive’? On
en a donné diverses explications, les uns y ont vu tel ou tel sujet biblique, d'autres
des portraits. Cela nous importe en somme assez peu. C'est un homme qui se
penche avec amour vers une jeune femme et lui pose doucement une main sur
l'épaule, une autre sur la poitrine. La femme touche timidement cette main de la
sienne. Ils sont tous deux habillés très richement. Le sujet n'est rien moins que
religieux, mais l'immobilité des figures donne à la scène une sorte de solennité
sacrée. Cette immobilité est caractéristique des toutes dernières oeuvres de
Rembrandt: les personnages semblent se pétrifier comme des symboles. Ici, leurs
regards ne se rencontrent même pas. Nulle indication d'espace. Le groupe, de
grandes dimensions, s'ordonne dans une forme pyramidale. Chez la femme, une
expression voilée, rêveuse, et confiante. L'homme, plus âgé, la regarde avec une
tendresse mêlée de mélancolie. Cette femme, à la robe éclatante, il la tient
précieusement comme un trésor. Le visage respire la sagesse calme d'un homme
qui a fait l'épreuve de la vie et qui porte en lui le poids de la pensée. Le trésor qu'il
trouve maintenant, loin de toute lumière mystique, c'est la nature instinctive,
ignorante, spontanée.
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Mais l'essentiel dans ce tableau, c'est la couleur. Je devrais pouvoir vous placer
devant l'original, - il est vrai qu'alors je n'aurais plus qu'à me taire. Les formes sont
accessoires, la lumière est accessoire, c'est la couleur qui dit tout. Elle a, par
elle-même, une puissance d'évocation spirituelle vraiment formidable. De même
qu'on parle de poésie pure, on peut parler ici de la couleur absolue. Elle ne sert
même plus à rendre les substances, à spécifier les étoffes. Elle n'a pas d'autre rôle
que celui dévolu à la musique. La robe de la femme est rouge, celle de l'homme
verte, ses manches sont jaunes. Mais ce sont des couleurs comme on n'en avait
jamais vues, des coulées d'un émail cuit, des rubis et des topazes, de l'ambre fondu,
des tons de vieux cuir doré, tout cela brûlant de passion, avec des ruissellements
de reflets magiques, des nacrures de perles, et comme palpitant d'un feu mystérieux
qui serait sous les couleurs. Je le répète, c'est une des oeuvres les plus
indescriptibles qui soient.
59. L'enfant prodigue, Leningrad, vers 1668-69. Je termine par cette oeuvre,
peut-être la dernière que nous ayons de Rembrandt, et peut-être la plus prodigieuse
de toutes. Un très grand tableau, où la couleur est comme maçonnée, à surface
rugueuse, étalée parfois par le couteau à palette.
Rembrandt avait déjè traité plusieurs fois le sujet. Ici, il s'est écarté du texte de
la Bible, qui raconte que le père avait vu venir son fils de loin. Il a imaginé aussi ce
motif nouveau: que le vieillard est aveugle. Il accueille son fils repenti à la porte de
sa maison. Il est vu de face, la plus forte lumière tombant sur son front et sa barbe
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blanche. Il est vêtu d'un manteau rouge d'où. dépassent les manches jaunes. Le
fils prodigue, qui a gardé les pourceaux, qui a touché le fond de la misère humaine,
s'est abattu sur les genoux avec un repentir farouche, et cache sa tête rasée et
comme rongée, sa tête de forçat pouilleux dans le sein de son père, comme la
brebis égarée qui aurait retrouvé son étable. Sous son lamentable vêtement en
lambeaux, on voit saillir ses pieds boueux, déchirés par la route. Et le père aveugle,
dans un magnifique mouvement de bonté qui pardonne et bénit, tâte de ses vieilles
mains raidies le pauvre dos de son fils.
La composition est en dehors de toute règle. Le groupe principal est reculé à
gauche, et forme un bloc, de contour tout uni. L'autre partie du tableau est occupée
par trois personnages, deux verticales rigides et un homme assis au mileu. Aucune
connexion ne les relie entre eux. Chacun regarde le groupe du père et du fils, et
concentre l'attention sur lui. Ils forment un choeur immobile, à moitié dans l'ombre.
Les regards mêmes sont immobiles Aucun geste dans le silence de cette atmosphère
tragique. La femme appuie la tête à la porte, et l'on ne voit d'elle que cela. Le frère
est assis. L'homme tout droit debout à droite, dans un manteau rouge qui rappelle
celui du père, témoin muet lui aussi, semble un sage qui médite, qui voit le passé
et l'avenir, une espèce de mage. Ces figures ont aussi un contour très simple, des
blocs. Cette pétrification leur donne quelque chose d'abstrait, de supérieur à
l'individuel.
Encore une fois, l'éloquence du tableau réside surtout dans sa couleur. Il faut
s'imaginer par exemple l'opposition des haillons du fils prodigue avec le rouge du
manteau,
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un rouge splendide, non rompu, d'une seule masse.
Remarquez que les yeux mêmes semblent morts: tout est intérieur, tout se passe
au fond des coeurs, et la couleur seule chante ce que les mots ne pourraient
exprimer. La couleur est devenue de l'âme. La peinture n'est jamais allée au-delà.
Ce qu'elle chante, cette couleur, c'est la beauté de la miséricorde, ce que Rembrandt
devait trouver de plus divin dans l'homme. C'est là la dernière parole de Rembrandt.
Après lui il n'y a plus eu, dans l'art de la peinture, une révélation humaine aussi
complète. Dans les générations qui suivirent, il n'a été donné de la prolonger qu'à
la musique.
Je ne sais pas ce que je pourrais encore ajouter. Ce qui importait surtout, c'était
les oeuvres qui ont passé sous vos yeux. J'ai essayé simplement de vous faciliter
quelque peu l'accès de leur esprit. Je me rends bien compte de mon impuissance
à traduire en mes discours l'art de Rembrandt. Mais si je me suis hasardé à vous
parler de lui, c'est que je crois, sans aucune fatuité, que quand on parle d'un sujet
qu'on aime, il peut arriver qu'on apprenne quelque chose aux autres. Quelqu'un a
dit que la vraie culture, c'est ce qui reste quand on a oublié la matière des leçons.
Le seul souhait que je forme, c'est que lorsque vous aurez oublié tout ce que j'ai
raconté ici, il vous en reste pourtant quelque chose, qui revivra en vous quand vous
serez devant un tableau de Rembrandt. C'est tout ce que je désirais atteindre, et il
ne me reste qu'à vous remercier de votre attention si bienveillante.

1930
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William Blake

Op 12 Augustus zal het honderd jaar geleden zijn, dat de mystieke dichter en
kunstenaar William Blake op zeventigjarigen ouderdom te Londen den geest gaf.
Te dier gelegenheid zwelt een uitgebreide Blake-literatuur aan. Bij zoveel
commentaar voelt men zich wel het dankbaarst gestemd jegens die uitgevers, die
ons de kennismaking met het werk zelf vergemakkelijken. Vooraan komt dan het
statige en mooie boek van Darrell Figgis, The Paintings of William Blake (bij Ernest
Benn te Londen). Het brengt ons een sympathieke en zorgvuldig bewerkte
levensbeschrijving, benevens een keur van honderd goede afbeeldingen naar Blake's
kleurdukken, aquarellen en schilderijen. De bibliographie (blz. 113) wijst alleen op
het voornaamste, wat ze juist heel bruikbaar maakt; toch verwondert me, dat het
boek van Swinburne daarin niet opgenomen is: het dagtekent wel van 1866, en
mag, wat de feiten betreft, natuurlijk niet meer up to date heten, - maar het oordeel
van zulk een dichter zou men toch niet graag missen.
Ik herdenk met welk een geestdriftige gretigheid ik wekenlang mijn hart ophaalde
aan de grote uitgaaf in drie delen van Edwin John Ellis en William Butler Yeats, toen
die in 1893 verscheen. Het rondtasten in den doolhof van den tekst vermoeide me
spoedig, maar wat een direct pakkende taal spraken de tekeningen!
Sindsdien heb ik me wat meer moeite getroost, om dieper in den geest van den
dichter te geraken, en nu brengt me het boek van Darrell Figgis weer voor een groot
aantal werken van den tekenaar en schilder. Wie
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van ons beiden is ondertussen zoveel ouder geworden, Blake of ik zelf? Hoe fel
treffend ook, kunnen de meeste dier platen me althans geen onverdeeld genot meer
geven, Waar is de vlam, die zo licht oversloeg, - van uit het werk of van uit mezelf?
Ik kan alleen zeggen, dat me thans den dichter nog meer betekenis dan den
beeldenden kunstenaar schijnt toe te komen.
Wat er van zij, iets toch blijft er voor mij in onverflauwde glorie staan: de man.
Alleen in de legenda aurea der heiligen zijn er aan te treffen, die zich zo geheel
door hun innerlijk leven hebben laten leiden, die zo onvoorwaardelijk hebben
geluisterd naar den logos, die diep in hen brandde, zo uitsluitend gehoorzaamd, in
al hun woorden en daden, aan de binnenste stem. In dat opzicht is er bij hem geen
enkele afwijking, geen enkele zwakheid aan te wijzen. De rechtvaardige volgde zijn
weg.
Voor wie het van buiten bekijkt mist dat levensverloop allen glans. Hij was een
tekenaar en plaatsnijder, die nu en dan wat schilderde, en ook in vele kleine en
grote gedichten onmiddellijker uiting vond voor zijn innerlijke ervaringen, - waarbij
hij nooit wat anders heeft willen uitspreken dan de wereld van zijn eigen mystiek,
de apocalypsis van zijn ziel. Half kunstenaar, half werkman, heeft hij te Londen als
een werkman geleefd, een lang en zwaar leven van onafgebroken, taaien arbeid.
Hij kende roem noch bijval, verkocht zijn platen voor een appel en een ei aan enkele
vrienden en beschermers, bleef altijd arm, moest van dag tot dag zijn bete broods
veroveren, onvermoeid. Er werd hem eens voorgesteld om leraar in de koninklijke
familie te worden, maar hij wilde zijn eigen meester blijven en sloeg het aanbod af.
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Hij huwde een meisje dat even arm was als hij zelf, en hem steeds met
kalm-heldhaftige liefde bijstond, tot hij oud van jaren in haar armen stierf.
Maar binnen in hem gloeide en flakkerde voortdurend de meest intense, de
verbijsterende verbeelding van een ziener en een profeet. Zìj heeft hem gemaakt,
zijn geheel wezen geboetseerd. Zìj is zijn werkelijkheid.
Zijn oudere broer en zijn vader hielden van Swedenborg, en als kind hoorde hij
ze dikwijls over den Zweedsen mysticus praten, die veel aanhangers in Engeland
gewonnen had. Toen hij vier jaar was ging hij aan 't huilen, daar God door het venster
in zijn kamer was komen binnenkijken. Drie jaren later kreeg hij slaag van zijn vader,
omdat hij beweerde, te Peckham Rye engelen met vleugels, schitterend als sterren,
in een boom te hebben gezien, en een ander maal was t' zijn moeder, die hem
tuchtigde, omdat hij in de velden Ezekiel had ontmoet. Een visionair in Zweden was
blijkbaar heel wat anders dan een visionair in eigen huis. Maar dergelijke
verschijningen hebben William Blake zijn leven lang begeleid.
De knaap begon te tekenen, te schilderen, te dichten, werd in de leer gedaan bij
een plaatsnijder, kwam dan in de schilderklas van de Royal Academy, waar hij het
niet lang kon uithouden; en zijn huwelijk, in 1782, toen hij vijf-en-twintig was, sluit
zijn vormingsperiode af.
Daar begint dan de ingespannen, eentonige strijd om het bestaan. Toch is het
zijn graveerwerk niet, hoe veelvuldig ook, dat eerst de voornaamste plaats inneemt:
gedurende een twintigtal jaren zal hij vooral in de poëzie bevrijding zoeken.
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Hij gaf zijn boeken zelf uit, tekst, versiering en illustratie van elke bladzij zijnde
naar een eigenaardig procédé van hem samen gegraveerd. Soms werd de plaat
daan nog eigenhandig gekleurd, soms ook beproefde hij in kleuren te drukken. Het
is ongelooflijk, bij zulk een moeizame werkwijze, hoe hij zoveel kon voortbrengen,
buiten het ambachtswerk voor den kost, dat het grootste deel van den dag moest
vullen. Zijn vrouw hielp hem bij het kleuren en drukken. Dikwijls stond hij midden in
den nacht op, in een aanval van inspiratie, en dichtte bladzij op bladzij, terwijl zijn
vrouw geduldig zijn hand hield om hem zoveel mogelijk te stillen.
De Poetical Sketches zijn van 1783, de Songs of Innocence van 1789. Daarop
volgen dan de profetische werken, waaronder The Marriage of Heaven and Hell,
van 1790, en de uitgebreide mythische gedichten, die tegen het eind van die periode
hun bekroning vinden in de drie grootste en machtigste: Vala, Jerusalem en Milton.
Milton is gedagtekend 1804, aan Vala en Jerusalem werd tot in de jaren 1810 nog
verder gewerkt.
Maar in de laatste twintig à vijf-en-twintig jaren van Blake's leven wordt de
dichterlijke productie schaarser en krijgt de artistieke de bovenhand. De laatste
werken zijn daar ook de verhevenste en mooiste, n.l. de Inventions to the Book of
Job (1825) en de tekeningen voor de Divina Commedia van Dante.
Toen dat vurige leven een eind nam waren de laatste uren nog stralend van
geestelijke verrukkingen en extatische visioenen.
Profeet van de algehele vrijheid, die alleen het recht van de teugelloze verbeelding
erkent: hoe is die midden
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in die eeuw van rede en redenering gevallen, waar zo weinig plaats aan de ziel
werd overgelaten? Zeker was er behoefte aan een reactie, en velen grepen al naar
Swedenborg. Blake's mystiek heeft in 't begin diens invloed ondergaan, iets later
ook dien van Jakob Böhme (vertaald in 1764), en de zangen van Ossian (1762)
hebben hun nevels vol onbepaalde vormen over zijn geest laten trekken. Maar hij
verschijnt als de eerste volbloed romanticus, en is onmiddellijk een uiterste
verschijning van de romantiek, zoals er zelfs na hem, Coleridge en Novalis
meegerekend, geen even absolute meer zijn zal. Iets van dien aard zou men eerst
terugviden bij den Rimbaud van Une Saison en Enfer, bij Maldoror, bij sommige
zogenaamde surrealisten in dicht- en schilderkunst van den allerjongsten tijd.
Zelfs de grilligste romantische dromen hebben toch nog een aardsen vorm
aangenomen, bewegen zich niet geheel buiten de levende werkelijkheid. Maar voor
Blake is er geen andere werkelijkheid dan de schepping van zijn avontuurlijkste
fantasie: zij is de eeuwige werkelijkheid. Niemand heeft even stelselmatig het credo
quia absurdum toegepast. Niemand heeft zich met zoveel razenden toorn gekeerd
tegen de Verlichting, tegen de rede. Een nieuwe wereld, door andere stervelingen
niet vermoed, verrees uit zijn verbeelding, en zijn woorden waren slechts echo's uit
dat onbekende overgewaaid. Ik weet geen mystisch dichter, die zo volkomen
verloochend en vergeten heeft wat de mensen realiteit noemen.
Aan zijn wereld twijfelde hij nooit, en geen ogenblik wankelde zijn vertrouwen in
zich zelf. Wie anders voelden of dachten waren domkoppen of schurken. Zijn haat
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voor Newton, Locke, Voltaire, Rousseau, was alleen gelijk aan zijn verachting
voor Tiziaan, Rubens, of den doorluchtigen dictator der Engelse kunst in dien tijd,
Sir Joshua Reynolds.
Zijn visioenen zijn geen dichtersdromen, geen spel waar het verlangen naar
wijdere ruimte zich in vermeit: Blake bezat de vaste zekerheid, dat ze uit een andere
sfeer kwamen, de enig ware, en hij zag ze werkelijk. Ze waren bij hem zo normaal,
dat we zelfs niet van hallucinatie kunnen spreken. Zijn werken mochten gek lijken
(en dan nog met het voorbehoud van Polonius: ‘though this be madness, yet there
is method in 't’, en daar voeg ik gaarne de woorden bij van niemand minder dan
den evenwichtigen Wordsworth: ‘There is something in the madness of this man
that interests me more than the sanity of Lord Byron and Walter Scott’), maar op
niemand maakte de persoon van William Blake den indruk van krankzinnigheid.
Alle getuigenissen stemmen hierin overeen. Iemand die hem goed kende, Samuel
Palmer, noemt hem ‘of all men whom I ever knew, the most practically sane, steady,
frugal and industrious’. Hij was een kloek en gezond man, met niets van een asceet,
en de redelijkste mens in den gewonen omgang. Hij erkent, dat hij zelf niet altijd
zijn visioenen begrijpt, bovennatuurlijke wezens kwamen hem soms verzen dicteren,
die hij zelf niet ten volle verklaren kon. Hij dacht er dan ook niet aan, er een enkel
woord aan te verbeteren. ‘The eye sees more than the heart knows’, schrijft hij onder
een van zijn tekeningen.
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II

Het geloof, dat die andere wereld bestond, en zelfs de enig ware was, heeft zich
dan uitgebreid tot al wat zijn ogen trof. Het minste ding werd een symbool, en het
werkelijke daarin was uitsluitend de geest. Als Blake in de zon een koor van engelen
zag, dan bedoelde hij dat niet als een metafoor: de zon wàs een koor van engelen.
Toen hij eens zijn werken tentoonstelde, schreef hij in de voorrede van den catalogus:
‘I assert for myself that I do not behold the outward creation... I question not my
corporeal eye, any more than I should question a window concerning a sight. I look
through it, but not with it’. Hij verwierp eenvoudig het getuigenis van onze zinnen, ze bedriegen ons, het klaarblijkelijke komt alleen van den geest. Met een
onverbiddelijke logica ging hij tot de uiterste gevolgen: de menselijke geest alleen
ís. Ik zei daareven niet genoeg: het symbool is eigenlijk geen symbool meer, het ís
het verzinnebeelde. Het mysterie der Eucharistie strekt zich tot alle dingen uit. Zo
zingt hij in zijn Auguries of Innocence die woorden, die enkele dagen geleden op
zijn gedenkteken gebeiteld werden:
To see a world in a grain of sand,
And a heaven in a wild flower,
Hold infinity in the palm of your hand,
And eternity in an hour.

Er is een onbekende wereld, die vóór die onzer zinnen bestond, de enige die waarlijk
bestaat, en waar we slechts
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schaduwen van zien, nu en dan in den tijd en de ruimte waarneembaar. Die
onbekende wereld lééft voor Blake's innerlijk oog.
Het is niet makkelijk hem daar te volgen. Alle verband met oude theogonieën
ontbreekt. Het komt me zelfs voor, dat daar nooit sprake is van een God: het heelal
wordt bestuurd door wat Blake de Eeuwigen noemt. De Geest van den Universelen
Mens was eerst één met het Al, maar Urizen heeft er zich van afgescheiden - wat
zeggen wil, dat rede en verbeelding uit elkaar gingen, vanwaar het verval in de
wereld van tijd en ruimte, - en Urizen heeft zich dan verder ontwikkeld, door vele
tijdvakken heen. Uit hem hebben zich weer andere wezens losgewonden, en uit elk
zijn emanaties ontstaan, die bepaalde namen dragen, maar zich wijzigen, in elkaar
vloeien en dan weer met andere namen aangeduid worden. Zo heet de gevallen
Universele Mens Urizen, maar soms ook Albion, en de vrouwelijke emanatie van
Albion heet Jerusalem. We dwalen door die onoverzienbare opeenstapelingen van
mythen, die eindeloze, chaotische schepping samengesteld uit onwezenlijke
bouwstoffen, waar we geen besef van hebben. Onontwarbare allegorische rebussen
trekken aan ons oog voorbij, die ons ten slotte maar weinig zeggen. De
verschijningen wisselen en gaan in elkaar over, als we ze menen te grijpen worden
ze weer door duisternis opgezogen. Maar Blake bewoog zich gemakkelijk onder
die menigten van spoken, die hij van aangezicht tot aangezicht kende.
Hij ware in opstand gekomen tegen het idee, om zijn intuïties in een leer samen
te vatten. Dat was goed voor
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Swedenborg, ‘den gevallen engel’, ‘een Samson door de Kerken geschoren’. ‘Elke
beperking is kwaad’, zei Blake, daar de menselijke geest toch oneindig is. Tot den
Mens spreekt hij in The Everlasting Gospel:
Thou also dwell'st in Eternity;
Thou art a Man, God is no more;
Thine own humanity learn to adore.

Een eigenaardige zijde van dat geloof is de toepassing op de moraal. In het eeuwige,
ongescheiden leven zijn geen tegenstellingen van goed of kwaad, hemel of hel. En
daar onze verlangens onze enige herinnering aan de eeuwigheid zijn, moeten we
trachten ze uit te breiden en te bevredigen. Een van zijn Proverbs of Hell luidt:
‘Sooner murder an infant in its cradle than nurse unacted desires.’ Aan de zedelijke
wet gehoorzamen is uit den boze, en dit geldt niet alleen voor Uebermenschen.
Blake's genegenheid gaat tot alle opstandelingen, in de eerste plaats tot den Satan
van Paradise Lost. Priesters en koningen zijn tyrannen. Weg met de tien geboden!
‘I tell you,’ heet het in The Marriage of Heaven and Hell, ‘no virtue can exist without
breaking these ten commandments. Jesus was all virtue and acted from impulse,
not from rules.’
Laat dus de liefde volkomen vrij: vreugde en genot zijn heilig!
Bij dien man, wiens hele leven gewijd was aan het werk en betrachting van wat
hij voor zijn hoogsten plicht hield, vindt die anarchistische zedeleer een correctief
in de idee zelf der liefde: we moeten onze verlangens
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aan haar opofferen, niemand leed aandoen, beledigingen vergeven, elkaar helpen,
want allen te zamen zijn we de eeuwige mens.
Wat nu de kunst betreft, ze leert ons de andere, de echte wereld te benaderen.
Tekenen van het oorspronkelijke leven zijn overal verspreid: wie daar met zijn zinnen
in opgaat reikt niet hoger dan de ene of andere Tiziaan, maar van heuse kunst kan
eerst sprake zijn, als die tekenen gevat worden door den geestelijken zin, de
verbeelding, deel van het goddelijke. Die kunst is dan enige godsdienst: zij alleen
ziet het licht der eeuwigheid achter het bedrog der natuur.
Nu blijft het wel zeer merkwaardig, dat William Blake in het teken- en schilderwerk
dat zijn visioenen openbaart, het vage verafschuwt, niets anders wil kennen dan de
bepaalde lijn, niet alleen de bepaalde, maar de ongebroken, doorlopende lijn.
Hij offert eigenlijk aan een michelangelesk academisme. Het woord schijnt me
niet te hard: Blake is nooit, zoals Michelangelo, uitgegaan van een nauwlettende
studie der natuurvormen, - de natuur was hem op zich zelf toch niets, - en hij greep
dus eenvoudig naar de vormen van Michelangelo. Dat die dan niet leeg worden ligt
hieraan, dat ook hij, zoals Michelangelo, een vlam in zich droeg en voortdurend met
zijn stof strijden moest.
Het licht van de zon was niet het ware licht: hij schilderde alleen dingen van den
geest, niet van de ruimte. Een naturalist zal zijn anatomie bedenkelijk achten, maar
die gedaanten hebben een wet van eigen leven, waardoor ze in de herinnering
blijven staan, en
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een eigen grootheid, waardoor ze in de herinnering groeien, - zo dat we soms,
als we ineens weer het oorspronkelijke werk voor ogen hebben, verrast zijn door
het kleine formaat.
Het al te duidelijke van de voorstelling hindert wel eens, daar ze toch het
onzegbare moet vertolken. Maar dikwijls ook ademt uit die enorm-saamgepakte of
blanke etherische gestalten een huivering van mysterie die ons gevangen houdt en
met stilte omgeeft. Men denkt daar aan de mooiste platen van Odilon Redon. En er
is iets in, dat alleen Blake heeft: een zonderlinge, muzikale zuiverheid, die van de
ziel komt, - de kuise ziel van een geniaal kind.
Ik geloof dat over 't algemeen zijn kunst aan klaardere toestanden van zijn
psychisch leven beantwoordde dan zijn poëzie, aan de poëzie, althans van zijn
grote mythische gedichten. Deze zijn alleen in fragmenten te genieten. Men moet
er woestenijen vol verwarde schaduwen door, om dan ineens den zegen van een
bovennatuurlijk licht te zien rijzen en verdwijnen. De eentonigheid van dien chaos
laat ons ten slotte vermoeden, dat de apocalypses der zelfstandige verbeelding
minder rijk zijn dan de natuur. En het is jammer, dat tot het behandelen van dergelijke
onderwerpen William Blake niet over het kunstenaarschap van een Victor Hugo
beschikte. Wie niet het zichtbare kan doen spreken is waarschijnlijk minder bekwaam
om het onzichtbare te schrijven.
De vroegere verzen bieden gemakkelijker toegang. De Poetical Sketches van
1783, geschreven vóór dat Burns' Poems verschenen (1786), zijn eigenlijk het begin
van de romantische poëzie in Engeland, de eerste verzen
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waarin weer iets van de muziek uit Elizabeth's tijd zingt. Men leze ‘My silks and fine
array...’, dat in vele bloemlezingen opgenomen is, of proeve slechts die twee regels
uit The Evening Star:
... Speak silence with thy glimmering eyes,
And wash the dusk with silver.

Dien toon treft men dikwijls ook aan in de Songs of Innocence, die geheel doorgeurd
zijn van eenvoudige, kinderlijke reinheid. Het is wel mogelijk, dat Wordsworth en
Coleridge de bekoring van Blake's verzen hebben ondergaan: in hun vroegste
gedichten (1793 en 1795) speuren we niets van het romantische wonder, dat zich
openbaarde in hun Lyrical Ballads van 1798.
Alles bijeengenomen, doet William Blake als dichter ons nog het meest aan Walt
Whitman denken, om zijn eigenzinnige oorspronkelijkheid, de ruimte van zijn streven,
zijn cosmische verbeelding, de logische stoutheid van zijn gedachte en beelden en
vormen. Maar een Walt Whitman uit het schemerig Voorgeborchte, waar nog gewacht
wordt op het natuurlijke licht, dat van allen is.

1927
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aant.

Constable

Mesdames, Messieurs, - Permettez-moi tout d'abord de vous avouer que je suis
très embarrassé de mon sujet. Des personnes trop aimables m'ont affirmé que je
pourrais bien donner une conférence sur Constable, et comme je ne peux pas
refuser grand'chose à l'Université nouvelle, j'ai accepté, par une de ces légèretés
qui émaillent la vie des hommes faibles. Mais après, j'ai bien dû reconnaître qu'il
n'y a rien à dire de Constable. Il n'y a rien à en dire; ou du moins fort peu de chose.
C'est un peintre. Voilà le seul point essentiel qu'il faille établir: Constable fut un
peintre, rien de plus. Plus un peintre est peintre, moins il souffre les commentaires
de la parole. Un peintre, au sens moderne du mot, est un homme qui pense par
taches colorées. Les taches de couleur sont la nature intime et la forme même de
sa pensée. II est aussi odieux de prétendre expliquer une bonne peinture à ceux
qui ne l'ont pas vue, que de raconter une symphonie à ceux qui n'ont pu l'entendre.
Il n'y aurait qu'une chose à faire: c'est de vous mener à Londres, et de vous placer
devant les tableaux de Constable. Il est vrai que dans ce cas, je n'aurais plus qu'à
me taire, et je resterais du moins fidèle à ma véritable vocation. Par surcroît de
malheur, les projections dont je dispose sont insuffisantes, - d'abord parce que d'une
façon générale la photographie est inapte à rendre la vraie peinture; ensuite parce
que j'en ai très peu, de projections. C'est inouï comme il est difficile de se procurer
des reproductions de Constable. Ce qui semble indiquer que même en Angleterre
il est encore très loin d'être populaire.
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Ma tâche est rendue plus difficile encore par le fait que Constable est un paysagiste,
et un paysagiste totalement exempt de préoccupations littéraires. Son amour et son
respect de la nature sont tels, qu'il s'efface devant elle, ou du moins que devant elle
il ne pense plus à lui-même: il cherche simplement et sincèrement à rendre ce qu'il
voit. Très différent sous ce rapport de Turner, qui aimait son imagination propre plus
que la nature qui n'en était qu'un instrument. Chez Constable, la personnalité est
absorbée par le paysage: ce qu'il veut nous donner avant tout, ce sont des réalités
objectives. Or, j'ai remarqué qu'il est très difficile de parler de la beauté impersonnelle
des choses, - il y a plus à dire d'une scène, d'une action, d'un visage, qui reflète
une psychologie, une émotion humaine, que d'un paysage, où l'on ne sent vivre
que les forces naturelles inconscientes. Tout ceci pour m'excuser d'avance de vous
donner une conférence trop peu substantielle: elle risque fort de n'être qu'une
promenade autour de Constable.
Je n'ai même pas la ressource de vous intéresser fortement à sa biographie. Elle
manque totalement de pittoresque. Rien n'est plus éloigné de la conception
romantique que le bon bourgeois se fait d'une vie d'artiste. Celle de Constable se
déroula sans grandes agitations, - aussi simple, dirait-on parfois, que la vie d'un
brave curé de campagne. Elle est aussi banale que celle d'un grand nombre d'artistes
supérieurs, qui font de leur art toute leur vie, qui mettent au seul service de leur art
toute la fantaisie et toute la passion que d'autres extériorisent en actions plus
éphémères. - John Constable naquit en 1776 à East Bergholt dans le Suffolk, près
du large
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estuaire de la Stour, au N.E. de Londres. Son père y possédait deux moulins, dans
l'un desquels John fut mis au travail, à l'âge de dix-sept ans. Comme Rembrandt,
autre fils de meunier, il dut donc s'intéresser très tôt à la vie des éléments, aux
nuages, aux jeux de lumière sur la campagne. Cependant John avait un goût très
prononcé pour la peinture, il en faisait à ses moments perdus avec le plombier et
vitrier du village, et c'est ainsi qu'un seigneur des environs, sir George Beaumont,
peintre médiocre mais fin connaisseur, s'intéresse à lui. Il lui montre sa collection,
où il y avait des Claude Lorrain et des paysages à l'aquarelle du peintre anglais
Girtin, qui excitent l'admiration du jeune meunier et décident de sa vocation. Vous
devinez déjà, car la biographie de Constable est conforme à toutes les traditions,
que son digne père se défiait de la carrière d'artiste, et cherchait à diriger John dans
des voies plus profitables, tandis que sa non moins digne mère, très intelligente et
très bonne, faisait plutôt ce qu'elle pouvait pour permettre à John de se livrer à ses
goûuts favoris. Ce n'est qu'à l'âge de 23 ans qu'il obtient gain de cause et peut aller
étudier à l'Académie de Londres. Pendant des années, il ne produit que des oeuvres
plutôt lourdes, maladroites et généralement quelconques. Il copie sagement des
maîtres anciens pour acquérir de la technique. Vers 30 ans, il rapporte d'un voyage
dans la région des lacs quelques notations enfin justes, fraîches et personnelles.
Mais il ne peut poursuivre aussi résolument qu'il aurait voulu la voie où il s'est engagé
parce qu'il est amoureux, qu'il veut se marier, et qu'il n'a pas de position: ses
paysages ne se vendent pas, alors il peint des portraits pendant
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quelques années, et ce temps n'est pas perdu: il apprend pas mal de choses à faire
des portraits, il apprend surtout à construire un tableau à l'huile, à combiner ses
tons de façon à leur faire soutenir une composition très simple. Il se débarrasse des
principes de composition linéaire qui régissaient le paysage pour s'attacher à la
construction picturale des tons. Remarquez qu'il est parfois fort bon d'abandonner
la ligne droite rigide et logique, en flânant à côté on peut faire des découvertes
essentielles, et il n'est pas toujours mauvais de s'abandonner aux inconséquences
de la vie, elles ont souvent une logique à elles, plus efficaces que celle de la
conscience ordonnatrice. C'est pourquoi une société ne pourrait se passer de
dilettantes, ils sont souvent le sel de la terre. Quoi qu'il en soit, je crois que c'est en
faisant des portraits que Constable devint un grand paysagiste. Pendant toute cette
période, il n'abandonne d'ailleurs pas le paysage, il y retourne de temps en temps,
comme à ses vraies amours, chaque fois qu'il en a le loisir. Et puis tout finit par
s'arranger: il peut se marier et se consacrer tout à fait à l'art qu'il préfère. Cela se
passe exactement comme dans ces romans anglais que le docteur nous
recommande, pendant les cures de repos à la mer, quand il veut nous éviter les
lectures trop excitantes. Il y a évidemment de longues fiançailles, cela ne pouvait
manquer. Miss Maria Bicknell est la fille d'un important avocat, qui répugne à la
donner au fils du meunier, et la petite fille d'un clergyman plus rébarbatif encore
que le papa, et par malheur fort riche, qui déclare qu'elle n'héritera pas un sou de
lui si elle épouse le John Constable. Miss Maria aime bien son John, mais juge,
dans
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son bon sens, qu'il ne serait pas convenable de bousculer toutes les traditions et
de perdre le gros héritage. Donc on attend. Dans l'entretemps, on s'écrit, jusqu'au
moment où lui a 40 ans, elle 30. Ils sont tendres, posément, sans aucun romantisme.
Leurs lettres n'ouvrent pas devant nous des abîmes de passion: nous nous y
promenons comme sur des pelouses unies, légèrement vallonnées. ‘Je crois que
ce que nous avons de mieux à faire, écrit Constable, c'est de ne pas nous
abandonner à une sensibilité inutile’. Après la mort du père de Constable, John,
toujours comme dans les romans anglais, décide sa fiancée à un mariage secret,
et le grand-papa, j'ai à peine besoin de vous le dire, leur accorde son pardon. Ils
eurent plusieurs enfants, héritèrent, et furent heureux, - du moins pendant douze
ans, au bout desquels Constable perdit sa compagne. Ces douze ans, de 1816 à
1828 (Constable avait donc de 40 à 52 ans) sont sa grande période de production:
c'est alors qu'il peignit ses chefs-d'oeuvres incontestés. La mort de sa femme le
plongea dans un chagrin dont il ne se releva plus tout à fait. Il mourut 9 ans après,
en 1837, tout simplement, au milieu de l'inattention générale. La vente de son atelier
produisit fort peu de chose, ses enfants achetèrent la plupart de ses oeuvres et les
donnèrent plus tard à différents musées de Londres, C'est là seulement qu'on peut
étudier Constable. Conformément aux règles suivies par tous les bons biographes,
je devrais maintenant vous apitoyer sur le sort de ce grand peintre, le plus grand
peut-être que l'Angleterre ait eu, méconnu par un monde incompréhensif. Je lis
dans un ouvrage allemand qu'il mourut comme un
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pauvre diable: c'est une exagération manifeste. Après trois ans de mariage,
Constable connut le bien-être et même la fortune. Et le grand public ne le comprit
pas, mais il n'y a rien de plus naturel, je vous dirai pourquoi tout à l'heure, et je doute
que Constable, qui travaillait dans le calme, bien en dehors du bruit des coteries et
des cénacles, attachât grand prix à la faveur du public. Il était très sûr de lui-même
et disait volontiers qu'il pouvait attendre. Il savait bien que son art finirait par
triompher, plus tard. Er si le monde officiel anglais ne reconnut pas son génie, il eut
du moins la satisfaction de s'entendre proclamer un maître par la jeune école
romantique française, qui subit fortement son influence, et de trouver en Angleterre
même quelques amis admirateurs et acheteurs très sympathiques. Un petit nombre
d'amis qui vous comprennent console facilement du manque de popularité.
Voilà donc la vie de Constable. Comme vous voyez, rien de bien saillant. A part
les voluptés de la production, nous n'y trouvons rien que d'ordinaire, les espoirs et
les déceptions, les joies et les douleurs que compte la vie de tout homme. Et
pourtant, à l'examiner de près, nous découvrons dans le personnage qui se mouvait
ainsi sur les ‘coteaux moyens’ de la vie, un caractère exceptionnel, dont l'étrangeté
devait surprendre la masse des gens: il fut un homme sain, simple et sincère. La
chose est plus rare que vous ne l'admettrez au premier abord: un grand homme
foncièrement et tout à fait simple et sincère. Constable ne cherche que le vrai, il ne
suit que ce qu'il reconnaît être le vrai. L'homme tout à fait sincère, qui est ce qu'il
est et ne veut pas paraître
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autre chose, qui est tout entier ce qu'il est au fond, cet homme-là a une unité intime
que nul autre ne possède. Il a une unité et par suite une liberté que nul autre ne
possède. C'est grâce à cette unité de son être que Constable se sentait en parfait
équilibre avec tout ce qui l'avait formé: il ne recherche pas l'originalité, il n'a pas
cette tension voulue vers le nouveau, il ne cultive pas seulement les côtés strictement
individuels de sa nature: non, mais il y a en lui cette harmonie entre l'individuel et
le général, qui fait qu'ils s'imprègnent l'un l'autre. Il se subordonne à la ‘nature’,
d'une vérité supérieure à nos imaginations et nos théories. Constable ne veut pas
exprimer avant tout ce qui le distingue de tous les autres, mais sa personnalité est
comme une matière colorante que l'on retrouve dans ses moindres expressions.
Même quand il dit les choses les plus ordinaires, que d'autres ont peut-être dites
avant lui, on reconnaît à l'accent de sa voix qu'il les a senties par lui-même. Quand
deux hommes disent la même chose, ce n'est pas toujours la même chose: la nature
intime de ce qu'ils disent n'est donnée que par l'accent de la voix, auquel vous
reconnaissez la sincérité et la vérité, et il peut y avoir un monde entre deux
expressions en apparence similaires. Mais il est trop complet, trop sain et trop
sincère pour vouloir étonner par un choix d'expressions inusitées. C'est pour cela
qu'il se développa si lentement. Il poussa, il grandit comme une plante, comme un
arbre, en parfaite harmonie avec le sol et l'atmosphère Mais des gens qui ont poussé
comme cela détiennent, quand ils ont atteint leur complète maturité, une force calme
contre laquelle rien ne prévaut. Quelque
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chose de la force de la nature. Il se dégage d'eux-mêmes quand ils ont les vues les
plus sages, une force révolutionnaire profonde. Parce que le monde vit de
conventions et d'habitudes, c'est là le ciment social par excellence. Mais l'homme
qui est naturellement lui-même détruit les habitudes et les conventions, il apporte
une vérité nue. Il est une force tranquille qui agit souvent plus profondément que
celle des réformateurs bruyants. Les plus grandes révolutions se font en silence,
dit Nietzsche: on n'entend pas tourner la terre. Il se trouve que le paisible Constable
fut peut-être l'influence transformatrice la plus considérable qu'il y eut dans la peinture
européenne de la première moitié du XIXe siècle, rien que parce qu'il sut être vrai.
Ce fut un homme. Il eut sur la peinture l'action que Carlyle eut sur la pensée, Carlyle, qui fut le plus grand prophète de cette époque, et dont toute la puissance
procède de la même sincérité. L'humoriste anglais Chesterton disait dernièrement
que l'héroïsme suprême, aujourd'hui, consisterait à aller proclamer sur la place
publique que 2 + 2 = 4, - le croyant qui tenterait cette aventure serait crucifié par le
suffrage universel. Constable eut un héroïsme du même genre. Il fut en effet le
premier à oser dire que l'herbe était verte. C'est pourquoi on le considéra d'abord
comme un hérétique de la pire espèce. - Avant lui, on ne voyait la nature qu'à travers
les paysagistes hollandais, spécialement Ruysdael et Hobbema. Les paysages
étaient des constructions très harmonieuses de bruns, de gris et d'ors, une
convention picturale, décorative mais arbitraire. Devant un tableau inachevé de
Constable, quelqu'un lui demanda avec surprise:
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Mais où allez-vous placer votre arbre brun? L'arbre brun était la coulisse nécessaire.
Constable en vint à se passer de coulisses et autres trucs de composition, et comme
il voyait que l'arbre n'était pas brun, mais vert, et non pas d'un vert uniforme, mais
de verts variés, il le peignit tel qu'il le voyait. C'est de cette action si simple que sortit
peut-on dire toute la peinture moderne.
Constable n'y est pas arrivé du premier coup, et quelques peintres l'avaient très
vaguement préparé. Il n'est pas inutile de jeter un coup d'oeil sur le paysage anglais
avant Constable. Dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, Wilson, qui avait été à
Rome l'élève de Joseph Vernet, traduisait Joseph Vernet lui-même, et les Hollandais
italianisants, comme Both: c'est dire qu'il traduisait des traducteurs. Mais il montra
pourtant le rôle de la lumière dans le paysage, et comment on organise les plans.
- Son contemporain Gainsborough, infiniment plus célèbre comme portraitiste,
peignit des paysages parfois bien sympathiques, surtout quand ils sont un peu
maladroits. Il disait qu'il peignait des poitraits pour de l'argent, et des paysages pour
son plaisir. Et j'aime voir l'étonnant et routiné virtuose qu'il était, quand il peignait
les belles dames de son temps, lutter péniblement avec son sujet quand il s'agissait
de rendre un coin du pays qu'il adorait. Il avait une affection plus sincère pour les
vieux arbres que pour les belles dames. Elles me gâtent mes dernières bonnes
années, disait-il, avec leurs potins et leurs tasses de thé. Je m'en suis toujours douté
en voyant la moyenne de ses portraits, où l'art du grand couturier prime souvent
celui du psychologue. Mais on sent parfois, dans ses paysages,
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une émotion qui balbutie, et qui nous touche plus que la belle phrase
harmonieusement cadencée de ses portraits. Il a quelque chose de la mélancolie
délicieuse de Watteau, et le paysage qu'il peint, ce n'est plus le paysage italianisé
de Wilson, mais le petit coin d'Angleterre où il vivait, celui qu'il voyait autour de lui,
celui précisément que peindra aussi Constable. Malheureusement, Gainsborough
ne se dégage pas assez de ses modèles. Il imite le Hollandais Wynants, apprend
de Rembrandt les grandes divisions par masses d'ombre, mais cette simplification
sent trop la recette, et il s'abîme dans la sauce brune et l'asphalte. Le paysagiste
de la génération suivante, Crome (le vieux Crome, comme on l'appelait: Old Crome)
qui mourut en 1821, suit Wilson et Gainsborough en les accommodant autant que
possible à Ruysdael et Hobbema, Il ne se posait pas la question: comment vais-je
traduire dans toute sa fraîcheur telle ou telle impression de nature? Mais: comment
parviendrai-je à fabriquer un aussi bon paysage que Hobbema? Ce qu'il fallait donc
à ce moment, c'était enfin retourner à la personnalité, à la sincérité, au naturel.
Ce fut le rôle de Constable, et les seuls peintres qui le préparèrent un peu sous
ce rapport, ce furent les aquarellistes. Je vous ai dit que dans la collection de Sir
George Beaumont, le jeune Constable avait été frappé entre autres par Girtin. C'est
que les aquarellistes, précisément parce qu'ils ne croyaient pas faire du ‘grand art’,
parce qu'ils s'approchaient de l'art en dilettantes, étaient moins liés par les traditions
sacrosaintes. Pour faire leurs petites études, ils allaient plutôt dans la nature qu'au
musée. Et dans les motifs qu'ils
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traduisent, il y a souvent des choses simples et intimes, un sentiment plus moderne
de la nature, plus nerveux et plus tendre que celui des classiques. Si je n'avais peur
de formules un peu trop schématiques, je dirais que Constable réalise, dans la
grande peinture à l'huile, ce que les aquarellistes avaient pressenti dans leurs
pochades.
Prenons maintenant Constable à l'époque de sa pleine maturité, entre 40 et 50
ans, et essayons de le définir. Tout d'abord, j'insiste encore sur sa sincérité. La
peinture est pour lui une activité instinctive. Aucun Anglais, pas même Hogarth,
n'avait été aussi naturel dans son art. Son art est sa vie même: painting is with me
but another word for feeling. L'art de cette époque avait en général le caractère
factice des civilisations aristocratiques et brillantes: il était fait pour flatter les illusions,
pour faire oublier le sérieux de la vie: c'était un luxe, à l'usage des riches, un masque
derrière lequel on cachait les graves réalités. Constable, lui, aime la réalité pour
elle-même. Il respecte la nature, qui est plus grande que notre être éphémère, et il
s'y subordonne. Il veut dire ce qui est. Il croit fermement que la réalité vaut toujours
mieux que notre fantaisie. Non point qu'il manque de fantaisie, ce serait dire qu'il
n'était pas artiste, et ne croyez pas qu'il fût indifférent au style, à la composition
décorative: bien au contraire, il la recherchait. Mais il ne prétend rien sacrifier du
caractère intime de la réalité, le réel doit être élevé au style sans rien perdre de sa
nature essentielle, le style n'est qu'une forme supérieure de la réalité objective, et
de la réalité tout entière. C'est en somme l'esprit du XIXe siècle, l'esprit démocratique,
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et l'esprit scientifique à la fois, la curiosité de connaître. A part quelques grandes
exceptions, c'est un trait que vous ne trouvez pas dans le paysage antérieur à
Constable (certains dessins de Bruegel, certains de Claude, les dessins de
Rembrandt). Constable ne peint pas avant tout par amour de la belle peinture, ni
même par amour de la belle nature. Il dit: quand je m'installe pour faire une esquisse
d'après nature, la première chose que j'essaie de faire, c'est d'oublier que j'aie
jamais vu un tableau (When I sit down to make a sketch from nature, the first thing
I try to do is to forget that I have ever seen a picture). Et le but qu'il se propose, il
le définit ainsi: atteindre la nature avec simplicité et vérité (the attainment of nature
with simplicity and truth). Et comme ‘painting is with me but another word for feeling’,
il ne veut imposer aucune contrainte à son art. Cet art est profondément vrai, d'une
part parce qu'il respecte la nature, et d'autre part parce que Constable se respecte
lui-même, est fidèle à lui-même, veut sa peinture en parfaite conformité avec
lui-même.
Ne croyez pas que ce sentiment de la vérité ne s'attache qu'au côté extérieur des
choses. Bien au contraire. Le réalisme de Constable cherche en tout l'essentiel. La
construction interne et organique, le caractère intime qui ne se dévoile qu'à la
contemplation longue et amoureuse. On pourrait s'y tromper, parce qu'il nous donne
souvent, dans ses esquisses, la vision du fugitif, p.e. la lumière glissante dans un
ciel mouvementé qui se transforme constamment, mais même dans la vision du
fugitif, il ne nous donne jamais une vision fugitive, mais toujours la vision assez
complète pour pouvoir
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recréer l'objet intérieurement, pour le saisir dans son caractère fondamental, sa
structure, son être essentiel. Il le voit au fond de lui-même. C'est pourquoi la simplicité
de Constable est d'une telle richesse intérieure. Il n'a peint que le petit coin de pays
anglais où il vivait; tous ses paysages tiennent dans un périmètre de quelques milles.
Il ne cherche pas sans cesse de nouveaux sujets, mais il cherche de nouvelles
expressions. Il reprend les mêmes motifs sans jamais se répéter. Je le trouve même
moins monotone que Turner, l'inquiet, toujours en quête de nouveaux prétextes à
paysages. Il suffit d'aimer et de bien regarder une chose pour en faire un cosmos.
Constable peint la vallée de la Stour et la bruyère de Hampstead comme un
portraitiste qui adorerait son modèle. Il parle quelque part d'un frêne comme si c'était
une personne vivante et un ami. Il connaissait chaque tronc. C'est pourquoi les
paysages de Constable ont parfois une physionomie, un vrai visage, ce qui manque
à pas mal de portraits de Reynolds et de Gainsborough. Et c'est pourquoi les plus
sympathiques des paysages de Constable ont ce caractère intime qui est tout
moderne. C'est le coin de pays que l'on connaît bien, où l'on se sent bien, - pas la
nature sauvage, mais la nature qui est tout près de nous, avec des champs, des
fermes et des moulins, la nature humanisée par l'affection que nous avons pour ses
aspects familiers. Le paysage où se sont déroulés certains moments de votre vie
intérieure, mettons de votre vie sentimentale, certains moments dont vous aimez à
vous souvenir, ce paysage, que vous aimez à revoir, prend à vos yeux un charme
que n'ont point les autres, si réputés soient-ils.
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Eh bien, je n'ai pas l'impression que Ruysdael ou Hobbema p.e. aient jamais regardé
la nature de cette façon-là. Ils voient la nature de façon plus grave, austère, - je
deviens presque protestant devant certaines toiles de Ruysdael. Chez ses grands
contemporains francoitaliens, Claude, Poussin, le souci du style ne nous permet
pas non plus ce délicieux abandon à la bonne nature amie. Bref, à voir les choses
par grands plans, c'est en somme à un sentiment nouveau que répond le paysage
intime, que nous trouvons souvent chez Constable, et après lui chez tous les
paysagistes modernes.
Donc, le réalisme de Constable cherche l'essentiel, et répond à une conception
toute moderne de la nature, - et ceci se remarque encore à autre chose: Constable
voit la nature comme un ensemble de forces en mouvement. Idée moderne: le
devenir, non l'être. Encore une fois, je ne parle ici que de ses oeuvres les plus
caractéristiques. Il voit la nature comme un ensemble de forces en mouvement.
Quand il peint un arbre, il ne s'attache pas avant tout à en donner la silhouette
exacte, et à accommoder cette silhouette aux lignes générales de son tableau, mais
il donne l'impression de la vie qui a fait pousser cet arbre, de la sève qui au printemps
gonfle ses artères, de l'agitation du feuillage qui respire, où se jouent l'air et la
lumière. Il exprime fortement la poussée de la vie, non point la vie comme une chose
ordonnée et réglée, selon la conception classique, mais la vie comme force intérieure,
instinctive, se transformant toujours, un perpétuel devenir, selon la conception
romantique qui est encore la nôtre. Il peint souvent la lutte des éléments, les
transformations incessantes des
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choses sous l'influence des lumières changeantes. De là le caractère dramatique
interne que prennent parfois des oeuvres de composition générale fort paisible. De
là aussi l'importance du ciel. Constable est par excellence le peintre des ciels du
Nord, agités, brouillés par la chasse des nuages. En Italie, où l'air est brillant et clair,
les paysagistes étaient portés surtout aux effets de masses et de lignes, mais dans
un pays où le soleil est relativement rare, Constable en apprécie toute la valeur, le
charme subtil de ses rayons fugitifs qui percent le nuage et étincellent sur l'herbe
et le feuillage. Le ciel n'est pas étendu comme un plafond uniforme de lumière, mais
construit de nuages, qui glissent et changent, et portent à observer la lumière instable
de l'atmosphère, à étudier l'infinie variété de ses manifestations, la façon dont elle
sature plus ou moins l'air, et dont elle colore les objets. Constable est le premier
paysagiste de plein air.
Et sa technique, il l'approprie exactement à ce qu'il veut exprimer. D'abord, il voit
les couleurs réelles, les tons locaux. Devant beaucoup de Ruysdael, on se dit qu'il
ne cherchait pas tant à traduire fortement et sans ambages ses impressions, qu'à
accorder son brun et son rouge-brun de la façon la plus avantageuse au gris du
ciel. Constable a un coloris plus vrai, plus riche. Non seulement il voit que les
feuillages sont d'un vert humide et savoureux, mais il y a plus: là où ses
prédécesseurs avaient vu un ton unique ou une surface unique, il découvre
d'innombrables différences, dont l'harmonie donne des résonances encore plus
riches. C'est même là toute son évolution: au début, il use de bruns et de
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verts trop généralisateurs, puis il emploie de plus en plus la couleur, et des couleurs
de plus en plus divisées. Il en arrive à ne plus avoir dans un tableau un seul point
mort, qui serait noyé dans l'asphalte. Même ses noirs sont une couleur vivante, qui
chante, associée au rouge ardent ou au blanc pur.
Et puis il y a la touche. Dans ses oeuvres suprêmes, Constable n'emploie plus
que les moyens picturaux purs: dessin remplacé par tache de couleur; c'est le coup
de brosse, c'est la tache de couleur qui modèle. Chez ses prédécesseurs, on sent
le dessin qui a précédé, la couleur n'est qu'un moyen de coloration. Chez Constable,
la couleur est la substance même du tableau, - la couleur: j'entends la tache colorée.
C'est à l'aide de taches colorées qu'il édifie ses oeuvres; il montre carrément ses
matériaux, et construit l'ensemble avec les mêmes matériaux. L'unité de l'oeuvre
n'est plus dans la ligne, mais dans la touche, qui exprime à la fois ou plutôt suggère
à la fois la couleur, la substance et la vie. Cette technique lui permet de rendre le
mouvement (non défini) inhérent à toute forme, la division des tons donne une
grande richesse de dégradations, - l'esprit de vie qui anime chaque touche anime
par là l'ensemble, anime également la terre, les arbres, le ciel, enlève toute
sécheresse aux contours, donne à tout cette fluidité où l'on sent vraiment la force
unique, universelle, panthéistique de la nature: on pense au παντα ρεί d'Héraclite.
Fuseli, un artiste ami de Constable, disait qu'il fallait regarder certains de ses
paysages avec un parapluie et un waterproof. - C'est surtout dans les esquisses de
Constable que ce procédé s'affirme avec une hardiesse
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et une maîtrise incomparables. Ces esquisses ne sont en général pas des
préparations à des oeuvres plus importantes, elles ont leur but en elles-mêmes.
Elles forment une espèce de journal où Constable donne les événements
instantantés de l'atmosphère et de la lumière. Il fallait recourir là à une facture large
et rapide, et Constable se servait même plus du couteau à palette et des doigts que
de la brosse, pour fixer une perception si intense de la nature qu'elle n'a en somme
pas été dépassée depuis. En même temps la couleur prend un éclat si vif qu'elle
en devient décorative; l'aspect décoratif que d'autres cherchaient dans la ligne,
Constable l'obtient en magnifiant les choses par une splendeur de pierre précieuse,
qui spiritualise la matière pour mieux faire sentir les forces intimes de la vie et
l'éternel devenir, célébrer le mariage mystique avec le sang et l'esprit de la terre et
du ciel, avec l'âme en mouvement de la nature. Cette technique si libre et si
téméraire, où intervient même le pointillé, ne procède pas chez Constable du désir
d'être original, mais il y est amené d'une façon toute naturelle et nécessaire par la
qualité même du sentiment qu'il voulait exprimer.
Il serait intéressant de rechercher les éléments qui ont contribué à former
Constable, ce qu'il doit à ses prédécesseurs anglais, ce qu'il doit à Claude Lorrain,
aux Hollandais. J'abuserais de votre patience si je me livrais ici à cette étude. Après
ce que je viens de dire de son sentiment lyrique et dramatique de la nature et de la
technique que ce sentiment exigeait, vous devinez pourtant que le génie qui eut sur
Constable l'influence vitale la plus féconde fut Rubens. L'homme qui donna de la
campagne
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d'Elewyt des visions si largement émouvantes est l'ancêtre direct de Constable, et
c'est en grande partie par Constable que Rubens eut une action régénératrice si
profonde sur la peinture du XIXe siècle.
Je désirerais maintenant vous montrer quelques reproductions de paysages de
Constable. J'ai bien peur qu'elles ne vous donnent de lui qu'une idée très imparfaite,
et même fausse. Parce qu'elles font abstraction de l'élément essentiel de son art,
qui est la couleur, et la façon dont la touche de couleur est posée. Et par là même,
elles donnent trop d'importance à un caractère fort accessoirre, la composition
générale par lignes et par masses. C'est-àdire que précisément le côté novateur
de Constable vous échappera, tandis que le côté vieux-jeu, la tradition, ce que
Constable doit au XVIIe siècle, sera par trop souligné.
1) Dedham Vale, 1811 (Agnews): ce paysage marque une date: c'est la première
oeuvre importante où Constable affirme sa personnalité. Il avait à ce moment 35
ans. Jusqu'alors, il avait conservé dans ses grandes toiles les tons chauds et
profonds mais conventionnels des vieux maîtres, pour ne donner les couleur fraîches
et lumineuses de la nature que dans quelques esquisses de plein-air. Dans Dedham
Vale, il reproduit sur une large échelle le caractère et la qualité des études faites
d'après nature. C'est la toute première fois que quelqu'un peignit un paysage de
cette importance imitant de façon réelle et juste les verts et les bleus frais d'un jour
d'été à la campagne. Cette grande toile est peinte assez rapidement sur des dessous
rougeâtres, qui empâchent les
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verts crus d'être acides. La partie de droite est encore trop unifiée par des glacis,
selon la méthode traditionnelle que Constable tenait de Gainsborough. Le fond,
d'une technique minutieuse, et d'aspect plus solide que l'avant-plan, qui est fait plus
largement à tons plus rompus, semble un peu froid et monotone. Mais malgré ces
hésitations et ces inexpériences, ce tableau montre l'acte décisif accompli: la couleur
vraie remplaçant la cuisine habituelle, l'air et la lumière refoulant les bitumes, la
nature sans phrases tiomphant des compositions académiques. Même sur cette
reproduction, vous pouvez juger à l'arbre de gauche, un frène, avec quel souci de
vérité Constable étudiait les formes naturelles, et sans rien sacrifier de cette vérité,
faisait pourtant du style.
Quelques années passent, de tâtonnements, de tracas, les années de ses
fiançailles où il se remet à peindre des portraits, puis voici une série d'oeuvres qui
marquent la pleine maturité de son génie et s'espacent dans les douze ans de son
mariage, de 40 à 52 ans.
2) Flatford Mill, 1817 (N. Gall.) C'est ici que l'on sent à quel point Rubens fut pour
Constable la force qui délivre. C'est lui qui lui montra les blondeurs de la lumière,
qui le fit sortir des fourrés sombres de Gainsborough vers le grand air. La touche
est aussi celle de Rubens, souple, donnant d'un petit trait courbe la forme d'un détail,
dans sa couleur et sa valeur lumineuse. Ces combinaisons de petites touches
souples et fluides ont une tendresse duvetée qui plus tard fera place à des traits
droits plus catégoriques. On sent aussi Rubens dans la composition, avec ses
grandes silhouettes, avec
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sa richesse de diagonales, ses premiers plans détaillés et ses perspectives lointaines
de facture moins appuyée, avec ce ciel qui est une chose aussi vivante que la terre
et les arbres. L'analogie que je signale avec Rubens n'est pas dans tel ou tel détail,
mais dans l'esprit même de la technique, dans cette légèreté et cette clarté des
motifs rubéniens, cette vie qui anime également chaque parcelle de la matière et
de l'atmosphère. Constable parle lui-même à propos d'un de ses tableaux, de l'
‘absence of every stagnant’. C'est en somme la fluidité de Rubens, qui ne l'empêche
cependant pas de définir nettement les substances, le bois, l'eau, la feuille tendre,
le nuage humide. Il y a chez Rubens un enthousiasme plus lyrique: Rubens élargit
en se jouant le tableau jusqu'à la grandeur de la fresque décorative, il est plus
subjectif, il s'impose en despote à la nature, tandis que Constable s'en approche
en fils respectueux, pour qui chaque objet a sa valeur propre.
3) Weymouth Bay - La Marine du Louvre est apparentée à Rubens comme touche
et comme coloris. Date incertaine. La plupart des Constable du Louvre sont faux.
Celui-ci est accepté par les connaisseurs les plus autorisés, mais son authenticité
n'est pourtant pas indiscutée. Coucher de soleil rouge. A comparer aux Rubens qui
se trouvent à proximité.
4) The Hay Wain (Le Chariot à Foin) (N.G. 1821).
L'une des oeuvres les plus célèbres de Constable, un de ses tableaux classiques.
Le métier est devenu plus libre. Plus de Rubens; l'ensemble est d'une belle puissance
décorative, obtenue par une construction de grands plans et de masses simples,
mais tout ceci, la ferme
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pittoresquement sise parmi ses arbres, l'avant-plan animé par le frémissement de
l'eau et le chariot, tout ceci n'est pourtant que de la nature. C'est une des merveilles
de Constable, à quel point il allie la nature et l'art. L'art, le style de ceci, me fait
même penser à Claude Lorrain, - dans sa largeur paisible, son sentiment à la fois
idyllique et puissant. On peut entrer à la Galerie Nationale dans les dispositions
d'esprit les plus revêches, une station de cinq minutes devant le Hay Wain suffit à
vous reposer. Quand je nomme Claude Lorrain, entendons-nous bien: il n'y a aucune
ressemblance formelle; c'est l'organisme de l'ensemble, c'est l'esprit qui est
apparenté. Le fait que là où Claude aurait peint une nymphe, Constable peint une
vache, ne concerne qu'une différence toute extérieure. Constable parlait souvent
de Claude, qu'il avait vu dans la collection de son ami Beaumont, et s'inspire de
son esprit plutôt que des accessoires par lesquels Claude s'exprimait. Le propre de
Claude, c'est de dématérialiser, de spiritualiser le paysage, au point d'en faire non
telle ou telle réunion d'objets, mais un état d'âme. Je retrouve, c'est paradoxal à
dire, quelque chose du même idéalisme chez Constable, et comme les paradoxes
sont souvent plus vrais que les banalités, et qu'il ne faut d'ailleurs jamais reculer
devant un paradoxe, j'avouerai que Constable me semble au fond plus près de
Claude que Turner qui s'ingénia à rivaliser avec Claude en reprenant ses motifs.
Constable disait que certain paysage de Poussin était ‘full of religion and moral
feeling’. Bazalgette, qui traduisit les souvenirs de Leslie sur Constable, se demande
à ce propos: Que peut bien être un paysage moral?
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Il n'a évidemment rien compris à la pensée de Constable. Un paysage de Poussin
ou de Claude n'est en réalité plus un paysage, c'est un état moral. Devant Claude
ou Poussin, nous devons nous faire une âme sans rides, pour pouvoir refléter sa
calme beauté. Eh bien, ce qui rapproche Constable de Claude, parfois, c'est
cela-même: il déverse de la grandeur, de la noblesse et de la paix dans notre âme.
Seulement, il le fait en ne nous donnant que la réalité, et même la réalité coutumière,
quotidienne. Il ne nous transporte pas dans un monde différent du monde ordinaire,
ou sur une scène de théâtre, parmi les feux de Bengale de Turner. Il ne veut pas
tromper nos sens par des illusions, il les plonge au contraire dans la forte et saine
réalité, et son idéalisme ne m'en semble que plus riche, plus complet et plus vraiment
efficace.
5) Hampstead Heath (Glasgow). Autre aspect de Constable. Il a repris très souvent
cette bruyère, ne se lasse pas d'en noter le modelé et les ciels qui roulent sur elle
et semblent la respiration même de la terre. Parfois l'ensemble est d'une tonalité
argentine, d'autres fois la nature prend un caractère plus agressif, comme dans une
esquisse de la collection Chéramy, où le soleil brûle et la terre et l'homme semblent
saigner sous la chaleur. La robustesse de ce grand aspect simple de nature nue
se sent même dans la reproduction.
6) The Cornfield, 1826 (N.G.) La nature que Constable peint généralement est la
nature paisible, cultivée, amie de l'homme. C'est devant des oeuvres comme celle-ci
qu'il n'y a plus grand chose à dire, parce que toute la beauté en réside dans la vie
des touches de couleur, qui ne font plus qu'un avec la lumière multiple, infiniment
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nuancée. Il est certain que les arbres sont impressionnants, même dans cette
projection, - on a parlé à propos de Rousseau de la ‘formidable cathédrale des
constructions végétatives’. On se rappelle volontiers ce mot ici. Mais ce n'est pourtant
qu'à la vue des matériaux mêmes dont ceci est fait, c'est-à-dire ces touches de
couleur vive, fractionnée, nerveuse, forme et lumière en même temps, que vous
pouvez sentir à quel point Constable réussit à suggérer la force vitale de la nature,
le battement du pouls de la nature dans chaque tronc, chaque feuille, et jusque
dans le ciel.
7) The Glebe Farm, 1827 (N.G.) (La Ferme dépendant du presbytère). Les mêmes
observations peuvent s'appliquer à ce paysage, je n'insiste pas. Et préfère vous
montrer deux esquisses, qui sont en réalité des tableaux complets, et qui vous
permettront d'apprécier la technique hardie à laquelle Constable recourt dans ses
visions les plus intenses.
8) The Spring (Chéramy). C'est le moulin, dit-on, où Constable travailla. Il y en a
une petite esquisse plus ancienne à South Kensington. Tout entier exécuté au
couteau à palette: le ciel d'orage établi par grandes masses, des lambeaux d'un
blanc pur entourés de nuages sombres, un ciel qui à gauche devient de plus en
plus bas. Même dans la reproduction et malgré la fougue avec laquelle ceci est
enlevé, on distingue la matière du ciel, des arbres et du champ. La terre est d'un
grain plus serré que le ciel tout déchiré. Les petites parcelles de couleur donnent
l'impression de la terre respirant péniblement par ses pores, et attendant la décharge
de l'orage. Les morceaux de terre sont d'un noir de poix, éventrés
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par la charrue rouge comme du sang. Les chevaux et l'homme, même le moulin,
sont petits dans ce drame imminent de l'orage qui surplombe, qui semble devoir
ouvrir la terre plus profondément encore, et règnera bientôt seul sur un monde d'où
l'homme sera balayé. L'impression qui reste est celle de ce ciel qui domine tout, la
toute-puissance de l'élément qui emplit l'espace.
9) Stoke Church (Chéramy). Dans certaines de ces esquisses, le ciel est peut-être
trop matérialisé (dernière période). L'église blanche semble sortir de la masse
blanche des nuages, n'être plus qu'une concentration de l'élément sauvage du ciel.
Le ton local n'a que des nuances différentielles minimes. Ceci est fait presque tout
entier au couteau à palette, la pâte est presque maçonnée en relief, et nous sommes
loin de la souplesse de facture de Rubens. Et pourtant ici même, où le pinceau a
perdu presque tous ses droits, le brun savoureux bordé de vert du groupe d'arbres,
les ombres flottantes, animées dans leurs parties les plus sombres de points rouges,
tout cela a encore malgré tout la fluidité de Rubens, alors que la technique menaçait
l'oeuvre d'une rigidité bien difficile à éviter. Dans de tels tableaux, l'accentuation du
ciel entraînait une accentuation plus forte encore de la terre et l'ensemble devient
trop robuste. Mais it est impossible de ne pas l'aimer pour son énergie simple.
10) The Valley Farm (1835) (N.G.) Les dernières années n'apportent rien de neuf.
Il me semble même que la technique perd de sa fraîcheur, - certains procédés, le
pointillé par ex., semblent employés pour eux-mémes, et non plus comme moyens,
- l'usage n'en est plus réglé par une sage économie.
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11) Le Cénotaphe 1836 (N.G.) Ceci apparaît peut-être plus encore ici: les pointes
brillantes des feuilles deviennent trop le motif même. Le sentiment, où l'on retrouve
le côté idyllique et intime, teinté de mélancolie, qui fait la psychologie de certaines
des oeuvres les plus attachantes de Constable, me semble pourtant un peu manquer
de puissance. Les dernières années de Constable n'ont en somme rien ajouté à
ses conquêtes.
Constable mort laisse peu de traces en Angleterre. Il est là un réformateur sans
réformés. Mais sur le continent son influence fut considérable. D'abord les Français
vinrent en Angleterre. L'Anglais Bonington, ami de Géricault et de Delacroix, fut le
principal intermédiaire. Géricault fit le premier le voyage (1821) et à la vue des
Constable ne cacha pas son enthousiasme débordant. On en sent l'influence
immédiate sur son tableau des courses d'Epsom qui est au Louvre (fraîcheur de
couleur et de touche). Le Hay Wain, acheté par un Français, fut exposé au Louvre
en 1823. La critique pas très encourageante: on lui sert déjà la plaisanterie de
l'éponge trempée dans la couleur et jetée sur la toile. Stendhal déplore l'absence
d'idéal. Constable s'en amuse beaucoup: ils savent aussi peu de la nature qu'un
cheval de fiacre du pâturage. Mais impression profonde sur quelques artistes.
Delacroix, qui commençait précisément à ce moment son Massacre de Scio profite
de la division des tons colorés qu'il apprend de Constable. En 1825, il va lui-même
en Angleterre et ne ménage pas son admiration au grand paysagiste. Il aime aussi
Turner et Bonington, mais son admiration pour

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 4

380
Constable fut la plus durable. A propos du Hay Wain, Delacroix écrivait: ‘Constable
dit que la supériorité du vert de ses prairies tient à ce qu'il est un composé d'une
multitude de verts différents. Ce qui donne le défaut d'intensité et de vie à la verdure
du commun des paysages, c'est qu'ils la font ordinairement d'une teinte uniforme...
Ce qu'il dit ici du vert des prairies peut s'appliquer à tous les autres tons.’ Vous
voyez ici que l'esprit même de la technique de Delacroix fut singulièrement fécondé
par Constable. Et ceci revient à dire que Constable est en quelque sorte le père de
la peinture moderne. La grande école de paysage français procède en dernière
analyse de lui.
Le premier qui s'en inspira fut Paul Huet, vers 1830; il était lié depuis 1822 avec
Géricault et Bonington. Théodore Rousseau expose en 1831 le premier résultat de
ses études de la nature, il avait alors 19 ans, mais l'année suivante il voit Constable
et subit aussitôt son influence, ainsi qu'on pouvait le constater dans le paysage de
la collection Van Eeghen qui faisait encore partie il y a peu d'années du musée
communal d'Amsterdam. Mais c'est surtout Daubigny, le plus jeune de cette pléïade,
qui reprend Constable au point de vue de la liberté de la brosse. On peut dire que
l'art de Daubigny a consisté à développer les esquisses de Constable, et c'est encore
le programme de Constable qui est à la base même de l'impressionnisme de Monet
et de Manet. Et ceci revient à affirmer en fin de compte qu'il n'y a pas eu, au XIXe
siècle, en Europe, de peinture vraiment sérieuse qui ne soit rattachée par quelque
lien à Constable.
Mesdames et Messieurs, j'avais commencé par vous
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certifier, en toute bonne foi, que je n'avais rien à dire. Vous voyez comme il faut se
défier de moi: malgré tout, j'ai bavardé au delà de toute mesure. Je vous prie de
m'en excuser et je vous remercie de la bienveillance que vous avez mise à me
suivre.

1914
aant.

Millet en Daumier of het romantisch realisme

De vriendelijke uitnodiging tot deze spreekbeurt vervult me met gevoelens van
dankbaarheid. Het is me een ongemeen genoegen, weer eens voor dat publiek te
staan, waarvan ik vroeger reeds de welwillendheid heb mogen ondervinden. Ik ben
tevens blij, dat me de gelegenheid wordt geboden, om mijn bewondering te zeggen
voor der waarlijk indrukwekkende wijze, waarop hier zoveel uitgelezen
*
meesterwerken zijn bijeengebracht.
Mijn onderwerp heb ik het romantisch realisme betiteld. Die twee woorden schijnen
elkaar tegen te spreken. Het realisme wordt toch zeer vaak als een felle reactie
tegen het romantisme beschouwd. Er lijkt wel een duidelijke breuk tussen beide te
zijn. Maar een grondverschil is alleen aan te nemen, wanneer we de uitersten
vergelijken. Feitelijk is er geen scherpe grens tussen beide geweest. Er zijn slechts
geleidelijke overgangen. Millet

*

Inlassing van A.V.: Groot aantal onbekende stukken - erkentelijkheid!
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en Daumier behoren tot dien overgang, tot dat zere bréde grensgebied tussen den
volbloed-romanticus Delacroix en den volbloed-realist Courbet. Het is dat punt van
den ontwikkelingsgang dat ik even zou willen toelichten.
De kiemen van het realisme zitten in de rotmantiek zelf. De romantiek was een
algemene levensbeschouwing. Het classicisme zag het hele leven, in den mens en
buiten den mens (een transcendente opvatting van het leven), in verband met een
regelend eenheidsbeginsel, dat de dingen van boven af beheerst; de kunstvorm
drukte dus meer het algemeen-typische uit, datgene waardoor verschillend dingen
onder één woord kunnen verenigd worden, de norm. Het romantisme integendeel
vatte het leven in den mens en buiten den mens niet meer als een mechanisch en
redelijk iets op, maar als een immanente organische werkzaamheid, die breder dan
de rede is; een ongeordende macht, die meer is dan ons verstand in zijn vakjes kan
inperken, de geheime groeikracht die in de dingen van binnen naar buiten werkt,
de innerlijke, duistere drang, die op onbegrijpelijke wijze organisch leven schept.
De dingen verschijnen dus niet als gevormd naar een platonische idee die er buiten
bestaat en waar ze hun algemeenheid aan ontlenen, maar zij verschijnen als
gevormd door den blinden drang die binnen in de dingen woont en streeft. Van ieder
ding wordt dus het eigenaardige gezien, das Charakteristische zei Goethe, veelmeer
dan dat de dingen gezien worden in verband met de verenigende idee van het
Schone. Rijker en waarder dan het Schone lijkt den romanticus het kenmerkende,
de veelzijdigheid en verscheidenheid
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van het eigenaardige. Daar zit nu de kiem van het realisme in, het weergeven van
het eigenaardige, net bijzondere. Dat verklaart, waarom Walter Scott, de heraut van
den romantischen roman, zo zakelijk is in zijn beschrijving van de omgeving waarin
zijn personages bewegen, hun woning, hun klederdracht, hun wapenrusting, enz.
En wie heeft zich tot leerling van Walter Scott bekend? Niemand minder dan Balzac,
die het stelsel van Walter Scott maar op de wereld moest toepassen, waarin hij zelf
leefde, om aldus de eerste reusachtige heraut van den realistischen roman te
worden. Het realisme van Balzac staat trouwens nog op hetzelfde ontwikkelingsnplan
als dat van Millet en Daumier: het is ook romantisch realisme, want zijn
hoofdpersonages, hoe werkelijk en bloedwarm levend ook, zijn ten slotte door zijn
eigen ongebreidelde passie en zijn verbeelding vergroot, en de verwikkelingen van
de handeling zijn dikwijls zeer avontuurlijk romantisch gekleurd.
Die namen van Walter Scott en Balzac brengen mij op een ander aspect van het
romantisme. Balzac bestudeerde zijn eigen maatschappij, Walter Scott ontvluchtte
zijn maatschappij om in het verleden te zwelgen. En dat is natuurlijk ook: als het
beeld van de wereld als een redelijk en architectonisch geheel plaats maakt voor
dit andere: een samenstel van spontane krachten, die in botsing met elkaar kunnen
komen, dan wint de mens aan individualisme, maar tevens beseft hij, hoe zijn wezen
verdeeld is door die onafhankelijke krachten, die in hem tegenover elkaar staan,
tegenstrijdigheid van rede en hartstocht en verbeelding, maar tezelfdertijd
tegenstrijdigheid van het individu en zijn omgeving, breuk
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tussen hem en de maatschappelijke wereld. Aan de disharmonie in den mens
beantwoordde de disharmonie tussen mens en maatschappelijke wereld. En zo
zien we den romanticus zich niet alleen naar het verre in tijd en ruimte wenden, de
middeleeuwen of het Oosten (Delacroix), maar, wanneer hij een realist is, zich van
de bedorven cultuur afkeren om heul te zoeken in de eenvoudige natuur en de
eenvoudige natuurmensen, zoals Millet; of, zoals Daumier, in opstand te komen
tegen al het lelijke van die maatschappij waarin hij met zijn vurig verlangen gevangen
zit.
En zo meen ik aangeduid te hebben, waarom ik Millet en Daumier romantische
realisten noem. Dat ze realisten zijn, daar hoef ik verder geen woorden over te
verliezen: ze willen de werkelijkheid van hun tijd weergeven. Het romantische nu
bij Millet is niet alleen die tegenstelling van natuur en cultuur, maar de bijzondere
wijze waarop hij die tegenstelling gevoeld heeft, zijn neiging om het natuurlijke leven
tot het episch-religieuze te verheerlijken. Het romantische bij Daumier is de intensiteit
zelf van de hartstochtelijke verbeelding waarmee hij zich op het hatelijke van de
sociale werkelijkheid wreekt, de spannende intensiteit zelf van de hartstochtelijke
verbeelding waarmee die werkelijkheid niet zuiver objectief, om haar zelfs wille
gegeven wordt, maar veeleer door het fel belichten en onderstrepen van uitgekozen
trekken vertolkt wordt. Dat is het verschil met Courbet, voor wien àlle werkelijkheid
waard was geschilderd te worden, zoals zij is, terwille van haar zelf, niet door de
vormgeving maar alleen door zijn lyrisch coloriet tot een hoger plan verheven.
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H. Daumier, De wasvrouw
Parijs, Louvre
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Millet en Daumier zijn tijdgenoten: Millet geboren in 1814, Daumier in 1808, - Millet
overleden in 1875, Daumier in 1879. Het vorige geslacht was nog tot niet zo heel
lang voor hun dood vertegenwoordigd door de twee tegenoverelkaar staande
halve-goden, den aanvoerder van het neo-classicisme, Ingres, gestorven in 1867,
en den aanvoerder van het romantisme, Delacroix, gestorven in 1863.
Millet is tamelijk laat aan het woord gekomen: hij was 34 toen hij eindelijk zich
zelf vond. Die zoon van Normandische boeren behaalde in zijn vroegen tijd enig
succes met bloemige, koel-erotische rococodingetjes, om den brode geschilderd.
Maar in 1848 verliet hij Parijs en ging zich te Barbizon vestigen, aan den zoom van
het woud van Fontainebleau, waar Théodore Rousseau werkte. De Hooiers, hier
tentoongesteld, zijn uit die eerste jaren te Barbizon, 1850. Daar ontdekte hij de echte
natuur en meteen zich zelf. Hij las den Bijbel en Vergilius, liet de faunen en de
nimfjes varen en werd de gróte boerenschilder.
Dat was iets nieuws; althans zoals Millet dat nu deed. Wanneer de landman ter
wille van zich zelf werd geschilderd, drie eeuwen lang, dan werd in hem, op een
paar uitzonderingen na, slechts het uiterlijk pittoreske gezien, of het ruwe, bij voorkeur
in de kroeg of op de kermis, nooit aan het werk, het is net alsof hij door den hemelsen
Vader werd gevoed.
Maar juist door den groei van de moderne ‘groot-stad’ wordt de mens, uit reactie,
meer dan vroeger tot de natuur gedreven. Tevens zien we de democratische
denkbeelden veld winnen. Het is in het omwentelingsjaar 1848 dat
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Millet te Barbizon aanlandt. Lamennais had zijn Livre du Peuple geschreven en De
l'Esclavage moderne, waarin ook de ellende van den vierden stand, van den
landman, werd bedacht. In dat klimaat groeide nu de kunst van Millet en volbracht
hij zijn grote daad: hij was de eerste die waarlijk in grootse werken den veldarbeid
verheerlijkte.
Millet moest weldra erkennen, dat hij, door zijn ideaal te volgen, zoals St.
Franciscus, een huwelijk met Vrouw Armoede had gesloten. Hij heeft het nooit tot
een echtscheiding met haar weten te brengen. Zijn gehele loopbaan is een Kalvarie
geweest.
Daumier is het niet beter gegaan. Zoon van een Marseillesen glazenmaker, moet
hij heel jong te Parijs het brood voor zijn ouders verdienen. Hij tekent dag in dag uit
voor politiek-satirische kranten, maakt ontelbare litho's voor La Caricature en Le
Charivari. Zijn aanvallen op het regime van het burgerlijk koningdom en op
Louis-Philippe met zijn peervormig hoofd, bezorgen hem zes maanden gevangenis.
Maar hij tekent voort. Veertig jaar oud gaat hij ook aan het schilderen. 54 jaar oud
laat hij zelfs de caricatuur varen om zich geheel aan zijn schilderwerk over te geven,
maar de armoede, die hij nooit te boven gekomen is, dwingt hem weldra weer naar
het gareel van de krant, wat hem echter niet belet, tussendoor nog te schilderen.
Zijn akwarellen en doeken vinden geen bijval. Eerst ruim twintig jaren na zijn dood
gaat men ontdekken, dat hij een van de allergrootste meesters in de moderne kunst
is geweest.
We hebben hier niet anders te doen, dan Millet en Daumier op hun kunstgehalte
te proeven. Het lijkt me
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verkieslijk, dit met behulp van enige lichtbeelden te doen. Eerst Millet:
1. De korenwanner (Louvre) van 1848. We zien hem hier dus bij zijn eigenlijk
debuut. Dat hij de eerste was om den Arbeid te verheerlijken (den Arbeid met een
hoofdletter) liever dan het Vaderland, de Deugd of de Ondeugd, wel, ik beken, dat
me dat in den grond niet zo heel veel schelen kan. Dat hij dat gedaan heeft, en dat
Constantin Meunier hem hierin gevolgd is, heeft vooral cultuur-historische betekenis.
Onderwerpen hebben op zich zelf geen belang, maar alleen wat de kunstenaar
ervan gemaakt heeft. Het interessante bij Millet is juist, dat hij daar grote kunst van
gemaakt heeft.
Vooreerst, doordat hij volkomen echt was. Midden in het romantisme, had híj́
weer contact met het onmiddellijk wezenlijke van zijn tijd, het bloed van den tijd
klopte in zijn hart. Ik herinner me een woord van Charles-Louis Philippe over Maurice
Barrès: Barrès moet zijn ziel in het oude Toledo gaan zoeken, zei hij, ik herken de
mijne in al de broers die rondom mij aan het werk zijn. Hoe breed Millet de banen
tot het realisme geopend heeft, beseft u eerst, wanneer u hem met heel de
voorafgaande kunst vergelijkt. Bij hem blijft er niets van atelierkunst over. Het
realisme zit hem daar niet in bijzonderheden, maar in den geest van het gehele
schilderij. Hij kwam uit dat volk, voelde zich één met dat volk. Hij riep het tot het
grote leven van de kunst op, zoals het was, zonder het te willen vermooien: den
landman, zwaar, met zijn vuil hemd, zijn slodderige broek, zijn klompen, zijn eeltige
handen, zijn gebogen rug, zijn knoestige knieën, zijn lichaam door het onafgebroken
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zwoegen verwrongen, met den reuk der aarde aan zich. Nu mag men zeggen, dat
Millet op een beperkt gebied gebleven is; dat eerst na hem, en dan voornamelijk
door de impressionisten, dat realisme tot het gehele moderne leven, ook dat van
de grote stad, is uitgebreid. Zeker! Maar hij heeft toch den weg gewezen.
2. Houthakker (Louvre, ± 1855). Dat heeft hem vooreerst weinig bijval bezorgd.
De toeschouwers waren onthutst door die revolutionaire daad. Een bewonderaar
van David schreef: ‘Het nageslacht zal een onderscheid weten te maken tussen
den schilder van een vrouw met bierkruik en dien van het Testament van Eudamidas.’
Dat is ook zo uitgevallen, maar net andersom dan die heer het meende. Doch
ondertussen was haast heel de critiek ongunstig. Er werd voor zijn schilderijen
gelachen en gespot, zoals later voor de impressionisten, of er werd zelfs, om politieke
redenen, protest aangetekend. Van een zekeren Monsieur de Nieuwerkerke,
surintendant des Beaux-Arts, zoiets als Directeur-Generaal van Schone Kunsten,
den officiëlen vertegenwoordiger van de regering, hebben we deze enorme uitspraak:
‘C'est de la peinture de démocrates, de ces hommes qui ne changent pas de linge
et veulent s'imposer aux gens du monde. Cet art me déplaît et me dégoûte.’
Het lijkt ongelooflijk, dat haast niemand hierin de heel grote, nieuwe kunst gezien
heeft. Hier moet ik echter een voorbehoud maken: ik geef dadelijk toe, dat Millet
geen groot schilder geweest is. Hij was te veel ingenomen met de problemen van
de vormgeving en van de ruimte om de kleur bijzondere aandacht te schenken. Ze
is niet vloeiend, blijft nogal mat en eentonig. Als men het
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niet wist, zou men niet raden, dat deze Houthakker een schilderij is. Het is de vraag,
of zulk een vrij armoedig palet niet bij den geest van die onderwerpen paste. Maar
dat neemt niet weg, dat de kunst van Millet er over 't algemeen niet veel bij inboet,
als men die uit foto's leert kennen, en dat ik sommige van zijn tekeningen hoger stel
dan zijn schilderijen.
Zijn voornaamste verdienste als kunstenaar is geweest de grootheid van zijn visie:
3. Het eind van den dag (tekening ± 1858). De eenheid van zijn compositie heeft
een imponerenden eenvoud en is als-geheel bezield. Zijn figuren hebben de
elementaire vormen, zijn omsloten door de synthetische, monumentale lijn van
Bruegel, dien hij trouwens zeer bewonderde. Hij ziet zijn boeren niet met het oog
van den anecdotenverteller, maar met het oog van den kunstenaar. Hij ziet, dat er
op het land dingen zijn van zuiver kunstgehalte, bewegingen die antiek of
michelangelesk kunnen zijn. In die houdingen en gebaren heeft hij een nieuwe
schoonheid geopenbaard. Het zijn de gebaren van den spitter, van den zaaier, van
den maaier, zo grandioos, doordat ze sedert de oer-tijden onveranderd zijn gebleven.
Ze hebben den rythmus van de eeuwigheid. Die mannen zijn daarbij als stukken
van de aarde, en in hun verbinding met de aarde verkrijgen ze iets Bijbels. Het
ganse werk zegt: In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten.
4. De zaaier (Boston, Shaw, ± 1850). Van het begin af hééft hij dat vereenvoudigd
zien van mens en aarde te zamen, met dat gevoel voor de grote ruimte. Maar het
is van belang, dit vroege stuk te vergelijken met
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werk uit later jaren. Hier is de vorm toch nog een beetje week.
5. De zaaier (pastel 1865): wanneer hij dat motief een vijftiental jaren later
behandelt, heeft hij het van zijn bucolische poëzie ontdaan; de figuur, op zich zelf
gezien, heeft aan grootheid en aan bewegende kracht gewonnen; vergelijkt maar
de wijdstappende benen, de expressie van hand, arm en schouder: hij staat hier
veel dichter bij Daumier, wiens invloed hij nu en dan zeker ondergaan heeft.
6. Herder met kudde (1860). Het zal wellicht treffen, dat soms het trachten naar
den groten stijl wat al te veel die bedoeling laat zien, bijna zelf een conventie wordt.
We denken haast aan een figuur van het Noodlot, door de kudde gevolgd, één
vormeloze massa zonder wil, laag bij den grond. Maar bij het vallen van den avond,
in die onmeetbare vlakte, horen we om zo te zeggen de stilte. Er ligt die bijzondere
zwaarmoedigheid over, die de eenzame, zwijgzame natuur van Millet eigen was.
7. Boerenmeisje met kippen (tekening, 1865). Millet, lichamelijk een reus, was
geestelijk een zacht mens. Zonder de werkelijkheid te kort te doen, zoals hier, waar
we als den geur van de zon in de hoeve ruiken, weet hij dikwijls zijn gestalten met
een eigenaardig waas van muzikale dichterlijkheid te omgeven. Daar is hij het meest
de echte Millet.
8. Moeder en kind (tekening ± 1857): in interieurs, met zorgende moeder en
hulpeloos wichtje dat zijn papje krijgt, en de stille kat bij den haard, voelen we heel
de tederheid van Millet, een tederheid vol licht-weemoedigen ernst.
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Hier kunnen we ook weer waarnemen, hoe hij later, zoals bij Daumier, al het
karakteristieke feller zal doen uitkomen:
9. Moeder en kind (Marseille 1861). Hier is alles meer geconcentreerd en groter,
de uitdrukking sterker geboetseerd. Het kindje met stompneusje en open mond is
in dat opzicht bijzonder kenschetsend, alsook het sculpturale van de hele
verschijning. Hier is geen enkele lijn onverschillig meer.
Het evangelische in het werk van Millet, daar laat zich wat meer over zeggen.
Millet heeft zelf gezegd: ‘C'est le côté humain qui me touche le plus en art.’ Hier
hoor ik al fluisteren: Verwarring van esthetica met ethica. Laten we mekaar wel
verstaan. Ik geloof, dat een kunstenaar niet alleen groot is door hetgeen hij kàn,
maar ook door hetgeen hij ìs. Als hij een volledig mens is, dan is hij rijker dan een
die alleen verstand of ogen zou hebben. Als hij een volledig mens is, is hij een ruimer
ziel, en als kunstenaar draagt hij dan in zich al wat den mens uitmaakt, dus ook zijn
ethische verhouding tot de wereld. Richard Wagner, in een brief aan zijn vriend
Röckel, spreekt ergens van dien zesden zin, den zin voor het menselijke. De heel
grote kunstwerken zijn juist die, waarin die zin voor het menselijke, d.w.z. het
ethische, ook aan het woord komt. Anders zouden we Rembrandt niet boven alle
andere schilders stellen. In heel grote kunst is dat hogere aanwezig, zoals het licht
van den hemel in het landschap. Dat licht wil ik niet graag missen. Maar!... maar:
het volstrekt vereiste is dat ook dat ethisch element tot kùnst wordt, zoals hier in die
Moeder met Kind, d.w.z. dat het in de noodwendige,
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organische eenheid van het kunstwerk opgenomen wordt, zo dat het van het
zuiver-artistieke niet kan worden gescheiden. Het mag er niet opgeplakt zijn, het
mag er niet aanhangen als een exempel of een moraliteit: het moet zo innig deel
uitmaken van het levensgevoel zelf van den kunstenaar, dat in zijn werk geen enkele
grens te ontwaren valt tussen den kunstenaar en den mens.
Dat is het geval met het heerlijke schilderij, dat we voor ogen hebben. Want dat
ethisch element leeft hier bij Millet in zijn kunstenaarsziel zelve, en dat maakt over
't algemeen zijn kunst rijker aan naklanken.
Maar ik kan me niet ontveinzen, dat soms dat ethisch element er onder het
vertolken van de werkelijkheid bijgesleept lijkt. Man merkt die Absicht und man wird
verstimmt. Ik heb al dien indruk niet kunnen verzwijgen bij den Herder met zijn
schapen van daareven.
Millet heeft zelf gezegd: ‘Il faut pouvoir faire servir le trivial à l'expression du
sublime.’ Dat is prachtig! Maar nu voel ik daarbij, dat hij soms dat sublieme gezócht
heeft, zonder dat het zo van zelf uit de nederige werkelijkheid gegroeid is.
Zijn schilderijen zijn in den grond vol van zijn religieus gevoel. De moeder die
haar kind de pap geeft is even religieus als de Madonna: dat vind ik zo mooi bij
Millet. Maar ik kan den indruk niet weren, dat hij wel eens het Evangelie van den
Arbeid (weer met een hoofdletter!) heeft willen verkondigen. De bedoeling was
wellicht onbewust, maar ze ligt er soms toch duimdik op. Zijn heiligen der aarde
krijgen dan licht iets vagelijk literairs, tolstojaans.
10. Les glaneuses (Louvre, 1857). Wat de critiek van
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zijn tijd hem aanwreef, lijkt ons nu grotendeels dom. Maar toch niet helemaal. Het
is zeker onrechtvaardig, dat Paul de Saint-Victor die arme vrouwen, die naar de
aarde gebukt aren lezen, noemde: ‘Les trois Parques du paupérisme’; of dat hij van
een herderin zei: ‘L'artiste l'a plantée sur ses sabots comme sur un piédestal.’ Dat
heet het wezen zelf van de kunst van Millet en haar natùùrlijke grootheid miskennen.
11. Griffelende boer (1855). Théophile Gautier, die anders sympathie genoeg
voor Millet heeft, verwijt den boer die een boom griffelt ‘d'avoir l'air d'accomplir un
rite comme le prêtre obscur d'une divinité champêtre’, en een ander spot, omdat
boeren een dood kalf dragen als ware het het heilig Sakrament.
12. L'Homme à la houe (S. Francisco, Crocker, 1863). Maar het treft me toch,
wanneer Baudelaire, de fijnste kunstkenner van zijn tijd, in zijn Salon van 1859 over
de inzending van Millet o.m. schrijft: ‘Ses paysans sont des pédants qui ont
d'eux-mêmes une trop haute opinion. Ils étalent une manière d'abrutissement sombre
et fatal qui me donne envie de les haïr. Qu'ils moissonnent, qu'ils sèment, qu'ils
fassent paître des vaches, qu'ils tondent les animaux, ils ont toujours l'air de dire:
‘Pauvres déshérités de ce monde, c'est pourtant nous qui le fécondons! Nous
accomplissons une mission, nous exerçons un sacerdoce!’ Au lieu d'extraire
simplement la poésie naturelle de son sujet, M. Millet veut à tout prix y ajouter
quelque chose. Dans leur monotone laideur, tous ces petits parias ont une prétention
philosophique, mélancolique et raphaélesque.’
Fel overdreven, maar er zit toch een korreltje waarheid
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in. We merken nu en dan bij Millet dat hij enigszins tot de phrase neigt.
13. Angelus (Louvre 1859): een zeker pathos... Ik zou, paradoxaal gezegd, van
een pathos van den eenvoud mogen spreken. En voor mijn part geef ik graag het
uiterst vermaarde Angelus voor het stilleven met boterpot in het Museum Mesdag:
heel de Bijbelse grootheid van het landleven is daar uitgedrukt, zónder phrase,
zonder dat er iets bij te vertellen valt.
14. November (1867). Daarom kan ik nog meer genieten van sommige van zijn
landschappen zonder personages dan van zijn figurencomposities: November, de
winterkraaien op het verlaten veld, dat wacht, een ploeg, een egge, de oneindige
ruimte, de stilte... Dat is Millet op zijn best.
Wat ons bij Millet nu en dan enigszins hindert, wordt duidelijker wanneer wij hem
met Daumier vergelijken, tot wien we nu zullen overgaan.
1. Advokaat en beklaagde (akwarel, Reinhart, Winterthur). Ik vind het bijzonder
tekenend, dat Baudelaire, die wel enig bezwaar tegen de kunst van Millet had, die
van Daumier niets dan lof toezwaait, en wel daar, waar de kunst van Daumier zich
tot het publiek wendt, namelijk in zijn caricaturen; wat bewijst, dat zijn voorbehoud
tegen Millet niet uitging van een aristocraat, die vooral aan de leer van ‘l'art pour
l'art’ zou gehecht zijn. De zaak is, dat hij den kunstenaar Daumier zuiverder
kunstenaar achtte. En inderdaad, bij Daumier is de vorm zo geheel en onmiddellijk
uit de werkelijkheid genomen, en vorm en idee zijn zo volkomen één geworden, dat
we
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alleen nog aan het kunstwerk zelf denken, als kunst, zonder enige andere
bijgedachte, zelfs daar waar Daumier een politieke satire tekent of een onderwerp
uit de literatuur overneemt. We kunnen de onderschriften van zijn prenten missen.
Hier b.v. is de satirische bedoeling onbetwistbaar: maar ze spreekt uit de
kunstmiddelen zelf, - de beweging van den advokaat, die een bijzonder schrander
argument den onzichtbaren aanklager toewerpt, een argument dat hij met zijn grove
hand als het ware distilleert, - zijn gezicht als van een ouden clown, met net dezelfde
boerensluwheid als het gezicht van den beklaagde, - beiden van dezelfde soort,
maar fijntjes gedifferentieerd, - en daarachter de naamloze, zielloze, bleke massa
van het publiek: alles bijeen, een maximum van uitdrukking met een minimum van
middelen bereikt.
2. Twee advokaten (akwarel): Zeker, Daumier wil ideeën belichamen. Hij ontpopt
zich telkens weer als sociale voorvechter, rammeier van al de steunpilaren der
maatschappij, moralist in den ruimsten en hoogsten zin van het woord, d.w.z.
zedenschilder die de harten peilt en overal het verborgen wezen van zijn schijn
ontdoet. Maar hij verschijnt ons nooit als een apostel of een profeet. Bij Millet dachten
we soms aan een soort van Nazarener. Bij Daumier kunnen zijn bedoelingen, of we
die bijtreden of niet, ons ten slotte koud laten: hoofdzaak is hier, dat die bedoelingen
en ideeën zonder enig residu in zijn kunstvormen organisch zijn overgegaan,
onafscheidbaar van zijn kunstvormen zijn. De blote werkelijkheid, de kunstvorm en
de idee dekken elkaar volkomen, zijn één geworden, zoals het woord
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bij Shakespeare. De macht van zijn kunst, die resumeert en alleen het wezenlijke
een diepdringende stem verleent, is gelijk aan het onverbiddelijk psychologisch
inzicht, waarmee hij onder het masker het innerlijke, het echte weet te openbaren.
Daardoor verkrijgen zijn figuren een blijvenden, een algemeen-menselijken zin, die
niet verouderen kan, wat ook de gezindheid van den toeschouwer zijn mag.
3. Wachten op den trein (tekening met O.-Ind. inkt, Victoria and Albert Museum).
In dat opzicht is hij absoluter realist dan Millet. En ook in dezen zin: dat het beeld
bij hem, voor het eerst, los is van ieder voorafgaand schema. Dat was toen een
uitzondering in de Franse kunst, en is zelfs daar een uitzondering gebleven. totdat
Edgar Degas verscheen. De Fransen en de Italianen hebben doorgaans een zekere
neiging om het geziene natuurbeeld in een klaar geordend schema te dwingen,
terwijl bij de kunstenaars uit het Noorden de vorm veelmeer op onmiddellijke wijze
door den emotionelen inhoud geschapen wordt, zonder dat we aan een
voorafbestaand idee van ordening of harmonische schoonheid gaan denken. Zo
doet ook Daumier. Hij laat de compositie van elke figuur en van het geheel als het
ware groeien van binnen naar buiten, uit de werkelijkheid zelf, zo dat ze als een
schijnbaar willekeuirig uitgesneden brok van de levende, toevallige, niet geschikte
werkelijkheid voorkomt.
4. Derdeklaswagen (Aberdeen, Murray). In dat opzicht is hij een voorloper van
Degas en van Vincent van Gogh. Tevens breidt hij daardoor het terrein van het
realisme uit. Hij geeft ons allerlei typen uit de stad,
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bedelaars, wasvrouwen, schaakspelers, kunstliefhebbers, heel een wereld van
mensen in den trein, in den omnibus, op straat, in het paleis van justitie, in het circus,
in den schouwburg. Maar hij transponeert zijn personages niet, stelt ze niet, zoals
Millet, in een sfeer die door hem bedacht is: neen, de sfeer waarin ze ademen is
hun natuurlijke sfeer, of is door hen zelf geschapen. Dat ze op het hoger plan van
de kunst staan, dat ligt alleen hieraan, dat Daumier, uit hen zelf, zoals ze waarlijk
zijn, het wezenlijke van de werkelijkheid in sterk reliëf doet uitspringen, de kern van
een karakter, het meest betekenend gebaar, de meest typische trekken, die
onderstreept en die tevens in een vast omsloten synthese bant.
5. Het drama (Neue Pinakothek). Zijn beeld is nooit statisch, maar altijd van
spannende beweging geladen. Wat ik van de atmosfeer zei, wordt hier duidelijk:
wat hij hier uitdrukt, is het fluidum dat van het drama uitgaat, de hypnose die de
toeschouwers in bezit neemt. Weer een ogenblikkelijk stuk werkelijkheid: zoals op
een foto, grote vormen op den voorgrond (dat zullen we later bij Degas terugvinden).
Maar een paar profielen beklemtonen de stemming van de menigte (een enkel
lichaam). Zelfs een rug is ongemeen welsprekend. De figuren van Daumier zijn altijd
rond, ze vullen de ruimte, u kunt er om draaien, en er is altijd een logische, een
organische eenheid van het gehele lichaam, hoofd en romp, voor en achter, in
potentiële beweging. Gemeenheid in elken rimpel, een rug kan grijnzen.
Het romantische van dat realisme, ik heb het reeds gezegd, is de intensiteit, de
straf geconcentreerde spanning, waardoor zijn figuren boven al het dagelijkse, het
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voorbijgaande verheven zijn, hoe reëel ze ook zijn mogen. Daumier schijnt me in
dat opzicht niet zo heel ver af van Delacroix te staan. Hij heeft hetzelfde dynamisme.
Maar Delacroix warmde zich aan den gloed van oude of Oosterse beschavingen:
Daumier haalt de kunst direct en uitsluitend uit de wereld van zijn tijd.
6. Don Quixote onder een boom (Ed. Fuchs, een schilderij, geen tekening). Zelfs
waar hij zijn onderwerp uit de literatuur put. Delacroix zocht dergelijke motieven bij
Dante, Shakespeare, Goethe, Byron. Daumier integendeel bij die twee schrijvers
met wie hij zich verwant voelde, de twee meest humane wellicht die er geweest zijn:
Cervantes en Molière. Hij lacht op dezelfde wijze als die twee. Wat hem bij hen
aantrekt is niet het pittoreske, het kleurrijke, maar wel de eeuwige zin van hun humor.
Hij heeft ze niet geïllustreerd: hij heeft den eeuwigen zin van hun scheppingen verder
gedicht. Hoe dikwijls heeft hij ze niet geschilderd, den edelen, dwazen idealist Don
Quixote, de schim van een geest, naast Sancho Pança die als een logge meelzak
naast hem ligt?
7. Don Quixote te paard (Amerika). Zijn vervormingen zijn altijd uitdrukkingen van
den geest; ze slaan niet op bijzonderheden, maar op den geest van het geheel.
Iemand zei van dezen Don Quixote: hij lijkt op een uitgebrande torenspits.
8. De ingebeelde zieke van Molière (tekening, Gerstenberg, Berlijn). Zoals Molière
gaat hij altijd recht op zijn doel af. Waar hij sommige trekken overdrijft, geldt dat
alleen de felle uitdrukking van het essentiële. Zoals Molière blijft hij daarbij altijd
waar, en geeft waarheid
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van eeuwige waarde: want zijn ingebeelde zieke wordt een symbool van den
menselijken waan.
Hij tekent als de grote meesters, zijn lijn is lenig en beslist, zelfzekere improvisatie,
breed en toch juist accentuerend. Ik zou u veel meer lichtbeelden willen tonen, om
u te bewijzen, hoe hij in een ongelooflijke verscheidenheid al de armoede, al het
groteske van het leven, al de gekheden en de ondeugden van het brein en van het
hart leesbaar maakt op die verdierlijkte gezichten, al wat een grote stad aan levende
monsterachtigheden bevat, akelig en belachelijk. Die zieke met zijn opgezwollen
buik en opengesperde ogen is als het levende lijk van den bourgeois (Baudelaire).
We griezelen voor dien waan en die leegte. Het komische en het tragische zijn hier
van elkaar niet te scheiden.
9. Ingebeelde zieke (schilderij): in het schilderwerk wordt zo iets nog meer tot den
eenvoud van een scherp visioen teruggebracht. In den zieke woont reeds de dood,
en de arts verschijnt hem als de zendeling van den dood zelf, zoals hij dien in de
dromen van zijn koorts al ziet.
10. Crispin en Scapin (Louvre). Deze personages uit Molière groeien zelf tot het
visionaire. Er spreekt een demonische kracht uit, die aan Goya herinnert, maar bij
Goya kwam dat visionaire meer uit een andere wereld, het kleefde niet zo aan de
altijd-geldende werkelijkheid. Die figuren hebben een fantastische grootheid, die
binnen in hen zelf zit. Zo komt het, dat men ze in de lantaarn nog zo zeer mag
vergroten, zonder dat er iets hols aan klinkt.
11. Bedelaars (Parijs, Kapperer). Daumier laat zijn
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personages nooit poseren. Hij brengt alles altijd terug op eenvoudige, straf bepaalde,
plastische vormencomplexen, en dit door een diepere opvatting van het wezen zelf
van zijn figuren, niet door een pathetische schikking, zonder daar een idee van
buiten aan toe te voegen. Hij herinnert daardoor aan Bruegel. De levende eenheid
van zijn gestalten en zijn compositie hangt hiermee samen, dat hij nooit schetsen
naar de natuur maakte. Hij zoog de beelden op en schiep dan van uit zijn onfeilbare
herinnering. Voor zijn caricaturen heeft hij nooit een krabbeltje in de
journalistentribune van het Parlement gemaakt. Hij moest eens eenden tekenen en
wist er niet goed weg mee: op het buitengoed van een vriend ging hij dan een half
uur lang de eenden aandachtig bekijken. De vriend wilde hem papier en potlood
geven. Waarom? zei Daumier, - ik heb ze nu in mijn hoofd.
12. Wasvrouw (Louvre). Zo trof hij van zelf het monumentale, - het bewegend
monumentale. Balzac heeft van hem gezegd: ‘Ce gaillard-là a du Michel-Ange sous
la peau!’ En toen Daubigny in de Sixtijnse Kapel te Rome voor Michelangelo kwam
te staan, riep hij uit: ‘C'est comme du Daumier!’ Ik stel me voor, dat Daumier een
Laatste Oordeel had moeten schilderen.
Hij veracht al het kleine. Zonder ook iets maar aan het werkelijke te kort te doen,
maakt hij van een wasvrouw een heroïsche verschijning. Het volume zit tot in den
omtrek zelf. Geen enkele lijn, of ze is geladen met energie en beweging. In die
grootse vereenvoudiging is alles bewegend leven, doordat geen enkel trekje
onverschillig blijft, de uiterste gevoeligheid van elke lijn
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draagt bij tot de geweldige eenheid, ieder detail is bezield door den geest van het
geheel. En met die grandiose gestalten tegen het avondlicht van de huizen aan den
overkant, weet Daumier, zoals Rembrandt, het fantastische van de gewone
werkelijkheid te suggereren.
13. De last (Berlijn, Gerstenberg): Het dynamisme van Delacroix, dat op Rubens
teruggaat, wordt hier zelfs overdreven tot een expressionistische weergave van de
beweging, in silhouet en plastische kracht, die eerst door van Gogh zal geëvenaard
worden. We zijn nu oneindig ver van Millet af...
14. Het oproer (Berlijn, Gerstenberg). Ik moet kort zijn... Tot slot dit beeld van het
oproer. Fromentin stelde eens de vraag, of Millet, hoezeer hij zijn edele kunst
bewonderde, toch eigenlijk wel een ‘schilder’ was: bij Daumier kan die vraag bij
niemand opkomen. Zeker is hij meer luminist dan colorist. Zijn kleuren zijn de lichten
van bewegende dingen. Hij schildert met een breedheid, die in zijn tijd ontstellend
was. De factuur altijd zichtbaar, niet gladgemaakt. Kleur en lijn te zamen schieten
als bliksems over het doek. Dit spreekt voldoende door zich zelf: ik heb geen lust
om er wat armoedige woorden bij te voegen.
Geachte toehoorders, er zou nog veel te zeggen zijn, - ik had beloofd, het uur
niet te overschrijden, - ik heb getracht, mijn woord gestand te doen, en hoop me op
die wijze in uw gunst te hebben aanbevolen. Ik dank u voor uw vriendelijke aandacht.

1938
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aant.

De Belgische schilderkunst sedert 1830

Het mag gezegd worden, dat algemeen genomen de Belgische schilderkunst in de
19de eeuw den ontwikkelingsrythmus van de Franse volgt, waarbij natuurlijk de
kenmerkende verschijnselen gewoonlijk iets later dan in Frankrijk opduiken. Maar
tevens bleef ze veelal de sterke inheemse tradities getrouw, - Rubens, Van Dijck,
in den laatsten tijd voornamelijk Bruegel, - en haar eigen karakter laat zich wel
onderkennen, als men het maar niet al te bepaald omgrenzen wil.
De Vlamingen spelen hier een overwegende rol. Toch is in het nieuwe koninkrijk,
dank zij het centraliserende Brussel, geen scherpe lijn tussen hen en de Walen te
trekken.
Toen Louis David, de grote man van het neo-classicisme in Frankrijk, bij den val
van Napoleon de wijk naar Brussel nam, waar hij tot zijn dood in 1825 gevestigd
bleef, was het onvermijdelijk, dat zijn invloed zich machtig op zijn academisch
armoedige Belgische omgeving zou laten gelden. Daar was enige winst bij te boeken:
de Henegouwer Navez (1787-1869), die zich tot zijn discipel bekende, bracht althans
in onze kunst strengen eenvoud en ernst, en vooral als portretschilder mag hij gerust
naast den meester gesteld worden. Maar de wind blies weldra in de bolle zeilen van
de romantiek. Het is vermeldenswaard, dat de jonge school ineens doorbrak in het
omwentelingsjaar 1830. De Antwerpenaar Gustaaf Wappers (1803-1874) leidde de
beweging. Hij was te Parijs geweest en had er zich aan de vlam van
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Delacroix verwarmd. Zijn toneel uit de Belgische Omwenteling werd uitbundig
toegejuicht, al blijft het drama daar erg uiterlijk en mist de uitvoering allen gloed.
Nicaise de Keyzer (1813-1887) stond onmiddellijk als zijn mededinger op. Ook zijn
romantisme blijft nog feitelijk klassiek van vorm. Wappers was bestuurder van de
Antwerpse Academie tot 1855, daarna de Keyzer tot 1880; al die jaren verzandde
het kunstonderricht er in doodse sleur.
De echte romanticus was Louis Gallait (1810-1887). Hij kwam uit Doornik en
onderging te Parijs den invloed van Ary Scheffer en Paul Delaroche. Wat hem van
Wappers en De Keyzer onderscheidt, is dat hij als historieschilder naar oprechter
gevoelsuitdrukking streefde; maar hij verviel daarbij gemakkelijk in het anecdotische,
terwijl zijn grote composities wel iets van theaterstijl hebben. Zijn roem dagtekende
van zijn Troonsafstand van Keizer Karel (1841, Museum te Brussel), een reusachtig
schilderij, waarmee een triomftocht in Europa werd ondernomen. Hij gold toen als
de grootste Belgische meester; en inderdaad beschikte hij over een merkwaardige
techniek, doch helaas niet over veel temperament. Hij had vooral invloed op de
historieschildering in Duitsland. De Pest van Doornik (1882, Museum te Doornik)
mag als het laatste woord van de romantische schilderkunst in België beschouwd
worden.
Antoine Wiertz, van Dinant (1806-1865), was eet verschijnsel van uiterst
romantisme, d.w.z. wild en onevenwichtig, vermengd met eclectisch academisme.
Met een zonderlinge vermetelheid, die zijn middelen overtrof, wilde hij op overgrote
doeken een samenvatting van
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Michelangelo en Rubens leveren. Maar zijn kleine schetsen, vol beweging, bewijzen
dikwijls, welk een voortreffelijk colorist in hem aan te hoog strevende pogingen
verloren is gegaan.
Voor ons, die uit een afstand die hele periode mogen overzien, is de Antwerpenaar
Hendrik Leys (1815-1869) de figuur die boven al de andere uitsteekt. Hij leerde wat
van Wappers en bezocht te Parijs het atelier van Delacroix. Doch daarna legde hij
zich vooral toe op de studie van de Oudvlaamse en Hollandse meesters en in zijn
taferelen uit het verleden, b.v. de Wederinstelling van den Katholieken Godsdienst
(1845, Brussel), verliet zijn rijper talent de rhetorica voor stiller gevoel, psychologische
waarheid, nauwkeurige historische zakelijkheid. Weldra kwamen zich hierbij de
indrukken van het Franse realisme voegen (Millet, Courbet), terwijl hij op een reis
in Duitsland vooral aangetrokken werd door de strenge tekening van Dürer, Cranach
en Holbein. Uit die verschillende bestanddelen ontwikkelde hij in de jaren 1850 een
eigen stijl, die de Vlaamse schilderkunst beslist bevrijdde van het academisme en
de uiterlijke romantiek, en in kleur en lijn weer aansloot bij de nationale
overleveringen van voor den barok. De voorstellingen uit het 16de-eeuwse leven
te Antwerpen zijn dan gehouden in een ernstige, ingetogen stemming: zij zijn als
gezien door een geestelijke, zachtweemoedige atmosfeer. Met werken als de
Katholieke Vrouwen (1853, Brussel, verzam. Boël), Wandeling buiten de Wallen
(1853, verzam. van den Koning), de Dertigdagenmis van Berthold de Haze (1854,
Brussel), de wandschilderingen waar hij de eetzaal van zijn woning mee versierde
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(thans in het Antwerps stadhuis), de Instelling van het Gulden Vlies en de
wandschilderingen uit zijn laatste jaren in een zaal van het Antwerps stadhuis, lijkt
me Hendrik Leys een enige plaats in de Europese romantische school te hebben
ingenomen.
De romantiek bracht met zich hernieuwde belangstelling voor de natuur, - voor
de echte, niet meer een die naar classieke regels tot decor ineengezet werd. De
eerste, bij wien we een rechtstreekse aanvoeling met de werkelijke natuur
gewaarworden is de Henegouwer Théodore Fourmois (1814-1871), die in de
Kempen, in de Ardennen en in Frankrijk werkzaam was. Zeker bleek hij op verre
na niet spontaan genoeg om zich van een traditie los te maken. En het is
kenschetsend, dat hij niet uitging van den lyrischen Rubens, die anders bijzonder
geschikt was om volbloed romantici aan te lokken, maar wel van de kalm
beredeneerde compositie van Hobbema. Toch trachtte hij naar de weergave van
de atmosferische stemming die een bepaald stuk landschap eigen is, prees zelfs
het schilderen in open lucht aan, en ontwikkelde zich gestadig in de richting van
vrijere opvatting en techniek. Onder nieuwe invloeden, vooral dien van Corot en
weldra ook van de school van Barbizon, gingen dan de Brusselaars Eduard Huberti
(1818-1880), Alfred de Knyff (1819-1880), Edmond de Schampheleer (1824-1899)
en de meer tot stijl geneigde maar drogere Antwerpenaar Frans de Lamorinière
(1828-1911) weer een stap verder, en baanden den weg tot het onbevooroordeeld
realisme. Als een onafhankelijker persoonlijkheid verschijnt reeds de Bruggeling
P.J. Clays (1817-1900) met zijn gezichten op de Neder-
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schelde, terwijl de Antwerpenaar Jaak Rosseels (1828-1912), in zijn rijpste werk
althans, waar de lijn geheel moet onderdoen voor de kleur, feitelijk al tot de groep
van de zuivere realisten gaat behoren. Op andere gebieden breekt dezelfde geest
door. In den tijd, dat de officiële historieschildering in België nog den boventoon
voerde en op hetzelfde ogenblik als te Parijs Courbet het woord omwenteling in zijn
banier schreef, stelde Jozef Stevens (Brussel, 1816-1892) zijn van bouw en beweging
meesterlijke honden ten toon, bij voorkeur arme, misdeelde, ‘proletarische’ honden,
met zulk een doorleefde uitdrukkingsmacht geschilderd, dat ze ons groter en
menselijker aandoen dan de helden van De Keyzer of Gallait. Hier hebben we de
voornaamste karaktertrekken van den nieuwen koers: natuurgetrouwe
onbevangenheid van waarneming en louterpicturale uitvoering; waarbij zich het
democratisch gevoel van die jaren komt voegen. Brussel bij Morgen (Museum te
Brussel) moest in 1848 een openbaring heten. Daarna heeft Jozef Stevens in de
jaren '50 gestadig aan breedheid gewonnen, in een sober en zeer verfijnd coloriet.
Maar het werk uit lateren tijd heeft zich niet meer op die hoogte kunnen houden.
Zijn broeder Alfred Stevens (1823-1906) ging een anderen weg op. Hij leefde
voornamelijk te Parijs en werd er de meest bewierookte tolk van de elegante wereld,
in het schitterend decennium dat den val van het Tweede Keizerrijk voorafging. De
gunst van het publiek was beschoren aan het vrouwelijk aanminnige, dat verder tot
het behaagzieke verviel. Het was de bloeiperiode van Stevens' tijdgenoten: Cabanel,
Gérôme, Bouguereau,
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Chaplin, Baudry, Henner... Maar hij overtrof hen allen door zijn ambachtelijke
bedrevenheid, zijn zin voor de kiese schakeringen van de kleur en niet het minst
door zijn Vlaamse zorg voor het aandachtig uitgepenseeld detail. Dat heeft hem
voor het nageslacht gered, maar wat hij van Courbet heeft mogen leren - en zelfs
van Manet, den toen nog uitgejouwde, - werd door hem toch veelal tot modieuze
oppervlakkigheid verlaagd.
Naar den geest is Charles De Groux (1825-1870) meer met Jozef Stevens verwant,
en we beseffen licht, dat hij tot hetzelfde geslacht behoort als in Noord-Nederland
Jozef Israëls. Wat hem aantrok, dat waren de tonelen uit het leven van kleine lui,
hongerlijders, verdrukten, of simpele aardmensen. Het sociaal humanitarisme van
omstreeks '48 verleende hier nog een ietwat romantische tint - en soms een nog
ietwat anecdotische bedoeling, - aan de liefde voor onopgesmukte werkelijkheid.
We komen daardoor soms in de buurt van Millet te staan, waar ook de
vereenvoudigde omtrekken wel eens aan herinneren, en de vereenvoudigde kleuren,
die bij De Groux naar sombere harmonieën neigen. Het Gebed voor het Boerenmaal
b.v. (1861, Brussel) bereikt daardoor een strenge grootheid van stijl.
Strenge grootheid van stijl, maar met een coloristisch meesterschap dat kloekheid
aan fijnheid paart en kwaliteiten der 17de eeuw voor den geest roept, dat kenmerkt
ook de portretten van Lieven De Winne (Gent 1821-Brussel 1880). Analytische
scherpte opgelost in machtige samenvatting: daardoor mag hij als de voortreffelijkste
Vlaamse portretschilder van de 19de eeuw aangeschreven
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worden. Zijn beste doeken dagtekenen uit het eind der jaren '60.
Het optreden in gesloten groep van de mannen, die het realisme tot de beslissende
zege zouden leiden, valt in denzelfden tijd: in 1868 werd te Brussel de Société libre
des Beaux-Arts gesticht. Jozef Stevens, Charles De Groux, enkele
landschapschilders waren voorlopers geweest, - thans kwam daar in strijdlustig
gelid een hele schaar van jongeren te staan: Dubois, Meunier, Rops, Artan, Baron.
Door denzelfden wil bezield werkten daarnaast Vogels, Boulenger, Verwee,
Stobbaerts, Heymans, Hermans... Zij waren zoiets als de ‘Onafhankelijken’ van dien
tijd.
De oudste onder hen, Eugeen Smits (Antwerpen 1826-Brussel 1912), verschilde
zeer van zijn vrienden en bleef wat aan den zelfkant, geëerbiedigd maar ten slotte
vereenzaamd. Vooral gevormd door de 16de eeuwse Venetianen, huldigde hij in
academische onderwerpen - b.v. De Gang der Jaargetijden, 1868, Brussel, - een
ideaal van zuiveren, stillen adel. Er waren er toen slechts een paar in Europa, die
zo groot-decoratief dachten en tevens in zulk een muzikale pracht van warme,
bezonken kleuren.
Louis Dubois (Brussel 1830-1880) was de voornaamste aanvoerder. Zoals de
meesten van zijn vrienden had hij den invloed van Courbet ondergaan. Het is zeker
geen toeval, dat juist den struisen, materiëlen Courbet dat succes bij de Vlamingen
werd toebedeeld. Hij leerde hun, hoe men zich door zijn schildersinstinct moet laten
drijven, en een vast geheel uit kleurtoetsen opbouwen, daarbij geen ander meester
erkennen dan de natuur, die aanvaardend zoals zij is en alle conventies
wegschoppend.
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Die beginselen heeft Dubois gevolgd. Zijn kranig werk - portretten, landschappen,
stillevens, - ontsnapt dan ook niet altijd aan de gevaren van improvisatie, maar het
is spontaan, en sappig van toon. Zijn meesterwerken liggen tussen 1858 (De
Ooievaars, Brussel) en 1876 (Stilleven met Vissen, Brussel).
Een heel afzonderlijke plaats bekleedt Félicien Rops (Namen 1833-Essones
1898). Hij dankt zijn beroemdheid voornamelijk aan etsen, wonderbaar van
verscherpte waarneming en techniek, - op dat gebied mag Rops zich met de
allerknapsten meten, - maar waarvan de perversiteit, door te veel aandacht te vragen
voor het onderwerp, dikwijls belet heeft, zijn schilderwerk voldoende eer te laten
wedervaren: werk van een echt ‘schilder’, waarin invloed van Dubois eerst wel te
bespeuren is, maar dat dan in landschappen en figuren een gans eigenaardigen
luister van donkere, verzadigde tonen bereikt. Zijn oorspronkelijkheid kan men
beoordelen in een doek als De Dood op het Bal, van omstreeks 1870 (Verzam.
Kröller). Het standje (aquarel, 1877, Brussel) houdt gelijken tred met het modernisme
van Degas en kondigt Toulouse-Lautrec aan.
In de geschiedenis van het realisme moet nog vermeld worden, dat Charles
Hermans (Brussel 1839-Menton 1924) in 1875 opschudding verwekte met een doek,
Bij 't krieken van den Dag (Brussel), dat niet vrij van ‘sociale’ strekking een episode
uit de gewone werkelijkheid vertelt, maar ditmaal - net als bij de historieschilders! in levensgrote figuren.
De geniaalste want meest spontane schilder in dat tijdperk was Hippolyte
Boulenger, geboren te Doornik
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in 1837 (hetzelfde jaar als Jacob Maris), gestorven te Brussel in 1874. Hij maakte
geen deel uit van de Société libre des Beaux-Arts, maar behoorde tot dezelfde sfeer.
Tot tegen het eind van zijn leven onbekend of schromelijk miskend, worstelde hij
met de wreedste ellende, altijd vurig en koppig voortwerkend, soms de speelbal van
driften die hem verteerden en hem eindelijk, op 37-jarigen leeftijd, deden verzinken
in den waanzin en den dood. Hij schilderde lang te Tervuren, in het Zoniënwoud bij
Brussel, en toen enkele jongeren zich bij hem kwamen voegen werd dat zo iets als
het Vlaamse Barbizon. Maar Boulenger volgde de meesters van Barbizon niet na
en luisterde slechts naar zijn eigen innerlijke stem. Hij leefde in voortdurende
communie met de natuur, er geheel op gespannen om zijn aandoening voor de
natuur zo juist mogelijk in het getover van zijn vrije techniek om te zetten. Dit verklaart
de verscheidenheid en de onfeilbare oprechtheid van zijn werk. In het begin van de
jaren 1870 bereikte hij van zelf het impressionisme.
Onder de mannen rondom Dubois, aanvankelijk zijn discipelen, moet de
zeeschilder Louis Artan vermeld worden, ook in 1837 geboren, in den Haag (zijn
vader was een Belg) en voornamelijk werkzaam aan de Vlaamse kust, waar hij in
1890 overleed, - de enige dien ik naast Boulenger zou stellen, maar met slechts
een twintigof dertigtal uitgelezen doeken, waarbij de rest van zijn uitgebreide en
zeer ongelijke voortbrenging verbleekt. De beste, uit zijn laatste periode, van het
eind der jaren 1870 af, treffen door impressionistische breedheid en helderheid. Zijn
vriend Alfred Verwee (Brussel 1838-
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1896) was minder met fantasie begaafd: methodischer, geduldiger, werkte hij zich
op tot een zelfzekere beheersing van zijn uitdrukkingsmiddelen, wat hij eerst omtrent
de veertig volkomen veroverde. Maar zijn koeien en stieren en paarden in de
Vlaanderse polders bij de zee worden dan epische brokken leven van stevige
structuur, omhuld van licht en bewegende lucht.
Naast de school van Tervuren mag ook sprake zijn van een school van Kalmthout.
Enkele schilders hadden elkaar in de Antwerpse Kempen gevonden. De reeds
genoemde Jaak Rosseels had er zich gevestigd, met den elf jaar jongeren A.J.
Heymans (Antwerpen 1839-Brussel 1921). Théodore Baron (Brussel 1840-Namen
1899) kwam er ook een tijdje werken en had er door zijn eerlijke overgave aan de
natuur, zijn vaste degelijkheid, den ernst van zijn opvatting, een gelukkigen invloed
op zijn kameraden. Heymans bleek een zoeker, die veel meer dan zij ontdekken
mocht. In de atmosfeer van de vlakke heide, ver van alle pittoreske prentjeseffecten,
vond hij kiese samenstemmingen van fijngrijze, vloeiende tonen, die hem stilaan
tot het impressionisme leidden en dan, omstreeks 1890, tot een gematigd aanwenden
van het neo-impressionistisch experiment van de toonverdeling, in ontstoffelijkte
gedichten van vroege lentemorgens in melkachtig licht.
Maar de echte, de eerste van huis uit onvervalste impressionist in België was
Willem Vogels (Brussel 1836-1896): lang een hefhebber, ongeacht zondagsschilder,
toen hij, 45 jaar oud, omstreeks 1880, in eens voor den dag kwam met ongeschoolde
en rake notities van in licht- en luchtspel vluchtig veranderende schaker ngen.
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Weldra wilde hij zelfs met zijn kleur niet meer tekenen, maar alleen door schijnbaar
losse kleurvlekken een suggestie van de dingen oproepen. Hij, die de richting had
aangegeven, putte er met zulk een genialiteit al de mogelijkheden van uit, dat hij
feitelijk onovertroffen bleef.
Uit dat geslacht, dat in de jaren 1830 geboren werd (in Noord-Nederland dat van
Mesdag, Jacob en Matthijs Maris, Mauve...) is er wel heel veel gekomen! Hier moeten
nog drie meesters behandeld worden: Constantin Meunier, Jan Stobbaerts, Hendrik
de Braekeleer.
Meunier (Brussel 1831-1905) werd door Fraikin in het beeldhouwen, door De
Groux in het schilderen onderwezen. Zijn leven was er een van hardnekkigen arbeid.
De vroege doeken, b.v. zijn Sint Franciscus te Xhendelesse (1862) en tonelen uit
het Trappistenklooster, vol ingetogen dramatische zwaarmoedigheid, hadden nog
iets van den duisteren toon van De Groux. Omstreeks 1880, onder den invloed van
het impressionisme, werd zijn palet klaarder en de uitvoering ongedwongener, terwijl
hij door zijn eigen aard bijzonder toegankelijk bleek voor den eenvoud en de milde
poëzie van Millet. Maar te Sevilla, waar hij in 1882-'83 in opdracht van de Belgische
regering een kopie van De Kempener's Kruisafneming ging maken, vocht hij zich
volkomen vrij, en toen hij dan na zijn terugkeer de Borinage zag, het ‘Zwarte Land’
rondom Charleroi, had hij meteen het eigen land van zijn hart en van zijn kunst
gevonden. Hij tekende en schilderde er het leven in en bij de kolenmijnen, de
glasblazerijen en ijzergieterijen. Zijn werk, bezield door broederlijk meegevoel met
de zwoegers, werd tevens een heldhaftige verheerlijking van den arbeid.
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Omstreeks 1885 ging Meunier weer aan het beeldhouwen en daarna zou de plastiek,
vooral in brons, meer en meer de plaats van het schilderij innemen. Toen schiep hij
de machtige beelden van den Smid, den Dokker, den Puddeler (1887) en zoveel
andere die hem em Europese vermaardheid zouden verwerven: realisme tot het
monumentaal-typische verheven. De vraag dikwijls opgeworpen, of hij niet groter
schilder dan beeldhouwer geweest is: want, in zijn doeken, directer, minder met
literaire denkbeelden of gemakkelijke stijlbedoeligen behept. Zonder die vraag te
beantwoorden, kan ik alleen betreuren dat de roem van den beeldhouwer zo dikwijls
den schilder in de schaduw laat: Meunier is een van onze zeer grote schilders
geweest. Van Stobbaerts en De Braekeleer wordt dat niet meer betwist. Hendrik de
Braekeleer (Antwerpen 1840-1888) kreeg eerst les van zijn vader, Ferdinand de
Braekeleer (1792-1883), die anecdotische tafereeltjes vervaardigde, min of meer
in den aard van J.B. Madou (Brussel 1796-1877), maar met minder talent dan deze
gevierde en trouwens uitmuntende schilder. De zwijgzame, in zich zelf gekeerde
Hendrik de Braekeleer zal wel meer invloed ondergaan hebben van zijn oom Hendrik
Leys, al verschillen die twee nog zo zeer van elkaar. De teruggetrokken sfeer van
Leys heeft bij De Braekeleer aan diepte gewonnen. Maar zijn schilderstemperament
zou meer aansluiting zoeken bij 17de-eeuwse Hollanders als Vermeer van Delft.
Het onderwerp was hem slechts voorwendsel tot louterpicturale vertolking. Zijn
interieurs hebben die hoedanigheid, die van Jan van Eyck af in deze gewesten de
meest uitgelezen schoonheid kenmerkt: de bezonkenheid van
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een eerbiedige, vrome aandacht, die het dagelijkse stelt in de stilte van de ziel, te
gelijk met dien zinnelijken lust in glansrijke kleur, die van de meest gewone
voorwerpen een kostbaar iets maakt. Zo schildert de Braekeleer de intieme,
weemoedige bekoring van oude vertrouwde dingen, hun verborgen ademing, de
subtiele spelingen van weerschijnen, het vergane goud van Corduaans leder in
zachte schemering. Maar geleidelijk ontdeed hij zich van de nauwgezet gedetailleerde
vormgeving: hij ook ging ten slotte alles onderwerpen aan de heerschappij van het
heldere licht, zijn palet werd klaarder, de toets vrijer, het vlak opgelost in
onvermengde kleurvlekken. Ik betwijfel of hij in het ‘zuiver-schilderen’ verder had
kunnen gaan... Maar de gespannen veer brak: hij stierf in een krankzinnigengesticht.
Zijn vriend Jan Stobbaerts (Antwerpen 1838-Brussel 1914) was ook een van die
geduldige werkers, die alleen naar zich zelf willen luisteren, in hun streven naar
volmaaktheid. Ik geloof wel, dat hij nooit andere eerzucht gehad heeft, dan zo juist
mogelijk te zeggen wat hij zag; en al wat hij zag werd onder zijn handen belangrijk.
Zoals De Braekeleer beschikte hij over een onfeilbaar schildersinstinct. Waar hij
zijn interieurs met honden of katten bevolkte, ontsnapte hij in het begin niet aan dat
soort van toneeltjes die zich laten vertellen. Maar in de jaren 1870 brak de colorist
de banden van de lijn. Van daar af draaide bijna zijn gehele werk rondom denzelfden
koeienstal of hetzelfde varkenshok. Zijn stijl verhief zich tot een ongekende grootheid
in orkestraties van diepe en warme tonen. Steeds onbevredigd koesterde hij een
schilderij jaren lang, om de enig preciese,
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de onvervangbare schakering te bereiken. Hij leefde uitsluitend voor zijn kunst, had
geen andere behoeften, stemde er slechts nu en dan in toe, wanneer het moest,
een doek te verkopen. Zoals De Braekeleer werd hij in de jaren 1880 een vereerder
van de lichtende atmosfeer die de eenheid van alle verschijningen uitmaken moest.
De tekening werd definitief opgeslorpt door de suggererende kleurvlek. Eindelijk
zullen de dingen, zonder daarbij ooit hun stoffelijke hechtheid te verliezen, baden
in een sidderenden, zilverigen mist. Met een enkelen, raken toon resumeerde
Stobbaerts het uitzicht en het innerlijk leven van de vormen. En biggetjes die op
een mesthoop wroeten zijn zo verheerlijkt door het milde licht, dat ze delen worden
van de goddelijke kracht die het heelal bezielt.
In het geslacht dat onmiddellijk op dat van Vogels, Boulenger, Stobbaerts en De
Braekeleer volgt, zijn dergelijke eminente scheppers niet meer aan te wijzen. Er
werd meer geteerd op het verworvene. Edward Agneessens (Brussel 1842-1885),
die tussen zijn dertigste en tweeëndertigste jaar in een hartstochtelijke werkkoorts
al zijn beste doeken voortbracht, kloeke en brede portretten en figuren, en daarna
door een zenuwaandoening werd geknakt, ware ten slotte toch ondenkbaar zonder
het voorbeeld van Courbet. Xavier Mellery (Brussel 1845-1921), weer een eenzame,
die herhaaldelijk in Holland werkzaam was, ging van een kleurig realisme over tot
intiemer verbeelding van de werkelijkheid, - figuren en binnenkamers, die getuigen
van een voornamen en fijngevoeligen geest en waar de poëzie der stilte uit fluistert,
in de latere jaren als gesluierd door
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donkeren avond. Er zijn van hem ook decoratieve ontwerpen, edel van kuise kracht,
maar het moet betreurd worden, dat hem nooit, evenmin als aan andere goede
schilders, een opdracht van betekenis te beurt viel. Er is in dat opzicht slechts één
uitzondering aan te stippen: de oude Louis Delbeke (Poperinge 1821-Brussel 1891)
mocht in 1884 in de hallen te Ieper wandschilderingen uitvoeren, de enige die in
België blijk gaven van een begrip van gestyleerde monumentaliteit, - en die werden
ongelukkig door de beschieting van Ieper in den wereldoorlog vernield.
Isidoor Verheyden (Antwerpen 1846-Brussel 1905) toonde zich in zijn
landschappen, portretten en stillevens een schilder van het onvervalste ras, maar
zijn geestdriftige ongedwongenheid, gediend door vlugge knapheid, verleidde hem
wel eens tot te gemakkelijke effecten. Toch moet erkend worden dat hij, ongeveer
tegelijk met Vogels, een van de allereersten alhier een impressionisme zonder
compromis aankleefde. Tijdelijk echter: weldra keerde hij tot een bezadigder techniek
terug. De Westvlaming Emiel Claus (1849-1924) kwam aan de oevers van de Leie
iets later ook tot het impressionisme, maar ging dan onmiddellijk verder naar het
luminisme van den verdeelden toon en de stippelmethode, die hij niet leerstellig,
veeleer met behendige matigheid toepaste, in fijne dromen van paarlemoeren licht,
die door hun aangename kwaliteiten bekoren maar ten slotte wat dun lijken.
Jan de Greef (1852-1894) zette voor de vijvers van Oudergem, aan den zoom
van het Zoniënwoud, de lijn van Boulenger en de Tervurense school voort, met
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minder oorspronkelijkheid dan zijn grote voorganger. Terwijl Frans Courtens (geboren
te Dendermonde in 1854), insgelijks bij de school van Tervuren, aansluitend, meer
het breeddoende impressionisme naderde en zijn zon-doordrenkte landschappen
borstelde met een bravoure, een zwierig lyrisme, waaraan alleen zou verweten
worden, dat zijn oprechte macht niet voldoende vergeestelijkt is.
Léon Frédéric (geboren te Brussel in 1856) neemt een zelfstandige plaats in. Hij
schijnt onberoerd door de stromingen van den tijd en dwingt eerbied af door de taaie
eerlijkheid waarmee hij op zijn eigen weg volhardt. Voortreffelijk tekenaar vooral,
die heel nauwkeurig ontleedt, op het droge af, en wiens helder coloriet doorgaans
wat rauw en metaalachtig blijft. Het hoogland van de Ardennen was een dankbare
stof voor den ernst van zijn visie. Allegorische en religieuze voorstellingen, realistisch
opgevat, of figuren van boeren en arme lui, zijn altijd behandeld in een strenge,
nauwgezette manier en met een ongerept gevoel, waardoor ze verwant zijn met
den godvruchtigen eenvoud van de oude Vlaamse school. Zijn tijdgenoot Jakob
Smits (1856-1928) was, met dienzelfden trek naar primitiviteit en die genegenheid
voor de simpele aardemensen, een geheel ander temperament, norser, veel
ingewikkelder ook. Hij was geboren te Rotterdam, - vroege portretten van hem
hebben wel iets gemeens met Breitner, en zijn boereninterieurs, zijn voorstellingen
van moederliefde, kunnen vergeleken worden met soortgelijke onderwerpen bij
Jozef Israëls, Blommers of Neuhuys. Maar Jakob Smits heeft zich zelf toch eerst
geheel gevonden toen hij
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zich in de Vlaamse Kempen kwam vestigen, bij Mol. Hij ontdekte er die barre vlakte,
die wilde stilte die met zijn eigen wezen overeenstemde, en die schamele mensen
met wie zijn deernis verbroederen kon. Op dezen schralen grond mochten de
bloemen van zijn liefde uit zijn tragisch hart breken. Deze streek, met haar lage
huisjes in de onmetelijke ruimte, meet haar rulle aarde en de klompige zwoegers
die er als een brok van zijn, daar was hij gans mee vergroeid. Maar hij maakte nooit
het ‘portret’ van een stuk natuur: hij schiep alleen uit het innerlijke beeld, - wars van
alle regels en conventies, doof voor de mode, blind voor den smaak van het publiek,
weerbarstig, eenzaam, verslaafd aan zijn werk, waar hij voortdurend aan gebonden
zat, dat hij, soms in de ellendigste moeilijkheden, dag aan dag verrijkte, met verbeten
energie. Uitgegaan van het realisme was hij aldoor onmiddellijker en zuiverder
geworden, zich aldoor machtiger verheffend tot een grootsen stijl. Hij was geheel
geworden wat hij zijn moest toen hij het licht als de ziel van het al voelde, het licht
dat hem een openbaring was van de essentiële geheimenis. Licht en donker zijn
bij hem geen uiterlijke wisselvalligheden, maar het binnenwezen van den vorm. Zo
heeft hij die bijzondere totaliteit bereikt, waardoor op het vlak van het schilderij hemel
en aarde en mens als gedaanten verschijnen van eenzelfde stof. Hij was er in zijn
proefnemingen zelfs toe gekomen, sommige doeken zo vet in de verf te smeren,
ruig en korrelig, dat het licht dat er op valt er speelt met het licht dat er uit straalt en
ze samen den levenden vorm doen ademen. Die ruwe en toch verfijnde schilderwijze
was de eigen taal
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van zijn woeste en milde ziel. Met het saamgepakt gevoel dat in hem was zocht hij
het elementaire, dat het aanschijn der eeuwigheid op zich draagt, drong steeds naar
een synthetischer vereenvoudiging, van al het voorbijgaande en toevallige ontdaan.
Zo spreekt er, buiten de religieuze onderwerpen om, een religieuze stemming uit
zijn werk.
Zoals men ziet, was er in de jaren 1880 fris leven in de kunst gevaren, met het
late werk van ouderen als Vogels, Stobbaerts, Heymans, De Braekeleer, naast dat
van Verheyden, Claus, Jakob Smits. Toen vonden de stoutste pogingen, van 1884
tot 1894, een verzamelpunt in den kring ‘De XX’, die na tien jaren vervangen werd
door ‘La Libre Esthétique’. Met ‘De XX’ begon een nieuw tijdperk. Zij waren de
voorhoede, de verguisde maar doordrijvende revolutie. Het Franse impressionisme,
en Cézanne, en het neo-impressionisme werden ruimschoots bekend gemaakt,
Van Gogh en Thorn Prikker waren op de tentoonstellingen vertegenwoordigd, met
Jan Toorop, die lid van ‘De XX’ was. Naast het neo-impressionisme vierde het
symbolisme zijn blijde intrede.
Dat alles braeht beweging, lokte tot navolging, was bron van verse inspiratie. In
dit korte bestek is het niet mogelijk, al de talenten recht te doen, die in deze herboren
lente naar voren traden. Ik wil hier slechts wijzen op die krachten, die geheel los
van de vorige traditie het vruchtbaarst voor de toekomst bleken: Ensor, Laermans,
Minne.
James Ensor, geboren te Oostende in 1860, is niet gemakkelijk te karakteriseren.
Hij laat zich in geen enkele
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formule vangen en blijft wel de oorspronkelijkste en meest veelzijdige van alle
Vlaamse schilders uit de laatste eeuw. Hij zit vol grillige invallen en zijn gehitste
verbeelding vermeit zich in het sarcastisch-fantasmagorische en het overdreven
oubollige. Dat heeft wel eens de aandacht afgeleid van deze eenvoudige vaststelling:
wat een enorm schilder en etser Ensor is, - op zijn twintigste jaar reeds een
zelfstandige, volkomen meester. Naar hij beweert, is het van de Noordzee dat hij
geleerd heeft, de beweeglijke, de vluchtigste schakeringen van de lucht te vatten
en den menigvuldigen tover van het licht. Zijn werk is een volledige wereld. Het
omvat niet alleen alle mogelijke onderwerpen, maar alle verschijningen van het
leven in steeds afwisselende schilderwijzen, het stoffelijke en het geestelijke en het
etherische, - het gestadig huwelijk van het stoffelijke en het etherische. Men kijke
maar naar zijn eerste stillevens uit het begin van de jaren 1880, zo licht en tevens
zo vast, zo klankrijk en tevens zo omgeschapen door het licht, in een coloriet even
zuiver en machtig als trillend van gevoeligheid. Hij vond samenschikkingen van
tonen, zeldzame akkoorden die nog niemand had waargenomen en vastgelegd. Hij
kondigt menig jongeren schilder aan: Vuillard en Bonnard en tot Matisse en Chagall
toe. Hij heeft de grenzen van de Vlaamse kunst naar alle zijden uitgebreid, en in de
hoogte en in de diepte, van de duivelse wriemelingen en de pijnlijkste nachtmerries
van het onbewuste in ons tot de mystieke klaarte. Zijn tragisch-dwaze fantasie is
onuitputtelijk. Zijn maskers komen ons eraan herinneren, dat alles wellicht illusie is,
een schijn, waarachter soms de hel grijnst en soms de hemel
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heldert. De realiteit, hoe reëel ook, is bij hem gezien door iemand die veel door den
droom gewandeld heeft.
Op het gebied van de etskunst verdient naast Ensor de Gentenaar Jules de
Bruycker vermeld te worden (geboren in 1870). De Bruycker, caricaturaal en
visionnair, heeft zijn stad en zijn stadgenoten omgezet in verbeeldingen van grootsen
opzet, met een scherpe intensiteit.
Eugène Laermans (geboren te Brussel in 1864) begon met analytisch realisme,
maar zijn streven naar uitdrukking drong er hem weldra toe, de kenschetsende
trekken van zijn gestalten te overdrijven, waarna hij van zelf, in voorstellingen van
armoedig landleven, tot een streng beheersten, episch decoratieven, samenvattenden
vorm kwam. Betrekkelijk vlak gehouden kleuren vullen de expressieve lijnen van
zijn welberekende composities. Door zijn wijze van zien, en door het gevoel van
een ongrijpbare macht die zwijgend over de mensen regeert, komt hij dikwijls in de
buurt van Bruegel te staan. Sommige Brabantse landschappen, waarin natuur en
stijl onafscheidbaar verbonden zijn, behoren wellicht tot het beste wat hij
voortgebracht heeft.
Iets van dien aard, maar met nauwkeuriger detaillering en nog vlakkere plans,
zou daarna verwezenlijkt worden door Valerius de Saedeleer (geboren te Aalst in
1867), die in zijn landschappen ook wel herinneringen aan Bruegel oproept. Een
verwante zin voor sterk vereenvoudigden, synthetischen opbouw kenmerkt den
beeldhouwer George Minne (geboren te Gent in 1866). Er is wel realistisch werk
van hem aan te wijzen, maar hij trof toch van meet af door die uiterste loutering van
den vorm, die alleen gehoorzaamt aan de eisen van een
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gothisch gevoel, buiten alle uiterlijke normen om. Dezelfde muziek, tegelijk groot
en zuiver, vergeestelijkt zijn tekeningen, waarin het motief van moeder en kind en
dat van de Pietàmaar aldoor hernieuwd worden.
Afzonderlijk stond de jong gestorven Henri Evenepoel (1872-1899) die voornamelijk
te Parijs werkte. Onder de leiding van Gustave Moreau zocht hij stijl in lijn en kleur,
terwijl Manet en Toulouse-Lautrec in hem een diepen indruk nalieten. Door die
invloeden heen werkte hij zich op tot eigen visie en techniek. Een reis in Algerië
maakte zijn kleurengamma nog klaarder en lichter. Terug te Parijs schilderde hij
dan, in het jaar dat zijn leven besloot, al zijn meesterwerken; en ik zou er wel twee
tot drie dozijn kunnen noemen: portretten, figuren (o.m. kinderen), gezichten van
Parijs, bewegende menigten. Een korte ziekte velde hem neer.
Het geniale van Evenepoel leefde weer op in dien anderen te vroeg gevallene:
Rik Wouters (Mechelen 1882-Amsterdam 1916), maar oneindig spontaner,
overvloedig van blijde kracht. Hij was even begaafd als schilder en als beeldhouwer.
Als schilder ging hij uit van Ensor, en op een reis naar Parijs zag hij de Cézanne's
in de verzameling Pellerin: een openbaring voor hem, waarvan men wel enige sporen
in zijn werk ontwaart. Maar doorgaans schalt zijn eigen stem er bovenuit, en in zijn
plastiek staat hij nog losser van alle invloeden. Er steekt in al wat hij voortbracht
een geheime energie, een bloedwarme oprechtheid, die het werk samenhoudt. De
vreugden van het instinct zingen er haar brooddronken zang. Hij had den rythmus
van de grote gezonden. De vormen sidderen nog van zijn geluk. Zijn bronzen
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gestalten zijn gemaakt om onder de ruimte van den hemel te staan. Uit zijn doeken
flonkert de frisse kracht van den ochtend, een haast barbaarse jeugd, waarin ge
dan soms de zachtzinnigste tederheden ontdekt, en ge verbaast u over zoveel
verfijning in het schijnbaar rauwe, zulk een voornaamheid in hetgeen licht schetterig
kon worden, over zoveel kunst in die ongekunsteldheid, zoveel zekerheid en
evenwicht in dien overmoedigen zwier. In de korte stijging van vijf jaren, met een
ongelooflijk uitgebreide productie, heeft hij ten slotte de opperste ontstoffelijking van
de stof door de kleur bereikt.
In het tijdperk dat den wereldoorlog onmiddellijk voorafging en volgde, schoten
weer andere kiemen op. Zeker bleef tot heden toe de overlevering van het Vlaamse,
kloeke en brede impressionisme gehandhaafd, o.m., in het ouder geslacht, met
August Oleffe (Brussel 1867-1932), in een jonger met Ferdinand Schirren (geboren
te Antwerpen in 1872), Isidoor Opsomer (geboren te Lier in 1878) en Willem Paerels
(geboren te Delft in 1878), onder de later gekomenen vooral door Albert Saverijs
(geboren te Deinze in 1886). Maar de voornaamste haard van het nieuwe blijkt wel
St. Martens-Latem aan de Leie geweest te zijn. De zogenaamde ‘Latemse school’
is eigenlijk een verzamelwoord voor kunstenaars van zeer diverse pluimage, die
aldaar elkander ontmoet hebben. De aartsvader in die groep was de oude Albijn
van den Abeele, gemeente-secretaris en zondagsschilder, zowat een douanier
Rousseau, die met fraaien smaak en vrome ingetogenheid teer-verdroomde
landschapjes penseelde. Het geestelijk centrum was George Minne. Daarnaast
stonden Valerius de
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Saedeleer, en de jongeren Gustaaf van de Woestijne en Servaes, weldra ook Gustaaf
de Smet, Frits van den Berghe, Permeke. Emiel Claus woonde in de buurt, en in
het begin ondergingen sommigen zijn invloed. Maar feitelijk is het te Latem dat zich
uit het Vlaams impressionisme het Vlaams expressionisme ontwikkelde.
Gustaaf van de Woestijne (geboren te Gent in 1881), broeder van den dichter
Karel van de Woestijne (die insgelijks enigen tijd te Latem vertoefde), keerde het
gewoon realisme beslist den rug toe. Zijn bedoelingen stemden wel het meest met
die van Valerius de Saedeleer overeen,- en hij ook keek nu en dan naar Bruegel, maar met een nog meer op idealisering gerichten wil. Wat ook het behandelde
onderwerp zijn moge, zijn strenge, reine stijl is altijd van een modern-primitief, d.w.z.
een man met eenvoudig hart en uiterst delicate, wat overspannen zenuwen.
Albert Servaes (geboren te Gent in 1883) was een der eersten die den weg van
het expressionisme opgingen, wat hierop neerkomt, dat hij de vormen van de
werkelijkheid zonder enige schroomvalligheid omplooit naar den eis van het innerlijke
gevoelsbeeld. Zijn godsdienstige ziel, evenals Minne en Van de Woestijne door
mystiek aangetrokken, maakt van hem ook een primitief, maar een die de felle
uitdrukking wenst, soms tot het afzichtelijke toe. Hij staat dichter bij Van Gogh dan
bij Van de Woestijne.
Gustaaf de Smet (geboren te Gent in 1877) heeft eerst betrekkelijk laat zich zelf
gevonden. Hij was eerst een discipel van Emiel Claus. Maar tijdens den oorlog
kwam hij in Holland onder den indruk van Le Fauconnier en
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van Duitse expressionisten. De Smet heeft daarna nog veel gewaagd, een tijd lang
de schematisering zeer ver gedreven, om dan in de laatste jaren een nauwer verband
met de natuur te sluiten en tot een mooi evenwicht tussen realiteit en stylering te
geraken, wat de uitdrukking van zijn te gelijk innemend kinderlijke én veel
begrijpende, menselijke sympathie ten goede komt. In al die phases van zijn
ontwikkeling heeft De Smet altijd uitgeblonken door een prachtig coloristisch
vermogen, thans nog verrijkt en dieper van innige resonantie.
Zijn vriend Frits van den Berghe (geboren te Gent in 1883), meer cerebraal
aangelegd, overschreed gauw de grens van een veelal satirisch expressionisme
om naar den kant van het surrealisme te neigen. In zijn ingewikkelde voorstellingen
treft hij door den gelukkigen durf van zeldzame lijnen- en kleurvondsten. Buiten de
school van de Leie, maar geestelijk met haar enigszins verbonden, vooral met
Gustaaf de Smet, bekoort Edgar Tijtgat (geboren te Brussel in 1879) door
humoristische toneeltjes vol guitig goedmoedige observatie, die de volksprent
nabijkomen, maar smakelijk geraffineerd van samenstelling en gedempte kleur.
Onder de jongsten van dat geslacht lijkt Jan Brusselmans (geboren te Brussel in
1884), onrustig zoeker, een van de belangrijkste expressionisten, vooral gericht op
constructie in een sober maar volklinkend coloriet. Terwijl Josse Albert (geboren te
Brussel in 1886) als de beste vertegenwoordiger verschijnt van een minutieus
belijnende ‘nieuwe zakelijkheid’, waarbij zijn schildersgaven echter niet te loor zijn
gegaan.
Doch in het Vlaams expressionisme, dat in de school
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van Latem geboren werd, verhief zich spoedig Constant Permeke (geboren te
Antwerpen in 1886) boven al zjjn tijdgenoten. Ongetwijfeld onder hen het sterkste
temperament. De stoot naar het expressionisme werd hem te Latem door Servaes
gegeven, daarna groeide hij op uit zich zelf, en bleef nooit in zich zelf gevangen.
Door en door Vlaams, een geniaal elementaire natuurkracht. Hij mag ongelijk zijn
als de natuur, maar in het minste herkennen we de macht van de natuur. Zijn
communie met het grondwezen van dingen en mensen heeft hem den eenvoud
geschonken, die de oude formules en de oude cultuur tot gruizelementen smijt, een
eenvoud, ruig en bonkig van aardsheid. Niet het toevallige houdt hij vast, geen spel
van weerschijnen. Het ontlede is altijd herleid tot forse samenvatting: het totale leven
van den kunstvorm staat, op zijn wijze, gelijk met het totale leven van de
werkelijkheid, Zo geeft hij aan het armoedig alledaagse een altijddurenden zin. Zijn
hoeven en bomen en landverten, zijn hemelen, zijn zeeën, en zijn mensen die zelf
deel uitmaken van aarde en zee en hemel, brokken van het heelal, met de krachten
van het wereldlijf beladen, hij stelt ze in de tijdloosheid. Dat werk is steeds een
hartstochtelijke ziel ontstegen, die al het heerlijke en het tragische van het leven
gevoeld heeft, en die ziel drukt zich uit door samenstemmingen van aardegrauw en
vaal groen en zwavel en warm wit en rood waar innerlijk vuur een geestelijke waarde
aan geeft. Uit dat geheel van spanningen, waar de windlucht van de ruimte door
vaart, die van geweld soms doordaverde maar straf beheerste symfonieën, lost zich
ten slotte een hogere rust op, een ademloze stilte.
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- Ik ben huiverig, ook nog over de Vlaamse kunstenaars van minder dan vijftig jaar
te spreken. De afstand is te gering om een enigszins zekere rangschikking mogelijk
te maken. En het wil me trouwens toeschijnen, dat onder hen voorlopig nog niemand
zich aftekent als een onverwachte Persoonlijkheid.
aant.

Henri de Braekeleer

Vóór deze verzameling van meesterwerken valt er niet meer te wikken en te wegen.
Geen vitterigheid of haarkloverij meer: de bewondering is gehéel, absoluut.
Hij is geen moderne schilder, de Braekeleer. Hij heeft niet gezegd, in zijn doeken,
het ongeruste leven van ónzen tijd. De haven trok hem weinig aan, de Beurs nog
minder. Hij schijnt me een dromer die, om 't marktgeschreeuw niet te horen van den
handel om hem, bevreesd zich opsloot in de eenzaamheid en het stilzwijgen, een
weinig verleden bewarend in zijn hart.
Met sterke, helklinkende tonen, rijke en donkere harmonieën en nauwkeurige
schakeringen van licht en halfduister, die ons soms, ja, aan Rembrandt herinneren,
heeft hij eerst het alledaagse van de voormalige provinciestadjes weergegeven.
Ziedaar in hun stille en melancholische atmosfeer de gewezen winkeltjes, en de
droeve hofjes vóór de kleine huizen. Ziehier de oude ambachten, de pottenbakkers,
de verfwrijvers, de vedelaars, en al degenen die hun kalm en regelmatig leventje
leven, de spinster, den bloemist, den aardrijkskundige met zijn boeken en
landkaarten, den schilder die minutieus en

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 4

428
geduldig een tafereel namaakt. En ziehier de eenvoudigen, die bedaard roken, of
dromen voor het venster - dat venster dat men zo dikwijls terugziet bij de Braekeleer,
een kijkje gunnend op wat er daarbuiten omgaat, als om beter te doen voelen de
intimiteit der zwijgende kamers.
Die stilzwijgendheid, men hoort ze bij zekere doeken: Zaal in de Terninckschool,
in het Brouwershuis, enz. Hebt gij ze bemerkt, die ruime zalen uit sedert lang
weggestorven dagen, en die u wat vertellen van weleer, als oudjes haar
herinneringen? Van tijd tot tijd, een stap in die leegte, iemand die daar komt
nadenken in een hogen armstoel geleund. Het zijn plechtige zalen, rijk aan
overleveringen, uit een eeuw van trotse patriciërs en kalm-gelukkige burgers, met
haar zware eiken meubelen, haar luistervolle tapijten, haar streng-neervallende
behangsels. Alles is op zijn plaats gebleven, in die verlaten zalen, en er zweeft nog
een weinig droefheid van dode tijden in die lucht, rond de heraldische portretten;
een geur van eertijds schuilt nog weg in de plooien der gordijnen, daar, aan de
vensters met loden raampjes; wat stof van 't verleden dooft de kleuren uit van 't
weidse fluweel, en van 't Cordovaans leder, dat de wanden bedekt, het zwart en
oud-bruin leder, met wateringen als van gestold zongoud.
De Braekeleer is hier, wat palet betreft, een meester. Zijn laatste gewrochten
evenwel zijn nog van hoger betekenis. Nu begint ook hij - onbewust - naar het klare
licht te zoeken, en dat licht laat hij leven en trillen in zilverige stralen. Geen zware
schaduwen meer! Hij werkt met kleinere trekjes, met komma's van zuiver rood en
grijs en wit. Ja... hij is bijna een ‘pointillist’
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geworden! En nochtans, welk een harmonie in die doeken, welk een feest voor de
ogen! Nooit zal men den Maaltijd genoeg bewonderen.
Uit dat alles stijgt een zeer subtiele droom op, een diepindringende ontroering.
En men verlaat de tentoonstelling met een weinig van die onbepaalde melancholie
die we allen gevoelen na het ingewijd worden in waarlijk hoge kunst.
Ik heb hier alleen mijn algemenen indruk willen zeggen. Een andere schrijve over
de Braekeleer een studie, een onzer grootste artiesten waardig. Hij verdient wel
een schadeloosstelling, die dode!

1892
aant.

Ensor

Dit zou nu voor mij een heel gelukkige dag kunnen zijn, want ik moet spreken over
datgene wat ik als het gewichtigste in het leven beschouw, datgene wat me het
nauwst aan het hart ligt, de kunst, - en ik moet spreken van den kunstenaar, dien
ik onder al die van dezen tijd het meest liefheb en vereer. En toch heb ik me zelden
zo ongelukkig gevoeld. Sedert twee weken verkeer ik in een wanhopigen, in een
hopelozen toestand. Ik meende, dat ik Ensor zowat kende: maar bij de opening van
zijn tentoonstelling, nu zijn geheel werk te overzien was, heb ik duidelijk beseft, dat
ik beter zou doen, te zwijgen. Hij groeit naar alle zijden verder dan mijn woord reiken
kan. Ik heb trouwens bij die opening gemerkt, dat al
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wie maar met een beetje kunstzin bedeeld is, er even als ik tureluurs bij werd,
beduusd en letterlijk bedonderd, en alleen nog zijn bewondering uiten kon door een
zacht gestamel of een krachtigen vloek, - een vloek die in die omstandigheden de
waarde had van een gebed.
Van mij wordt nu helaas op dezen stond meer verwacht. Nu ik er toch vóór sta
en niet meer achteruit deinzen kan, wil ik beginnen met me ootmoedig te
verontschuldigen. En vooreerst wil ik er één voor allemaal nadruk op leggen, dat ik
al ben wat ge wilt, maar geen kunstcriticus. Want ik ben niet behept met die bizondere
oneerlijkheid - laat me geloven, dat ze gewoonlijk onbewustheid mag heten, en
gaarne beken ik, dat ze dikwijls onder een dikke laag goede bedoelingen ligt, maar
ze ís er toch, - die bizondere oneerlijkheid van den meneer, die dag in dag uit voor
het werk van de meest verschillende kunstenaars komt te staan, dat werk waar zij
soms jaren van arbeid, jaren van strijd en van angst in hebben gelegd, jaren van
geheim innerlijk leven en het zuiverste van hun droom en het warmste van hun
hartebloed, elk werk een drama, - goed! en die er dan dadelijk alles van weet en
meent er te mogen over babbelen. Ik hoop, dat ik nooit een kunstcriticus zal worden.
Ik vergeet niet, dat de man die over kunst praat, juist niets is, niks niemendal, naast
den man die, al ware 't in bescheiden mate, kunst schept.
Ik zal dus niet trachten U te zeggen, wat Ensor eigenlijk is, evenmin als ik het
wagen zou, U te vertellen wat de zee is. Ik wil alleen maar ten Uwen aanschijn zo
wat met mijn bewondering spelen, zoals ik dat onder vertrouwde kameraden doen
zou, en zonder andere
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pretentie dan wat wierook uit het intiemste van mijn geest en mijn gemoed te mogen
zwieren onder den neus, dien neus die altijd den adem van de toekomst schijnt op
te snuiven, den don-quichottachtigen neus van mijn ouden vriend James Ensor.
Ik heb het recht dat te doen, want ik mag wel dat pluimpje op mijn hoed steken,
dat ik het zesendertig of zevenendertig jaar geleden al voor hem opnam en hem
ophemelde, evenals dien anderen dwaas, Vincent van Gogh. Nu heeft Ensor de
zege thuis gehaald, hij drinkt nu den roem met volle roemers, en ik ben er zo blij
om, want voor een kunstenaar is 't wel een hoge voldoening, niet zozeer om hem
zelf dan om zijn kunst, wanneer die kunst eindelijk triomfeert. Maar in dien tijd werd
hij door de meesten bespot, verguisd en uitgejouwd. Een feit maar: een van zijn
vroege meesterwerken, het Burgersalon, bleef gedurende zes of zeven jaar, van
1883 tot 1889, in het Kursaal van Oostende te koop gesteld voor den prijs van 35O
fr., en vond geen koper.
Welnu, ik denk er niet aan, me over die miskenning te verontwaardigen. Dat ware
een romantische zwakheid, goed voor opgewonden jongelui die de werkelijkheid
van 't leven nog niet onder de ogen bekeken hebben. Het is een beetje kinderachtig,
den dikhuidigen bourgeois zijn onverstand te verwijten, en de Belgen in 't bizonder
voor Beotiërs te schelden. In kunstopzicht zijn de Belgen volstrekt niet dommer dan
een ander volk, en het procent stommeriken is niet groter onder de bourgeois dan
onder de zogenaamde kunstenaars.
De waarheid is, dat het geval Ensor volkomen normaal mag heten. De heel grote
kunstenaars, op enkele zeer
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zeldzame uitzonderingen na, werden nooit dadelijk begrepen, om de eenvoudige
reden dat ze hun tijd vóór waren. En zelfs later, wanneer ze in de glorie staan,
worden ze toch maar door een kleine minderheid werkelijk begrepen, om de
eenvoudige reden dat daartoe een hele opvoeding van het oog nodig is en een
opvoeding van de zuiver esthetische gevoeligheid. Hoevelen hebben dat, in onze
maatschappij? Het is hun schuld niet, als dat in de meesten niet ontwikkeld is. De
gave om kunst te voelen en te vatten sluimert in ieder mens, maar om waarlijk te
werken moet ze niet alleen gewekt maar dan nog opgeleid worden. Zo komt het,
dat zelfs onder degenen die van kunst houden, velen zich nog tevreden stellen met
een globalen indruk, en slechts enkelen het fijne van de zaak snappen. Het kan
voorlopig niet anders en we moeten dat zonder kleinmoedigheid erkennen.
Ik vind het een flauw want onvruchtbaar tijdverdrijf, uit te pakken tegen de
Academies en de jury's van de driejaarlijkse salons en al de officiële doden die in
een dode officiële wereld het hoge woord voeren. Alsof dat enig belang had! Ik wil
U wat zeggen: het is niet alleen die officiële wereld, het zijn niet alleen de Academies
en de jury's van de driejaarlijkse salons die dertig jaar geleden James Ensor
negeerden, maar zijn inzendingen werden herhaalde malen afgewezen door de
mannen van de voorhoede, door de zogenaamde revolutionairen van toen, die de
tentoonstellingen inrichtten van den kring Les XX. Zo ziet U, dat we wel wat
toegeeflijk mogen zijn voor den bourgeois!
Ensor heeft eens geschreven, dat hij een uitzonderingskunstenaar was, un artiste
d'exception. Ik zeg U, voor-
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waar: hij vergiste zich, hij was het dien dag glad mis. Neen! Hij is juist zulk een
uitzonderingskunstenaar, maar hij is het dan ook niet méér, dan al de grootste
kunstenaars van alle tijden. En het is dan ook volkomen natuurlijk, dat hij net
hetzelfde lot heeft ondergaan als zij allen.
Ik kan best begrijpen, dat de mensen eerst wat verbouwereerd stonden voor de
grillige invallen van Ensor, dat ze niet dadelijk voet konden vatten in zijn wereld van
grijnzende maskers, in al dat overdreven oubollige van veel van zijn verbeeldingen.
Misschien heeft dàt deel van zijn werk eerst te veel de aandacht getrokken en wat
afgeleid van het andere. Want wat toch het meest bevreemden mag, dat is dat zo
weinigen van den beginne hebben ingezien welk een enorm schilder hij was.
We zien het nu toch: er zijn in de tentoonstelling veertig of vijftig doeken die, als
louter schilderwerk, absolute meesterwerken zijn, wat men noemt museumstukken,
klassiek, dat wil zeggen, dat ze naast het beste mogen hangen wat de vermaardste
meesters uit vroegere tijden hebben voortgebracht. Men trachtte Ensor langs allerlei
literatuur te benaderen, en dat is, geloof ik, juist het middel om de kern van zijn
wezen en van zijn kunst voorbij te lopen. Want men moet altijd beginnen met die
eenvoudige vaststelling: hij is een schilder. Of liever, om die vaststelling ook uit te
breiden tot zijn grafisch werk: alles wat hij te zeggen had heeft hij altijd uitgedrukt
door de zuivere middelen die de kunst eigen zijn, kleur, lijn, massa, licht, enz. Daar
komt het toch op aan, onverschillig of hij een gepluimde kip voorstelt of de
neerblikseming van de opstandige engelen. En in
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het behandelen van die specifieke middelen van de kunst blijkt Ensor toch een
onfeilbaar meester, een geweldig kunner. Dat zo iets nù eerst algemeen erkend
wordt, zal wel liggen aan die onvoldoende opleiding van het oog en van de zuiver
esthetische gevoeligheid, waar ik daareven van gewaagde. Er moet een hele tijd
verlopen, eer de mensen leren zién.
Om tot Ensor te geraken is dus een eerste vereiste, die zin voor de zuiver
esthetische uitdrukkingsmiddelen. Een andere vereiste, dat met het eerste trouwens
nauw samenhangt, is dat men zich ontdoen moet van dat vooroordeel, dat de kunst
de natuur zou nabootsen. Dat is wel de verderfelijkste ketterij die men begaan kan,
de echte doodzonde tegen de kunst zelve. Ik verontschuldig me, nog zo iets uit te
spreken, maar ik heb ondervonden, dat het soms nog zijn nut heeft, te zeggen wat
een ieder meent te weten. De kunst reproduceert niet wat ons omgeeft, maar ze
vertolkt een innerlijk beeld, door de middelen die haar eigen zijn, en ze schépt aldus
een àndere wereld dan die van de natuur. Om zijn innerlijk beeld te vertolken, de
ontroering van zijn gevoeligheid of zijn ziel, màg nu de kunstenaar zeker de
natuurvormen gebruiken, als hij het goedvindt, en Ensor heeft voldoende bewezen,
dat hij het mócht en dat hij het kón. Maar de kunstenaar mag ook de natuurvormen
naar goeddunken wijzigen, verdraaien, omscheppen of overboord gooien. Want de
wereld van de natuur en de wereld van de kunstschépping zijn twee verschillende
werelden. De kunst is juist kunst in die mate als ze het werkelijke niet bloot nabootst.
De wereld van de kunstschepping heeft haar eigen logica, die van anderen aard is
dan
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de logica van de werkelijkheid. Als de schilder oordeelt, dat een vorm, dien hij niet
direct aan de natuur ontleent, beter dan een natuurvorm zijn innerlijk beeld weergeeft,
of dat die natuurlijke lijn of kleurvlek op zijn doek moet beantwoord worden door die
onnatuurlijke lijn of kleurvlek, dan gehoorzaamt hij aan de eigen logica van zijn werk,
aan de eigen wetten van zijn schepping. Dat is zijn recht en dat is zijn plicht. Wat
ik hier nu beweer is een waarheid als een koe, het mag wel doorgaan voor het ABC
van de kunstbeschouwing. Maar als U dit wel aannemen wilt, gaat dan nog eens
voor de allerzonderlingste gewrochten van Ensor staan, en dan zult U wel moeten
erkennen, dat hetgeen U vroeger vreemd en willekeurig mocht schijnen, in den
grond streng bepaald wordt door een innerlijke artistieke noodwendigheid, en dat
bij hem de stoutste fantasieën, midden in de schijnbare ongerijmdheid of
buitensporigheid, haar eigen evenwicht behouden, Tracht er maar iets uit weg te
nemen!
Innerlijk evenwicht. Zij die het niet dadelijk in dit of dat afzonderlijk werk erkennen
mochten, moesten maar even bedenken, dat het wel in het wezen en in het leven
van Ensor moet zijn, als zij nu voor het overweldigend geheel van dat werk komen
te staan, als zij zien met welk een onafgebroken taaie kracht, een halve eeuw lang,
trots alle miskenningen, die man dat geweldig werk heeft opgebouwd, wat een
eenheid er in zit en hoe er een grootse lijn van ontwikkeling door gaat.
Mag ik hier op een persoonlijke herinnering terugkomen, die ik al bij een andere
gelegenheid opgehaald heb? Vele jaren geleden zat ik eens met Ensor bij
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Verhaeren. Het gesprek had dien vertrouwelijken toon gekregen waardoor men zich
ineens nader bij elkaar voelt. En Verhaeren zei, met dien klaren blik die van hem
was: Hein, comme c'est bon de penser que tous les trois, nous sommes fous. - Ik
ben het helaas niet gebleven. Maar U begrijpt, wat een betekenis het woord ‘gek’
hier kreeg. Zoals Verhaeren behoort Ensor tot het geslacht van diegenen, die de
wereld eerst gek noemt, maar wier gekheid, net als die van Polonius in Hamlet,
althans niet ontbloot is van methode.
Men zei van Ensor, dat hij excentriek was. Juist het tegendeel is waar, als U het
woord in zijn echten zin neemt. Ensor ging altijd van zijn eigen centrum uit.
Ex-centriek zijn die mensen, die de wereld volgen en haar veranderlijke modes,
maar ex-centriek is niet de sterke als Ensor, die altijd het eigen innerlijk woord volgt
dat in hem brandt, en naar niets anders luistert, en zijn eigen weg gaat, zonder zich
door lets of iemand te laten afleiden, door alles heen, tot de verwezenlijking van zijn
innerlijk woord, de volledige en heerlijke vleeswording van zijn innerlijken logos.
Er zullen later wel legenden rondom de persoonlijkheid en het leven van Ensor
ontstaan, legenden geknipt naar het uiterlijke van sommige van zijn werken, zoals
in de kerk de koster die U een beroemde schilderij toont altijd een aardig anecdootje
omtrent den schilder weet te vinden. - Wie Ensor kent, weet dat hij altijd een heel
stil mens is geweest, en een stil leven geleid heeft, geheel aan zijn werk gewijd. En
U moet maar zijn proza lezen, - want hij is ook een groot schrijver, - die tintelende,
zenuwfijne bladzijden vol flitsende beelden en uitgelaten
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joligheid, die zich alleen, in een anderen toon, met de overvloedige, overdadige
fantasie, de goddelijke, wijze dwaasheid van Rabelais laten vergelijken, - U moet
maar die bladzijden lezen, om ónder het acrobatische woordenspel de ponderatie
te erkennen, ja, de diepgegrondveste ponderatie van zijn oordeel over kunst en
kunstenaars, over halfvergeten schilders als Simonau, die hem terecht als echter
voorkomen dan minderwaardige beroemdheden als Alfred Stevens. Een rechtvaardig
rechter, die de waarheid treft. En vooral, in zijn oordeelvellingen, helemaal niet
extravagant ofte buitensporig. Iemand die, steunend op zijn eigen onwankelbare
waarheid, voortreffelijk den schijn van het wezen weet te scheiden.
Neen, Ensor werd eerst niet begrepen, doordat hij zijn helen tijd voor was. En wat
het publiek het meest van de wijs bracht, 't is dat hij rechtstreeks met geen enkele
traditie verbonden kon worden. Natuurlijk waren, algemeen gesproken, de
impressionisten een voorwaarde tot zijn verschijning, maar ze hebben die verschijning
niet bepaald. Met Ensor trad een persoonlijkheid, een oorspronkelijkheid op. Bij zijn
twintigste of eenentwintigste jaar was hij volkomen vrijgevochten, los van al wat niet
die persoonlijkheid zelf was. Zelfheerlijke persoonlijkheid, jenseits von Gut und Böse,
zals Nietzsche zegt, aan gene zijde van al wat de critiek goed of kwaad noemt.
Er wordt wel getracht, 't een en ander door zijn afkomst te verklaren. Er wordt in
den treure aan herinnerd, dat die Oostendenaar, in 1860 geboren, een Vlaamse
moeder had en een Engelsen vader. En dan gaat men
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verband speuren tussen hem en sommige Engelse kunstenaars. Dat verband is er
soms wel enigszins. Ik ken bij voorbeeld prenten van den Engelsen caricaturist
Gilbray, die op het eind van de achttiende en in het begin van de negentiende eeuw
leefde: wat ik zou noemen het sarcastische van de lijn is daar soms van denzelfden
aard als bij Ensor. Ik weet niet of hij ooit iets van Gilbray heeft te zien gekregen.
Maar ik ken ook oude Chinese prenten, die door Ensor schijnen getekend, en zijn
vader was toch geen Chinees. Hij heeft wel, als schilder, enige verwantschap met
een Engelsman uit het begin van de negentiende eeuw, en daar lijkt me de
verwantschap wel belangrijk, want ze zit in de uitdrukkingsmiddelen zelf, - niet in
de onderwerpen, niet in het uiterlijke, maar in de kleurcombinaties zelf. Ik bedoel
dien schilder, die de eerste was om van het heldere aldoorvloeiende licht het enig
onderwerp van een schilderij te maken, namelijk Turner. Ik voeg er dadelijk bij, dat
ik Ensor veel hoger dan Turner stel. Ensor is vaster, meer samenhangend; hij geeft,
louter geestelijk gesproken, een dieperen, een volleren klank. Maar dat hij me nu
en dan aan Turner denken doet, dat ligt waarschijnlijk hieraan, dat ze beiden één
groten leermeester hadden, en dat is: de Zee.
De Zee. Toen ik Ensor een paar dagen geleden vroeg, wat ik nu in Godsnaam
over hem wel zou kunnen vertellen, antwoordde hij me op zijn droog-leuke wijze:
Begin maar met de zee, en spreek dan wat over de zeeschelpen, en om te sluiten
kun je nog wat zeggen van de zee. Die Oostendenaar, die haast nooit zijn stad
verlaten heeft, is ter schole gegaan bij onze Noordzee.
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De Middellandse Zee, met haar hard juweelblauw en haar afgelijnden gezichteinder,
die was goed voor de Grieken. Maar de Noordzee heeft de delicaatste schakeringen;
zij is psychologischer, dramatischer, in dien zin dat ze onze gehele ziel weerspiegelt,
van de troebelste, duisterste woelingen tot het reinste licht; zij geeft ons, meer dan
een andere, het voorgevoel van het mysterie en de oneindigheid. Van de Noordzee
heeft Ensor geleerd, de beweeglijke, de vluchtigste nuanceringen van de lucht te
vatten en al den menigvuldigen tover van het licht.
Want Ensor is bij uitnemendheid de schilder en verbeelder geweest van dat
goddelijk mirakel, het licht. En zo heeft hij, in alles wat hij aanpakte, niet alleen een
schelp, een kinkhoorn, een vis, maar in alles ten slotte de zee geschilderd, haar
tonen, haar licht, en haar oneindigheid en haar geheimenis.
En nu moet ik mezelf al dadelijk tegenspreken. Het is alsof ge over Ensor niet
praten kunt zonder uzelf nu en dan tegen te spreken. Want zodra ik zeg, schilder
van het licht, voel ik wel, dat ik hem weer beperk, dat ge hem niet tot datgene alleen
kunt terugbrengen, dat hij daarbij nog heel wat anders is. Ge kunt hem nooit in één
formule opsluiten. Hij is menigvuldig als de zee zelf.
Ge kunt hem niet in een formule opsluiten, en toch erkent ge de eenheid van zijn
werk. Maar die eenheid laat zich niet in het net van enkele woorden opvangen. Ze
is onbepaalbaar, want ze zit in zijn wezen zelf, ge erkent ze aan dat diep organische,
den klank van de stem, het bizonder accent dat alleen van hem is. In de eenheid
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van dat accent is hij de veelzijdigste die men zich denken kan. Te gelijk zo eenvoudig,
kinderlijk eenvoudig, én oneindig ingewikkeld, eenvoudig en ingewikkeld als het
leven zelf.
Zijn werk is een volledige wereld. Niet alleen alle mogelijke onderwerpen, maar
alle verschijningen van het leven in steeds afwisselende schilderwijzen, het stoffelijke
en het geestelijke en het etherische, het gestadig huwelijk van het stoffelijke en het
etherische. Kijkt maar naar zijn eerste stillevens uit het begin van de jaren '80, zo
licht en tevens zo vast, zo glansrijk, zo klankrijk en tegelijk zo verheerlijkt door het
onvatbare licht; dat licht, dat bij de impressionisten te dikwijls de vormen opslorpte,
zodat ge ze niet meer aanvoelen kondt, zodat ze zelf als een spel van het licht
verschenen, zodat ge er haast Uw vinger door kondt steken; maar bij Ensor
behouden de dingen hun eigen zwaarte en ronding, licht en vorm zijn één geworden
zonder dat ze hun eigen waarde verliezen.
Dat was al een grootse daad. Toen Ensor pas twintig jaar was, heeft hij in een
geweldigen drang van bezielde schepping de vraagstukken van het licht en de
atmosfeer op een spontaner, vranker en beslissender wijze opgelost dan het na
hem de neo-impressionisten zouden doen. Hij heeft dadelijk een heldere schilderwijze
doen zegevieren, zette de zuivere, koele, rauwe tonen naast elkaar, in een coloriet
dat even machtig was als trillend van verfijnde gevoeligheid.
En, tussen haakjes gezeid, laat ons even vierkant lachen om die snullen die nog
altijd bazelen over ‘la grasse pâte flamande’, alsof ze nooit een Van Eyck,
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een Bruegel, een Rubens, een Jan Stobbaerts of een Ensor gezien hadden. Dat is
juist een kenmerk van onze grootsten, dat ze niet met vette klonters verf werkten,
maar integendeel, door de zinnelijkheid van hun kleur te verfijnen, die kleur te gelijk
haar geestelijke waarde wisten te geven. En die traditie heeft Ensor voortgezet. En
hij is hierin zo ver gegaan, dat hij ons soms verplaatst in de vloeiende helderheid
van een droomwereld, zo wazig zacht stralend van de iriserende tinten van den
teersten regenboog, zo lyrisch ontstoffelijkt, dat men vreest te luid te spreken, als
om die lichte zeepbel van onvatbare schijnsels en weerschijnen niet te verdrijven.
Maar dat is toch weer één zijde van Ensor, àlles vindt ge bij hem, en tussen de
klaterende fanfaren en dat heel hoge kristalklare fluitgeluid hebt ge àl de muzikale
schakeringen. Hij heeft heel nieuwe samenschikkingen van tonen gevonden,
zeldzame akkoorden die nog niemand had waargenomen en vastgelegd. Ik durf
beweren, dat er sedert honderd jaar geen meester geweest is, die de schilderkunst
zo verrijkt heeft als veelzijdig samenstemmer van tonen. Ik vergeet niet Constable
en Turner, Delacroix en Daumier, Manet, Cézanne en Van Gogh: ik zeg dat Ensor
in allerlei opzichten gerust naast hen mag gesteld worden, en dat hij ze in één
opzicht allen overtreft: in den veelzijdigen rijkdom van de samenstemming der
toonwaarden.
Hij bevat in zich al de jongere schilders. Hij heeft in zijn werk alles verwezenlijkt,
maar in grootsere samenvatting, wat na hem komen zou, Vuillard en Bonnard en
tot Matisse en Chagall, - alles. Ik hoef het niet te bewijzen: men moet maar kijken.
Het volstaat, in hem
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dat wonderbaar vermogen te erkennen, om in ieder ogenblik de man van de meest
verschillende mogelijkheden te zijn. Niet alleen in 1880, maar in ieder jaar is hij zijn
tijd voor geweest. Op elken stond heeft hij bereid gestaan, om zich te wagen in het
onbegrensde en onberekenbaar avontuur, gedreven door zijn daimoon, met nieuwe
ogen, en daarbij toch altijd zijn diepste, zijn innigste natuur getrouw. Dat is het
verfrissende van zijn verschijning, dat is de heerlijke les die hij ons allen voorhoudt,
daardoor is het dat hij altijd jong bleef, de jongste van allen, in alle richtingen, en nu
nog de grootste kracht van bevrijding waar we mee gezegend zijn.
Maar tot nu toe sprak ik bijna alleen van de veelzijdige verdiensten van zijn
techniek. Dat is toch maar het middel, waardoor hij de veelzijdigheid van zijn geest
heeft belichaamd. De veelzijdigheid van zijn geest, hoe zou ik die kunnen
samenvatten! Onze kunst was zolang beperkt gebleven tot de onmiddellijke
werkelijkheid: hij heeft de grenzen van onze kunst uitgebreid naar alle zijden, en in
de hoogte en in de diepte, tot de duistere wriemelingen en de pijnlijkste nachtmerries
van het onbewuste in ons en tot het mystieke licht, tot den duivel en tot den engel.
Bij hem krijgen we 't gevoel dat voortdurend in het leven aarde, hel en hemel
aanwezig zijn, - het lelijke en verdorvene en onbegrijpelijke dat grimlacht en grijnst,
en datgene wat Goethe in bovenzinnelijken zin het eeuwig-vrouwelijke noemde, de
ster die ons naar omhoog trekt.
Nu geef ik toe, dat daarnaast in het werk van Ensor iets is, dat vele redelijke
mensen onthutst en ontstemt: grillige oubolligheden, kwajongensachtige invallen,
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buitelsprongen waarmee hij de anderen en zichzelf bespot, een hoon soms op
hetgeen hem het heiligste is. We moeten ons daarop niet blind staren, alsof dat
meer was dan een onderdeel van zijn werk, maar het is dan toch een onderdeel,
dat met al het andere samenhangt, en dat ik niet graag zou missen. Die
Uilenspiegelachtige luimen en kuren en viezevazen behoren toch tot een fantazie,
een hogeren humor, die we in het leven ook nodig hebben. Carlyle, de Engelse
profeet, die een diepgelovig mens was, heeft eens geschreven, dat er aan Christus
alleen iets ontbrak, namelijk humor. Er ontbreekt veel aan Ensor om Christus te zijn,
maar hij bezit die kostbare gave, die ons, mensen, dan toch beschoren werd om dit
aardse dal te doorwandelen, de fantasie, die ons toelaat, ons aan de ongerijmdheden
van het leven aan te passen. Alleen wie zich een theorie van het leven heeft
opgetimmerd en er aan vastkleeft, zal niet willen merken, dat het leven, niet alleen
het maatschappelijke maar ook het natuurlijke, vol ongerijmdheden zit. Ieder ogenblik
is een labiel evenwicht. Net als de Griekse auriga of wagenmenner op zijn rennenden
wagen in het stadion: als hij zijn twee benen stokstijf houdt kantelt hij om, maar hij
steunt nu eens op 't ene en dan op 't andere been en bewaart zo alleen zijn evenwicht
in de snelle vaart. Fantasie is iets van dien aard: wie gemakkelijk, veerkrachtig, van
't ene been op 't andere kan springen, wordt door het leven niet omgesmeten, blijft
bestendig boven dat leven spelen.
En dan wat anders: in het leven is toch gestadig het lelijke naast het mooie, het
onbegrijpelijke naast het klare, het zotte naast het verhevene, en dat alles innig
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verbonden en dooreengegroeid, - dat is de tragischdwaze kern van ons bestaan.
Ensor is tot die kern doorgedrongen en laat die haar dolle ranken in zijn werk
uitspreiden. Ik heb iemand horen klagen: waarom die zucht naar overdreven lelijkheid
bij hem? Wel, omdat alles twee polen heeft, en, in dit aardse leven althans, het
goddelijke het duivelse veronderstelt, en omgekeerd.
Er zit eigenlijk een bizonder idealisme in dien trek van Ensor om zich te wreken
op al het afzichtelijke, het gore, dat rondom ons en in het binnenst van onszelf krioelt.
U erkent toch, dat Ensor in menig werk zijn meest gevoelige en kiese en tere liefde
voor de schoonheid heeft uitgesproken: welnu, dan beklaag ik dengene, die in het
verschrikkelijkste hoongelach van Ensor niet ook zijn liefde erkent voor het gehéle
leven, het als geheel in al zijn tegenstrijdigheden ondoorgrondbare leven.
Hogere humor, dat is het gevoel, bij ieder verschijnsel, van het ‘andere’, van de
andere pool; het gevoel, dat bij ieder verschijnsel het tegendeel daarvan aanwezig
is; de neiging, om bij ieder verschijnsel dat tegendeel erbij te denken, als het niet
dadelijk onder het oog valt. Dat gevoel uit zich bij Ensor, volgens de
tegenovergestelde gevallen, óf door bitter sarcasme, óf door het wonder van het
licht.
Maar meer algemeen uit het zich ook door het zien van die dualiteit: wezen en
schijn. Zijn maskers komen er ons aan herinneren, dat in dit leven alles tenslotte
wellicht schijn is, illusie, vanitas vanitatum, of, zoals Hans Sachs zingt: Wahn! Wahn!
Ueberall Wahn! Schijn,
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waarachter soms de hel grijnst en soms de hemel heldert. Zo zie ik bij Ensor die
drie verschillende geestelijke plans, die eigenlijk voortdurend in elkaar grijpen: de
zinnelijke liefde voor al het schone van de wisselende dingen in het daglicht, - het
gevoel van de tegenstrijdigheden, het ongerijmde, de eeuwige illusie van het leven,
- en daarboven het menselijk instinct, dat onze ogen toch naar een hogere, een
sublieme klaarte wendt.
Welke andere kunstenaar heeft ons dat, in de laatste eeuw, gegeven?
En als we nu de fantastische provincie van zijn rijk bezocht hebben, keren we
dan terug naar zijn provincie van werkelijkheid: en we zijn weer wijzer geworden,
we zien nu zijn werkelijkheidsweergave met andere ogen, we zien, dat het toch alles
deel uitmaakt van eenzelfde rijk, want nu zien we ook beter het ‘andere’ dat hij
uitdrukt bij het schilderen van een kool, een ketel of een vis. We zien nu beter, dat
achter dat reële wel niet altijd het fantastische, maar het mysterie zit.
De man die door den droom gewandeld heeft ziet de bestaande dingen anders.
Ik wil dit met een paar voorbeelden toelichten. Goya heeft met de spoken uit zijn
eigen gemoed verkeerd, en daarna heeft hij de koninklijke familie van Spanje
geschilderd. Zo realistisch als maar kan, in glans van goud. Maar dat realisme is
daar van een geheel andere soort dan bij schilders die nooit dan de brute, tastbare
werkelijkheid hebben gezien: die wezens, hoe waar ook, of liever, juist doordat ze
zo waar zijn, doordat de schilder ze op een zo doordringende wijze gezien heeft,
doordat hij ze gezien heeft mèt al wat er achter zit, - die wezens lijken ons spoken,
delen van
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een illusie, die weldra weer in het niet verzinken. - Of om een ander, nog
raadselachtiger voorbeeld te nemen: Rembrandt heeft de duizelige openbaringen
van het bovenzinnelijke licht gezien, en daarna heeft hij de Staalmeesters
geschilderd: wat is de geheime kracht, die deze portretten onderscheidt van de
portretten door Rembrandt in zijn jeugd gemaakt? Het is niet te zeggen: ze zijn
fotografisch waar, en toch: ze staan in een ander perspectief, er ligt een onbegrepen
diepte achter hen. Zo schildert Ensor ook altijd méér dan wat hij letterlijk voorstelt,
van in zijn vroege stillevens af.
Een paar dagen geleden slenterde ik door de zalen van de tentoonstelling, ik
trachtte bijeen te scharrelen wat ik over dat werk vertellen kon, ik worstelde met
mijn onderwerp, en daar kwam een lieve dame me zeggen: Een meesterlijk ‘schilder’,
zeker, maar er is geen hogere idee bij hem.
God is goed, en hij zal, hoop ik, de lieve dames veel vergeven, maar ik vrees dat
de duivel er genoegen in vinden zal, deze op een spit te braden, ten eeuwigen dage.
Er zit geen idee in een kinkhoorn, maar ge hoort er de hele zee in ruisen. Als
Ensor een schelp schildert of een rog, dan schildert hij die zo stoffelijk, dat ik ze
meen aan te raken, en daarbij zo rozig lillend in paarlemoeren licht, dat ze heel wat
anders worden dan de rog of schelp die ik in een winkel zie liggen. Het gevolg is
een exaltatie van het leven in mij, waarvoor ik alle zogenaamde hogere ideeën
cadeau geef. Maar die schelp of die rog, door de doordringende wijze waarop ze
gezien zijn, door de wijze waarop ze geschilderd zijn, worden
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de hele zee, ge vindt er al de glanzen van de zee in terug, en meer nog, ze worden
een stuk van het heelal, van de millioenvoudige levenskracht, en meer nog, de
dromen van de meerminnen zijn er in, en de oneindige geheimenis die we achter
of in al het zijnde vermoeden en voorgevoelen. Raca voor ideeën! Maar danken we
Ensor, dat hij door de voorstelling van een rog of een schelp den religieuzen zin
van het leven in ons weer gewekt heeft. In de kunst is het religieuze sterker naarmate
het minder geformuleerd wordt. Zonder iets van de werkelijkheid op te offeren,
vergeestelijkt Ensor die door zijn kleur, - zo, in enen, verbeelder van het licht en het
alom tegenwoordig mysterie! Zijn we hem dankbaar.
Er is daar een mens, die onder ons leeft, hij is gekleed zoals wij, hij drinkt met
ons een glas in een café, we praten over koetjes en kalfjes, in sommige zaken is
hij misschien even klein als wij allen in het dagelijkse leven, en daarom wordt hij
door de meesten niet herkend,- maar hij is een der weinigen, die hogere waarde
geven aan dit voorbijgaande leven, hij is het zout der aarde, er is een vlam over
hem, hij is de waarheid van al onze dromen, hij is een koning naar den geest.
Mochten allen zijn koningschap erkennen! Dat is de zegen dien ik U toewens. Amen.

1929
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aant.

De driejaarlijkse tentoonstelling van beeldende kunsten te
Brussel
De Buitenlanders
Veel, zeer veel doeken, - weinig mannen. Hoeveel taferelen dringen zich aan de
aandacht op, roepen luid de zege der Kunst uit, zeggen iets nieuws, doen iets nieuws
denken, laten de alledaagse conventie weg om naar een hoger doel te streven dan
't uitlokken van bankbriefjes uit burgersbeurzen? Ieder Academie heeft suppoosten
van alle grootte en waarde afgezonden... Wanneer zal men eens deuren en vensters
openzetten, om een frisse jonge lucht door die vunsriekende zalen te jagen?
Al de werken hebben we teruggevonden die men altijd zag en die men altijd zal
zien. O die nauwkeurige, valse, declamerende geschiedkundige schilderijen! Eén
uitzondering nochtans: de ‘Defenestratie te Praag’ van Vacslav Brozik. Het stuk is
breed gedacht en gemaald, met een echt artistiek vernuft; de woelige drift der
opborrelende revoluties waait door heel het doek. Oorspronkelijke opvatting en
waarheid hebben 't verdedigd tegen alle afgeleefde ‘clichés’. Ach! wilde Brozik in 't
hedendaagse leven grijpen!
De landschappen ook woekeren aan. Enige alleen hebben me aangelokt: de
‘Waterlelies’ van Roelofs, - een diep vijverzicht, goed gezien, waarin heel de poëzij
van 't water zingt; - een stil, klaar en patriarcaal hoekje van Leiden, door Klinkenberg,
- en die prachtvolle ‘Stamound’ van Normann, zo vast en stout geschilderd: de ‘Fjord’
is doorschijnend blauw, en zeer
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diep, en blauw is ook de wijde hemel, doorvlokt met witte loshangende wolkjes, een azuren symphonie. 't Is ergens zeer verre, in de eenzaamheid van 't Noorden,
tussen scherpafgetekende granietrotsen. De morgen is zeer kalm. De weerschijn
van een rode kajuit rust in de kabbeling, en, in de plechtige stilte, hoort men enkel
twee roeiriemen die samen in het domend water vallen, rythmisch heen en weer
glijdend...
De Duitse school stapt machtig vooruit. Firle stelt een uitmuntende ‘Kinderschool’
ten toon, eenvoudig, waar, met belangrijke en veelzeggende meisjestypen. Onder
opzicht der kleur heeft von Uhde zijn wijze verbeterd; zie b.v. zijn ‘Kinderkamer’:
hier ontbreekt niet meer coloriet of leven. De bruine saus der Duitsers vindt men
nog een weinig in den ‘Kerstnacht’, maar die drieluik is zo oorspronkelijk, dat men
wat zijn droevige kleur vergeet om zijn eigenaardigheid te bewonderen. Het
afgezaagde onderwerp heeft von Uhde verjongd door het realistisch daarstellen.
De herders, in hun vuile en lompige mantels, zijn wel Duitse boeren. En hoe fraai,
met hun blanke rokjes en zijden vleugelkens, de zwerm kinderen die, tussen de
balken van den zolder genesteld, de blote voetjes wiegewaggelend, een neusje
zetten en - aandachtig het muziekpapier bekijkend - een bevenden zang met hun
kinderstemmekens neuriën, terwijl door de pannen van 't dak een lichte straal
binnenglijdt en dat alles omkranst...
Van Menzel, een krioelende, woelige, krakelende, snaterende markt in Italië, vol
beweging en drift en gejaagdheid, en waarin honderden typen en karakters
vastgesteld zijn. Ongelukkiglijk is alles weer versmolten
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in een verdrietige getaande kleur. Wat meer licht op een Italiaanse ‘piazza’ zou niet
schaden.
Belangwekkend zijn vooral de portretten. De grijsaard van von Kaulbach, ernstig
en kalm nadenkend, is breed afgewerkt, en de twee kinderen van Mosler-Pallenberg,
sober geschilderd, met een rechtzinnig versmaden van allen kunstgreep, maken
een meesterwerk uit van filiale liefde en natuurlijken eenvoud, zeer kenmerkend.
Maar we moeten wel bekennen dat de Duitsers, wat de techniek aangaat, ver
beneden de Fransen staan. Onder dit opzicht is de ‘Vrouw op den stoel’, van den
pleinairist Alfred Roll, van buitengewone waarde. Sedert de opening der
tentoonstelling hebben alle recensenten gewezen op de hoedanigheden van
Blanc-Garin en Fantin-Latour. Van dezen laatste vooral kan men niet genoeg het
conterfeitsel van Ad. Jullien bewonderen, een gewrocht dat zal blijven, en waarvoor
het nu overbodig ware nog een lofzang aan te heffen.
En nochtans - ik zal misschien een paradoxale ketter schijnen - acht ik de
portretten van James-Mac-Neill Whistler, de glorie van het huidig Salon. Whistler
verdient meer dan een vlugge beoordeling, en in een ander artikel hoop ik dien
wonderen meester te bestuderen.

1890
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De XIVe tentoonstelling van ‘L'Essor’
Zeker, deze tentoonstelling opent geen dier onbetreden banen waarvan, in onze
overgangsperiode, zo graag - en zo onbepaald - gesproken wordt. Zeker, hier en
daar pronkt de sarrende verwaandheid van onbeduidende lijsten die niet veel
gemeens hebben met Kunst. Maar doorgaans heerst er leven in ‘l'Essor’, gematigde
jeugd - maar jeugd. Bloed vloeit er nog in de aderen: de ‘jongeren’ van weleer steken
niet hun vlag in den zak, en vrolijk kleppert ze nog in het zonnelicht. De algemene
indruk, dit jaar, is heel bevredigend. Belangwekkende, iets belovende pogingen, en
zelfs drie of vier zeer opmerkelijke gewrochten.
Wat men voor alles ontwaart is het ontzaglijk ‘carton’ van J. Deville: Le Cycle
passionnel, naar Dante.
Zich op het rood achterplan aftekenend, en voortgezweept door een vuurwind,
dwarrelt een ineenstrengeling van lichamen, een opeenstapeling van uitgerekte
armen en gewrongen benen en ontwrichte rompen, - lippen die kussen met
hysterische woede, tanden die in het vlees bijten, monden die huilen, ogen waardoor
vizioenen van wellust en dood schichten, - en, al de spieren uitgerekt, pijnlijk
overprikkeld, al de zenuwen lijk koorden gespannen, rollen de verdoemden henen
in den kolk hunner driften.
De gedachte is geniaal, en zeker moet men de edele trotsheid eens kunstenaars
bewonderen, die hoger wil zweven dan de meesten, en... met Dante durft kampen,
Maar, ach! grote onderwerpen brengen bijna steeds
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kleine werken voort. Wij bekennen dat er in dit carton beweging is, vlucht, ‘envergure’.
Ongelukkiglijk, nevens een hier en daar prachtige plastiek vinden we grove,
onvergeeflijke tekengebreken, en te veel ‘vulsel’. Al is men ‘Essoriaan’, te gauw
opvliegen kan gevaarlijk wezen. Laten dan de lauwerkransen van Jef Lambeaux,
J. Deville niet slapen? Erger nog: Deville gaat niet enkel - onbewust waarschijnlijk?
- dien meester na: zijn Cycle passionnel kan beschouwd worden als een ‘pastiche’
in den trant van Wiertz. Moge toekomend jaar de kunstenaar iets ten toon stellen
dat hij zelf - en op eigenaardige wijze - ‘gevoeld’ heeft. Dat zal een beteren indruk
maken dan de overgrote, gedrochtelijke en zo banaal wijsgerige doeken van den
ouden Leonard.
Nog al plaatsnemend ook, de Allégorie des Pleurs van Ciamberlani. Beweenlijk
inderdaad. Van denzelfden schilder verkiezen we de twee Maagdenhoofden, zeer
kenmerkend en zonderling aantrekkelijk.
Naar Leo Frederic bovenal gaat de bewondering, lijk voor twee jaar. Die heeft
zijn weg gevonden, en ‘doet stil voort’. Zijn elf kooltekeningen zijn reeds gekend:
heel het epos van het Koren, ideaal gevoeld, ontegenzeggelijk, - en zo realistisch
weergegeven. Hier bedaard in den gezelligen familiekring, daar somber, hardnekkig,
zo zijn waarlijk de boeren: kinderen van den grond, struis gebouwd, brutaal, gierig,
stijfhoofdig, - heerlijke beesten! Die ruwe maskers zeggen met gezonde kunst den
strijd tegen de stugge Aarde.
Frederic's landschappen, fijn geschilderd, als beglazuurd, met een loffelijk trachten
naar meer licht, geven blijken van nieuwen vooruitgang. De Zegenaar is
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ronduit prachtig. Op het achterplan, ‘gefignoleerd’ als een horizont der Gothieken,
tekent zich het gezicht des ouden apostels sterk af, wat gebukt, met treffende
wezenlijkheid: de hoge steern, waarop een karig haar neerkruipt, schijnt een spreuk
der Heilige-Schriftuur te bedenken, de lippen herkauwen een gebed, en de
gerimpelde hand is gereed om met een breed gebaar zegens rond te zaaien.
Wat meest de ogen aanlokt is de Beek - een meesterwerk van naïveteit,
eenvoudige bevalligheid, fraaien zwier: hand in hand plassen naakte kinderen, rozig
en fris, met poezele armen en konen als appels, in een kabbelende beek, die van
rots tot rots neerglijdt. En zij zingen het murmelend en bedarend lied van het water.
De foutenzifters zullen vinden dat soms een vreemde geelachtige kleur met de
vlezen wordt vermengd, dat de perspectief niet onberispelijk is, dat de vormen hier
en daar wat opgezwollen schijnen. Maar het geheel is zo lief! En hoe schoon de
wichthoofdekens met de grote, reine ogen! Men hoort de golfjes suizelen, de kinderen
kwelen, de vogels zingen, en men voelt de druppelen die ronde beentjes bespatten.
Amédée Lynen toont ons o.a. een reeks fantastische tekeningen, in den trant der
bekoringen van St.-Antonius. Zijn gedrochten zijn de ijselijke, griezelwekkende
microben niet van Odilon Redon - een meester in dat vak. Zij stammen af van Callot
en de oude Vlaamse schilders, en zijn plezierige kwanten van monsters die een
burgerlijk huis in rep en roer stellen: in 't horloge kleppen zonderlinge wanschepsels,
den dood der uren, de strijkijzers kampen met woelige woede, alle potten
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en kannen flikkeren op de kachel een vervoerende mars, een kandeleer cancaneert,
gebraden kiekens lopen verschrikkend uit den oven, een konijn, in angstige houding,
springt uit den ketel, en henen vliegt een lange guirlande van gewiekte worsten.
Alles leeft. Hebt ge die kleine tekening bemerkt: kleren tegen een wand afhangend,
met een afgrijselijke schaduw? Daarin roert nog iets van den bezitter; de pijpen der
broek zijn zonderling fantastisch, en werken ontrustend op het gemoed. Wij mogen
ook die trap niet vergeten, een oneindig lange keldertrap, beschemerd, van boven,
door een glijdend licht, en waarop twee uitgemergelde katten, met een hels profiel,
miauwen.
Lynen's humor wordt scherper in Arme Aarde! een woelend en krioelend
zinnebeeld onzer eeuw, - kwintige compositie lijk Breughel ze minde.
In de laagte van een diepliggenden grond daalt het grijsachtig licht neder. Daar
gooit de Fortuin haar rinkelende schijfjes rond. - En 't is er een aanwoekeren van
onbeduidende gezichten, waaronder onbeduidende breinen moeten verwijlen, - de
grote menigte. Nevens een goochelaar, die het volk plechtig aanspreekt, met
begeleiding der donderende dikke trommel, trekt een processie voorbij, den stap
geregeld op het rythmisch aanheffen der hymnen. Het socialistisch vaandel, door
een helleveeg gezwaaid, wappert met bloedige weerschijnen boven de koppen, en
daarachter ontwaart men, nog onbepaald, een heel leger dat opkomt, de hoofden
gebukt, onverzoenlijk, - een kiemend geslacht. Fatsoenlijke heertjes, in hun kleren
‘geworst’, kussen lichtekooien; danseressen schaterlachen, den steern
achteruitgebogen,
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dikbuikige burgers strekken zich uit in een rijtuig. Ziehier nu het stille geluk: brave
lui die een lambik lepperen, bedaarde vissers die een kurkje doen dobberen. Joden
schacheren geld; afgematte zwoegers knagen een korst brood. Hier, huizen, die
naar de philisterse platheid rieken, met plaatsen als putten; daar, kazernen waarin
soldaten op rij binnentreden - is het leven ook geen kazerne?... Op een helling,
soort van bolwerk, lopen de onverschilligen, de zorgelozen, dronkaards die
voortwankelen, zatte vrouwen die dansen, vraten die zich zonder schaamte ontlasten.
En verder nog, hoog boven de fabrieken en de ontuchtskoten pronkt hoogmoedig
een kerk of een burcht, in den hemel doorkruist met de spinnewebben der
telegraafdraden, verpest door den stinkenden rook der stoomtuigen. Aan de kimmen:
de zee, waarop zonderlinge schepen wegvaren naar ‘elders’, naar een andere aarde
die het heimwee droomt, achter de rozige vlammen van den zonnenondergang. En
overal, door het gedrang en het getier, wandelt stilzwijgend, geniepig glimlachend,
de Dood, somtijds zijn zeis alleen boven de hoofden uitstekend. Bij hem heeft hij
een broer gevonden, de kunstenaar die aan zijn zijde, in 't midden van het krielend
leven, trots en droevig onze eeuw beschouwt, die rottige en verdrietelijke eeuw door
het ‘Mufflism’ almachtig beheerst, en waarin hij, vergeten, zich op zijn plaats niet
meer voelt.
Het decoratief drieluik van J. Dierickx (Amour déçu: Rêveuse-Fataliste-Morte)
bezit een zekere grootheid in de uitvoering. Die vrouw, geheimzinnig rechtstaande,
als een marmerbeeld, in de dromen der duisternis, heeft een zeldzame en
eigenaardige kracht.
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Bij Omer Dierickx vindt men zulke eigenschappen niet. Zijn Klaverveld is nochtans
te bemerken: de avond, die met nadenkende plechtigheid nederdaalt, en rolt, baar
bij baar, over een rozige bloemenzee.
De stoutste vertegenwoordiger der jongste richting is Leo Dardenne, die... op de
halsbrekende jacht naar het nieuwe verloren loopt. Wij hechten niet meer waarde
dan nodig aan het ‘procédé’ der sponsschildering, en willen er niet over haarkloven,
- enkele Vingtisten, als Theo Van Rijsselberghe en Jan Toorop, maakten het zich
te nutte in indrukvolle doeken. Maar onder het gewemel der gekleurde vlooitjes
waarmee Dardenne zijn schilderijen bespikkelt, leeft geen gedachte, geen gevoel,
en zelfs niet al te veel licht. Wie zekere zijner koperetsen eertijds gezien heeft, vindt
het Bain des Gosses ronduit slecht. Zijn meeste landschappen staan niet veel hoger.
Zou hij reeds verdrinken in stelsels, die aan enige sterken alleen gelukken?
‘L'Essor’ heeft nog een aanhanger der nieuwe formulen aangetroffen, een ‘luminist’,
geloof ik, - om een van die afkerige uithangborden der kunstkappeltjes te gebruiken.
Omer Coppens ziet klaar en doordringt met helder licht zijn zeegezichten wezenlijkheid door dromerige ogen bekeken. Lijk Robert Picard, de jongste der XX,
mint Coppens ‘dekleur voor de kleur’, enzwemt soms wat te veel in het blauw (heeft
men bemerkt hoezeer de aankomelingen nu van blauw en paars houden?) Maar
hij bezit een vasten, eenvoudigen penseeltrek. Zijn hemelen hebben een groots
karakter; zij trillen en tintelen, en geven den indruk - men zal mij die gewaagde
schatting vergeven - van een muzikale schilderij.
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Zoveel goeds hebben we niet te zeggen voor de andere landschapschilders hier
vertegenwoordigd. Zij treden allen zeer stilletjes voort in den gebaanden weg, en
houden zich wijs, - als kinderen wien men Zondagskleren aangetrokken heeft, en
die zich niet meer durven verroeren uit vrees hun rechtgeplooide broek te scheuren.
Geen uitstekende oorspronkelijkheid bij François en Le Bon. Adolf Hamesse is noch
beter noch slechter dan te voren: steeds dezelfde herhaling derzelfde themas.
Banalitas banalitatum! Viandier is goed, een weinig mat somtijds, maar nogal
persoonlijk van toon. C. Wolles alleen belooft veel. Hij bezit behendigheid - te veel
behendigheid misschien? - en een waren kunstzin die rijpen moet. Waarom, hier of
daar, een wat zwaren trek beknibbelen? Eigenschappen van het beste allooi
verooeden wel die nalatigheden. Zijn landschappen zijn ferm geschilderd, en liefelijk
samen. De beginneling van heden zou morgen wel een meester kunnen zijn.
Fichefet wil eenvoudig wezen en wordt lomp. Zijn naakte vrouw die in een stillen
avond op het mos droomt heeft zonderlinge ‘getruffelde’ tinten. Het achterplan, wat
vet ‘gekamd’, is log, te stoffelijk, zonder het mysticism dat zekere avondschemeringen
van Millet, - Fichefet's meester, dunkt ons - zo indrukvol maakt.
Alex. Hannotiau voelt zich meer aangetrokken door de droeve hoekjes van het
dode Brugge en het stilzwijgend half-donker der begijnhoven, waar de zielen, als
leliën, langzaam verslensen in de eenzaamheid. Zijn ‘Calvaire’ is doordringend
treurig. Hannotiau heeft de juiste tonaliteit van gevoel, maar zijn penseel is zo
onfeilbaar
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niet als bij X. Mellery, die ons onlangs zijn evocatieve ‘Begijnhoven’ toonde.
P. Georges kiest zijn onderwerpen in het grijs wereldje der grijze werkplaatsen.
Zijn nederige helden weet hij fijn te typeren, zonder declamatie, en zelfs met een
zekere luim. Het Coin intime is oprecht: op zijn naakt kamerken, een schilder aan
het werk, - maar geen romantieke kunstenaar, met leeuwenmaan en diep blauwe
ogen. Neen: een goede kwant, in den langen grijzen kiel; hij voltooit zijn gewrocht;
en de moeder heeft voor een ogenblik haar keuken verlaten om het kunstwerk van
haar zoon te bewonderen. Alles met onmisbare waarheid daargesteld.
Ook door natuurlijkheid en humor onderscheidt zich de Cantine van William Jelley.
Zijn Peintre en bâtiments is wel de Brusselse ‘blaftûreklascher’. De andere studiën
van Jelley zijn te zien.
E. Van Gelder is sedert lang bekend in dat ‘genre’. Hij slentert de straten door,
zoekt er zijn beminde ‘voyous’, en weet met geest hun schilderachtige houding te
schetsen. Van Gelder's typen - reeds gezien, verleden jaar, in zijn bijzondere
tentoonstelling - blijven soms, wel is waar, niet heel verre van de caricatuur. Maar
hebt gij dien ‘Meulekesverkoper’ bemerkt, met zijn heimelijk slechte ogen? En, op
het eenzaam dorpskerkhof, dien dronkaard, in Zondagskleren, met de doorwroete
uitdrukking van zijn aangezicht? Gans een drama leest men in dat tafereeltje. En
die ‘Epaves’, zeggen ze niet het smartelijk leven der ‘windhappers’, die de straten
doorzwerven, met het klik-klak der gapende laarzen op het steenpad, den buik
gewrongen door den honger en den genever, het brein ledig, onmachtig?...
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Bemerken wij nog den Blinde van Herm. Neuhaus, den gekenden Job van Lévèque,
en de Fleurs de Ciel van Ant. Lacroix, die in de verslenste doffe kleut van een
dromerig landschap - nogal lomp - lompe kinderen ‘plakt’ met een gothieke naïveteit.
Spijtig dat we nu zo bitter weinig Geloof hebben! Onze tijd is een ondeugende kerel,
dien men, ach! niet meer bedriegt met zulke eenvoudige onschuld. Zelden ontluiken
‘Hemelbloemen’ in de gaarden onzer dromen. Het mysticisme is het satanisme
geworden, in die eeuw waarvan Rops - voor steeds - het pijnlijk afbeeldsel met
brandende etsnaalden gegraveerd heeft.
Leo Herbo is altijd even zuiver, afgelikt en conventioneel. Met het altijd zelfde
‘procédé’ heeft hij de altijd zelfde portretten op het doek gebracht. Hij maakt er zoals
een pasteitjesbakker pasteitjes kletst: zij komen allen uit denzelfden vorm.
Vergelijk daarmede den bronzen penning van Samuel, die zo ferm en uitdrukkend
Juliaan Dillens daargesteld heeft; het borstbeeld van L. Delmer, door Lagae, den
portretpenning van E. Slingeneyer door Juliaan Dillens. De moedige voorzitter van
‘l'Essor’ dient nog bewonderd voor zijn Bernard Van Orley, het model van het
marmeren standbeeld dat op den Kleinen-Zavel zal geplaatst worden. De St.-Victor
is een schone studie van het naakte. Melancholia: een... aantrekkelijk marmeren
figuurtje, tevens fijn en krachtig.
Buiten die meesterwerken wordt de beeldhouwkunst karig vertegenwoordigd hier.
Waarom gesproken van dat philistersbeeldje in burgerwachtskleren - o Bouvard! o
Pécuchet! - of van de verschillige ‘Dianas’,
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of van enige andere horlogesieraden? Dit herinnert ons nog een groot decoratief
paneel van Edward Duyck (wij vallen terug in de schilderkunst!) Nevens sober
geverfde, nogal goede portretten, stelt hij een al te poncieve ‘Diana’ ten toon. Dat
geeft den indruk van het reeds honderdmaal geziene, van het regelmatig en plat
academiewerk. O, die correcte lijnen! en dat belachelijk sluiertje, dat de gelubden
der Kunst immer aan het hypogaster hunner godinnen doen wapperen! - alsof de
ware Kunst niet boven alle vernepen ‘betamelijkheid’ zweefde. En die eentonige
vleeskleur! Waarom het leven niet bekijken, het hedendaags leven dat rond ons
krioelt, met zijn krankzinnige en zo scherpe poëzie? Waarom daarin geen voedsel
zoeken, en er hedendaagse gewrochten uit kneden, en zijn penseel in het woelig
hart van zijn tijd steken? Voor de Kunst lijk voor alles is stilstand dood. Moge dus
‘l'Essor’ voorttreden, en niet verschrikt deinzen vóór wat guur, vurig, stout, geweldig
kan wezen, - en ze voor immer ingebalsemd laten, zij die de afgedragen kleren der
Academiën rond hun magere lenden werpen, vunzigriekende gemeenplaatsen
uitgraven, eeuwenoude wijzen op hun orgel malen en sedert lang geknabbelden
kost opdissen.

1890

De XX te Brussel
Ik geloof niet aan de rol der critiek, en ongaarne houd ik me bezig met
kunstbeknibbelarij. Ik wil eenvoudig
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zeggen wat ik genoten heb bij enige versmade gewrochten, ik wil een dankbare
hulde brengen aan de uitgejouwde artisten die ze schiepen voor de vreugd van mijn
ogen en van mijn ziel, en die artisten verdedigen tegen de vijandige stompzinnigheid
van de menigte, tegen die giegellach der kreupelen en der onmachtigen, het geblaf
van de courantkeffertjes.
Sedert jaren strijden de XX in de voorhoede der kunst. Zij laten een tocht van
vrije lucht waaien door de gasthuizen van 't offcieel en gepatenteerd schone. Hun
tentoonstellingen, hun voordrachten en lezingen, hun muziekfeesten verkondigen
ieder jaar, in de voorlente, een tijdperk van leven.
Nooit was het salon der XX zo volledig en veelzijdig. Beeldhouwers, tekenaars
en schilders stellen hun werken ten toon nevens caricaturen, prentjes en
vrolijkgekleurde aanplakbiljetten. En welk een verschil van opvatting en inborst bij
al die kunstenaars! hoewel het geestige dagbladschrijversdom hen nog altijd
gezamenlijk verplettert, als aanhangers van ‘een nieuwe school’ (?), die allen op
één zelfde wijze zouden knoeien.
Ja, Van der Stappen gelijkt op Gauguin! Ja Theo Van Rijsselberghe, die zonnige
vreugd doet leven op zijn doeken, en Georges Minne, die de Gothieken bestudeert
en de ellendigste smart tracht weer te geven, en Pissarro, en Van Lemmen, en de
Parijse modernist Chéret, volgen allen denzelfden weg! Het ‘Chahut’ van Seurat een pedante, koud-technische proef die 'k afgrijselijk vind - komt waarschijnlijk
overeen met de landschappen van Vincent Van Gogh, een heerlijke brute, die zijn
epischen ‘Zaaier’ met wilde ruwe kleur
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troffelt en opmetselt? En Walter Crane, die met de bevalligheid van een Engelsen
Hokusaï zijn decoratieve prenten weet te schikken, heeft misschien iets gemeens
met Fernand Khnopff, den vertegenwoordiger van een hoog-verstandelijke,
zinnebeeldige kunst, Khnopff, die in onfeilbare en kuise lijnen een gedicht zingt van
stilzwijgend dromen en ondoordringbare gevoelloosheid!... Allen ‘zwanzers’, heeft
een criticus de loco superiore uitgesproken!
Waarlijk, ze zijn moedig, de baanbrekers die tegen,alle conventie en vooroordelen
op, naar nieuwe idealen zoeken. En men voelt in zich een zekeren hoogmoed, bij
de enkelen te staan die hen liefhebben, en de goedkeuring van de menigte niet
wachten om hen te bewonderen.
Enige gewrochten lokten me bizonder aan:
De zeezichten van Signac zijn krachtig en klankrijk, en meer samengevat, meer
éen dan die van Seurat. Signac ziet eenvoudig, in 't groot. Beschouw b.v.zijn
purperen avondgloed, die nadenkend wegsterft. Verder is het een kleurfeest, een
volle bloei van zonnig licht, een weerschijnen en glinsteren van zuivere stralen of
doortinteld blauwe golven: stukken van wilde naakte natuur, met ver-uitgestrekten,
oneindigen gezichteinder.
Van Jan Toorop mag ik wel zijn matrozen die een schip op strand sleuren en
stoten, de spieren gespannen en den rug gekromd. Een doek vol mannelijke poëzie
en ruwen smaak, sober geschilderd met vaste trekken en kleuren. Maar zijn ander
gewrocht, doorwaaid met woeligen oceaanwind, schijnt me nog krachtiger en
grootser: een vissersboot zeilt de volle zee in, midden 't gehuil en 't geklots, er
steigert een reusachtige baar op,
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die tegen den voorsteven met een hoge schuimbespatting schijnt te ontploffen.
Een zeer verfijnde, kies-afgewerkte tekening van Fernand Khnopff: een
vrouwenhoofd - dat me nochtans erg aan Burne Jones herinnert, - verrukt
glimlachend en't gezicht herschapen door de drift, strekt de bevende lippen uit tot
een zonderling-schoon beeld met marmeren steern, onbeweeglijk en noodlottig als
een Sphinx. De mond blijft onmeedogend gesloten, en het Raadsel, met strakke
blikken, bekijkt men weet niet wat, in de verte.
Maar wat op mij de innigste kunstaandoening teweeg bracht, was die wondere
tekening, op groengetint papier, ondertekend Georges Minne: een moeder, omhuld
in de rechte plooien van een langen kapmantel, het hoofd neergezonken, klemt
tegen haar borst een dood kindje; een meisje knielt nevens haar, en kust de blote
voetjes van 't lijk. Niets meer. Maar dat scheen me de smart zelve. Met den eenvoud
van een gothieke prent geschikt, drukte die groep heel de vlijmende droefheid van
't leven uit. Die lompen, dat neerhangend haar, die beenachtige handen, die
uitgemergelde scheefgegroeide lijven, die doodgeweende ogen, al dat deerlijke,
armzalige samengevat zegde de ellende van ons lijdend brein en van ons lijdend
vlees.
... De toeschouwers gingen voorbij, bemerkten die kleine tekening niet. Achter
mij hoorde ik een vrouwtje lachen en twee kunstrechters woordspelingen uitslaan.
Braaf publiek!

1891
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De V tentoonstelling van ‘Voorwaarts’
Hij heeft zijn naam niet gestolen, die jonge kring: stapte flink vooruit sedert twee of
drie jaren. Zeker, hier treft men nog veel leerlingen aan, brave jongens, die artistieke
koppekens dragen en vlijtig - nogal banale - landschapjes schilderen, met sedert
lang gekende lichteffecten op spinaziegroen. Dat is middelmatig, zonder fouten, ja,
maar zonder oorspronkelijkheid, zonder iets onverwachts. Een algemeen en
kenmerkend feit, nochtans, waarop ik aandringen wil: ieder ziet nu klaarder,
helderder. Waar zijn de doffe, bruine, harsachtige sausen van eertijds?
Men vindt hier enige kunstenaars die wat durven.
Jozef Middeleer doet aan ‘literaire’ schilderij. Ik ben er waarachtig niet tegen,
maar laci! waarom toch Baudelaire en Flaubert geparaphraseerd? Grote onderwerpen
brengen maar al te dikwijls kleine gewrochten uit. Les Fleurs du Mal! Rops, en Rops
alleen, staat hoog genoeg om dàt weer te geven. Middeleer's doek is decoratief,
maar zo alledaags-zinnebeeldig, zo kinderachtig-macaber! Niet subtiel, pijnlijk, en
vooral kristelijk genoeg! Die vrouwen met giftige bekers zijn net heidense hetairetjes.
St. Julien l'Hospitalier et le Lépreux: even oppervlakkig. De melaatse is zwart,
puistig, etterig. Maar geweldig zijn is altijd geen kracht. De heilige en de engelen
die ‘Hosannah!’ huilen, zijn verdrietelijk banaal. Dat alles in een brutale,
onharmonische of holle kleur.
Gilsoul penseelt donkere, machtig-poëtische landschappen. Een spoorbaan: de
nachtwind woelt door de
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magere boompjes der baanglooiingen; in de hemelruimte, een tumult van wolken;
op de rails, een bliksem van metaalwit licht. Een trein komt bulderend aangedonderd.
Dit is juist gezien, en op eigene wijze. Ik mag ook wel die duisterende dokken: het
water zeer stil, insluimerend; de gasvlammetjes der lantarens, ginder in de verre
verte, vallend als rode tranen in dat stil-ademend water, dat soms wat troebel wordt,
als er een sluier van matten rook walmend overheen sleept. Weinigen hebben dat
zo ontroerend weergegeven.
Laermans wordt niet hoog genoeg gewaardeerd. Hij is nochtans de enige, in deze
tentoonstelling, die heel en al zichzelf is, die zich losgemaakt heeft van alle invloeden.
Hij moet nog zeer jong zijn, en onervaren: hij is trouwens nog geen meester in
tekening of kleur. De omtrekken der boeren die hij schildert, zijn dikwijls wat
overdreven, ja, soms worden ze caricaturaal. Maar die boeren gelijken niet op die
van Breughel of Teniers of Millet... Laermans heeft ze met zijn ogen gezien, en op
zijn doeken gebracht zoals hij ze zag, versmadend alle schoolrecepten.
Dit zijn de vlegels die door het zwoegen in zon en regen zeer taai geworden zijn.
Zij dragen den gezonden reuk van den mest op zich mee. Deze zijn te rap
opgeschoten in hun te nauwe broeken en te korte mouwen. Gene zijn als
ineengezakt, ontheupt, lendelam. Zij dragen twee borstrokken op elkaar, en dragen
ze van-jongs-af. Hun blauwe vesten zijn groenachtig geworden, en sedert hoelang
worden ze belapt! Hun kielen hangen aan hun afgetobde schouders als vodden, en
hun lompe billen gaan verloren in al te wijde broeken. Die boeren voeden zich met
zwaren kost, lezen alleen hun almanak, en zitten
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avonden lang pijpen te roken in het stamineeke De bonte Koe.
Dat leven, draaiend in een eng kringetje van gewoonten en gedachten, heeft
Laermans geplaatst in zijn eigene atmosfeer, soms met een wasem van dromerij
over het landschap gespreid. Die doeken vertellen heel de stoffelijke en verstandelijke
ellende van den boer.
Voorwaarts heeft enige kunstenaars uitgenodigd. Van Claus, een ‘Vlasoogst,’
badend in schone en zonnige vreugde, en een zeer suggestief effect van roos licht
op sneeuw. Alfred Verhaeren zond sterke en gloeiende doekjes in, en landschappen
die me niet luchtig genoeg schijnen. Gari Melchers, een Amerikaan die te Parijs
leeft, stelt een klein figuurtje ten toon, eenvoudig en kies. Gagliardini is middelmatig,
en Vanaise is ditmaal heel-en-al slecht.

1892

De XX te Brussel
Ik denk er niet aan, een hoogvleugelend lofgezang aan te heffen ter ere van àl de
kunstenaars die te Brussel exposeerden in Februari. Maar in haar geheel genomen
blijft die tentoonstelling nog de meest belangwekkende van 't jaar.
Nevens de jongste werken der XX, is het heel een samenvattend overzicht der
nieuwere uitingen van vreemde kunst. Ik wil nog eens herhalen - want soms moet
alhier de waarheid als een spijker in de breinen gehamerd worden! - dat de
zogezegde ‘twintigen’
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geen school uitmaken, dat hier zelfs geen spraak mag zijn van wat zekere critici
‘modernisme’ noemen. Nochtans kan men erkennen, nevens wijduiteenlopende en
gans op-zich-zelf levende temperamenten, twee tamelijk gekenmerkte stromingen:
neo-impressionnisme en symbolisme. Als algemene karaktertrekken, het versmaden
van aangeleerde conventie, - het kijken zonder bril, de zuivere kindervisie der dingen
- het tere voelen van zeer verfijnde zenuwen, het terugzeilen uit onze laagstoffelijke
maatschappij om weg te schuilen in de dromenlucht der Gothieken, het streven naar
meer licht en bij enkelen een belangwekkende vereenvoudiging van kleur en lijn.
Uit de grondige studie van de betekenis der lijnen, haar betrekkingen en haar
mogelijke arabesken, vloeit een misschien onbewust weergeven van het decoratieve
in de natuur. Ik zal aanduiden, als meest treffend voorbeeld dezer laatste strekking,
het zeer schone borduurselontwerp van Henry van de Velde.
Wie misschien het meest op zoek dort en de pogingen vergemakkelijkte van vele
kunstenaars uit onzen tijd, is Georges Seurat, van wien bijna. al de werken hier ten
toon werden gesteld. Zelfs de artiesten van den schommeltrein, die altijd twintig jaar
te laat aankomen, hebben bij hem iets geleerd.
Hij overleed in '91, zonder alles te kunnen geven wat hij in zich had. Dat hij een
groot en hoog kunstenaar was wordt genoegzaam bekrachtigd door zijn Poseuses
met haar bescheiden, frisse en kiese ornementale sierlijkheid. Maar hij was vooral
een man der theorie, een stelselmatige geest, niet een instinctieve. Wij zijn hem de
studie schuldig van de tonenverdeling, en het vestigen
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van klare en vloeibare lucht op een doek. Hij zag ook, dat het pulverig licht der zon
een invloed oefent op de schaduwen, ze verandert en kleurt, en ze doet leven. De
beschouwing van de kleurtegenstellingen en het spelen der volmakende
schakeringen (‘complémentaires’) bracht hem tot het stippelen der omlijsting, om
het doek af te zonderen.
Later legde hij zich toe op het begrijpen der lijnen. Misschien is zijn stelsel wat te
eenvoudig, en de dood liet hem geen tijd om zijn werk te volledigen. Het schijnt me
dat hij zijn doel niet bereikte in de grote ‘thesisgewrochten’: Le Chahut, Le Cirque,
waarin hij trillende vreugde wilde uitspreken door lijnen. In die zelfde richting is
Chéret met zijn aanplakbrieven tot een mooieren uitslag gekomen.
Maar alleen Seurat's zeegezichten moesten eerbied inboezemen voor zijn oprecht
en eerlijk streven. Zij zijn volledige, zeer pure, onbeknibbelbare kunstwerken; zij
zijn gedichten van zuiver en inadembaar licht, van kalmvreugdig-levende hemels
en wijde horizonten, van zonnigslapende havens, van subtiele en doorschijnende
onstoffelijkheid.
Onder de XX zijn Signac, van Rijsselberghe en Lemmen zijn onmiddellijke
leerlingen. De laatste staat wat te veel onder den invloed van den meester en verliest
er zijn oorspronkelijkheid bij. De zeeën van Signac zijn meer bewogen, klankrijker,
materiëler dan die van Seurat. Van Rijsselberghe ook ziet alles in klare stralende
blijheid, en zijn portretten zijn feesten van lachend licht. Maar in bijna al die
gewrochten wordt de aandacht nog te erg aangelokt door het procédé, dat gelukkig
maar
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een overgang is, en weldra verlaten zal worden in zijn exclusieve toepassing. De
hoge kunst begint alleen, waar heur stoffelijk gedeelte wordt vergeten.
De zinnebeeldige strekking scheen dit jaar de bovenhand te hebben. Voor de meeste
symbolistische werken - en misschien de heerlijkste - heeft men gesproken van
uitmiddelpuntigheid. Ik denk dan altijd aan een perk van gemene laaggroeiende
bloempjes, en in het midden een hoogopschietende orchidee, met oneindig
geschakeerde kleuren, aristocratisch-geheimzinnig, hoog op een zeer dun
stengeltje... Hare doorluchtigheid de menigte gaat voorbij en mompelt
schompermuilend: ‘Uitmiddelpuntigheid! Aanstellerij!’
O! de stempieperige eunuchen die voor den tempel der officiële aesthetiek wacht
houden, en hun gezanik over ‘ongezondheid’ en ‘onduidelijkheid’, wanneer een
schilder wat meer wil weergeven dan ‘het gemoedelijk boerenleven’, en geen doeken
penseelt die ‘verteld kunnen worden’! En dan gaan ze prediken over de Waarheid,
de Natuur, het Eeuwig Schone, alsof er voor ons wat anders bestond dan verschillige
wijzen van mooi-zijn. En wat, wàt toch is Waarheid? Ieder ziet de dingen met zijn
eigen ogen. Wat waarheid is voor u is het niet meer voor mij. Zekeren beweren zelfs
dat de stof maar een illusie is, en waarheid alleen de dromen en de gedachten, en zij hebben misschien geen ongelijk...
Ik wilde enkel dat men wat min theoretiseerde, dat men zich wat min om scholen
of formules bekreunde, dat men zich wat min bezighield met het ambacht van den
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kunstenaar, en meer met zijn geest. Er bestaan zoveel behendige schilders, en zo
weinig eigenaardige zieners; zovelen, die met talent grote zielloze doeken borstelen,
maar zo weinigen, die voelen, Wat gaat het mij aan, of een gewrocht naïef getekend
is, indien het me een zeer fijn kunstgenot verschaft? Het publiek, met zijn ‘vleesogen’,
aanschouwt wel de kleur en de lijn, maar het vat die gewrochten niet die de
werkelijkheid verdiepen en maar als voorwendsel tot een ideaal gebruiken, die het
onzegbare willen doen voelen en onze gedachten doen zeilen naar de dromen. ...
...Ik weet niet, in welken wonderbaren tuin het was van vorstelijke schoonheid.
Een kwijnend kalmen tuin van afgegane kleuren, verflenst en reeds indonkerend
groengrijs, met bloemen als sterretjes van bescheiden licht op het gras... Ik weet
niet, wie die maagden waren in dien turn. Zij zaten het lijf recht in een broze houding,
en haar reine naaktheid als een gedempt licht op dien avond. Als onstoffelijk, met
al haar dubbelzinnige en ietwat ziekelijke bevalligheid opgebloeid uit begoocheling,
ver van de blikken der mensen, vreemd bloeiend voor heur eigen schoonheid. Zij
luisterden nog naar langvergeten melodieën, naar het tere gedein van vedelzuchten
met uitgestorven dromen heenwiegelend in den avond. Zij luisterden bedwelmd
naar het stilzwijgen van heur harten... Men dacht aan de majesteit van een koningin,
onbewogen in den hoogmoed van haar zuivere dromen, de oogleden neergelaten
voor haar mystieke kinderziel...
... Ziedaar wat ik gevoeld heb in een gewrocht van den nog onbekenden Fransen
artiest Maurice Denis. Pure
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droom verwezenlijkt, maar nog genoegzaam vaag, ongefnuikt, onbegrensd, om niet
heel-en-al wezenlijkheid te worden, in die kiese, idealistische vormen der
eenvoudigste Gothieken.
G. Minne is ook een Gothiek. Ik heb in dit tijdschrift al tweemaal over hem
gesproken, en zal dus niet meer aandringen op den aard zijner kunst. De tekening,
die hij nu exposeerde was droef, diep-droef, in haar aangrijpende samenvatting van
zinnebeelden: twee mensen, zusterzielen, twee smartaangezichten als van de zeer
oude Christusbeelden der Kalvariebergen, zich voortslepend door een wijd
doornenveld, naar een illusie van sterren in een vijverwater weerspiegeld.
Jan Toorop, zeer receptief, doet meer en meer aan literaire schilderij. Bij hem,
een verrassend samensmelten van Oosterse en Noordse gedachten en vormen.
Een weelderige natuur, die veel opneemt en nog meer uit zichzelven geeft. Nevens
doeken van diepen, ingezonken weemoed - het Kerkhof - en zijn Hetaere, een
wonderbare praal van rijke kleuren, zijn de twee Oude bijgelovige Dromers een
gewrocht van aangrijpenden en schrikkelijk vagen angst. Die twee oer-mensen boven het kalme leven van het dorp geschilderd in kleine tafereeltjes, als oude
Vlaamse meesters plachten, - zien ze misschien in dien avondschemer het afsterven
van een wereld, ongerust en bang in zijn ongeloof? Men wordt bekropen door een
huivering, als bij het horen van vreselijke woorden, woorden van duisternis, maar
half uitgesproken, en die na zich een vreselijker raadsel laten hangen in het
stilzwijgen, - of bij het staan in een kamer waar alles vreemd schijnt en waarin men
een
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ontastbare, onbekende en toch bestaande aanwezigheid voelt.
Ik kom misschien wat laat om bewondering te lokken naar de werken van Fernand
Khnopff... Hij is een meer ingewikkelde symbolist, en doet zelfs meer aan allegorie
dan aan echt symbolisme. Zijn werken zijn zuivere poëmas van in zich zelven
schuilende droefheid, van koud verheven stilzwijgen. Zijn praeraphaelitische
sphynxvrouwen, met haar aristocratische schoonheid en 't diepe water van haar
ogen, vervolgen u als een onvergeetbare droom. Ik zal nog herinneren: een
meesterlijke tekening naar l'Apollonide van Leconte de Lisle, en een zeer kies engels
landschapje, zachtgroene zoden, stillen vijver, melancolisch en allenig, alles
wegdoezelend en als gewassen in zeer lichten nevel.
Aan 't toeval alleen mag geweten worden dat ik onmiddellijk na Khnopff van een
ga spreken die aan een ander uiteinde der kunst staat: James Ensor. Ensor is niet
altijd heel, héél gedistingeerd, maar het mag een schandelijke onrechtvaardigheid
heten, hem te beschouwen als een grappenmaker. Een grappenmaker, die oprechte
artiest, die alleen voor zijn kunst leeft? - een grappenmaker, omdat hij u soms zijn
onmeedogende spotternij naar 't aangezicht gooit! Zelfs, wie hem niet begrijpt, moet
zijn klinkende kloeke kleuren bewonderen, en de zekere en vaste tekening van zijn
‘interieurs’. Hij is een der oorspronkelijksten: een Engelsman in Vlaanderen
opgegroeid. In ieder geval, een raadselachtige geest, nu heel puur en dan heel
smerig plat, nu eens zeer eenvoudig en dan weer eens zeer complex. Soms herinnert
hij een weinig aan zekere ‘Caprichios’ van den duivelachtigen
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meester Goya, soms aan de Rawlindson's en de Guirley's. Maar altijd blijft hij Ensor.
Vooral een sarcastische schimper, die meer dan wie ook den zin van 't groteske
bezit. Zijn humoristische spotprenten zijn bijtend, bitter in hun vieze en dolle
kwinkslagen, wreed als die der Engelse caricaturisten. De lach van Ensor ontbloot
knarsende tanden. Hebt gij wel zijn Goede Rechters bemerkt, met hun wijze en
zelf-voldane gezichten, hun platte of puntige kale schedels, en de ironie van die
twee voeten, die er boven uitsteken, de voeten van den Christus, die aan den wand
hangt? Soms ook is het in die werken een fantastische verbeelding, die aan de oude
Vlaamse Sint-Antonius' Bekoringen van Hieronymus Bosch doet herdenken. Ofwel
symboliseert Ensor het leven zoals hij het verstaat, in die kartonnen maskers, die
u zonderling nakijken met de lege holten van hun ogen boven den pompernikkelneus.
Die maskers zijn spookachtig, verontrustend, ze hebben al de kenmerken van 't
leven en nochtans ze leven niet, zij geven u den indruk van een gefingeerd en dood
leven, denzelfden bangen indruk, dien men nog ontvangt in een panopticum van
wassen beelden. En ze spreken al het raadselachtige uit, het verborgen
geheimzinnige, het ongezellige en vreemd-groteske van het leven.
Ik wilde hier vooral die kunstenaars verdedigen, die nog beknibbeld en uitgejouwd
worden. Overigens, mijn bewondering zeggen voor werken als die van Meunier, De
verloren Zoon, en van Mellery, kan weinig tot hun roem bijdragen. Mellery blijft de
meester van hoog en innig gevoel, die aan alle dingen een wonderlijk leven kan
ingeven, de stille zanger van de diep-droeve, verlaten
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steden, haar mystieke begijnhofjes, haar dode kanalen onder hemels van
klokkengelui of grijs stilzwijgen.
Tussen de uitgenodigden zal ik nog de Toulouse-Lautrec aanduiden. Hij is de
schilder van wat de deugdzame burgers ‘ontuchtige vrouwspersonen’ noemen. Een
J.K. Huysmans - eerste manier - die in zijn scherpe en nijdige kunst de bizondere
gasthuispoëzie weergeeft van het blanketsel. Dat geurt naar ‘canaillerie’, op die
snuitjes leest men de verveling en den wrangen haat van wie alle dagen voor het
bestaan moet worstelen. En men stelt er toch een mededogend belang in, voor al
de smart die dat verkocht vlees kan lijden, - dat droevig vlees, als afgebeten door
smeersel en veloutine, als bekorreld en gekrauwd met zijn valsen en ziekelijken
schijn.

1892
aant.

Henry van de Velde

Le dr. Brachet étant empêché d'assister à cette réunion, on m'a prié de dire quelques
mots en son lieu et place, - et dans ce hasard, j'apprécie beaucoup, mon cher Van
de Velde, qu'il me soit donné de vous dire ici mon admiration avec l'accent de ma
déjà très ancienne amitié. Car j'ai eu le bonheur d'être à côté de vous à la toute
premiére heure, au début même de votre apostolat pour la beauté dans la vie
commune. Vous avez commencé votre vaste entreprise par essayer d'une rénovation
dans l'art du livre, ce fut votre première action dans la large
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voie que vous vouliez ouvrir, et c'est ainsi que vous fûtes l'un des fondateurs de
cette royale revue flamande ‘Van Nu en Straks’, où l'avant-garde internationale de
l'art et de la décoration se rencontrait avec le groupe des jeunes écrivains les plus
épris de toutes les audaces de la pensée. Il y a de cela un peu plus de 30 ans déjà,
mon cher Van de Velde, et si je me permets d'évoquer ce souvenir, c'est pour vous
remercier encore de l'exemple vivant que vous fûtes alors pour moi, et pour avoir
le plaisir de vous dire que vous n'avez pas vieilli. Je vous revois toujours pareil à
vous-même, avec seulement une maîtrise plus mûre. On vous tenait pour terriblement
excentrique, parce que vous étiez un révolté. Mais comme les gens ont peu le sens
de la propriété des termes! Dans l'acception juste du mot, vous vous êtes
précisément affirmé le moins excentrique des hommes, puisque depuis 30 ans vous
avez fait votre oeuvre selon la ligne droite que vous vous étiez tracée, ne vous
retournant jamais aux aboiements, piaillements et gloussements de la sottise, sans
une défaillance vous avez toujours été irréductiblement fidéle à vous-même, fidèle
seulement à la parole intérieure qui brûlait en vous. Piérard a dit votre labeur d'artiste
constructeur, il ne me laisse rien à y ajouter: moi, je salue en vous le caractére,
sans lequel il n'est pas d'art vraiment sain. Vous aviez déjà cette vertu des forts,
l'intransigeance, vis-à-vis de vous-même comme vis-à-vis des autres, - âme ardente
et fière, parce qu'elle se savait au service d'une noble foi. Une noble foi, tout est là!
Puis-je vous le rappeler: vous luttiez pour un autre excentrique, encore méconnu
alors, Vincent van Gogh, dont nous fûmes les premiers
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à publier les lettres si tragiques et si admirables de certitude, et je n'oublierai jamais
l'émotion qui nous rapprocha dans ce jardin de Kalmthout, - le savez-vous encore?
- en déchiffrant ensemble ces griffonnages parfois fiévreux d'un homme qui avait
donné à l'idéal tout le sang de sa vie, qui avec un évangélique amour s'était immergé
dans le monde des humbles et des êtres de nature, pour créer un art tout denature
et profondément humain, - Vincent van Gogh, ce grand fervent qui dans la religion
de l'art et de l'humanité apparaît comme un saint. Si ce souvenir s'impose à moi ce
soir, Van de Velde, c'est que je vous y retrouve tout entier, tel que vous étiez alors,
tel que vous êetes aujourd'hui. J'y retrouve l'essence même de l'enseignement qui
émane de vous. Vous croyiez, et vous n'avez jamais cessé de croire, que l'art a une
valeur de moralité; que l'art doit tirer sa sève de la vie sociale; qu'il faudra une refonte
de la société avant que puisse s'accomplir dans son ampleur et sa plénitude l'art
que nous appelons, l'art qui s'égalera à celui des Parthénons et des cathédrales
l'art surgi de la chair et du coeur même des foules et rayonnant sur tous, imprégnant
tout entière la vie quotidienne de tous. Mais vous croyez aussi qu'en attendant il
faut agir dans le sens de sa foi; vous croyez qu'en attendant, notre art, pour êetre
vrai, doit se retremper dans la vérité élémentaire qui est au fond des masses. En
fait, nous sommes tous ici de la même équipe. Car la cause de l'art de demain et
la cause de la communauté fraternelle de demain, elles se tiennent. Je dis que votre
oeuvre et celle du socialisme sont liées. Et de même que des hommes préparent
l'avènement d'une société
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nouvelle, créent déjà dans l'anarchie de la nôtre les noyaux de cette société nouvelle,
de même vous préparez l'art qui en sera l'expression unanime, vous créez déjà
parmi la laideur d'aujourd'hui les premières images de cet art, et par vos réalisations,
par toute votre vie, vous activez autour de vous les désirs, les espoirs, les efforts
tendus vers un idéal désormais défini et certain, - un idéal dans lequel nous
communions tous, jusqu'à ceux qui ne le pressentent qu'obscurément : car une
même pensée anime ceux qui veulent toute la justice et ceux qui veulent toute la
beauté. Cette pensée, vous l'avez rendue plus largement, plus lumineusement
consciente. Et cela seul suffirait à justifier la gratitude avec laquelle nous vous
acclamons.

1924
aant.

Van Sassenbrouck

Geachte toehoorders, - Het zij me toegestaan U vooreerst te zeggen, wat een
genoegen het me was, een uitnodiging te kunnen aanvaarden, die me weer eens
gelegenheid gaf om even naar Brugge over te komen, - naar deze stad die na
eeuwen nog altijd als geheiligd staat in de atmosfeer van haar kunst. Waar de
schoonheid eens gebloeid heeft zoals hier, is er iets dat niet meer ondergaat, dat
nog altijd nieuwe schoonheid voortbrengt. Maar in Brugge heeft die schoonheid
alles zozeer doordrongen, dat die stad werkelijk een ziel heeft. En wie over kunst
wil spreken, kan zich geen betere omgeving wensen.
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Maar, al vind ik het nog zo prettig naar Brugge te komen en een soort van plicht te
vervullen tegenover Van Sassenbrouck, dien we zoveel dank verschuldigd zijn voor
al het mooie dat hij onze Vlaamse kunst geschonken heeft, toch is er vandaag iets
dat me hindert, en ik moet het U ootmoedig bekennen. Er werd een voordracht
aangekondigd, maar op een voordracht moogt U niet rekenen. We zullen dat maar
liever een praatje noemen. Dezer dagen was ik zozeer door allerlei dringend werk
in beslag genomen, dat ik geen tijd vond om rustig voor te bereiden wat ik hier
zeggen wou, en er den vasten vorm aan te geven van iets dat men netjes op papier
geschreven heeft. En nu sta ik hier, met het gevoel dat ik het anders had moeten
aanleggen om mijn taak op een waardige wijze te volbrengen. Indien U zo vriendelijk
wilt zijn, er genoegen mee te nemen, dat ik hier maar eenvoudig-weg praat zoals
ik dat onder vrienden zou doen, en me verontschuldigen wilt, wanneer ik wel eens
tot de zigzag-lijn overga, dan zal ik dat bizonder op prijs stellen.
Ik vraag me overigens af, wat ik zoal zou kunnen vertellen. Want ik sta hier voor
de schilderijen, en die spreken door zich zelf. Wat zou ik daaraan nog kunnen
toevoegen? Een goed schilderij heeft geen verklaring nodig. Vóór een schilderij zijn
alle woorden om-den-potdraaierij. Het goede in een schilderij is juist datgene, wat
niet door woorden kan uitgedrukt worden. Al de rest is literatuur. Wie in een schilderij
eerst en vooral datgene voelt wat door geen woorden uit te drukken is, die heeft
geen verderen uitleg nodig; al wat ik hier doen kan, is er op aan te dringen, dat men
dàt eerst en vooral
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in een kunstwerk zoeken moet, - te zeggen dus, hoe men volgens mij tegenover
een kunstwerk staan moet, zo dat het tot U spreke, - enige misverstanden weg te
ruimen, die zich soms tussen den toeschouwer en het kunstwerk komen stellen en
hem beletten, het kunstwerk zuiver te zien.
Zien, zuiver zien, werkelijk zien, dat is niet zo gewoon als men wel denkt. Er wordt
soms beweerd: ge hoeft maar voor een schilderij te gaan staan, en kunst kan door
eenieder gevat worden. Dat is gemene vleierij, waar men het volk mee bedriegt.
Om waarlijk kunst te vatten, is een zekere oefening van het oog nodig, en een zekere
opvoeding van de artistieke gevoeligheid. Doorgaans geraakt men daar niet dadelijk
toe. Algemeen gevoel is niet voldoende, artistiek gevoel is daarbij nog een heel
bizonder iets. Een schilderij is niet gemaakt met gedachten en algemene gevoelens,
maar met vormen, lijnen, vlakken en plastische massa's, kleur en lichtwaarden. Dat
is een eigen taal, waarvan men de spraakleer en de syntaxis aanleren moet. Het
goede begrip van al die zaken moet opgeleid, opgekweekt worden. Ikzelf, die hier
zo boud spreek, geloof niet, dat ik me in dat opzicht volleerd acht: ik oefen me nu
al meer dan dertig jaren in het zien van schilderijen, en als ik in 't een of ander
buitenlands museum weer voor een werk kom te staan dat ik al dikwijls bewonderd
heb, dan stel ik vast, dat ik het de vorige malen niet zo goed vermocht te zien, ik
ontdek er altijd wat nieuws in, want ik heb ondertussen weer enige vorderingen
gemaakt in de kunst van het zien. En er zijn nu nog werken, waarbij ik denk: jongen,
vóór dàt werk staat ge nog als een klein kind, ge moet
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geen illusies hebben: ge weet er nog niet alles van. De meesten vergenoegen zich
met een globalen indruk, die nogal onbepaald blijft. De wijze waarop ze dien indruk
weergeven: ‘interessant!’
Het is ongelooflijk, hoe spoedig de mensen gereed zijn met een oordeel over een
schilderij. De critici in de bladen! Ze lopen een tentoonstelling binnen en bekijken
twee minuten een schilderij waar een kunstenaar twee jaar aan gewerkt heeft, - of
langer. Stobbaerts b.v. - Men moest beginnen met eerbied te hebben voor het
kunstwerk en den kunstenaar. Als het een echt kunstenaar is, heeft hij toch iets van
zijn innigste leven, van zijn bloed, van zijn ziel in zijn werk gelegd. Heeft men er wel
een idee van, wat een voortdurende inspanning het gekost heeft, eer men een echt
kunstenaar mag heten? Hoeveel moed, hoeveel zelfopoffering, hoeveel strijd,
hoeveel geduld, hoeveel hardnekkigheid, hoeveel passie en hoeveel tederheid er
nodig is, om de natuur iets te ontstelen, iets van haar innerlijke wetten, het ‘leven’,
- om werkelijk te scheppen, die goddelijke daad te verrichten: scheppen! aan den
stroom van het gestadig voorbijgaande, dat niet meer terugkeert, iets te ontrukken,
dat blijft, een schoonheid die niet veroudert, en aldus zich het recht te verwerven
op den naam van kunstenaar, den heerlijksten dien ik ken?
Jacob en de engel, tegenover de zondagsschilders.
Maar er is nog wat anders: wat vele mensen in het kunstwerk zoeken is niet in
de eerste plaats de kunst. Wat is dat, de kunst? Een kunstwerk is de uitdrukking
van een bizondere ontroering, die zich in een duurzaam beeld wil belichamen. Er
vormt zich een beeld in den
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kunstenaar, onder de ontroering, en daarvan wil hij een evenbeeld maken, dat buiten
hem, blijvend zou bestaan, zodat anderen het kunnen voelen. Als Van Sassenbrouck
een straat van Brugge schildert, dan is 't niet een beeld van die straat, maar een
beeld van de aandoening die het zien van die straat hem gegeven heeft. Het innerlijke
woord dat vlees wordt, op het ogenblik dat hij schiep. Dat is de wezenlijke eenheid,
de kern, de ziel, het geheime leven van het werk: dat moet ge zoeken en voelen.
Dat spreekt vanzelf? Neen. Hoevelen worden nog aangetrokken door de anecdote!
Emiel Claus had eens een boerken voor een van zijn doeken gebracht - een koe
in de wei, - en wilde weten wat hij er van dacht. ‘Dat is de koe van Balkontje.’ zei
het boerken. ‘Juist! Maar hoe vindt ge ze?’ - ‘De koe van Balkontje geeft niet genoeg
melk...’ - ‘En de wei?’ - ‘'t Is de wei van Balkontje.’ - ‘Maar hoe vindt ge ze?’ - ‘Geen
wonder dat op zulk een wei de koe niet meer melk geeft...’ Emiel Claus mocht nog
zoveel aandringen: het boerken dacht alleen aan de koe en de wei, zoals die in
werkelijkheid waren en niet zoals Claus ze geschilderd had.
We doen zo, als we belang hechten aan 't onderwerp, en in het werk belangstellen
om dezelfde reden en op dezelfde wijze als we in het werkelijke leven in het
onderwerp belang zouden stellen. De kunst is het leven niet: het zijn twee werelden.
Het leed der misdeelden, b.v. Het essentiële is, dat we dat op een andere, een
geestelijker wijze voelen dan in het werkelijke leven. Het onderwerp als zodanig,
dat in enkele woorden zakelijk kan bepaald worden, is van geen belang, maar wat
het
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in den kunstenaar geworden is: uitgangspunt of middel om de ontroering te uiten.
Het essentiële is de bizondere muziek, door zuiver-artistieke middelen verkregen;
de doordringing van de eigen middelen door de ontroering. Er moet eenheid zijn:
de idee mag niet een afzonderlijke waarde behouden. (Zie Millet). We zijn dieper
aangegrepen. Het onderwerp heeft slechts betrekkelijke betekenis. (Zie Rembrandt).
De middelen-zelf blijven middelen tot het onstoffelijke. Als Rembrandt het portret
van een oude vrouw schildert, dan schildert hij niet die oude vrouw, in documentairen
zin, maar hij schildert het gevoel dat het zien van die oude vrouw hem gegeven
heeft. Het natuurbeeld werd tot gevoelsbeeld, en het gevoelsbeeld is tot kunstbeeld
geworden.
Het innerlijke beeld vormt zich, als in de mooiste herinneringen. Het innerlijke
beeld geeft het essentiële weer, het heeft een andere eenheid dan het ding in de
natuur, want het heeft een ziel. De kleur zingt de stemming uit. Men vergist zich,
als men een schilderij prijst om de min of meer juiste weergave van de natuur. Het
is een misverstand even oud als ... de oudheid zelf; ik denk aan den Grieksen
meester Apelles, die een druiventros zo bedrieglijk had geschilderd, dat die de
vogelen aantrok. [Er heerst een dubbel misverstand: omtrent de verwarring dus van
kunst met kunstvaardigheid, en omtrent het doel van de kunst, die niet is een
weergave der natuur. Bij beschaafden is dit bedenkelijker en minder logisch dan bij
onbeschaafden.]
Voor een impressionistisch landschap hoort ge soms nog: er zijn toch geen violette
schaduwen en blauwe bomen! - Ik bezit een portret van mij [door van
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Sassenbrouck], waarop ik met een kanariegeel voorhoofd en een grasgroene
onderkaak prijk: het wordt gewoonlijk mooi geacht, maar weinig toeschouwers
weerstaan aan de verzoeking om op te werpen: Ge hebt toch geen groene
onderkaak!
Hebt ge dat al ooit gezien? Wei neen! zeker niet! Evenmin als ik ooit in de
werkelijkheid een boomstam gezien heb zoals er Rubens eens (getuige zijn Jacht
van Atalanta in het Brussels museum) een met karmijnrode en indigoblauwe vegen
heeft opgebouwd. En evenmin als ik ooit in de werkelijkheid de Nacht van
Michelangelo ontmoeten mocht, zoals ze te slapen ligt op het graf van een Medici
te Florence, met haar reusachtige, titanische dijen. Poogt maar eens even te
sluimeren in de stelling die Michelangelo zijn Nacht opgedrongen heeft: het zal u
onmogelijk lukken!
De kunst is nooit navolging, altijd schepping. De kunstenaar mag doen wat hij wil:
hij schept de tegenwaarde van een innerlijk beeld.
In die vervorming is Van Sassenbrouck nooit heel ver gegaan; hij stelt niet een
volkomen vrije fantasie tegenover de natuur, in de plaats van de natuur. Hij zoekt
integendeel, instinctmatig, een harmonisch verbond tussen de natuur en zijn
verbeelding. Van hetgeen hij ziet wil hij het kenmerkende sterk doen uitkomen, wat
het typisch karakter van een ding of een mens uitmaakt. Hij blijft niet hangen aan
het uiterlijk pittoreske, het toevallige; hij vat het werkelijk typische, dat dieper ligt;
het zit niet in een afzonderlijk detail, maar in den bouw zelf, den innerlijken
samenhang, de structuur, de eenheid van een gedaante, en niet alleen de eenheid
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van haar bouw, maar ook die organischer eenheid die in de beweging zit. Al het
andere laat hij wegvallen en op het typische legt hij bizonderen nadruk om het feller
te doen spreken dan in de gewone werkelijkheid. Zo geraakt hij tot een
vereenvoudiging die niet de realiteit verloochent, er integendeel de essentiële waarde
van openbaart, maar tevens aan zijn eigen zin voor grootheid beantwoordt, en
waaraan hij door felle kleur de heerlijkheid van zijn eigen lyrische stemming meedeelt.
Elke aldus verkregen vorm wordt verder opgevat als kunst-vorm, dat wil zeggen dat
hij integrerend deel moet uitmaken van een samenstelling die uitsluitend nog door
kunstwetten wordt bepaald. Een massa moet een tegenwicht hebben, een
lijnenrichting moet aan een andere beantwoorden, alles moet zo ineensluiten dat
er niets meer uitgenomen kan worden. Elke vorm heeft zijn betekenis in verband
met het geheel, heeft zich als onderdeel aangepast aan het geheel.
Wilt U de kunst van A. Van Sassenbrouck nu in dit opzicht bestuderen, dan zult
U merken met welk onfeilbaar instinct hij zijn doeken ineenzet, en dat wat daarin
eerst wat eigenwillig schijnt zijn noodzakelijke reden van bestaan heeft. U zult dan
merken, hoezeer degenen zich vergissen, die daarin slechts het uiterlijk decoratieve
zien, en zelfs van afliche-stijl durven spreken: ze hebben dan bij Van Sassenbrouck
niets gemerkt van het gevoel der diepte, het gevoel der grote ruimte die alle figuren
omsluit.
Van Sassenbrouck is niet dadelijk geraakt tot waar hij nu staat, al is zijn
ontwikkeling nogal snel geweest. Ik volg hem nu sedert vier of vijf jaar en ik zie hem

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 4

485
steeds rijper worden. Die ontwikkeling wordt door zijn eigen natuur bepaald, niet
door zijdelingse invloeden. Hij gaat zijn weg, luistert alleen naar zich zelf, zonder
toegevingen aan den smaak van anderen, en gesloten voor alle inwerkingen van
een mode. Men heeft gewezen op enige overeenstemming met de wijze waarop
Laermans zijn personages opbouwt. Maar die overeenstemming valt alleen bij een
vluchtige vergelijking op: Van Sassenbrouck is van hetzelfde beginsel van
expressieve vereenvoudiging uitgegaan als Laermans, en Laermans zelf had dat
beginsel bij Bruegel gemerkt. Maar verder is er evenveel verschil tussen Van
Sassenbrouck en Laermans als tussen Laermans en Bruegel. De geest is totaal
verschillend. Laermans is dramatischer dan Van Sassenbrouck, maar Van
Sassenbrouck heeft een geheel verschillend accent, en bijvoorbeeld een heel andere
opvatting van de constructie met kleurvlakken, een heel verschillend gevoel voor
monumentale samenstelling. Van uit het principe van expressieve vereenvoudiging
heeft hij zijn eigen lijn getrokken, naar eigen noodwendigheid.
In de doeken van onmiddellijk na den oorlog geeft hij zich al geheel, met dat
accent dat van hem is, met zijn beslistheid, zijn stelligheid, zijn kantigheid, recht op
den man af, vrankweg, stug, brutaal soms, en met toch, binnenin, onder de ruwe
korst, een bizondere mildheid van hart. Maar hij onderging daar nog te fel de macht
van de onmiddellijke impressie, en daardoor is de samenstelling dikwijls nog ietwat
verbrokkeld. Maar dan gaat hij spoedig naar eenvoudiger en grootser uitzicht, en
tegelijk verdiept hij zich meer in het karakter der dingen.

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 4

486
Hij wordt te gelijk naar binnen dieper en rijker, van buiten eenvoudiger. In die neiging
naar concentratie is hij dat dan ook beter op de kleur gaan toepassen: hij begrijpt
de constructieve betekenis van de kleur, als eigen bron van licht en als uitdrukking
van massa, en bouwt dan zijn schilderij uitsluitend uit toonwaarden, grote vlekken,
die aan elkaar hangen, in mooien samenklank. Hij versmaadt dan alle kunstjes, alle
kneepjes, wat de schilders het ‘métier’ noemen, al dat aangename spel, al het
oppervlakkige schuim; de harmonie ontstaat uit loutere kleurblokken, ieder doek
wordt als een breed koraal. In de jongste werken eindelijk schijnt me die constructie,
zonder iets van haar vaste hechtheid te verliezen, nog kieser berekend, van meer
fijne tonen doorzongen. Alles laat voorzien, dat Van Sassenbrouck op den ingeslagen
weg nog veel verder reiken zal; hij herhaalt zich niet, hij copieert zich zelven niet,
hij wil niet leven alleen op hetgeen hij verworven heeft, zijn kunst is voor hem geen
recept geworden, hij stapt naar nieuwe veroveringen, zonder overhaast, maar beslist
en zeker van zijn stuk. Want hij bezit die kracht van jeugd, die hierin bestaat, dat
men altijd oprecht en open voor het leven staat, altijd in aanraking met het hart zelf
der dingen, en dat men iederen nieuwen dag als een nieuw wonder aanvaardt.
Moesten sommigen onder U nu menen, dat ik uit genegenheid voor Van
Sassenbrouck wat overdrijf, en dat ik zoveel goeds van zijn kunst zeg omdat hij mijn
vriend is, dan is het juist andersom: ik houd zoveel van zijn kunst niet omdat ik zijn
vriend ben, maar hij is mijn vriend geworden, omdat ik zoveel van zijn kunst hield.
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Ik ben me wel bewust dat er naar aanleiding van Van Sassenbrouck nog heel wat
anders te vertellen was, - het spijt me dat door den drang der omstandigheden dit
wel iets van een improvisatie moest hebben, ik verzoek U me te verontschuldigen
en dank U zeer voor Uw vriendelijke aandacht.

1925
aant.

Exposition de l'art vivant en Europe

La Société L'Art Vivant et la Société auxiliaire des expositions du Palais des Beaux
Arts m'ont demandé de dire ici quelques mots, en façon d'ouverture ou de vernissage
oratoire. J'ai eu la faiblesse d'accepter, et j'en suis horriblement gêné mainteinant,
car après un tour dans l'exposition, après une confrontation avec ce résumé, qui
me paraît formidable, de l'esprit artistique actuel, je sens bien que tout discours est
d'une criante inutilité et je ne me suis jamais senti aussi superflu. Aussi, pour ne
pas commettre l'inélégance de me dérober au dernier moment, je me contenterai
de souligner, sans plus, le caractère hautement significatif de cette exposition. C'est
en effet la première fois en Europe qu'est présenté un ensemble capable de donner
une idée aussi complète de l'art moderne en Europe, et nous pouvons nous féliciter
de voir cela réalisé en Belgique, de voir notre pays comprendre ainsi ce rôle, qui
doit encore s'amplifier, d'être un des plus importants points de croisement et
d'échanges dans la vie internationale.
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Mon métier d'historien de l'art m'a donné quelque humilité: j'ai appris qu'à toute
époque des critiques très avertis s'étaient trompés. Aussi me garderai-je de dauber
le gros public, sous prétexte qu'il ne nous suit pas encore. Comme j'ai la foi, je pense
que nous avons raison et que c'est lui qui a tort, mais il ne faut pas discuter. Tout
au plus peut-on invoquer cette règle invariable de l'histoire: c'est qu'il n'a jamais
compris tout de suite. Il faut lui laisser le temps. Un vieux sage disait que le gros
public est généralement composé de primaires étendus, et la critique de secondaires
rétrécis. Reconnaissons honnêtement que nous n'avons pas la perspective suffisante
pour porter des jugements définitifs et assigner à chaque figure la place qui lui
reviendra. L'avenir reconnaîtra les siens. Mais il paraît dès à présent bien certain
que bon nombre de modernes ont cette personnalité supérieure qui les place ‘au-delà
du bien et du mal’, j'entends au-delà de ce que la critique artistique a coutume
d'appeler bien ou mal, et que, si nous les comparons aux maîtres anciens, ils méritent
tout aussi bien le titre de classiques, - classiques, bien entendu, dans la ligne de
l'art actuel. On peut leur appliquer cette parole du Comte de Monte Cristo: ‘Ce qui
empêche les peintres de notre époque d'être anciens, c'est simplement qu'ils n'ont
pas encore eu le temps de le devenir.’ Parole d'un bon sens éminemment français.
- Mais indépendamment de toute appréciation de détail, je crois bien que de cette
exposition se dégage une grand leçon que je veux mettre brièvement en lumière et
qui s'imposera, j'en suis sûr, à tous les hommes de bonne volonté, à tous ceux qui
ne sont pas prisonniers de préjugés en
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béton armé: c'est que, pris globalement, l'art de notre époque présente une floraison
touffue, étonnamment riche, et qui ne le cède en rien aux périodes les plus brillantes
du XIXe siècle. C'est ensuite que cet art a poussé avec un indéniable caractère de
néecessité; depuis plus d'un quart de siècle, on l'a vu surgir en même temps dans
des centres, remarquez-le, indépendants les uns des autres, et bientôt dans tous
les pays à la fois, avec la force spontanée de ce qui obéit à une impulsion profonde.
Il est même peu d'exemples d'un mouvement auissi général, aussi international, au
point qu'on ne devine plus parfois si tel peintre est espagnol ou finlandais et que
cet art moderne, comme toujours expression instinctive de ce qui va naître dans la
conscience des masses, atteste déjà, par-dessus la politique, l'unité spirituelle de
l'Europe. Car la preuve de son caractère nécessaire, inéluctable, ce n'est pas
seulement qu'il soit apparu sur tant de points à la fois et qu'il ait pris une ampleur
aussi impressionnante, c'est encore que, tout en ayant la diversité de la vie, des
courants multiples et parfois divergents, il présente en somme une telle unité, unité
qui existe par elle-même, qui n'a rien de concerté. A quoi la reconnaissons-nous?
C'est d'abord, chez tous, cette volonté d'affranchissement total, de rénovation, qui
n'admet plus dans l'élaboration de l'oeuvre d'art la préexistence aucun schéma
traditionnel, volonté de rénovation qui fait sauter tous les soubassements anciens,
pour reconstruire sur la terre nue, volonté de rénovation qui couvait déjà dans la
vie collective, avant que les secousses de la grande guerre ne fussent venues la
dégager de façon plus consciente, mais que l'art a pressentie, comme
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toujours, dont l'art, comme toujours, a été la première manifestation, dès avant la
guerre, la manifestation annonciatrice. - A un point de vue plus positif, ce qui fait
surtout l'unité de l'art moderne, c'est que, de façon plus décisive que jamais, il fait
éclater aux yeux cette véerité indiscutable, axiome fondamental de toute esthétique,
ABC de ce que tout critique adulte doit savoir, c'est-à-dire ceci: que l'art et la nature
sont deux choses essentiellement différentes, que l'art ne doit pas s'adapter à la
nature, que l'art et la nature obéissent à des lois d'ordre différent que l'art ne doit
donc pas être jugé du point de vue de la nature, que l'art n'est jamais imitation, mais
toujours création indépendante, qui a son propre système cohérent, un monde
d'autre essence que la nature, mais tout aussi légitime, L'art est toujours création
de l'esprit, traduction d'une image intérieure. Que l'art moderne l'ait proclamé plus
haut que jamais, voilà la grande et inappréciable délivrance. On peut certes admettre
que l'artiste cherche, non pas une identification mais une certaine concordance
entre l'image intérieure et l'image naturelle, mais on peut accepter tout aussi bien
que l'image intérieure trouve sa forme propre sans se plier à la matérialité de l'image
naturelle. Les gens qui n'admettent pas celà sont incurables et feront bien de ne
pas mettre les pieds dans cette exposition, ils perdraient leur temps. Mais si l'on
veut bien regarder plus loin que les quelques siècles de civilisation occidentale qui
nous ont précédés, on constante que pour les 9/10 au moins, l'art produit pendant
des milliers d'années, sur toute la surface de la terre, n'est pas inféodé à l'aspect
optique des choses, mais s'affirme le serviteur de l'image psychi-
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que. Et quand l'art moderne fait la même chose, il suit la grande tradition de
l'humanité, tradition interrompue seulement par ces quelques siècles de civilisation
occidentale. On me dira peut-être que cette civilisation, c'est la civilisation par
excellence, mais en face du monde et de plusieurs millénaires, c'est là une
perspective égocentrique. - En tout cas, loin de voir dans notre art moderne un
symptome de décadence, j'y vois un signe de régénération. On s'en va répétant
que la vie se mécanise de plus en plus, que le matérialisme étend son empire, etc.
Je réponds: c'est là un phénomène partiel, et accessoire. Regardez vers l'art, puisque
l'art traduit toujours ce qu'il y a de plus intimement vivant dans une civilisation: l'art
s'est détourné aujourd'hui d'un réalisme superficiel, il se déclare force pure, puissance
de création propre, subsistant par elle-même, autonome, indépendante du monde
naturel. Matérialisme, cela? C'est exactement le contraire! Ce que nous fait présager
la philosophie d'aujourd'hui et la science, par exemple la physique d'aujourd'hui,
l'art nous en apporte une promesse plus réconfortante encore parce que, je le répète,
il n'est pas lui, le produit des intellects conscients, mais la forme des aspirations
collectives les plus profondes: il nous apporte la certitude du triomphe prochain des
valeurs spirituelles dans la vie. Je souhaite que cette exposition internationale de
l'art contemporain, que je déclare ouverte, fasse apparaître cela clairement à tous
les yeux.
Mesdames et Messieurs, excusez-moi si j'ai dépassé les cinq minutes que ie
m'étais assignées. Pour me ménager vos bonnes grâces, je vous ferai remarquer
que parlant d'art moderne, je n'ai prononcé le nom d'aucune
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école en isme, et que j'ai même évité les termes de dynamique ou de cosmique,
J'espère que vous m'en tiendrez compte, et je vous remercie de m'avoir laissé aller
jusqu'au bout.

1931
aant.

Janchelevici

Heureuse Académie de Liège, d'où peuvent sortir des sculpteurs aussi peu
académiques que Janchelevici!
Et loués soient les directeurs des musées étrangers, bien entendu: Amsterdam,
La Haye, - qui s'empressent d'accueillir des oeuvres aussi sauvagement sincères!
Au fait, a-t-il appris quelque chose, Janchelevici? Bousculant les règles il semble
ne créer jamais que du fond de lui-même, - passionné, nerveux, intense jusque
dans ses tendresses. La forme est toujours le produit d'une lutte. Respectueux de
la réalité, il lui impose l'image intérieure, essentielle. Ce qu'il faut dire avant tout,
c'est qu'il est un sculpteur authentique, pensant en volumes, en masses animées
du dedans au dehors; il rejette tout autre langage que celui du modèle, des bosses
et des creux, de la matière pétrie. C'est pourquoi ses figures tiennent dans l'air, font
de l'espace autour d'elles.
Il ne ‘colle’ pas une idée à ses oeuvres, mais les imprègne de la substance même
de son âme. Frémissante, tendue, par le chaud amour de la vie, à la fois misérable
et sublime. Une force élémentaire travaille parfois
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ses figures d'une puissance plus grande qu'elles. Et cette même force élémentaire
qui le pousse, fait qu'il reste ‘pur’ jusque dans ses outrances.

1939
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III. Literatuur
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Overzichten en bechouwingen
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Een inleiding tot de ‘Belgische literatuur’

I
Introduction à la littérature française et flamande de Belgique: aldus de titel van het
lijvige werk, eind 1921 verschenen, (Brussel, J. Lebègue & Cie.), waarmee Paul
Hamelius, hoogleraar te Luik, den grondslag van een geschiedenis der ‘Belgische’
literatuur wilde leggen.
Onder het lezen van zijn boek kwam me de droeve tijding verrassen, dat Paul
Hamelius, nauwelijks vijfenvijftig jaar oud, na een korte ziekte overleden was. Niet
lang daarvoor had ik hem nog vol werklust gezien...
Hij was een verbazend kenner der Europese literatuur. Als Luxemburger (uit het
Groot-Hertogdom) beschikte hij van kindsbeen af over twee wereldtalen, het Duits
en het Frans, en sprak even vloeiend Nederlands en Engels. Engelse taal- en
letterkunde was zijn eigenlijk vak, en zijn werk over Die Kritik in der englischen
Literatur des 17. und 18. Jahrhunderts (Leipzig, 1897) had hem de deuren van de
Luikse Hogeschool geopend, waar hij ook college gaf in de algemene geschiedenis
der
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nieuwere letterkunde. Maar de Vlamingen waren hem vooral dankbaar voor zijn
Histoire politique et littéraire du Mouvement flamand (Brussel, 1894), wellicht het
beste wat we toentertijd bezaten over de geschiedenis van den Vlaamsen taalstrijd
en de Vlaamse letteren in de 19e eeuw. Hamelius was een tijdlang leraar geweest
te Metz, en toen hij daarna in het Belgische middelbaar onderwijs werd aangesteld,
had het hem dadelijk getroffen hoezeer de behandeling van de jonge Vlamingen in
onze scholen geleek op de behandeling van de Franssprekende kinderen in de
scholen te Metz... Vandaar zijn werkdadige sympathie voor de Vlaamse Beweging.
Zijn boek was ons te meer welkom, daar het, in de Franse taal gesteld, en
wetenschappelijk-objectief van toon, voortreffelijk geschikt was om ons
Frans-Belgisch publiek iets te ontnemen van die encyclopedische onwetendheid
die het tegenover de Vlaamse wereld graag aan den dag legt. En het getuigt voor
het helder inzicht van Hamelius, dat hij daar enkele bijzonder waarderende bladzijden
over Guido Gezelle schreef, in een tijd, dat de West-Vlaamse dichter door de kritiek
nog werd genegeerd.
Het boek dat Hamelius nu kort voor zijn dood voltooien mocht, spreekt weer van
die levendige belangstelling in onze letteren. Maar de omstandigheden waaruit het
gegroeid is verklaren dat het ons geen onvermengde voldoening schenken kan.
Het is de vrucht van voordrachten tijdens den oorlog in Engeland gehouden, en
dus vooral met het oog op den buitenlander geschreven. Hamelius wilde hem een
beeld geven van het voornaamste wat de Belgische gewesten aan Franse en
Nederlandse literatuur in den
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loop der tijden hebben voortgebracht. Geen doorlopende geschiedenis: voor elke
eeuw heeft Hamelius enkele kenmerkende typen uitgekozen. Al ontbreken toch ook
de verbindende trekken niet: er is het mogelijke gedaan om den samenhang vast
te stellen, en vooral in het overzicht der negentiende-eeuwse literatuur vind ik
menigen aardigen kijk op de onderlinge verhouding der Franschrijvende auteurs.
Doch de ambitie van den geleerde reikte verder: tegenover zijn Engels publiek,
en onder den indruk van den oorlog, wenste hij ook te bewijzen, dat het Belgische
vaderland een werkelijke eenheid naar den geest uitmaakte, en dat die eenheid
naar den geest duidelijk te lezen stond in de geschiedenis van zijn literatuur, daar
ze niet alleen een onafgebroken ontwikkeling vertoont, maar ook allerlei
wisselwerking en verwantschap tussen Frans-Belgische en Nederlands-Belgische
literatuur. Met andere woorden: er bestaat een ‘Belgische’ literatuur.
De neiging om zulk standpunt in te nemen is licht verklaarbaar. Maar even te
rechtvaardigen, dat we er ons rekenschap van trachten te geven, in hoever die
voorstelling met de feiten overeenstemt.
En het wil me dan voorkomen, dat Hamelius er niet in geslaagd is, zijn mening
op overtuigende wijze te verdedigen.
Het eerste hoofdstuk stelt al dadelijk de vraag: ‘Bestaat er een eenheid in de
tweetalige Belgische letterkunde?’ Op het bevestigend antwoord berust het hele
boek.
We nemen volgaarne aan, dat in beide talen ten onzent menig eigenaardig werk
is voortgebracht, - ik bedoel:
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werk dat door zijn eigenaardigheid een betekenis in het gezamenlijk beeld der
Europese letterkunde heeft en niet door een ander product van die Europese
letterkunde vervangen kon worden. Maar als Hamelius hierop volgen laat: ‘Aan het
bestaan van een nationale letterkunde wordt echter door velen getwijfeld’, dan heeft
hij nog niets gedaan om dien twijfel te overwinnen. Want het volstaat niet, dat we
op eigenaardig werk mogen bogen: we willen in een groot deel van al dat
eigenaardigs genoeg wezenlijke verwantschap zien, eer we tot de eenheid ener
nationaal-Belgische literatuur kunnen besluiten.
Waarom wordt aan die eenheid getwijfeld? vraagt Hamelius. Omdat men
doorgaans de mening is toegedaan, dat de taalgrens die onmogelijk maakt, en dat
is een vooroordeel. Ik ben het geredelijk met hem eens: onmogelijk is die eenheid
niet, - een taalgrens hoeft niet noodzakelijk een hinderpaal te zijn voor de vorming
van een nationale literatuur in een tweetalig land. Doch, of die eenheid nu mogelijk
is of niet, hier komt het op aan: bestaat ze werkelijk, of bestaat ze niet?
Waar we nu nieuwsgierig uitzien naar een onderzoek op dat punt, laat de schrijver
ons nog voorlopig in den steek, en vestigt onze aandacht op de voortdurende
uitwisseling van geestelijke waarden tussen de verschillende gewesten der Zuidelijke
Nederlanden. Niemand zal die uitwisseling loochenen. Maar is ze van groter
betekenis geweest dan de uitwisseling met Frankrijk of Noord-Nederland? En raken
die betrekkingen de kern der zaak, d.w.z. het wezenlijk gehalte van de litteraire
voortbrenging?
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Hamelius wijst wel op ‘de gemeenschap van gevoel en wil, die blijkt uit de
ontwikkeling van de gemeentelijke vrijheid in het graafschap Vlaanderen en het
prinsdom Luik in de Middeleeuwen, en op de eenheid in moderne volksbewegingen,
als de Brabantse Omwenteling van 1789 of de Omwenteling van 1830’. Hij noemt
dat: ‘des preuves évidentes de la solidarité flamande et wallonne’. Dit is, zeer in
verkorting gezien, de stelling die ten grondslag ligt aan de Belgische Geschiedenis
van Pirenne. Over de groter of geringer waarde die mag toegekend worden aan de
componenten van die nationale eenheid, kan men verschillend oordelen. Ik wil hier
nu liever zulk een betrekkelijke eenheid aannemen. Doch dat Belgische
‘temperament’, wat ook zijn gewicht zij, heeft zich dan toch langzamerhand gevormd;
het is niet het primaire verschijnsel, waardoor België om zo te zeggen van binnen
naar buiten werd geboetseerd; het is grotendeels een gevolg van allerlei politieke
gebeurtenissen, die alleen een fatalistisch geschiedschrijver, aanbidder van het
voldongen feit, voor noodzakelijk, voor werktuigen ener voorbestemming kan houden.
In de zestiende eeuw, ten tijde van den strijd tegen Spanje, voelden de Vlamingen
niet zo heel anders dan de Hollanders, en is de scheuring dan gekomen, dat lag
niet aan een verschil in hun ‘temperament’, maar aan machten buiten hen: den afval
van veel Waalse edelen, de - waarlijk niet gemakkelijke! - herovering door den
Spanjaard van de Vlaamse steden, die het eerst aan de beurt lagen en niet gelijk
het Noorden een bolwerk hadden in de rivieren, - zoals laatst nog, in het
Februari-nummer van Neerlandia , werd uiteengezet
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door den heer R. Geyl, die besloot: ‘Na de herovering werden de Zuidelijke
Nederlanden gerekatholiciseerd, hun Protestantse uitwijkelingen versterkten het
Protestantse element in het Noorden, dat bovendien van zijn kant, zij het iets minder
stelselmatig, geprotestantiseerd werd. Zo werd de grote culturele kloof tussen
Nederland en Vlaanderen... gegraven door uitwendige omstandigheden, door
inmenging van een vreemde mogendheid, Spanje, geenszins door verschil in ras
of aanleg in den boezem der Nederlands sprekende gemeenschap’. Nu, als het
Belgisch karakter, hoe men ook over zijn betekenis denke, zich hoofdzakelijk eerst
in lateren tijd heeft gevormd, dan is er weinig kans, dat het in de Middeleeuwen zijn
hechtheid door veel uitwerkingen voor ons zou openbaren.
Ten anderen, gesteld dat een gemeenschappelijke geest, dien we Belgisch mogen
noemen, in sommige opzichten min of meer te bespeuren valt: de vraag is, of die
geest zich in de literatuur heeft uitgesproken, en of hij de grondtrekken van een
‘Belgische’ literatuur heeft bepaald? Ik voeg hier dadelijk aan toe, dat Hamelius in
zijn boek zelfs nergens gepoogd heeft, aan te geven waardoor de Vlaamse literatuur
zich van de Noord-Nederlandse onderscheidt.
Dat we zo lang verzuimden, de getuigenissen van de Vlaamse en Waalse
saamhorigheid in ons literair verleden te gaan opzoeken, wijt Hamelius ‘aan de leer
van de nationale ziel of het nationaal genie, die tegen het eind der achttiende eeuw
door de Duitse critiek werd verkondigd en sedertdien geduldig werd ondergaan’.
Die ziel namelijk, waarvan de volkstaal het duidelijkste
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beeld gaf. Hier ga ik gaarne een heel eind mee: in de absolute leus ‘De Taal is
gansch het Volk’ geloof ik niet, en ik heb er niets tegen, als men de ‘Vlaamse ziel’
zowel als de ‘Waalse ziel’, overblijfsel van een losjeszwevend spiritualisme uit
vroegere dagen, met anderen romantischen rommel voorgoed opbergt. Maar het
schijnt me toe, dat de Belgische saamhorigheid, zoals ze door de uitvinders van
een ‘âme belge’ is voorgesteld, eigenlijk uit dezelfde troebele bron spruit.
Waar Hamelius dan, in zijn strijd tegen de taal-als-teken-van-de-volksziel, er attent
op maakt, dat een literatuur toch niet in haar eigen taal zit opgesloten, maar de
internationale stromingen ondergaat, dan is daarmee het bewijs niet geleverd, dat
een eentalige literatuur noodzakelijk eenheid ontbeert. En het argument keert zich
even goed tegen een tweetalige literatuur als de zogenaamd ‘Belgische’. ‘Zelfs de
Franse traditie, de fierste en oorspronkelijkste van alle, is voortdurend ter leen
gegaan bij de naburige naties.’
Zeker: maar die ontleningen openbaren juist den Fransen geest, want ze beletten
niet dat er toch een Franse traditie te onderkennen is; wat de Franse schrijvers van
elders hebben overgenomen, hebben ze zich doorgaans tot eigen vlees en bloed
gemaakt, ze hebben er een beslist-Fransen vorm aan gegeven. Maar heeft een
‘Belgische’ traditie... och neen, dat gaat toch niet, - beperken we ons liever tot de
Franse literatuur in de Belgische gewesten: heeft een Frans-Belgische traditie
hetzelfde gedaan, zó dat we die tegenover een zuiver-Franse traditie kunnen stellen?
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II

In de volgende bladzijden van het eerste hoofdstuk tracht Hamelius een algemeen
beeld van de Belgische letterkunde te ontwerpen. De rol van den Fransen invloed
schijnt me daar zeer aangedikt. Zeker hebben ook de Vlamingen dien invloed meer
ondergaan dan de Hollanders, en wie gevoel heeft voor schakeringen merkt dat
dikwijls genoeg in de Nederlandse literatuur. Maar Hamelius zelf zal toch niet gewenst
hebben, dat de lezer een bewering als de volgende letterlijk zou opvatten: ‘Zoals
de overige moderne wereld voortbouwend op de fondamenten van de Oudheid en
den Bijbel, hield België voortdurend den blik gericht op Parijs. Bijna altijd gesloten
voor de Engelse of de Duitse invloeden, heeft het zich opengesteld voor de impulsies
uit het Zuiden’. Hij zelf geeft er in zijn boek genoeg bewijzen van, dat we ook vaak
naar elders gekeken hebben. Maar ik krijg den indruk, dat de door-en-door eerlijke
geleerde hier onder de suggestie geraakt is van dat bizonder soort van patriotisme,
dat sedert den oorlog, uit angstvallige vrees voor het minste mogelijke scheurtje in
de Belgische eenheid, het Franse cement onontbeerlijk achtte. Want hij laat er zich
toe verleiden, aan de Franse literaire voortbrenging een omvang te geven, waar ze
in geen geval aanspraak op maken mag: ‘Geen enkel kind van Wallonië verschijnt
onder de grote schrijvers in de Dietse taal. Talrijk zijn integendeel de schrijvers in
de Franse taal, die in Vlaanderen, in Brabant of zelfs in Limburg geboren zijn. Van
Chastellain af tot Maeterlinck, zijn zij het, die het overwicht
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van het Frans in de gezamenlijke nationale voortbrenging verzekeren (qui assurent
la prépondérance du français dans l'ensemble de la production nationale). Ware
het veroorloofd, in zake schone letteren als statisticus te spreken, dan zou men haar
in drieën kunnen verdelen: een derde zouden we danken aan Walen, een derde
aan Vlamingen die hun landstaal gebruikten, een derde eindelijk aan Vlamingen
die het Frans verkozen’ (blz. 7). Twee derden van de literatuur uit de Belgische
gewesten zouden dus Frans zijn, en de Vlamingen zouden evenveel in het Frans
als in het Nederlands hebben geschreven! Het gaat hier natuurlijk niet aan, zulk
een bewering met bewijzen te ontzenuwen, maar ik meen dat ik daartegenover met
een gerust geweten een andere verhouding mag stellen: in de negentiende eeuw
heeft de productie in het Vlaams evenveel betekenis als de gezamenlijke Franse
productie van Vlamingen en Walen; - vóór de negentiende eeuw is de Franse
productie van Vlamingen betrekkelijk van weinig tel, en de Vlaamse productie
ongeveer het tienvoudige van de gezamenlijke Franse productie van Vlamingen en
Walen.
Aan het slot van zijn inleiding (blz. 9) tracht Hamelius nu, dat vlugge overzicht
samenvattend, enkele van de kenmerkende trekken van den Belgischen geest aan
te duiden. Ze lijken me hoofdzakelijk negatief, en min of meer overeen te stemmen
met wat Edmond Picard ‘het Belgische middelmatisme’ noemde. Want ze komen
hierop neer: de Belgische geest bleef eigenlijk buiten de hoogste sferen van de
belangeloze gedachte; ‘le souci des contingences l'a ramené constamment vers la
morale et la politique, bref, il s'est arrêté à l'accident
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au lieu de s'élever à l'idée pure’; vergeleken met sterren van de tweede grootte
in andere literaturen nemen onze schrijvers geen hoge vlucht; ze zijn veel meer de
stem van de massa. Hoe Hamelius dit ook toelichten mag, wie zal er lust gevoelen
om rondom zulk een zwakke kern zeven eeuwen van Vlaamse en Franse literatuur
tot één geheel te laten kristalliseren? Wie zal in die formule onze hele woordkunst
willen opsluiten, van Ruusbroec tot Gezelle, Van Lerberghe en Verhaeren? Wie zal
die formule voldoende achten, om de grenzen tussen de ‘Belgische’ en de
zuiver-Franse of de Noord-Nederlandse literatuur af te bakenen?
Ik heb wat uitvoerig het principe willen bespreken, waar het boek van Hamelius
op gebouwd is. De drieen-twintig hoofdstukken, waarin hij dan de meest typische
werken en schrijvers behandelt, hoe merkwaardig die studiën soms ook zijn, blijken
nergens bij machte om het geloof in dat principe te versterken. En de reeds
gewraakte zienswijze omtrent het overwicht van de Franse voortbrenging bederft
m.i. de hele economie van het boek. De Vlaamse letteren moeten er zich met een
al te bescheiden plaats tevreden stellen; de Franse maken er zich bizonder breed.
De cyclus van Godfried van Boeljon krijgt twintig bladzijden, onder voorwendsel,
dat een brok van den ‘roman du Chevalier au Cygne’ misschien van Renaud de
Saint-Trond zou zijn (blz. 19): dat men in een episode geneigd is, ‘une inspiration
régionale’ te erkennen (blz. 29) is een blote veronderstelling, en dat Renaud de
Saint-Trond de dichter van den gehelen cyclus zijn zou (blz. 30) berust op nog veel
lossere gronden. In hoever mag ook de Franse roman der
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Vier Heemskinderen tot onze nationale letterkunde gerekend worden? Omdat de
dalen van Ourthe en Amblève misschien de wieg van de legende zouden zijn? Maar
Renaud de Montauban kunnen we toch niet voor een Belgischen held verslijten?
En speelt het gedicht niet grotendeels in Gasconje? Het schildert den strijd van den
kleinen adel: is het in dat opzicht zuiver Waals? Hamelius wijst zelf op
overeenstemmingen met allerlei romans uit Frankrijk (blz. 34). Doch daartegenover
wordt in 3 ½ bladzijden met de Vlaamse ridderromans afgerekend: ‘Al de
middelnederlandse epische verhalen zijn vertaald uit of bewerkt naar het Frans,
buiten een enkel, Karel ende Elegast , waaraan geen enkel bekend origineel
beantwoordt’ (blz. 35). Is dat zo zeker? En Moriaen? En Walewein? om alleen die
twee te noemen, die wel van belang zijn.
Reinaert komt natuurlijk in een mooi licht te staane en Jakob van Maerlant vallen
negen bladzijden ten deel. Ik stip terloops aan, dat een zeer vage gelijkenis tussen
Reinaert - die in den grond toch ook niet van zuiveren Vlaamsen komaf is! - en den
zogezegd ‘Waalsen’ Renaud ons niet toelaat te onderschrijven, dat ‘des
rapprochements de ce genre constituent l'unité d'une littérature nationale’ (blz. 55).
In Maerlant schijnt Hamelius vooral belang te stellen om de behandelde stof, maar
over de wondere kunst in de strofische gedichten had ik gaarne meer gehoord dan
dat ze zijn ‘emportées’ en ‘incisives’.
De veertiende-eeuwse Franse literatuur wordt met vijf-en-twintig bladzijden
bedacht, terwijl de Vlaamse - Ruusbroec, Hadewych, de sproke van Beatrijs,
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Boudewijn van der Loren, het abel spel van Lanseloet, de kluchten en het
middeleeuwse lied, - tot zeven inkrimpt. Onmiddellijk daarop volgt George Chastellain
met zes-en-twintig bladzijden, en Jean Lemaire met dertien, - de hele Vlaamse
litteratuur uit de zestiende eeuw, Mariken van Nieumeghen, Anna Bijns, Marnix
moet het ook maar met dertien stellen. Waarna de prince de Ligne weer met achttien
gaat strijken.
Maar nu wil het ongeluk, dat die Franse schrijvers, buiten Chastellain, òf literair
onbelangrijk zijn (als Jean d'Outremeuse, en de onoorspronkelijke of
vervelend-decadente opstellers van de Voyages de Mandeville’ en een trits late
ridderromans); òf met België bitter weinig te maken hebben. Want mogen we
Froissart, die, te Valenciennes geboren, bijna voortdurend op reis was, ‘de l'Ecosse
à l'Italie et du Béarn jusqu' en Hollande’ (‘il était international comme on l'était au
XIVe siècle’) bij onze literatuur inlijven, omdat hij een tijdje in ons land vertoefde en
hertog Wenzel van Brabant bezong, of omdat zijn verhaaltrant ergens even doet
denken aan de Cent nouvelles (op deze blz. 78, een ‘recueil belge’ genoemd, al
heet het op blz. 118 dat de schrijver, die te Genappe tot het gevolg van den lateren
Lodewijk XI behoorde, onbekend is) en hierin een geweldig vèr gezocht verband
wordt gezien met ‘l'art précis et minutieux des peintres Van Eyck et Breughel’? - En
Jean Lemaire, van Bavay (tussen Valenciennes en Maubeuge)? Hij heeft het grootste
deel van zijn leven in Frankrijk doorgebracht en er de meeste zijner werken
uitgegeven. Maar: ‘La Belgique peut néanmoins le revendiquer’ (blz. 135), want hij
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genoot de gunst van Margareta van Oostenrijk en dankte zijn eerste vorming aan
Chastellain en Molinet.
Moest de buitenlandse wetenschap zulk een bewijsvoering op ònze schrijvers
toepassen, ze werden haast allen geannexeerd! Weliswaar meent Hamelius ook
weer bij Lemaire enige verwantschap met de ‘primitieven’ te ontdekken (blz. 126),
al hoeven dat nu niet precies Vlaamse primitieven te zijn, en al wens ik voor mijn
part uitdrukkelijk te waarschuwen, dat die Lemaire wel een van de holste rederijkers
is, die ik ooit heb doorworsteld. Wat eindelijk den prince de Ligne betreft, die heeft
te Brussel het licht gezien, maar de voorstelling van hetgeen er ‘Belgisch’ aan hem
is, lijkt zo fantastisch, dat men zich gaat afvragen of het kenmerk van het
zuiver-Belgische niet wellicht juist in het gemis van enig duidelijk-getekend nationaal
karakter zit: ‘Moet men geloven, dat, hoewel te Brussel geboren en zijn geboorteland
verkleefd, de aan de hoven te Versailles, te Wenen en te Petersburg zo geliefde
prins veeleer een cosmopoliet dan een Belg was? Zijn boutade, dat hij zich Fransman
verklaarde in Oostenrijk, Oostenrijker in Frankrijk, en 't een of 't ander in Rusland,
ware niet misplaatst geweest bij dien anderen gunsteling der Europese hoven, Jean
Froissart, en toch, meer dan zijn Henegouwse landgenoot, put Charles de Ligne
het levenssap van zijn talent uit den grond der Nederlanden; is hij niet Belgisch door
zijn belangstelling in morele en politieke vraagstukken, door de degelijkheid en den
practischen zin die onder het klatergoud van zijn Parijse verkleding te voorschijn
komen? De gezochtheid van zijn stijl en zijn exotisme, beantwoorden zij niet aan
een zwak van onze
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nationale letteren? De plaats die hij inneemt tussen den Fransen geest en het Duitse
gevoel, en waaraan hij te danken had, dat Mme de Staël werk van hem uitgaf, wordt
ze ook niet verklaard door zijn nationaliteit? Zelfs zijn ietwat gemelijk-vittende
bewondering voor Frankrijk, het tweede vaderland van zijn hart, - al kon hij Frankrijk
de Omwenteling niet vergeven, - komt ze niet dikwijls voor bij de mensen van zijn
land?’ (blz. 167).
Bij dit alles kan ik alleen de vraag herhalen: bestaat er tussen den ‘Chevalier au
Cygne’, Froissart, Chastellain, Jean Lemaire, den prince de Ligne, Verhaeren en
Maeterlinck, enig verband dat ons het recht geven zou, van een ‘traditie’ te spreken?
En bestaat er tussen Jean d'Outremeuse en Ruusbroec, tussen Chastellain en
Elckerlyc , tussen Lemaire en Marnix, tussen den prince de Ligne en wat ook in
Vlaanderen, enig verband dat ons het recht geven zou, van een ‘Belgische’ traditie
te spreken?
In de negentiende eeuw valt er hier en daar wat meer verwantschap en
wisselwerking tussen Vlaamse en Frans-Belgische literatuur te bespeuren, en
Hamelius heeft goed werk verricht door er op te wijzen. Jammer dat de Vlamingen
weer zo karig bedeeld zijn: alleen Conscience, Gezelle en Streuvels worden
genoemd, en krijgen samen vijfendertig bladzijden, de Frans-schrijvenden echter
negentig (André van Hasselt, Charles de Coster, Octave Pirmez, Camille Lemonnier,
Edmond Picard, Emile Verhaeren, Charles van Lerberghe, Grégoire le Roy en
Maurice Maeterlinck). Wil men die wanverhouding over 't hoofd zien, en de
grondgedachte van het boek beslist aan kant schuiven, dan zal men vele
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bladzijden met aandacht en genoegen lezen. Dat overzicht van de
negentiende-eeuwse letterkunde lijkt me het persoonlijkste deel van Hamelius' werk.
Bij al wat ons daar aan belangrijks geboden wordt, zie ik gaarne van detail-kritiek
af. Al was het maar om de hulde aan Charles van Lerberghe gebracht. Hamelius
noemt hem ‘wellicht oorspronkelijker’ dan Maeterlinck. ‘Si la production de Charles
van Lerberghe eût été plus abondante, il eût pris rang aux côtés des plus grands
écrivains du siècle’. Ik zou het voorwaardelijk zinnetje maar weglaten - de twee
verzenbundels van Charles van Lerberghe zijn me voldoende: ik ken in de
wereldliteratuur geen zuiverder dichter van den helderen droom. En ik ben er
dankbaar om verheugd, dat Hamelius - zoals hij vroeger voor Gezelle deed - Van
Lerberghe veel hoger stelt dan tot nog toe het geval was, en hem eindelijk de plaats
geeft die hem toekomt.

1922

aant.

De Vlaamse letterkunde van 1830 tot 1905

Geachte Toehoorders, - Het is zeker een zonderling feit, dat, terwijl wij de
gebeurtenissen van 1830, met het oog op de algemene kultuur, als een ramp mogen
beschouwen, de Vlaamse letterkunde toch ongeveer van dat onzalige jaar 1830
dagtekent.
Dat verklaar ik aldus: niet aan de Belgische onafhankelijkheid hebben wij onze
letterkunde te danken, maar
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ondanks de Belgische onafhankelijkheid is zij ontstaan.
Die enkele jaren van samengaan met Noord-Nederland hadden alhier de kiemen
gelegd van een nationaal leven, vooral in het voortreffelijk ingericht onderwijs, en
die kiemen begonnen juist te schieten toen de omwenteling losbrak. Ons eerste
geslacht van dichters en schrijvers is groot geworden vóór de scheuring.
En met wat anders dient er ook rekening gehouden te worden. De Frans-dolheid
van het nieuwe bewind moest noodzakelijk een weerstuit teweegbrengen.
Want bij mensen die niet tot slaaf geboren zijn, werkt niets zo heilzaam op het
waardigheidsgevoel als een duchtige rammeling!
De Vlaming werd zo vrijpostig over het hoofd gezien en zo bars van de Belgische
familietafel weggeduwd, dat zijn bewustzijn wel móest wakker schieten, en dat
bewustzijn heeft zich voor het eerst uitgedrukt door de letterkunde.
Het blijft de eer dier schrijvers, dier dichters, die onmiddellijk na 't jaar 1830 aan
't werk zijn gegaan, dat zij de eerste stem waren van dat ontwakend bewustzijn van
Vlaanderen, de eerste stem die duidelijk iedereen toeriep: ‘Vlaanderen zal herleven!’
De wedergeboorte van Vlaanderen was dus in de allereerste plaats het werk der
arbeiders met het woord, der mannen van de verbeelding. En dit is reeds voldoende
om u te tonen wat de letterkunde kan, in een land als het onze.
Wat ons het meest eigen is, is dan toch de taal, en zolang er dichters overblijven,
zolang er één dichter overblijft, die iets van het hoogste leven in de taal
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uitdrukt, het in die taal tot tastbare schoonheid maakt voor zijn volk, is dit volk
niet dood, al ware 't ook verarmd, vernederd, verscheurd, verspreid. Die éne dichter
volstaat om dat volk te doen voelen dat het zijn eenheid nog heeft en niet ten onder
kan gaan.
Welnu, enige mannen zijn er geweest, kort na 1830, die heel, sterk en duidelijk
beseft hebben dat zij in de eerste dagen stonden van een volk, dat herleven wilde,
een volk dat eigenlijk ter dood veroordeeld was, en dat toch zou herleven, eenvoudig
omdat zij, die dichters, de toekomst van dat volk in hun hart hadden gevoeld.
Hun namen kent ge allen: Willems, Ledeganck, van Duyse, Door van Rijswijck,
anderen nog!
Eén onder hen is er geweest: Conscience, die volkomen bereikt heeft, wat hij in
die moeilijke dagen voor zijn levenszending had gedroomd.
Die mannen hadden het geloof, en dit is weer een les voor ons: hoeveel geloof
was er niet nodig om de Vlaamse letterkunde hier wortel te doen schieten!
De Vlaamse taal lag geboeid, slecht onderwezen, afgesloten van een hogere
kultuur, weggedrongen uit het openbaar leven. De Vlaamse taal was alleen nog de
taal van het onwetende volk. Het onderwijs maakte den Vlaming zelf tot vijand zijner
taal.
Ik spreek daar in den verleden tijd: maar de toestand is thans nog niet wat hij zou
moeten wezen, en er blijft nog wat anders te doen, dan feest te vieren.
Ja, dat moet óók gezegd worden, de Vlaamsgezinden hebben niet altijd hun
mannen erkend, en het wordt tijd dat alle Vlamingen eens goed beseffen, hoe
moeilijk de positie der letterkunde is in een land als het onze,
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waar men veel drinkt, maar... weinig leest, - in een land waar de kleinburgerlijke
geest zodanig den baas speelt, - in een land waar men nog vrij dikwijls de dichters
toelacht of aftakelt, naarmate zij liberaal of katholiek zijn, alsof dit iets met het
wezenlijke leven der kunst te maken had, - in een land waar onze grootste dichter,
wellicht de grootste Nederlandse dichter sedert Vondel, Guido Gezelle, zijn leven
lang door al wat een macht was, op enige stille vrienden na, miskend werd of
verguisd, - in een land waar de boekhandel over 't algemeen zo weinig weet wat
zijn taak en zijn belang is, - in een land waar ook de pers doorgaans niet op de
hoogte van haar plicht schijnt.
Wanneer ge dit alles beschouwt, moet ge bekennen dat het eigenlijk een wonder
is, zo de Vlaamse letterkunde heeft kunnen groeien en bloeien, een wonder dat ze
bestaat. En dat bewijst u dat die Vlaamse letterkunde bezield is door een eigen,
spontane kracht, dat haar leven niet van buiten ingeblazen wordt. Zij leeft op zichzelf,
organisch en om zo te zeggen noodzakelijk.
Wat dit te meer bewijst: die Vlaamse letterkunde sedert 1830 heeft een eigen
wezen en een onafgebroken traditie.
Ons land is een eigen stukje schoonheid op de wereld. De manier van denken
en gevoelen der Vlamingen is een bijzonder iets, dat hun wel toebehoort. Zo ook
heeft de letterkunde, die dat land en die mensen uitdrukt, een bijzondere schoonheid.
Zij is een bijzondere schoonheid, die, als uitdrukking van dat stukje mensheid dat
wij zijn, door geen andere letterkunde ter wereld kan vervangen worden.
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Maar vooral op de onafgebroken traditie wil ik wijzen, want dat is van het hoogste
belang. Onze letterkunde heeft zich in die 75 jaren gestadig ontwikkeld. Er is geen
enkel tijdperk, dat van verslapping zou getuigen.
Ik heb daareven gesproken van het eerste geslacht. Het was breed lyrisch en
romantisch. Na dat geslacht kwam dan langzamerhand een realistischer geest op,
die vooral den roman kenmerkt, in den tijd dat Sleeckx met Conscience wedijverde.
Die realistischer geest laat zich niet alleen gelden bij de prozaschrijvers, maar
ook bij de dichters: Jan van Beers, Vuylsteke, De Geyter, Emanuel Hiel, terwijl een
andere richting meer bepaald streefde naar zuiverheid van den vorm: Dautzenberg,
De Cort, Van Droogenbroeck, enz.
In dien tijd schreef Guido Gezelle reeds zijn geniaalste gedichten. Een zonderlinge
macht, een zonderling noodlot heeft echter die gulden stem lange jaren tot zwijgen
gedoemd.
Maar zijn invloed leefde verder, vooral, ja vooral in Albrecht Rodenbach, die de
breedst aangelegde van al onze dichters is geweest, de ruimst voelende, de diepst
menselijke, Albrecht Rodenbach, wiens werk iets beloofde, dat geen enkele dichter
na hem, zelfs niet Guido Gezelle, geheel heeft kunnen verwezenlijken. Dat noodlot,
dat zo dikwijls in het hart van Vlaanderen heeft gegrepen, viel ook op hem: nauwelijks
24 jaar oud sterft Rodenbach!
Een onherstelbaar verlies! En toch gaat de ontwikkeling der Vlaamse letterkunde
geleidelijk voort. In die tijden zet Stijns de traditie van den realistischen roman voort,
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terwijl in de poëzie Pol de Mont nieuwe motieven brengt. Enz., enz. Een opsomming
als deze moet natuurlijk onrechtvaardig zijn. Ik kan hier niet alle grote namen
noemen. Waar het meer op aan komt, is dat de lijn, die lijn welke door heel onze
letterkunde loopt sedert 1830, voortgaat zonder een ogenblik af te breken.
In de laatste vijftien jaren herleeft Guido Gezelle, die nu wel mag gelden voor een
der zuiverste kunstenaars der 19e eeuw in Europa, en terzelfdertijd komt een jonger
geslacht zijn eigen plaats innemen.
Er zal mij nu wel niemand durven tegenspreken, wanneer ik beweer dat dit jongere
geslacht ook wel verdiend heeft van het Vlaamse volk, met mannen als Van
Langendonck, Hegenscheidt, Buysse, Streuvels, Teirlinck en zovele anderen die
nu nog verenigd optreden in hun orgaan Vlaanderen .
Hoe ernstig en zuiver de bedoelingen van die jongeren waren en zijn, blijkt wel
hieruit, dat zij altijd een traditie der Vlaamse letterkunde erkend hebben, hoe zij zich
ook soms moesten verdedigen tegen achterbakse aanrandingen; al wisten zij dat
ze nieuwe idealen droegen, toch hebben zij nooit het vroegere geslacht aangevallen
of gekleineerd, want zij hebben altijd gevoeld wat zij aan dat geslacht verschuldigd
waren, zij hebben altijd gevoeld dat de zaak der Vlaamse literatuur zelve eerst en
vooral moest verdedigd worden, en eindelijk dat er een solidariteit bestaat onder
alle mensen, tot welke geestesrichting, tot welken godsdienst of tot welke partij zij
ook behoren, een solidariteit onder alle mensen die werken voor de geestelijke
schoonheid van Vlaanderen.
Thans hebben wij over den toestand onzer letteren
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waarlijk niet te klagen. De lezerskring breidt zich gedurig uit, zowel in ons land
als in het buitenland. Vlaams werk wordt tegenwoordig vertaald in het Duits, in het
Engels, in het Frans. Noord-Nederland heeft onze Vlaamse letterkunde nooit zoveel
bijval geschonken als juist tegenwoordig. En zo nu in Holland de beste intellektuele
krachten met toenemend belang volgen wat er hier gebeurt, en ons bereidwillig hun
steun aanbieden, dan is dat weer aan onze letterkunde te danken. Het besef groeit
ginder boven dat wij, Zuid- èn Noord-Nederland, op het gebied van den geest een
sterke eenheid kunnen uitmaken, een eenheid van betekenis in Europa, en voor
die eenheid hoeven we waarlijk niet bescheiden meer te zijn.
Want: neemt de Nederlandse produktie in haar geheel en zegt mij welk land ter
wereld tegenwoordig op zulk een rijke verscheidenheid van talenten kan wijzen!
Daar weten onze Frans-Belgische broeders maar heel weinig van. Door hun
dagbladen worden zij goed ingelicht omtrent de laatste klucht die te Parijs opgevoerd
werd, maar hun literaire tijdschriften reppen geen woord van Vlaamse letterkunde.
Nu hebben ze juist in dat hoekje altijd den mond vol met ‘la patrie belge’, ‘l'âme
belge’, ‘l'âme nationale’, ‘l'esprit belge’, enz. Maar ze negeren ons, en als het er op
aan komt ‘l'âme belge’ te vieren, dan beginnen zij met meer dan de helft ervan
eenvoudig weg te cijferen!
En toch: stelt nu eens de Vlaamse produktie tegenover de Frans-Belgische. Ik
wil deze zeker niet gering schatten. Zij telt dichters, die ons met bewondering
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slaan, en waarvan wij alleen kunnen betreuren dat zij geen Vlaams schreven, al
zijn ze Vlamingen.
Maar de Frans-Belgische letterkunde heeft slechts één geslacht beleefd. Er zijn
eerst enige alleenstaande krachten geweest, zoals De Coster, en dan die pleïade
wier orgaan de Jeune Belgique was. Dit waren voornamelijk Vlamingen, door het
Belgisch onderwijs verfranst.
In de laatste twintig jaar echter werd er toch iets gedaan om de verfransing van
het onderwijs te keer te gaan! En wat was het gevolg daarvan? Na Maeterlinck is
geen enkel Frans-Belgisch schrijver van grote betekenis meer opgekomen.
Neemt de tegenwoordige zeer goede Belgische schrijvers beneden de 35-40 jaar,
9 op 10 schrijven Vlaams.
Wij hebben dus alle reden om met moed en hoop de toekomst te gemoet te gaan.
Zeker wij zijn er nog niet! Er moet nog veel gedaan worden! De Vlaamse letterkunde
zal eerst haar volle ethische werking kunnen uitoefenen en de volledige uitdrukking
zijn, een eigen en toch Europese uitdrukking, van het bewustzijn van den modernen
Vlaamsen mens, van het geweten van den modernen Vlaamsen mens, wanneer
de Vlaamse beweging, in den ruimsten zin, hier geheel het sociaal en geestelijk
leven zal doordrongen hebben, wanneer de Vlaamse letterkunde terdege door een
echte Vlaamse kultuur zal gesteund worden.
Dat is een toekomst, die misschien al onder ons aan het worden is. Er zijn zovele
krachten onverwachts uit dit land gesproten! Wie weet? degenen die deze toekomst
zullen maken zijn misschien hier reeds, ergens
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voor mij, aan 't dromen van wat zij eens zullen volbrengen!
Mijn laatste woord zij voor hen: Mochten zij eens de 75 jaar die wij nu vieren in
de schaduw stellen, mochten zij ons weldra het duidelijk bewijs brengen, dat dit
alles niets meer is geweest dan een begin.

1905
aant.

La littérature belge

Des études spéciales devant être consacrées ici aux lettres flamandes et aux lettres
françaises de Belgique, il importe dans cet article d'indiquer ce qui les relie et dans
quelle mesure elles constituent une littérature ‘belge’.
Il convient de ne pas prendre ce terme trop littéralement. Il n'y a pas de littérature
belge dans le sens où il y a une littérature italienne. D'abord parce qu'il lui manque
l'unité de la langue; ensuite parce que, dans leur ensemble, les deux peuples qui
composent la Belgique ne se sont pas fondus et amalgamés, mais conservent
chacun l'originalité de leur caractère foncier. Cependant, la vie en commun, des
siècles durant, l'influence centralisatrice de la capitale, les croisements, les relations
continuelles, les ont évidemment rapprochés, - les courants sociaux qui les ont
modelés ont créé entre eux des affinités réelles, et certains traits communs atténuent
les différences. Il est donc plus juste de parler d'une ‘conscience’ belge que d'une
‘âme’ belge.
Il faut d'ailleurs considérer que la capitale est bilingue,
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et qu'en pays flamand même une partie de la population parle seulement ou de
préférence le français. Numériquement, cette fraction ne comporte qu'une petite
minorité, environ 3%, mais comme elle appartient surtout aux classes cultivées, elle
exerce une grande influence. Tandis que les éléments flamands en Wallonie,
d'ailleurs beaucoup moins nombreux, sont surtout des ouvriers ou des paysans
immigrés et n'affectent pas l'aspect général de la civilisation dans cette région.
Les écrivains flamands usent de la même langue que les écrivains hollandais, et
il est indéniable que des liens vivaces les rattachent à leurs confrères des Pays-Bas.
De même, les écrivains français de Belgique constituent une province de la France
littéraire. Si l'on ne tient compte que de l'idiome, on ne peut établir de démarcation
nette ni au nord ni au sud. Mais si l'on tient compte de l'esprit, on constate que la
plupart des écrivains de langue flamande sont différents des écrivains hollandais,
et qu'un certain nombre au moins des écrivains belges de langue française se
distinguent des écrivains de France par des nuances appréciables. Beaucoup d'entre
eux d'ailleurs sont des Flamands. De plus, on peut reconnaître plus d'un trait commun
aux deux littératures belges, et, au moins pour les dernières périodes, un certain
parallélisme dans leur évolution.
Il est utile d'esquisser cette évolution à grands traits, pour insister ensuite sur les
points de contact.
Au début du XIXe siècle, il n'y avait plus au pays belge de littérature digne de ce
nom. La réunion de nos provinces aux Pays-Bas septentrionaux, de 1815 à 1830,
suscita un renouveau de la poésie flamande, renouveau
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bien faible encore, qui témoignait de plus de bonne volonté que de génie: ce sont
pourtant ces germes qui se développèrent après que la Flandre fut séparée de la
Hollande par la révolution de 1830 et la constitution du royaume de Belgique. On
aurait pu s'attendre au contraire: le gouvernement centralisateur avait déclaré le
français seule langue officielle, mais à cette réaction contre le flamand s'en opposa
une autre, qui crût rapidement et ne cessa de gagner du terrain. Ce fut, dès les
années 1830, toute une nouvelle littérature flamande qui naquit, avec le fécond
romancier Henri Conscience (1812-1883) dont on a pu dire qu'il ‘apprit à lire à son
peuple,’ les poètes Ledeganck, Van Duyse, Th. Van Rijswijck, qui forment l'époque
romantique. Puis la période qui va de 1850 à 1875 environ s'orienta à la fois vers
plus de réalité et plus de style. A côté du réalisme timide et sentimental de
Conscience se place alors celui moins indulgent de Sleeckx, tandis que la forme
poétique, tout en se rapprochant elle aussi de la réalité, s'affine chez Dautzenberg
et Jan van Beers, pour ne citer que les noms les plus importants. De cette génération,
une seule oeuvre est restée aujourd'hui plus vivante que jamais: celle de Guido
Gezelle (1830-1899), laquelle est enfin poésie pure, rien qu'expression musicale
de l'âme, Prêtre west-flamand, il fit subir à la langue une refonte complète, y incorpora
des éléments de son dialecte, par souci du naturel, l'assouplit et la nuança comme
nul ne l'avait fait avant lui. Ses vers chantent sa foi et tous les aspects de la terre
natale, avec une ferveur, une fraîcheur, un accent personnel, une richesse d'images
neuves, une subtilité de rythmes, qui ont aujourd'hui fait reconnaître
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unanimement Guido Gezelle comme le plus grand, le plus délicat et le plus original
poète que nous eûmes jamais. Les premiers recueils vont de 1858 à 1862,
malheureusement une crise intime le réduisit au silence pendant plus de 20 ans, et
son influence ne date guère que des dernières années de sa vie.
Ce qui frappe dans ce développement de la littérature flamande, au cours de ce
demi-siècle, c'est qu'elle pousse avec la force des choses naturelles, nécessaires,
sortie peut-on dire de tout le peuple, exprimant ce peuple dans ses nuances les
plus diverses, et devenant sans cesse plus touffue dans une ascension régulière.
Pendant toute cette période, au contraire, la production française reste sporadique.
Les seuls poètes qui s'élèvent au-dessus de la médiocrité sont Théodore
Weustenraad et André van Hasselt (1805-1849 - 1805-1874), nés tous deux à
Maestricht, en pays de langue néerlandaise. Peu goûtés de leur vivant, ils n'ont
guère aujourd'hui qu'une valeur historique. Une noble physionomie intellectuelle et
morale apparaît chez le prosateur Octave Pirmez (1832-1883), un solitaire dont les
réflexions sur la vie respirent une mélancolie résignée. Mais le vrai précurseur fut
Charles De Coster (1827-1879), dont l'Uilenspiegel (1867), vaste poème en prose,
écrit en un français savoureux teinté d'archaïsme, épopée fougueuse et pittoresque,
incarne si bien l'esprit ardent de liberté et de révolte, qu'il en est devenu une sorte
de bible nationale. Quoique de son vivant, De Coster restât isolé, inconnu du grand
public, il était venu trop tôt dans un milieu de trop pauvre mentalité.
Cependant, vers 1880, les signes annonciateurs d'une
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renaissance se multiplient, et le centre de gravité va se déplacer. D'une part
dans les lettres flamandes, la pulsation de la vie se ralentit, elles restent en général
dans les chemins de la tradition, et les surprises s'y font rares: le poète, Alb.
Rodenbach (1856-1881) apportait de grandes promesses, mais mourait à l'âge de
24 ans; après lui Pol de Mont (né en 1857) élargit hardiment le champ de la poésie,
mais il faut bien avouer que son oeuvre est plus brillante que profonde; Virginie
Loveling et Raymond Stijns acheminaient la nouvelle et le roman vers un ‘vérisme’
plus sincère, sans parvenir pourtant à le délivrer complètement de conventions
périmées. D'autre part, nous assistons dans les lettres françaises, si somnolentes
jusque là, à l'éclosion rapide de tout un groupe de talents des plus remarquables.
Leur principal organe fut la revue La Jeune Belgique (1881-1897) fondée par Max
Waller. C'est ici maintenant qu'il faut se contenter de choisir quelques noms parmi
la foule de ceux qui se pressent à l'esprit: parmi les prosateurs d'abord, le doyen
Edm. Picard (1836-1924) et Camille Lemonnier (1844-1913), puis Georges Eekhoud
(1854-1927), Eugène Demolder (1862-1919); parmi les poètes, Georges Rodenbach
(1855-1898), Emile Verhaeren (1855-1916), Iwan Gilkin (1858-1926), Albert Giraud
(1860-[1929], Charles Van Lerberghe (1862-1907), Max Elskamp (1862-[1931],
Albert Mockel (1866-[1945], Fernand Séverin (1867-[1931].
Comment s'expliquer ce revirement qui donna, pour une couple de générations,
une telle suprématie aux lettres françaises?
C'est qu'en Belgique, l'intellectualité s'était développée,
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des couches de plus en plus larges accédaient au monde des idées, s'ouvraient
mieux à l'action des grands courants de l'esprit moderne. Or, l'enseignement moyen
ne faisant qu'une place infime à la langue flamande, et l'enseignement universitaire
étant complètement français, l'intellectualité plus haute, quand elle atteignit la
littérature, ne s'exprima guère qu'en français. Il faut remarquer que la majeure partie
des protagonistes de la Jeune Belgique étaient des Flamands d'éducation française.
La littérature flamande était surtout sortie du peuple, restait en tout cas assez près
du peuple, vivait plutôt de la sève des instincts que de la lumière des idées. A un
palier supérieur, elle devait céder le pas aux lettres françaises.
Mais un phénomène inverse allait se produire une quinzaine d'années plus tard:
le mouvement flamand avait grandi, des mesures législatives avaient donné un peu
plus d'importance à l'étude du flamand dans l'enseignement moyen, et les auteurs
flamands sortis des classes cultivées devinrent plus nombreux. C'est ainsi qu'une
rénovation analogue à celle de la Jeune Belgique eut pour organe principal la revue
Van Nu en Straks (De Maintenant et de Tout à l'Heure), fondée par Aug. Vermeylen
en 1893, et les talents originaux surgirent de partout. Par une heureuse coïncidence,
comme s'il avait été touché aussi par ces effluves de printemps, le vieux Guido
Gezelle sortit de son silence et nous donna alors ses poèmes les plus magistraux.
Parmi les écrivains français nés dans les années 1870 et qui, sans aspirer au rang
des Eekhoud, Verhaeren, Maeterlinck ou Van Lerberghe, aient conquis une notoriété
incontestée, je ne vois guère à citer que les conteurs Louis Delattre
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(1870) et Edmond Glesener (1874), tandis que la génération des auteurs flamands
qui commence à s'affirmer dans les années 1890, et dont la réputation est assurée
en Hollande comme en Flandre, comprend, outre un romancier et un poète plus
âgés, Cyriel Buysse (1859) et Prosper Van Langendonck (1862-1920), des noms
comme Stijn Streuvels (1871), Maur. Sabbe (1873), Fern. Toussaint (1875), Karel
van de Woestijne (1878), Herman Teirlinck (1879), Lode Baekelmans (1879), Jan
van Nijlen (1879). Dans la génération suivante le succès le plus franc accueillit
Ernest Claes (1885) et surtout le treès artiste Felix Timmermans (1886) qui se classa
d'emblée au premier rang.
Actuellement, la production est assez abondante dans la littérature française
comme dans la littérature flamande, mais nous n'avons pas encore le recul
nécessaire pour juger des essais récents, et dans une esquisse rapide comme
celle-ci, l'on ne peut tenir compte que des talents qui semblent bien avoir acquis la
consécration définitive.
Il nous reste à répondre à la question: qu'est-ce qui, dans ces lettres flamandes
et françaises, est proprement belge?
Il apparaît d'abord que certains caractères différencient l'esprit des lettres
flamandes de celui des lettres hollandaises, à prendre les choses en général. Depuis
la fin du XVIe siècle, les deux fractions du groupe néerlandais ont suivi des destins
contraires, développé des civilisations dissemblables. La Hollande a joui

*

Overledenen: Delattre (1938); Glesener (1951); Buysse (1932); Sabbe (1938); Toussaint
(1947); Van de Woestijne (1929); Timmermans (1947).
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d'une très haute culture qui n'a jamais connu de solution de continuité. Sa littérature
a les allures que lui ont données une aristocratie bourgeoise, elle est plus imprégnée
d'intellectualité, plus disciplinée, moins abandonnée, son réalisme intime la rapproche
des petitsmaîtres hollandais du XVIIe siècle. La littérature flamande, par contre, a
des racines plus populaires, un lyrisme moins réfléchi, plus de laisser-aller,
d'abondance, le grand geste de la renaissance rubénienne, l'instinct de la couleur
qui chante, plus de muscle et de sang. D'ailleurs, quand la littérature flamande, au
cours de l'évolution, a acquis plus de contenu spirituel, elle est pourtant restée fidèle
à la santé directe et spontanée qui vient du peuple, et ce qui constitue en somme
l'originalité de Gezelle, de Streuvels ou de Timmermans, c'est qu'ils ont su allier
tant d'art raffiné à un rythme aussi naturel. Il faut ajouter que les lettres flamandes
ont subi d'une façon plus constante et plus profonde l'influence des lettres françaises,
et qu'en général la phrase flamande est moins compliquée, moins chargée d'incidents
que la phrase hollandaise.
Quant aux auteurs français de Belgique, j'ai déjà dit que beaucoup étaient
Flamands. Les caractères que je viens de signaler s'y retrouvent à chaque pas: il
y a là un ‘ton’ qui leur assure souvent une place particulière dans la littérature
française. Déjà Van Hasselt essayait parfois d'une métrique basée plutôt, comme
dans les langues germaniques, sur l'accent que sur le nombre des syllabes, et plus
tard Verhaeren a illustré ce procédé plus que quiconque. L'oeuvre de Charles De
Coster est d'inspiration si proprement flamande, que l'auteur
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a consciemment recouru à une langue archaïque pour y trouver les qualités de
naïveté et de couleur qui convenaient à son imagination. Le français de Lemonnier
et plus encore celui de Verhaeren, avec son mouvement dynamique, son
accentuation violente, ses truculences, ses plaques de couleur, est autre chose que
le français des romanciers et des poètes de France. De même, Max Elskamp s'est
fait une langue à lui, presque enfantine, qui semble une adaptation de la chanson
populaire flamande.
Même quand la langue est purement française, le tour d'esprit ne l'est pas toujours.
Je n'insiste pas ici sur les conteurs du terroir, fort nombreux, qui peignent les aspects
et les moeurs de leur ville ou de leur village: ce ne sont pas tant les sujets nationaux
qui importent, mais la façon de voir et de sentir. Nous distinguons alors certains
groupes particuliers: quelques conteurs wallons du Hainaut, comme Delattre et Des
Ombiaux, d'une douce et spirituelle et légère bonhomie, qui paraît bien être un trait
de race, et d'autre part quelques poètes wallons de Liège, comme Albert Mockel,
chez qui une musicalité fluide, aux contours imprécis, tient peut-être à des influences
germaniques. La plupart des autres, qu'ils aient écrit en français ou en flamand,
présentent généralement, à des degrés divers, des qualités d'une indéniable parenté.
Ce sont celles que je signalais plus haut comme ‘flamandes’, et spécialement le
goût de la couleur (tradition de la peinture!), l'attachement sensuel aux matérialités,
qui se combine de surprenante façon au sens du mystère qu'on devine derrière ces
matérialités. Si dissemblables qu'ils soient, c'est ce qui
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unit pourtant Verhaeren, van de Woestijne, Gezelle, Maeterlinck (ces trois derniers
nourris d'ailleurs du mysticisme de Ruusbroec). Certains poèmes de van de
Woestijne ont exactement la même splendeur de tons et la même concentration
torturée que certains poèmes de Verhaeren, comme certains contes de Demolder
procèdent de la même vision que certains récits de Timmermans, comme
Baekelmans n'est parfois pas loin d'Eekhoud. Les rapports de mentalité sont
suffisants pour qu'on puisse parler d'une littérature de Belgique. Mais pour qui voit
toutes les nuances de la réalité, le danger serait ici de donner à cette littérature
‘belge’ un caractère national trop strictement délimité.

1930
aant.

Franse poëzie in de jongste halve eeuw

Eerste les
Ik beschouw het als een bizonder aangenaam voorrecht, weer eens in aanraking
te mogen komen met een uitgelezen Hollands publiek, en het is voor mij een zeer
aantrekkelijke taak, U te spreken over een onderwerp dat me lief is. Maar ik moet
bekennen, dat het met den besten wil ter wereld niet mogelijk is, een enigszins
volledige geschiedenis van de laatste vijftig jaren Franse poëzie te geven in vijf
lessen. Het is een buitengewoon vruchtbaar tijdperk geweest. Zelfs als men de
mindere
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goden uitschakelt, en alleen rekening houdt met de dichters die iets werkelijk
hoogs en blijvends hebben bereikt, dan blijken die nog te talrijk, dan dat we bij elk
van hen zouden stilstaan en beproeven, een behoorlijke karakteristiek van hun werk
te geven. Daarbij staan we er nog niet ver genoeg af, we hebben de nodige
perspectief nog niet, zoals men op een afstand beter de grote lijnen van een
landschap onderscheidt of de structuur van een bergketen. De ingewikkelde
samengesteldheid van onzen tijd en zijn vèrgevorderd individualisme brengen het
overigens mee, dat er maar weinig brede stromen zijn, met een vaste bedding. Zelfs
dichters, die gemakshalve soms onder eenzelfde etiket samengeschikt worden, b.v.
de Symbolisten, verschillen hemelsbreed van elkaar, en laten zich bezwaarlijk in
eenzelfde algemene formule vangen. Het woord Symbolisme is in dat opzicht te
onbepaald en bedrieglijk. Nu, ik geloof dat mijn eerste, mijn enig doel hier zijn moet,
U het genieten van die Franse poëzie makkelijker te maken. Het gaat er hier niet
om, Uw kennis te verrijken met hele reeksen van namen en titels van werken. Poëzie
is er om genoten te worden, dat is het enige middel om ze te leren kennen. En het
beste middel om van een rijk voorziene tafel te genieten, is dat men alleen van de
allerbeste gerechten wat proeven zou. Daarom zal ik zo vrij zijn, alleen maar de
hoofdschotels op te dissen. Of, om die te culinaire beeldspraak te laten varen: ik
wens me te beperken tot de meest typische verschijnselen, die de poëzie van de
laatste vijftig jaren in Frankrijk heeft opgeleverd. Een twaalftal meesters. Daardoor
zal menigen dichter van belang groot onrecht geschieden, maar ik hoop dat
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U mijn methode ten slotte voor de enig voordelige en zelfs de enig mogelijke zult
willen houden. Het is natuurlijk mijn voornemen, mijn uiteenzetting toe te lichten
door het voorlezen van gedichten in de oorspronkelijke taal. En het spreekt vanzelf,
dat ik me geheel ter beschikking stel van degenen onder U die de ene of andere
opheldering zouden willen vragen.
In deze eerste les zal ik het hebben over den algemenen toestand van de Franse
poëzie in het begin van de jaren 1870, en over de twee meest karakteristieke dichters
uit dat tijdperk, Arthur Rimbaud en Paul Verlaine met zijn vroegste werk.
Zij mogen beschouwd worden als de voorlopers, de verkondigers van een
beweging, die in de eerste jaren na den Frans-Duitsen oorlog nog maar weinig de
aandacht trok. De algemene toon werd toen nog altijd aangegeven door de zich
overlevende romantiek, en door de dichters die men onder de benaming ‘les
Parnassiens’ samenvat. Victor Hugo (1802-1885) liet nog altijd zijn grote stem
dreunen en verscheen meer dan ooit als de nationale dichter bij uitnemendheid.
Maar het Parnasse nam de ruimste plaats in, voornamelijk met Leconte de Lisle
(1820-1894). Wat was dat, de Parnassiaanse school? Dat was in de eerste plaats
een reactie, die reeds twintig jaren vroeger begonnen was, tegen de ongebonden
gevoelsuitstorting van het romantisme. Het romantisme had te veel toegegeven aan
de ongecontroleerde uiting van het sentiment; ik bedoel dat daar te dikwijls hoofdzaak
was, niet de kunst, die het leven in de sfeer van het eeuwige verplaatst, maar wel
het sentiment, zoals ons dat ook in het leven interesseren kan. De Parnassianen
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nu wilden meer de schoonheid geven, die door de kunst bereikt wordt, dan het
gevoel, dat in het leven ligt. En omdat zij eerst en vooral de kunst wensten, zochten
zij den stijl, die het best die bemeestering van het gevoelsinstinct door den bewusten
schoonheidswil uitdrukte: een vorm van zuivere, klare lijn en als gebeeldhouwde
vastheid. Er wordt hun weleens verweten dat zij onbewogen zouden zijn,
‘impassibles’ dat is mijns inziens een misverstand. De waarheid is, dat zij eenvoudig
de schone maat verkozen, boven de losse onmatigheid van zoveel romantischen
woordenpraal.
Nu zijn de grenzen tussen romantiek en Parnasse niet zo scherp te trekken als
men uit zulk een schematische bepaling besluiten zou. De romanticus Théophile
Gautier (1811-1872) was reeds een meester van het Parnasse (Travaille l'art
robuste... etc.) en de Parnassiaan Théodore de Banville (1823-1891) sloot met zijn
vrije fantasie nog bij de romantiek aan. En daarnaast stond een meester, die door
zijn eenzame grootheid bezwaarlijk in een school kan ondergebracht worden, en
die op het opkomende geslacht den diepsten invloed uitoefende: Charles Baudelaire
(1821-1867). Door zijn afkeer van tentoongespreide gevoeligheid en door het
strengbeheerste van zijn vorm, was hij zoals de Parnassianen een reactie tegen
het romantisme geweest, maar als ontginner van diepergelegen regionen van het
innerlijk leven sprak hij meer dan de Parnassianen tot den geest van het nieuwe
geslacht.
Wat zijn nu de algemene trekken van de kunst, die in de jaren '70 ontluiken ging
en daarna beslist de bovenhand zou krijgen? Thans wens ik dit slechts zeer in
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't algemeen aan te geven, tot voorlopige oriëntering. Deze cursus zal niets anders
zijn dan de toelichting van de verschillende zijden en de talrijke schakeringen van
het verschijnsel dat we nu in enkele woorden bepalen willen. Die nieuwe beweging
was op haar beurt een reactie tegen het parnassianisme, in dien zin dat ze, zonder
het parnassiaanse beginsel van zuivere kunst los te laten, in die zuivere kunst toch
weer het spontane lyrische gevoel meester liet, het spontane lyrische gevoel uit de
gehele ziel, dus ook met al het minder-bewuste dat het insluit. Het gevolg is, dat die
kunst, daar ze creatie uit de ziel is, een neiging heeft om de dingen op te vatten als
alleen bestaande in verband met de scheppende ziel en dus als symbolen, - vandaar
de naam ‘symbolisten’ waar vele van die dichters zichzelf wel eens mee gesierd
hebben. Het gevolg is verder, dat de uiting van het spontane, het diepere, het gehele
lyrische gevoel indruisen moest tegen de duidelijke lijn en de vaste plastiek van de
Parnassianen, het vers losser en vrijer maakte, en liever dan naar gebeeldhouwde
bepaaldheid naar de uitdrukkingsmiddelen greep, die in de taal verwant zijn met de
muziek. Het spel van klanken en rythmen kan de geestelijke essence van het woord
uit het woord laten schijnen. Dat geestelijke wezen dat uit het gedicht wil spreken
wordt dan niet duidelijk getekend, naar de wijze van het intellect, maar met zijn
vager omtrekken voor de ziel opgeroepen of gesuggereerd. Staat me toe, U te
verzoeken met deze algemene en slechts inleidende aanduiding voorlopig vrede te
willen nemen.
Zoals er in de levende stroming van de poëtische
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geschiedenis geen scherpe grens is tussen romantiek en parnassianisme, zo
ook niet tussen het parnassianisme en de nieuwe dichtkunst. Baudelaire had deze
al voorbereid, door de en verdieping van het geestelijke in de poëzie, en onder meer
in het sonnet Correspondances had hijal iets van het credo der nieuwe dichters
uitgedrukt:
La Nature est un temple où de vivants piliers
Laissent parfois sortir de confuses paroles:
L'homme y passe à travers des forêts de symboles
Qui l'observent avec des regards familiers.
Comme de longs échos qui de loin se confondent,
Dans une ténébreuse et profonde unité,
Vaste comme la nuit et comme la clarté,
Les parfums, les couleurs et les tons se répondent.
Il est des parfums frais comme des chairs d'enfants,
Doux comme les hautbois, verts comme les prairies.

Sommige van zijn gedichten zijn door hun muziek zelf hiervan een illustratie.
Was Baudelaire in dat opzicht een voorloper van het symbolisme, aan den anderen
kant maakten de erkende meesters van het symbolisme, Verlaine en Mallarmé,
eerst deel uit van het Parnasse, en door net hoog-intellectuele van zijn kunst is
Mallarmé zelfs nooit de leer van het Parnasse geheel ontgroeid.
Ik moet hieraan dan nog toevoegen, om de algemene atmosfeer van den tijd aan
te geven, dat toen ook, met den groeienden invloed van de wetenschap, de
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realistische geest zich in het proza uitbreidde, vooral vertegenwoordigd door
figuren als Flaubert (1821-1880), Renan (1823-1892), Taine (1828-1893). Met Zola
(1840-1902) was het naturalisme ingevoerd. De vroegste verzen van Rimbaud
dragen het merk van den naturalistischen trek naar het kras-schilderend woord.
Maar in haar geheel is de nieuwe poëtische beweging een reactie tegen het
*
naturalisme zowel als tegen het parnassianisme.
Stappen we nu over tot de geschiedenis van die nieuwe poëtische beweging, dan
wenden we ons eerst tot den oudsten van dat dichtersgeslacht: Paul Verlaine. (S.
Mallarmé is twee jaar ouder, maar zijn eerste werk komt in chronologische orde na
dat van Verlaine). Hij was geboren te Metz, in 1844, - zijn vader, die soldaat was
geweest in de legers van Napoleon, was afkomstig uit Bertrix, in de Belgische
Ardennen. De familie vestigde zich te Parijs, en Paul Verlaine, 20 jaar oud, werd er
beambte aan het stadhuis. Geen al te voorbeeldige beambte, moet ik zeggen: hij
had meer trek naar de onbezorgde en niet altijd bizonder matige ‘bohème’ van de
literaire koffiehuizen. Zijn eerste verzenbundels verschenen in de volgende jaren:
in 1866, Poèmes saturniens, die totaal onopgemerkt voorbijgingen; in 1869, Les
fêtes galantes, ingegeven door de 18e eeuwse Franse schilderkunst van Watteau
en tijdgenoten; in 1870, La bonne chanson, de liederen van zijn liefdesgeluk tijdens
zijn verloving. Hij was pas getrouwd toen

*

Noot van A.V.: Objectief en analytisch karakter van het Parnasse: verwant met positivisme.
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de oorlog uitbrak, en na de Commune vluchtte hij voor een tijdje uit Parijs, daar
hij bevriend was geweest met sommige leiders van den revolutionairen opstand.
Zijn huwelijk bleek weldra zeer ongelukkig, wat grotendeels aan de
bohème-neigingen van Paul Verlaine mag toegeschreven worden. Toen was het
dat hij met den jongen Arthur Rimbaud die vriendschap sloot, die zulk een betekenis
voor hem hebben zou en de eerste grote crisis in zijn leven meebracht. Ik zal daar
straks meer over zeggen en wens thans de verzen van die eerste periode met U
wat nader te beschouwen.
Wat daar vooreerst treft is de eigenaardigheid, de volkomen oorspronkelijkheid
van de scheppende verbeelding. In de Poèmes saturniens is er zeker nog menige
herinnering uit werk van anderen. Sommige stukken zijn bewuste navolgingen van
Parnassiaanse voorbeelden, andere hebben het indringend geestelijk accent van
Baudelaire. Maar daarnaast klinkt of fluistert reeds de eigen stem van Paul Verlaine,
met een heel bizondere, soms bijna vrouwelijke innigheid. De vrijere
gemoedsbeweging en het innige van den toon, dat innige waardoor de scherpe
omtrekken als weggedoezeld worden in zielemuziek, ziedaar het nieuwe, het
kenmerkende. B.v. Never more, Mon rêve familier, Chanson d'automne, Le rossignol.
Ge proeft daarin het delicate van het halfgezegde, dat door zijn wasem van droom
zacht omstraald wordt. Soleils couchants, Crépuscule ... Die manier wordt dan nog
duidelijker in Les fêtes galantes, kleine stukjes die niets anders meer geven dan
stemming, - stemming, het onbepaalde gevoel dat zich niet door de vaste lijn maar
door het spel van de kleuren en de muziek laat
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uitdrukken. Die stemming is hier zeer verwant met die van Watteau in zijn
schilderijen. En het is alsof onder het blanketsel en de mommen van die 18e eeuwse
lichte maskerade de aandoening in het licht van de blikken glimt en doorschemert,
- een heel bizondere aandoening, die zich kies achter een glimlach verbergen wil,
haar vuur tempert onder een zweem van ironie, om zich vooral niet te rechtstreeks
uit te spreken, - de aandoening van een die met zijn liefdesverlangen,
zinnelijk-dromerig, speelt door het leven als was dat leven een mooie illusie, met
de vrees dat een te luid gesproken woord die illusie zou doen vervluchtigen, - lichte
speelse zinnelijkheid die in die wereld van mooie illusie den tederen roes van het
vermaak zoekt, om zijn droefheid in slaap te sussen, maar in dat vermaak den
bizonderen weemoed van de zinnelijkheid vindt. Die verzen van tintelende en
weemoedige fantasie - noch blijdschap, noch smart, maar op de lieve grens tussen
beide, - met hun fijne tere gevoeligheid, waar ge 't leven van de verborgen ziel
vermoedt, zijn wellicht het delicaatste wat Verlaine ooit geschreven heeft.
Oordeelt over Clair de lune, Les ingénus, Mandoline waarvoor Debussy de muziek
schreef.
In La bonne chanson is alle blanketsel verdwenen, hier is niets meer van een
pastiche, - het is het innige blije lied dat zo uit het gemoed opborrelt, zo fris. Hij zelf
heeft er later van getuigd: ‘dans le bagage assez volumineux de mes vers, ce que
je préférerais comme sincère par excellence’.
Hij had een voorkeur voor: Avant que tu ne t'en ailles... Le foyer, en La lune
blanche...
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Kort nadien was het, dat Rimbaud in het leven en de kunst van Verlaine kwam
ingrijpen. Rimbaud is een van de geniaalste dichters uit alle tijden, als men door
het woord ‘geniaal’ de alles-durvende oorspronkelijkheid van een ‘vinder’ verstaat.
Arthur Rimbaud was geboren in October 1854 te Charleville in de Ardennen, heel
dicht bij de Belgische grens. Hij was dus 10 jaren jonger dan Verlaine. Zijn geheel
werk schreef hij tussen zijn vijftiende en zijn negentiende jaar, - wel een enig
verschijnsel in de geschiedenis van de literatuur, en een zeer belangrijk
psychologisch vraagstuk. Een meteoor.
Reeds heel vroeg, op school reeds, als kleine jongen, gaf hij blijk van ongemene,
abnormaal-vroegrijpe geestesgaven. Zijn eerste bewaarde verzen dagtekenen van
zijn vijftiende jaar, romantisch, parnassiaans, naturalistisch, maar reeds getuigend
van spontane kleur, van een intense, driftige, nerveuze kracht, en doorgaans al met
dien klank van oorspronkelijkheid die hem eigen was: Sensation.
Daarnaast gaf hij ook blijken genoeg van zijn buitensporig karakter en zijn trek
naar avonturen. Kort na de oorlogsverklaring - hij was nog geen zestien - vluchtte
hij uit het ouderlijke huis naar Parijs, maar werd dadelijk weer naar Charleville
teruggebracht. Weldra vluchtte hij voor de tweede maal, ging te voet naar Charleroi,
kwam in zeer berooiden toestand terug. Kort daarop, derde vlucht, ditmaal weer
naar Parijs, waar hij midden in de Commune valt, - hij wordt een soldaat der
Commune, maar als die op het punt staat overwonnen te worden, slaagt hij er in
weer Charleville te bereiken.
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Hij was zeventien jaar, toen hij in een voortdurende koorts zijn beste, zijn
wonderbaarste verzen schreef, onder meer Bateau ivre. Op dien leeftijd was hij
compleet, hij was geheel wat hij worden moest. Een geweldige geest, gedreven
door zijn innerlijk vuur, een brandend verlangen om alles te kennen, alles te
omarmen, alles in zich op te nemen, door alle afgronden aangetrokken, maar
voortaan geheel op zichzelf aangewezen, buiten alle herinneringen van anderen,
beeld van een zelfstandigheid, een subjectivisme van duizelingwekkende diepte en
buitengewoon scherpe uitdrukking. Hij was toen de grote visionair geworden, die,
zoals later ook Van Deyssel beproeven zou, de acuutste sensatie tot het uiterste
drijven wilde, om daardoor den droom, het mystieke heelal te bereiken, het onzegbare
uit te spreken, ‘fixer du vertige’, zoals hij zelf het uitdrukte. En die macht van sensatie
zou hij zelf verfijnen en verscherpen door alle mogelijke middelen, alcohol, opium,
haschisch, en de voortdurende spanning van het avontuur.
Hij was juist zeventien (October 1871) toen hij weer naar Parijs trok, gehoor
gevend aan een uitnodiging van Paul Verlaine, met wien hij in briefwisseling was
getreden. Hij verbleef er enige maanden, het nogal bont makend in de literaire
clubjes, zich dikwijls onmogelijk makend door zijn roekeloosheid, terwijl veel
verdachts in zijn verhouding tot Verlaine de twee dichters in opspraak bracht, - een
kies onderwerp waar ik hier niet over uitweiden kan.
In Juli 1872 begon die zonderlinge odyssee met Verlaine, die ook uit Parijs vluchtte:
de twee vrienden zwierven samen een jaar lang door België, Holland, England,
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en het is ons onmogelijk ze op al die tochten en door hun ingewikkelde
geschiedenis te volgen, totdat in Juli 1873 de ontknoping op tamelijk dramatische
wijze kwam: de twee vrienden waren toen te Brussel, Rimbaud wilde Verlaine
verlaten, en deze, onder den invloed van den drank, loste twee revolverschoten op
Rimbaud. Rimbaud werd naar het St. Jansgasthuis gebracht, en Verlaine naar de
gevangenis, waar hij twee jaren mocht ‘zitten’ en gelegenheid vond om tot inkeer
te komen, wat dan uitliep op die grote zielecrisis waar het boek Sagesse uit ontstaan
zou.
Wat Rimbaud betreft, enkele maanden nadien zei hij de literatuur vaarwel. Hij liet
zijn verrassend gedicht in proza, Une saison en enfer, drukken, maar onmiddellijk
daarop vernietigde hij de gehele uitgave. (Het enige boek dat hij drukken liet van al
zijn handschriften). Hij was toen 19 jaar en schreef voortaan niets meer, keerde zich
zelfs met walg af van al wat hij geschreven had. We hoeven hem dus niet verder
te volgen. Enkele woorden slechts over het uiterst bewogen verloop van zijn laatste
18 jaren. Hij bleef een zwerver, in de meest verschillende omstandigheden, zijn
brood verdienend met alle mogelijke en de onmogelijkste ambachten, nu eens te
Londen, dan weer in Duitsland, in Italië, daarna dienst nemend in het
Nederlands-Indische leger, maar hij deserteerde dadelijk, vagabondeerde door
Insulinde, kwam naar Engeland terug als taalman op een boot, werd dan controleur
in een circustroep, waarmee hij door Engeland, België, Holland en Zweden reisde,
totdat hij eindelijk in 1880 handel ging drijven in Abessinië. Na op de Afrikaanse
Oostkust elf jaren lang
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dat avontuurlijke leven te hebben geleid voer hij naar Marseille, om zich voor een
gezwel aan de knie te laten opereren: men moest hem een been afzetten, maar hij
stierf in het ziekenhuis aan de gevolgen van de operatie, na onzeglijke pijnen, die
hij stoïsch en met christelijke berusting verdroeg. Dat was in 1891, hij was 37 jaar
*
oud.
De poëzie van Rimbaud, wonderlijk als zijn leven, is een mirakel. Er is wellicht
geen dichter, die met evenveel genie als die jongeling tot de uiterste grenzen van
de kunst gegaan is. Want wat Rimbaud wilde, dat is bijna het onmogelijke. Hij wilde
een kunst die ten eerste los zou zijn van elke overgeleverde conventie, direct als
een kreet, als een bloedgulp, door niets in haar vrijheid belemmerd, (en bij hem is
ze inderdaad van een ongeëvenaarde stoutheid waar ongelooflijke tederheden door
spelen), maar dat zou dan ook de absolute kunst zijn, dat wil zeggen, een kunst die
door zichzelf alleen een nieuw heelal schept. Die kunst neemt al het stoffelijke in
zich op, maar zo indringend scherp en totaal gezien en gevoeld, dat het tevens
ontstoffelijkt wordt, een gezicht van het geheime, een visioen vanuit de ziel. Om die
onstoffelijke wereld te herscheppen, wil hij nu ook het woord tot zijn subtielste en
hoogste uitdrukkingskracht verheffen, zo dat het tegelijk tot al de zinnen en tot de
ziel zou spreken. Het woord dus als plastisch wezen, als kleur, als muziek en als
geest. Ik geloof inderdaad, dat geen dichter in dien zin verder

*

Noot van A.V.: Wandelende Jood, met het raadsel brandend in hem, het tragische van het
eindige en het oneindige. De transmutatie van de wereld: hij wil zien.
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gegaan is dan Rimbaud. Vooral in zijn gedicht in proza Une saison en enfer, het
karakteristiekste, volledigste en volmaaktste wat we van hem bezitten, waar de taal
een toverkracht heeft als de muziek van Wagner. Ongelukkiglijk is zulke kunst
allerminst geschikt om bij een eerste lectuur gevat te worden, en er is nog menig
stuk in, dat voor mij, zelfs na herhaalde studie, althans in zijn bizonderheden duister
blijft. Daarbij moet men natuurlijk uitgaan van het inzicht, dat men in geen geval aan
de letterlijke betekenis van het woord mag blijven hangen, maar het woord altijd
voelen als muziek en als beeld in zijn geestelijke essentie. Het woord is er alleen
nog het beeld van een sensatie die ziel geworden is. Om U daar iets van te laten voelen, wens ik slechts één gedicht van hem voor te
lezen. Het is trouwens tamelijk lang: Bateau ivre. Het is onvermijdelijk, dat voor
degenen onder U die van Rimbaud nog niets kennen, zeer veel verloren zal gaan.
Maar die zullen er toch ook de algemene kleur en beweging van vatten. Het Dronken
Schip waarvan hier sprake is Rimbaud zelf, zijn wild verlangende ziel, die alle leven
in hoogste spanning wil meeleven en verloren gaan in den oceaan van het heelal.
Het schip heeft al zijn ankertouwen gebroken en los drijft en danst het nu langs de
wonderlijkste zeelandschappen, in den geweldigsten roes van onlesbare passie.
Het is kentekenend voor de visionaire macht van Rimbaud, dat, toen hij op 17-jarigen
leeftijd dit gedicht schreef, hij werkelijk de zee nog nooit gezien had. - Maar een
ontzettende ontmoediging bemeestert hem: hij blijft toch onvoldaan: er is niets meer
dan het breken van de spanning in den dood of het terug-
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keren tot de nuchtere werkelijkheid: en hij kan noch het een noch het ander: de
*
symphonie eindigt op klanken van tragische wanhoop.
Rimbaud heeft vooreerst ingrijpenden invloed gehad op Verlaine, maar na de
citaten die Verlaine inlaste in zijn studie over Rimbaud, in Les poètes maudits (1884)
en de uitgave van de verzen en het proza in 1892 en 1895, groeide zijn macht over
alle dichters. Hij is zeker de dichter die dan gedurende een twintigtal jaren den meest
essentiëlen invloed heeft gehad. Feitelijk komt haast al het beste, wat de
symbolistische poëzie heeft voortgebracht, uit Rimbaud. En hij blijft nog altijd de
hoogste verpersoonlijking van die kunst. De meest moderne, de stoutste van de
hedendaagse dichters zijn in zijn richting niet verder gegaan dan hijzelf, en geen
onder hen, buiten wellicht Paul Claudel, heeft blijk gegeven van een genie dat zich
met het zijne meten kan.
In de volgende les, zal ik beproeven de betekenis te schetsen van het verdere
werk van Verlaine, en U in te leiden in het werk van zijn tijdgenoot S. Mallarmé.

Tweede les
In de eerste les van dezen leergang hebben we het leven en het werk van Verlaine
gevolgd tot de grote crisis, het drama van Juli 1873 dat zich tussen hem en Rimbaud
afspeelde, waarna de nog niet 19-jarige Rimbaud de poëzie verzaakte en de 29-jarige
Verlaine twee jaren

*

Noot van A.V.: Claudel: un mystique à l'état sauvage.
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in een Belgische gevangenis moest uitzitten. De gevangenis had op hem een
uitstekenden invloed. Hij was er wel tot matigheid gedwongen. Hij werd er vooreerst
kalmer, kreeg weer moed en geduld en hervatte het werk. Door de zorgen van een
vriend werd een bundeltje van hem uitgegeven, Romances sans paroles, verzen
geschreven in de periode van de vriendschap met Rimbaud, en waar de invloed
van Rimbaud zeer in te merken valt. De titel zelf is kenschetsend: hij wijst op die
opvatting van de poëzie, waarin de muziek het voornaamste uitdrukkingsmiddel is
en de letterlijke betekenis van de woorden als daaraan ondergeschikt verschijnt.
Over 't algemeen zijn die Romances sans paroles zeer eenvoudige uitingen van
zacht-droeve stemmingen, vage tinten in een waas van weemoedige herfstatmosfeer:
Il pleure dans mon coeur...; O triste ...
Korte notaties die sterk herinneren aan sommige bizonder eigenaardige liederen,
die Rimbaud juist in denzelfden tijd schreef. Maar zijn die van Verlaine minder
raadselachtig, ze hebben niet de diepte, de wijde geestelijke verhoudingen van die
van Rimbaud.
In de eenzaamheid van de gevangeniscel kwam Verlaine nu stilaan tot inkeer,
allerlei herinneringen uit zijn gelovige kinderjaren kwamen weer in hem op. Hij wilde
zich herstellen, heel zijn bezoedeld hart genezen. Nu dat hij gans veranderd was
door het regiem van de gevangenis, droomde hij weer van verzoening met zijn
vrouw, van vrede in een teruggevonden haard. Die hoop werd ineens tegen den
grond gesmeten: de bestuurder van de gevangenis, die zoiets als een vriend
geworden was, kwam hem melden dat zijn vrouw haar wil had
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doorgedreven en dat de echtscheiding was uitgesproken. Dat was een geweldige
slag voor Verlaine, en door die nieuwe crisis van smart geheel verscheurd, greep
hij nu naar het christelijk geloof, klampte zich daaraan vast. Dat geloof beantwoordde
voor hem niet zozeer aan een behoefte van zijn geest, maar aan den dorst van zijn
gebroken hart, - het was het geloof van iemand die veel lijdt, en, zonder houvast,
de handen naar den Vader strekt, om troost. De lectuur van Shakespeare, die hem
wellicht het meest geschonken had, werd nu vervangen door de Evangelies en de
Psalmen, Sint Augustinus, de werken der mystieke schrijvers. Verlaine werd weer
een christen. En in de gevangenis schreef hij reeds een aantal van de gedichten
die zouden opgenomen worden in het boek dat van zijn bekering getuigen zou:
Sagesse, en dat wellicht het hoogtepunt van zijn poëtische werkzaamheid is. Het
verscheen eerst in 1881, zes jaren na zijn invrijheidstelling. Na de gevangenis,
waren het moeilijke tijden voor hem. Hij leefde zoals hij kon, nu eens privaatleraar
in Engeland, dan leraar in een college van een Frans provinciestadje, daarna nam
hij zelfs een zeer ongelukkige proef met landbouw, en na de mislukking van die
proef kwam hij te Parijs terug. Toen verscheen Sagesse. Men had maar heel moeilijk
een uitgever voor het boek gevonden, en het trok met Le ciel est ... Beauté des
femmes ... Ecoutez la chanson ... O mon Dieu, vous m'avez ... Mon Dieu m'a dit ...
C'est la fête du blé ... helemaal niet de aandacht.
De geringe bijval dien Verlaine met Sagesse oogstte, had hem kunnen
ontmoedigen. Maar hij was te Parijs, de stad waar het meest geest in de lucht tintelt,
en hij
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vond er toch een klein publiek, dat hem bewonderde en liefhad. Hij verkeerde nu
met de jonge dichters in het Quartier Latin, publiceerde in hun tijdschriftjes, en vooral
toen hij ergens zijn beroemd gedicht Art poétique liet verschijnen, werd hij als een
meester, als de meester erkend. Dat gedicht, dat dan in den bundel Jadis et naguère
van 1884 werd opgenomen, dagtekende van April 1874, dus in de gevangenis
geschreven. Die Art poétique is nog de beste karakteristiek die men van het
eigenaardigste in zijn kunst geven kan. In zuiverpoëtische vormen heeft het de
betekenis van een manifest, - daar wordt een leer gepredikt en in praktijk gebracht,
die regelrecht het tegendeel van het parnassianisme is.
We kunnen hier even bij stilstaan, en beproeven vast te stellen, wat de eigene
en wezenlijke waarde van Verlaine's poëzie uitmaakt: zoals bij Rimbaud, het
terugbrengen van het woord tot den zang, het scheppen uitsluitend vanuit het
innerlijke beeld. Vergeet niet, dat in dien tijd Rimbaud nog bijna totaal onbekend
was, men begon eerst iets van hem te vermoeden met de citaten die Verlaine zelf
gaf in zijn Poètes maudits van 1884. De hernieuwing van het vers en de verbeelding
die Verlaine bracht moest dadelijk inwerken, doordat zij als de volledige vrijmaking
van de gemoedsuiting verscheen, en niets anders dan vrije gemoedsuiting. Zijn
poëzie was niet zwaar van intellectuele bestanddelen, zij was niet doorhuiverd van
het grenzenloos geheim dat het werk van Rimbaud soms zo moeilijk genaakbaar
maakt. Neen, deze poëzie was zonder meer het mooiste toonbeeld van de
spontaanheid, de natuurlijkheid, de
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ongedwongenheid waar men na het Parnasse behoefte aan had, te gelijk met dat
zuiver-gevoelige en etherischmuzikale, waar na het Parnasse én het naturalisme
het verlangen naartoe ging. Verlaine brak den regelmatigen rythmus, om hem die
bizondere vloeiendheid te geven, die zijn verzen eigen is, dat glijden van nuance
op nuance, die doorlopende modulering die de minste bewegingen van de
aandoening volgen kan en die tot een organisch geheel bindt, - niet naar de wijze
van de gedachtenlogica, doch naar de wijze van de onbepaalbare levenswording
van het zuiver-psychische. Door den innerlijken rythmus van het vers, door de
innerlijke muziek, krijgt ieder woord als een halo van aandoening. En juist omdat
die vrije rythmus bij Verlaine de wezenlijke structuur van zijn verzen uitmaakte,
mocht hij ook de taal veel vrijer maken, minder betekenis hechten aan het
schitterende rijm, minder schroomvallig zijn in de keus van zijn woorden. In een
parnassiaans vers zou een vulgair, een laag-bij-den-gronds woord kwetsen, in een
vers van Verlaine is 't mogelijk dat we er geenszins door gehinderd worden, want
het woord op zichzelf heeft er minder betekenis; voor woorden die in een muzikalen
zin zijn opgenomen, een zin waarin het muzikale het juiste beeld van een aandoening
is, voor die woorden is er geen verschil meer tussen edel of onedel. Zo mocht
Verlaine ‘zich laten gaan’, zoals men zegt, en de woordbeelden nemen die zich op
de natuurlijkste wijze aanboden, dat wil zeggen op de meest rechtstreekse wijze.
Ik moet hierbij even doen opmerken, dat natuurlijk niet altijd eenvoudig betekent:
Verlaine gehoorzaamt alleen aan zijn natuur,
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maar eenvoudig is die natuur niet altijd, dikwijls is ze zelfs zeer ingewikkeld. Het
eigenaardige nu van Verlaine is dat hij, juist omdat hij natuurlijk wil zijn, dat
ingewikkelde niet uitschakelt of er door de werking van het logische verstand niet
in snoeien gaat: hij volgt de vrije tekening van zijn emotie-verbeelding, als achteloos,
ietwat nonchalant zelfs, met zonderlinge, grillige arabesken en plotselinge invallen,
die toch altijd meegenomen worden op de stroming van het licht-bewegende gevoel.
De verscheidenheid van den toon is juist een gevolg van die organische vrijheid.
Hij mag afwisselend hoog èn laag zijn, kies èn fors, en ironisch èn teder, en de
rythmus mag even onderbroken schijnen - onderbroken schijnen voor het redenerend
verstand, niet voor de muzikale aandoening -, toch bereikt hij altijd al kronkelend
en spelend met een verrassende zekerheid het doel. Nooit voelt men de inspanning,
nooit merkt men dat de dichter gezocht heeft, geschrapt, herbegonnen. De woorden
wegen haast niet op de vloeiendheid van het vers. Vandaar die ongeëvenaarde
frisheid, waar Verlaine zoveel invloed mee won. Vorm en inhoud zijn bij hem even
spontaan, samen zo geboren.
Van zijn verdere leven en werk, in zijn tien à twaalf laatste jaren, wens ik hier
slechts enkele woorden te zeggen, volledigheidshalve. Ik geloof niet dat die tien à
twaalf laatste jaren aan zijn werk iets typisch hebben toegevoegd. In 1883 was hij
weer eens uit Parijs verdwenen, probeerde het weer eens met landbouw, maar die
nieuwe proefneming liep op een nieuwe mislukking uit, dat ging gepaard met menig
avontuur, dat nogal troebel blijft, en toen hij dan in 1885 terug naar Parijs
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kwam, en het volgende jaar zijn moeder stierf, begon dat beklagenswaardige
leven van den man aan zijn ‘bohème’ verslaafd, ziek, een been verlamd, ellendig,
levend en dichtend op zolderkamertjes en in koffiehuizen, niet altijd in
hoogedelachtbaar gezelschap, en nu en dan slepend van 't ene ziekenhuis naar
een ander. Zoals Silvio Pellico Mijn gevangenissen schreef, zo schreef Verlaine
Mes hôpitaux. En ik herinner me dat in dien tijd een reeks portretten van de
beroemdste Franse schrijvers in den handel werd gebracht, onder den titel Nos
poètes chez eux. Allen waren ze gephotographeerd in de deftige en rijke omgeving
van hun werkkamer, zittend aan hun mooie schrijftafel, met de welvoorziene
boekenkast achter zich; Verlaine zat aan het marmeren tafeltje van een koffiehuis,
dromerig met den kalen bultigen schedel tegen den spiegel geleund. Daar alleen
was hij thuis. En U hebt al geraden dat het woord koffiehuis niet al te letterlijk moet
opgevat worden: koffie dronk Verlaine er allerminst, men zou eerder moeten spreken
van absinthuizen. Omzwermd en aanbeden door de dichtersbent van dien tijd,
alsmede mindere goden en eenvoudige drinkebroers, kende hij in 't begin der jaren
'90 den triomf, werd verheven tot ‘prince des poètes’ en zonk ondertussen maar
dieper in dat onvaste leven, toch altijd zijn verzen schrijvend, in de onmogelijkste
omstandigheden, zwierbollend of dan weer wat rust vindend in een of ander gasthuis.
Als ik die bizonderheden meedeel is het alleen omdat ze een zijde van zijn talent
toelichten en nodig zijn tot recht begrip van zijn later werk. Het idee komt in mij niet
op, over het gedrag van den mens Verlaine te gaan rechten, en
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ik beklaag degenen die aan zulk een aanmatiging zouden toegeven. De wijze waarop
het hem behaagde te leven zou ons eigenlijk niet aangaan, indien zijn werk er niet
onder geleden had. Maar mijns inziens is hij na Sagesse verre beneden de vroegere
hoogte gebleven. Wat vooreerst in dat later werk treft, als men het als geheel
beschouwt, is de zonderlinge zigzag-lijn van het ene boek naar het andere, of liever,
die lijn slingert regelmatig van het vredige en vroom-christelijke naar het
bruutzinnelijke. De twee strekkingen zijn verenigd in Parallèlement, waarvan de titel
duidelijk genoeg spreekt. Parallèlement komt juist na het zeer Lamartiniaanse Amour,
en na Parallèlement schommelen we telkens van de ene pool naar de andere.
Verlaine was een dubbele natuur, afwisselend of tegelijk het geweldigste vlees en
de zuiverste ziel, kinderlijk-gelovig of wild-uitspattend. Zijn eenheid zit hierin, dat hij
in zijn gelovige zowel als in zijn uitspattende ogenblikken, ten slotte voornamelijk
door zijn zinnen geleid werd, of die hem naar God of naar den duivel trokken, en
dat het leven van die zinnen daarbij zo fijnvoelend bleef, dat er toch altijd een subtiele
schoonheid over heldert. Hij kon zacht en teder zijn, en betoverend van ironische
fantasie, en dan weer eens ontzettend grof: maar in al wat hij schreef herkennen
we steeds dezelfde vloeiend-spontane stem. Naïef als een kind en geslepen als
een ‘roué’, vroom-christene of zinnelijk libertijn, een sater en een heilige, - dien we
alles bij elkaar genomen liefhebben, omdat hij zulk een natuurlijk mens bleef, die
zich voordeed en zichzelf gaf zoals hij was, gehéél - wij hebben hem lief, omdat hij
die grote deugd van ontaanbare oprechtheid bezat,
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en omdat uit de woelige tegenstrijdigheden van zijn rijk menselijk wezen toch
altijd dat goddelijke, de innerlijke muziek opbeeft en neuriet en stijgt, - de la musique
encore et toujours ...
Naast Verlaine werd Stéphane Mallarmé als voorloper, eerste verkondiger en
meester van de symbolistische beweging begroet. Hij was een heel ander soort
mens dan Verlaine, en een heel ander soort dichter: een gentleman op zijn fijnst,
innemend-eenvoudig in den omgang, zoals alleen een echt aristocraat dat zijn kan.
Van zijn uiterlijke geschiedenis is niet veel te vertellen. Hij had Engels geleerd om
Edgar Poe in den tekst te kunnen lezen, en van diens gedichten gaf hij later een
wonderbaar-mooie vertaling. Hij was leraar in de Engelse taal in een college te
Parijs en leefde stil en teruggetrokken, ver van alle gerucht. Zijn eerste uitgave was
het gedicht L'après-midi d'un Faune in 1876, dan verschenen af en toe wat verzen
van hem in verschillende tijdschriften, doch het is eerst J.K. Huysmans die de
aandacht op hem riep in enkele bladzijden van zijn beroemden roman A rebours,
in 1884. Mallarmé verscheen daar vooral als de Byzantijn die, tuk op ongewone
schoonheid, alleen voor zijn droom leefde. Van toen af kwamen de jongeren tot
hem, en in dien uitgelezen kring groeide de bewondering tot diepe verering. Mallarmé
ontving elken Dinsdagavond in zijn klein appartement van de rue de Rome, waar
de ingewijde discipelen in de beperkte ruimte zich schikten zoals ze konden, de
meesten plaats nemend op een bankje langs den wand, en de avond verliep in fijn
en gedempt gekout in gezelschap van den Meester. Dat vormde een
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eigenaardige tegenstelling tot de rumoerige taveernen van Verlaine. Meer nog
dan door hetgeen hij schreef, had Mallarmé een diepen en vér-reikenden invloed
door hetgeen hij zei, in dien voornaam-vertrouwelijken omgang met de uitstekendste
jonge mensen van zijn tijd. Hij was een betoverend mens, beschikte over een
bizonder fijngeslepen en klaar verstand en een uitgebreide cultuur. Er ging van al
wat hij zei en deed een buitengewone charme uit, want hij bleek alles te begrijpen,
altijd schoon van sierlijke en zachte fierheid, en heerste door de gratie van zijn
gebaar, de fijnheid van zijn glimlach, het gezag van zijn zachten, mooien, klaren
blik. Hij was in alles wat de Fransen noemen: exquis. Men voelde in hem een wijze,
bij wien de distinctie deel uitmaakte van de wijsheid, iemand die steeds en in alles
meester was over zichzelf. En men voelde vooral in hem de meest belangeloze
dienaar van een ideaal, de zuiverste priester van de zuiverste kunst. Iemand heeft
hem genoemd: le type absolu du poète.
Mallarmé is niet een dichter die U direct pakt en overweldigt door de wijde macht
van zijn aandoeningen. Hij is veeleer een ciseleur, maar wat uit zijn handen komt
is volmaakt. Ongelukkiglijk straalt de schoonheid daarvan niet altijd voor eenieder.
Zij is gesluierd, verzegeld, en door den band vrij duister. Door den band, zeg ik,
want de gedichten uit zijn eerste periode zijn duidelijk genoeg voor iemand die
poëzie voelen kan. Die gedichten uit de eerste periode zijn in den grond
parnassiaans, met hier en daar soms een zeldzame en zeer verfijnde gekunsteldheid.
Mallarmé is feitelijk het regelmatige vers altijd getrouw gebleven, zijn prosodie bleef
streng tegen-
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over de lossere en vrijere van Verlaine en de jongere symbolisten. Maar naarmate
zijn kunst zich ontwikkelde, naarmate hij zijn eigenaardige bedoelingen verder dreef,
werd die kunst weleens zo zonderling-duister, dat buitenstaanders aan mystificatie
dachten, wat zeker geen ogenblik door ons mag verondersteld worden. Die
duisterheid is het gevolg van Mallarmé's welbewuste leer. Zoals Rimbaud droomde
hij van een absolute kunst, de meest artistieke die men zich maar voorstellen kan,
dat wil zeggen een kunst waarin het woord, door zijn eigen essentiële kracht, de
wereld in de verbeelding herscheppen zou, de mystieke wereld van de kunst
schéppen zou boven de zichtbaar bestaande wereld. Daarom moest het woord
tegelijk geest en muziek zijn, en Mallarmé droomde van een poëzie van het woord
die op haar gebied dezelfde uitwerking zou hebben als de muziek van Richard
Wagner. Eigenlijk is dit verwant met het streven van Rimbaud, maar de natuur van
Mallarmé was een geheel andere: hij had niet de kleurige passie van Rimbaud, was
een meer abstracte geest, die een door en door gedisciplineerde kunst wenste, in
tegenstelling met het spontane van Rimbaud en Verlaine. - Nu bracht die opvatting
van de kunst mee, dat de wereld van de kunst van een heel andere soort is dan de
wereld van de werkelijkheid, dat het gedicht den lezer geen aanleiding geven mag
om zich hieromtrent te vergissen en die twee werelden met elkaar te verwarren, en
dat het dus beter is, zo de dingen der werkelijkheid in het gedicht niet direct genoemd
worden: in het gedicht bestaan ze alleen door hun nieuwe geestelijke betekenis, en
het woord moet die niet noemen,
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maar wel suggereren, in den geest van den lezer wekken: daarbij laat het woord
wat spel aan den droom, de geest van den lezer is in het woord met
scherp-omtrokken begrip niet gebonden als in een gareel: neen, de lezer moet
meewerken, meescheppen, - de dichter komt hem slechts halverwege tegemoet. In de metaphysische wereld van die kunst bestaan de dingen alleen als dingen van
den geest, dus als symbolen of zinnebeelden: indien ze nu door het woord te duidelijk
omlijnd waren, dan zouden ze weer als dingen van de werkelijkheid gaan bestaan,
en dood zijn in de metaphysische wereld van de symbolen. Daarom spot Mallarmé
ergens met ‘la prétention d'enfermer en l'expression la matière des objets’. Een
woord heeft dus alleen betekenis in verband met al de andere in den volledigen zin,
maar dat verband is niet van logischen aard, naar de wijze van het redenerend
verstand, het is veel meer het verband dat er bestaat tussen de delen van een
muzikalen zin, die een aandoening uitdrukt. Stelt U de zaak aldus voor: een idee
wordt tot aandoening, die aandoening wordt tot muziek, en het woord heeft alleen
betekenis in verband met die aandoeningsmuziek (uitdrukkingsmiddel van het
onstoffelijke). Daar de volgorde niet die is van het logische verstand, brengt dat voor
den lezer nieuwe moeilijkheden mee, want de syntaxis van Mallarmé is natuurlijk
een geheel andere dan de gewone. Het is uit het geheel dat ge de betekenis van
het afzonderlijke woord moet afleiden. En daarbij is de samensnoering van de
woorden bizonder elliptisch, en niet minder elliptisch het beeld dat in het afzonderlijke
woord is opgesloten. Zulk een woord is eigenlijk het gevolg van een vergelijking,

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 4

556
aant.

waarvan de eerste term is weggevallen. Nemen we een voorbeeld: een dichter
uit de oude school zal de ogen van een vrouw willen prijzen en zijn toevlucht nemen
tot een vergelijking: Uw ogen zijn gelijk een rimpelloze vijver... De twee termen
gescheiden door ‘is gelijk’. Een meer direct dichter zal dit niet meer geven onder
den vorm van een vergelijking, maar de vergelijking samenvatten in een beeld,
ontstaan uit de aaneenkoppeling van de twee termen, en zeggen: De rimpelloze
vijver van uw ogen... Mallarmé nu laat den term, die het ding van de werkelijkheid
noemt, eenvoudig wegvallen, en zegt: rimpelloze vijver, - het aan den lezer die het
geheel gedicht in zich opgenomen heeft, overlatend te raden dat er hier sprake is
niet van een werkelijken vijver, maar wel van de ogen van een vrouw. Daardoor
worden vele gedichten bijna als een rebus dien men moeizaam ontcijferen moet, als men er in slaagt, in dat ontcijferen, dan worden ze ineens doorschijnend klaar,
maar ... men slaagt er niet altijd in. Dit geldt niet voor de verzen uit de eerste periode,
die geen bizondere studie van het Mallarmees vereisen (Les fenêtres, L'azur, La
chair est triste, hélas...). Dan volgen prachtige ellipsen die dadelijk verstaanbaar
blijken, b.v. ‘Tel qu'en lui-même enfin l'éternité le change’ (waar de stof van heel
een rede in zit). Maar dan wordt de bedoeling om den naam van de werkelijke dingen
uit te schakelen stelselmatig doorgedreven en het gevolg is doorgaans duisterheid,
b.v. Surgi de la croupe et du bond... Een stuk dat tussen de twee manieren staat
en daardoor gemakkelijker genietbaar is en geschikt is voor openbare lectuur, terwijl
toch in Le vierge et le vivace... al het

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 4

557
typische van Mallarmé is. Men mag van eenieder niet eisen, dat hij dit genieten en
bewonderen zou, dat moet vanzelf komen, - maar wel mag men eisen, dat hij het
niet spottend en schokschouderend zou negeren; wel mag men eisen, dat hij er het
werk in eerbiedigen zou van een mens, die den hoogsten, wellicht een onmogelijken
droom van kunst heeft nagestreefd.

aant.

Derde les

Nu we in de vorige lessen een karakteristiek hebben gegeven van Rimbaud, Verlaine,
Mallarmé, de drie grote figuren die aan het hoofd van de nieuwe poëtische beweging
staan, zullen we nu overgaan tot het bloeitijdperk van de symbolistische dichtkunst,
in de jaren 1880 en het begin der jaren '90. Daar staan we voor heel een schare
talenten en mindere goden: het is niet mogelijk, hun allen recht te laten wedervaren,
ik moet mijn keus tot de meest typische beperken. Het zal hier dan best zijn,
vooreerst wat nader de gezamenlijke beweging te beschouwen, en daarna aan
enkele kooraanvoerders hun plaats in die beweging te wijzen.
Omtrent den naam ‘symbolisten’, voor de eerste maal in 1885 vermeld in een
artikel van Moréas, moet ik enig voorbehoud maken. Hij past niet op den grond van
de zaak, en hij sluit niet alle verschijnselen van die poëtische beweging in zich.
Het meest zichtbare kenmerk van de nieuwe poëzie, tegenover de parnassiaanse
is, dat ze zich minder uit door de duidelijk getekende lijn en den vasten als
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gebeeldhouwden vorm, dan door de poëtische middelen die verwant zijn met de
muziek. Maar dit nu slaat niet in gelijke mate op alle vooraanstaande dichters van
dien tijd, en willen we dieper dringen, dan merken we dat het nieuwe meer algemeen
zit in de meer directe en meer totale uitdrukking van het diepste gemoedsleven. In
de parnassiaanse kunst bleef de uitdrukking in den grond analytisch. De zogenaamde
symbolistische poëzie wil het dieper gemoedsleven uitdrukken, dat zich niet in
bepaalde omtrekken laat vangen, grijpt dus naar andere woorden dan die van het
intellect, naar rythmen en beelden die in zich den gehelen gemoedsinhoud
samenvatten, dat wil zeggen het bepaalbare gevoel samen mèt zijn onbepaalbare
atmosfeer. Joubert, de vriend van Chateaubriand, had dat enige geslachten vroeger
al aangekondigd: ‘Les beaux vers sont ceux qui s'exhalent comme des sons ou des
parfums’. In die gedachte is het symbolistisch evangelie reeds te vinden.
Maar waarom noemde men die nieuwe poëzie symbolistisch? Het symbool is
eigenlijk het rechtstreekse beeld (geen vergelijking of in bizonderheden uitgewerkte
allegorie), dat niet vraagt om nader te worden toegelicht of uitvoerig te worden
ontleed: het drukt niet uit, het stelt niet voor, maar het geeft slechts aan, door een
toespeling, het geheimzinnige dat op geen andere wijze gesuggereerd zou kunnen
worden. Ik moet vooreerst doen opmerken, dat niet alle dichters uit dien tijd dien
naam van symbolisten in zijn eigenlijke opvatting verdienen. Bij velen onder hen
beantwoordt hij toch aan een bizondere neiging, die verband houdt met dien drang
om de ziel met al haar halfbewuste en

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 4

559
onbewuste uit te drukken. Want wat wil het beduiden, als we zeggen dat die dichters
meer de ziel wilden uitdrukken dan hun gevoel of sentiment? Ziel betekent daar de
ruimere sfeer, waar onze afzonderlijke, bepaalde en meer voorbijgaande gevoelens
of sentimenten uit ontstaan. Het is de meer algemene en meer bestendige
ondergrond van onze gevoelens, datgene wat eenheid geeft aan onze
opeenvolgende gevoelens. Men zou dat kunnen noemen: den zin van het eeuwige
en oneindige in ons. Door die ziel voelen we 't verband van onze persoonlijke
gevallen met iets meer algemeens, en die ziel is trouwens niet zuiver-persoonlijk,
zij is het diepstof hoogst-menselijke dat vele mensen gemeen hebben. Laten we dit
op minder abstracte wijze toelichten: het verschil tussen een gewone
gevoelsaandoening en een zielsaandoening kunnen we begrijpen door hetgeen er
in ons gebeurt met onze mooiste herinneringen. Hebt U dat nooit gemerkt? U hebt
iets heel mooi gevonden en lief gehad, een landschap gezien in een begenadigd
uur van Uw leven, of een vrouwegezicht, of een Grieks beeld, wat weet ik... Ge hebt
het lief gehad en het dan lang in U omgedragen, er over nagedacht, het in U
gekoesterd door de herinnering, - ge hebt het in Uzelf herschapen door die mijmering,
door die innerlijke aanschouwing, en eindelijk bemerkt ge, dat het in U schoner
geworden is, dan het in de werkelijkheid was. Als U die werkelijkheid dan terugziet,
schijnt ze minder luister te hebben dan het beeld in U. Waarom? 't Is dat die zaak
zich langzamerhand ontdaan heeft van wat er toevalligs aan of rondom was, van
al waar ze mee samenhing maar dat toch van ondergeschikt belang was,
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al het ogenblikkelijke: de zaak heeft zich gelouterd. En tegelijkertijd heeft ze zich
verrijkt: want ze heeft iets ontleend aan al de staten van het innerlijk leven die ze
meegeleefd heeft. Doordat ze deel uitmaakte van Uw ziel, heeft ze eindelijk een
hogere werkelijkheid verkregen: ze is te gelijk rijker en zuiverder. Ze wordt gezien
onder de gedaante van het eeuwige, sub specie aeternitatis, ze wordt gezien in
verband met wat in ons eeuwig is. Ze kan dan wel individueel gekleurd zijn, maar
is in den grond niet strict-individueel meer. En als ze in de ziel gezien wordt in
verband met iets algemeens, dan wordt ze symbool van dat algemene. Een
vergelijking doet het verband zien van een ding met een gelijkwaardig ander ding,
maar een symbool doet het verband zien tussen een ding en het algemene waar
het slechts een teken van is, het eeuwig-wezenlijke waar het slechts een
voorbijgaand teken van is. Nemen we een bepaald voorbeeld van het gevoel dat
een dichter uitdrukken wil. Veronderstellen we, dat hij droef is, omdat hij zijn beminde
verloren heeft. Zolang hij dat gevoel onder zijn zuiver-persoonlijk aspect uitdrukt,
behoudt het iets anecdotisch. Op die wijze zou Musset het bij voorbeeld uitdrukken.
Schept de dichter echter uit de diepere ziel, dan vervalt al dat anecdotisch-individuele,
het beeld van zijn geval wordt een symbool dat ons iets algemeners suggereert,
het oneindige van de liefde of den dood, noch anecdotisch, noch discursief.
Vandaar dat de symbolistische dichter aan de dingen op zichzelf, die de
werkelijkheid uitmaken, minder belang hecht: ze zijn hem alleen beelden van een
hogere wezenlijkheid. Hij staat niet onder den dwang van die
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dingen, zoals de realist, neen: hij stelt zich als meester van de vormen der
buitenwereld, omdat hij een kunstwerkelijkheid schèpt van uit zijn ziel, zijn vrije
verbeelding. En hij zal niet, zoals de Parnassiaan, hangen aan de uiterlijke
schoonheid, de schoonheid van de volmaakte uiterlijke vormen, maar hij zal eerder
trachten, verder dan dien vorm, het mysterie te doen voorgevoelen dat zich achter
en rondom alle vormen uitstrekt. Hij verruimt alle dingen door den droom. Daar hij
dus niet het eindige voorstellen wil, maar wel het oneindige suggereren, zal hij de
poëtische uitdrukking opvatten als zijnde lyrisch, te gelijk woord of denkteken én
muziek. Het is hier de plaats om te herinneren aan den machtigen invloed dien
Richard Wagner op de symbolistische dichters had, en het is ook geen toeval, dat
velen onder hen zich zozeer aangetrokken voelden door de kunst van de Engelse
praeraphaëlieten, die ook het realisme door den droom hadden overwonnen, of
althans een vergeestelijking van de kunst nagestreefd hadden.
Het wijken van den mooi-afgelijnden vorm voor de muziek had nu ook voor gevolg
dat tot een prosodische omwenteling werd overgegaan. Met de symbolisten werd
het zogenaamde ‘vrije vers’ geboren. Uit reactie tegen het parnassianisme verwierp
men nu allen uiterlijken regel. Niets natuurlijkers dan die reactie: in de parnassiaanse
school werd zulk een gewicht aan den uiterlijken vorm en aan het rijke rijm gehecht,
dat de kunst wel eens groot gevaar liep van niet anders meer te zijn dan een oefening
in versificatie. Nu werd daartegenover deze andere opvatting gesteld: het vers,
zijnde schepping vanuit de aandoening, moet niet gehoorzamen

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 4

562
aant.

aan een uiterlijken regel, maar alleen aan de innerlijke vormingsmacht van de
aandoening. Het moet niet van buitenaf geboetseerd worden, maar onder den drang
van de aandoening zichzelf modeleren van binnenuit, door den innerlijken rythmus.
Vandaar het vrije vers, dat zo veel of zo weinig lettergrepen inhoudt als de dichter
het verkieslijk acht, terwijl de afwisseling van korte en lange verzen en rijmen of
assonanties (want het rijm hoeft helemaal niet ‘rijk’ meer te zijn) alleen bepaald
wordt door het spel van de melodie. - Verlaine en Mallarmé zijn altijd afkerig van
het vrije vers gebleven, maar bij sommigen van hun discipelen verschijnt het
omstreeks 1886, bij Jules Laforgue, Gustave Kahn, Jean Moréas, Viélé-Griffin. Iets
later volgden H. de Régnier en Emile Verhaeren. Sommige dichters van belang
lieten zich niet meetronen, bij voorbeeld Albert Samain, die de oude prosodie getrouw
bleef, terwijl enkelen van de eerste voorstanders van het vrije vers afvallig werden
en tot de traditionele metriek terugkeerden: dit was het geval met Moréas en de
Régnier. Het is opmerkelijk, dat Moréas, die in 1886 het manifest van het symbolisme
in het bijblad van de Figaro had afgekondigd, vijf jaren later zich opwierp als stichter
van de Ecole romane, (met onder meer Ch. Maurras en M. du Plessys), die haar
heil zocht in het aanknopen bij de echte Franse traditie van Ronsard en de Pléiade,
- wat wel eens op navolging en manierisme uitliep.
Dit is slechts een episode in de geschiedenis van de poëtische ontwikkeling van
dien tijd. Het is me hier niet mogelijk, die geschiedenis anders dan in zeer brede
trekken te schetsen. Vooral sedert omstreeks 1886
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treedt het symbolisme duidelijk te voorschijn, geeft dan den indruk van een
gezamenlijke beweging, die voortaan op den voorgrond staat, en het hele poëtische
gebied heeft veroverd. De tijdschriften waarin de nieuwe dichters zich bij elkaar
scharen zijn zeer talrijk; in de eerste plaats moeten genoemd worden: Lutèce
(1883-86), waaraan Moréas, Laforgue, Régnier, Griffin meewerkten, - dan La Vogue,
La Revue indépendante, Le Décadent, andere nog. Sedert het einde van 1889 was
het leidend orgaan Le Mercure de France. Een tiental jaren lang was dat geslacht
alleen meester van het terrein, naast de erkende meesters: den verlopen Verlaine
en den hermetischen Mallarmé. Als de meest typische dichters onder die grote
schare, die zoveel verscheidenheid biedt, noem ik Emile Verhaeren (1855-1916),
die hier alleen in aanmerking komt met het werk uit zijn eerste periode (1883-1895),
Moréas (1856-1910), Laforgue (1860-1887), van Lerberghe (1861-1907) en de
Régnier (1864). Onder de vooraanstaande dichters van iets minder betekenis (naar
mijn oordeel althans), waar ik uit gebrek aan tijd over zwijgen moet, zou ik toch nog
willen vermelden: A. Samain (1858-1900), G. Kahn (1859), F. Viélé-Griffin (1864).
Het is opmerkelijk, dat van die acht dichters slechts drie onvervalste Fransen zijn:
Laforgue, Samain en Régnier, - al is Laforgue van Franse ouders geboren te
Montevideo in Uruguay, waar hij tot zijn achtste jaar verbleef. Verder was Kahn een
Israéliet uit Metz, Verhaeren en van Lerberghe waren Vlamingen, Moréas een Griek
en Viélé-Griffin een Amerikaan uit Norfolk in den staat Virginia, U.S.
Het is dat hele dichtersgeslacht wel eens aangewreven,
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dat het onder vreemde invloeden de Franse klaarheid en de Franse tucht prijsgaf.
Wat er van zij, en waaraan men dit ook toeschrijven moge, zeker is, dat, indien die
symbolisten geen toonbeelden van Latijnse klaarheid zijn, zij evenmin voor
vertegenwoordigers van de Latijnse vreugde mogen doorgaan. Er heerste in die
tijden een beslist pessimistischen toon, waaraan alleen de Amerikaan Viélé-Griffin
enigszins ontsnapte. (Ook bij de meesten geen overgave aan de vrouw.)
Het zij me veroorloofd, het werk dat Verhaeren in die periode voortbracht eerst
in de volgende les in verband met zijn gehele persoonlijkheid te beschouwen, en
thans slechts een korte karakteristiek te geven van de vier andere dichters die me
naast hem, hoezeer ze van elkaar ook verschillen, als de grootste en de meest
kenschetsende van dat geslacht schijnen te zijn.
Jean Moréas, zoals gezegd, was een Griek; zijn echte naam (want Moréas was
een pseudoniem) klonk ongemeen vreemder: hij heette eigenlijk
Papadiamantopoulos. Blakend van geestdrift voor de Franse poëzie had hij zich al
heel jong voorgenomen een Frans dichter te worden en nauwelijks zestien jaar oud
kwam hij van Athene naar Parijs over, reisde daarna ook een tijd in Duitsland,
vestigde zich eindelijk voorgoed te Parijs, waar hij, op de ‘rive gauche’, meer dan
een kwarteeuw lang een zeer bekende en eigenaardig-pittoreske figuur was: type
van den lyrischen dichter, die slechts in zijn droom en voor zijn droom leeft, en in
het leven slechts bestaanswaarde hecht aan het mooie vers. In alles het tegendeel
van een philister leidde hij nochtans een zeer geregeld leven, in dien zin dat hij al
zijn nachten doorbracht
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in café's, pratend over literatuur of verzen opzeggend, en altijd stipt tussen zes en
zeven naar bed ging. Zijn eerste boek, Les syrtes, verscheen in 1884: daar merken
we nog veel invloed van Baudelaire en Verlaine, maar met toch al iets zeer
persoonlijks in de nieuwheid van sommige waarnemingen en rythmen. In 1886
kwam Les cantilènes, waardoor hij als een der voornaamste leiders verscheen van
de symbolistische beweging, die hij in een geruchtmakend manifest voorstond. Le
pélerin passionné, in 1891, vestigde voorgoed zijn roem. Hij had zich toen juist
afgescheiden van de symbolistische groep en het vrije vers om de Romaanse school
te stichten, die, zoals gezegd, naar de traditie van de Franse renaissance, Ronsard
en de dichters der Pléiade, teruggreep. Thans lijkt dat alles voorgoed in het verleden
verzonken, manifesten en beschouwingen zijn dood en er blijven slechts wat mooie
verzen over. Moréas liet zich trouwens, gelukkig voor hem, niet gevangen nemen
in zijn eigen theorieën, en steeg tot het echt klassieke (Malherbe en Racine) in Les
stances, ongetwijfeld zijn meesterwerk (1899-1901). Daar gaf hij poëzie waarbij
men er helemaal niet meer aan denkt tot welke school, tot welke strekking, tot welken
tijd de dichter behoort. Poëzie waarin alleen nog het onsterfelijke gemoed zich op
klassieke wijze uit, dat wil zeggen op de meest eenvoudig-verhevene, treffend door
de strengheid van den stijl én de breedheid van de harmonie, werk van een volrijpen
geest, die beschikte over het talent van een zeer groot meester. Een vaste en droeve
blik op de wereld, met geloof in zijn genie. Alles bijeen genomen: hij heeft nooit een
vers geschreven dat niet van een lyrisch
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dichter zijn zou. De eenheid van zijn wezen staat er borg voor. Als bewijs gelde Les
marronniers (die manier!), Les morts...
Albert Samain. Een stille in den lande, mooi voorbeeld van eenvoud en
oprechtheid, en kalmen doordrijvenden wil in het volbrengen van zijn werk, trots al
de moeilijkheden die zijn bestaan niet gespaard bleven. Te Rijsel geboren (1858),
uit een familie van kleine burgers, reeds op veertien jaar en een half oud van school
genomen (na den dood van zijn vader), om zijn brood te verdienen, zijn moeder te
helpen en nog drie jongere kinderen. Later, drie en twintig jaar oud, kwam hij met
zijn moeder te Parijs wonen en werd er beambte aan het stadhuis. Er gebeurt niets
in zijn leven, dan dat hij altijd te strijden had met die halve armoede, moedig
gedragen, en met een slepende ziekte, die nog verergerde toen zijn moeder stierf
en hij daar onzeggelijk onder leed. Hijzelf overleed een paar jaren later, kalm, zonder
doodstrijd, - een dood zo stil als zijn leven geweest was. Hij was altijd schuchter en
teruggetrokken geweest, ver van alle literaire kuiperijen, zo belangeloos als maar
kan, altijd naar eigen wens op den achtergrond blijvend. Het is alleen op aandringen
van zijn vrienden, dat hij zijn verzen uitgaf. Het succes trok hem niet aan. Hij was
de bescheidenheid zelve. Hij was uiterst verwonderd, dat men in zijn gedichten
belang stellen kon. Zijn drie voornaamste verzenbundels (1893-1901) zijn: Au jardin
de l'Infante, Aux flancs du vase en Le chariot d'or.
Bij hem geen verbluffende en overweldigende nieuwheid. Hij heeft niets
uitgevonden, niets ontdekt, - hij heeft het Franse vers genomen zoals het was in
zijn tijd,
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of gelijken afstand van verouderde sleur en van avontuurlijke stoutheid. En juist
door den tact waarmee hij dat deed is hij toch een centrale figuur onder de dichters
van zijn tijd, en een zelfstandige persoonlijkheid. Hij bezat in de hoogste mate die
deugd: de volkomen oprechtheid, en dat maakt van hem een van de Franse dichters
waar men het meest genegenheid en eerbied voor voelt. Sommige van zijn verzen
hebben die schoonheid, die ze buiten alle voorbijgaande scholen stelt. Men herkent
altijd zijn stem onder al de andere, - een zuivere, ernstige stem, ingetogen en
vertrouwelijk, waar de ziel in leeft, met daarin als de echo van een verren snik. Een
stem in den stillen avond, den stillen avond, als de mens weer zichzelf wordt, na
het geraas van den dag, als het stof van den dag wegvalt van de ingetogen ziel, en
alle dingen rondom ons mooier en inniger worden. Stem van een gekwetste ziel,
met soms een engelachtige trilling in, boven de smart uit, en waarin dan alles leeft
wat men raadt en voorgevoelt, maar niet bepaald uitdrukken kan, de vage drang
van onzen droom, de goddelijke avondschemeringen van het hart, de onmerkbare
deinende rust en onrust van de eenzame mijmering, met, b.v. in Elégie, iets
vrouwelijks en kwijnends in het gefluister van het zielemysterie.
Henri de Régnier (geboren 1864), die zoals Samain de zuiverste Franse traditie
vertegenwoordigt, is zo niet de grootste, dan toch, met Verhaeren, de meest
beroemde dichter van dat geslacht. Verzen van hem verschenen sedert 1885, maar
het is eerst met zijn Poèmes anciens et romanesques in 1890 dat zijn
oorspronkelijkheid geopenbaard werd. Daarop volgden onder meer Aréthuse
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(1895), Jeux rustiques et divins (1897) en verscheiden andere bundels meer, tot
La sandale ailée (1907), waarna de Régnier voornamelijk verhalen in proza
geschreven heeft. Met onfeilbaren smaak en wijs inzicht begaafd heeft hij veel
bijgedragen tot een gezonde ontwikkeling van het vrije vers, zonder evenwel het
traditionele vers ontrouw te worden: hij heeft het vrije en het regelmatige vers
afwisselend gebruikt, maar gaandeweg toch weer blijk gegeven van een voorliefde
voor het regelmatige vers. Twee meesters hadden gelijkelijk invloed op hem: J.M.
de Hérédia, de typische Parnassien, wiens dochter hij gehuwd had (Gérard
d'Houville) en Mallarmé. Zijn verzen treffen door den adel van hun brede én delicate
vloeiing, hun geheimzinnige harmonie vol schakeringen, diep in ons dringend door
hun samenklank van geest en droom, en door de tederheid van hun fieren weemoed.
(La voix.)
U voelt de verwantschap tussen de dichters van wie Ik U vanavond verzen heb
voorgelezen. Bij allen hebt U denzelfden adel, denzelfden stillen weemoed van het
bezonken innerlijk leven: ik denk aan Rodenbach. In de volgende les zou ik U dan
bekend willen maken met de dichters uit dat geslacht die stouter naar het nieuwe
hebben gegrepen, in meer bewogen hartstocht soms.

Vierde les
In de vorige les beproefde ik, U een algemeen beeld te geven van de symbolistische
dichtkunst, zoals die meester was van het terrein tussen de jaren 1875-1895, en
onder
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de voornaamste dichters die als de leidende geesten van de beweging en als
haar hoogste vertegenwoordigers mogen beschouwd worden, - allen geboren tussen
1855 en 1865, - sprak ik U vooreerst van die groep, Moréas, Samain, de Régnier,
die minder los waren van de traditie, en met elkander verwant door denzelfden
gevoelstoon, een edelen, fieren, stillen, ingetogen weemoed. Thans zullen we
overgaan tot die meer oorspronkelijke dichters, die met beslister durf naar nieuwe
verbeeldingsvormen grepen ter uitdrukking van nieuwe gevoelsschakeringen. En
dan staan we in de eerste plaats vóór hem, dien ik voor de eigenaardigste en ook
meest typische figuur van heel dat geslacht houd, en van wien ik maar liever dadelijk
bekennen wil, dat er geen is wien ik zoveel liefde toedraag, een partijdige liefde, die
ongaarne critiek verdraagt. Ik bedoel Jules Laforgue.
Jules Laforgue was in i860 te Montevideo in Uruguay geboren, van Franse ouders.
Acht jaar oud kwam hij naar Parijs over. Toen hij als achttien-negentien-jarige
jongeling verzen begon te schrijven, leefde hij daar in de wereldstad alleen, zeer
teruggetrokken, met veel stille dromen en bizonder weinig geld. We leren zijn leven
en karakter uit zijn brieven kennen, voornamelijk die aan zijn zuster, en hij verschijnt
ons daar als een verrukkelijk lieve, tedere ziel. Ik wil niet beweren, dat zijn werk
dààrom nu zoveel hoger zou staan. Eerbare en sympathieke poëten die
onbeduidende verzen maken blijven ten slotte onbeduidende poëten, en als men
aan J.K. Huysmans zo iemand aanbeval, zei die heel zacht: ‘Dat hij maar liever een
moordenaar ware!’ En het is ook volkomen het recht van een hartstochtelijke natuur
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om zich wel eens aangetrokken te voelen door een van die schilderachtige en
uit-den-band-springende zonderlingen, die hebben, zoals Verlaine het zei: ‘un beau
vice à tirer comme un glaive au soleil.’ Maar ik wil maar zeggen, dat het toch bizonder
verfrissend aandoet, als men onder die bent van Parijse literatoren een zo
innemend-fijne figuur als Laforgue ontmoet. Een en twintig jaar oud werd hij uit zijn
armoede gered door een aanstelling als lezer bij de Duitse keizerin Augusta. Hij
bekleedde dat ambt vijf jaren lang (1881-86), maar liet het dan varen om met een
arm Engels meisje te trouwen, dat te Berlijn privaatlessen gaf. Het jonge paar kwam
te Parijs wonen, maar Laforgue leed aan de tering. In zijn uiterst behoeftige
omstandigheden kon hij zich natuurlijk niet goed genoeg verzorgen, en hij was nog
niet acht maanden gehuwd, toen hij stierf, 27 jaar oud. Zijn jonge vrouw volgde hem
enkele maanden nadien. Er blijven van hem zijn gedichten en een bundel dichterlijke
verhalen in proza, Les moralités légendaires. Weinige boeken zijn me even lief,
maar ik mag er hier niet over uitweiden, want waar zou het heen moeten, als ik
buiten de verzen nog het poëtisch proza in mijn programma moest opnemen: er
kwam geen eind aan deze lessen!
Laforgue is het type van den intellectueel in de jaren '80, de man die veel heeft
gereisd en gezien, menig museum en menige bibliotheek heeft bezocht, belang
gesteld heeft in alle soorten van kunst en alle richtingen van de wetenschappelijke
en de wijsgerige gedachte. De moderne mens die in zich de herinnering aan alle
beschavingen draagt en zodus het worstelperk van alle
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tegenstrijdigheden is geworden, lijdend vooral aan die grote tegenstrijdigheid in
zich! het verstand ziet scherper dan ooit, de zenuwen hebben zich verfijnd en zijn
gevoeliger dan ooit, de wereld van de natuur en van den geest is groter geworden
en het verlangen om die hele wereld te omvatten is onstuimiger dan ooit, maar de
gevoeliger zenuwen brengen meer leed mee, het scherpere verstand brengt meer
twijfel mee, en de twijfel verlamt den wil. En hoe vuriger het verlangen, hoe pijnlijker
het gevoel van onmacht. Hamlet!
Bedenkt daarbij dat dit drama zich afspeelt in iemand die behept is met een zeer
teder, een bijna kinderlijkteder gemoed. De natuur van Laforgue was zeer
samengesteld, ingewikkeld. Meer dan onder de tegenstrijdigheid tussen gedachte
en daad leed hij onder de tegenstrijdigheid tussen zijn minnend hart, dat alles door
liefde zou willen bestendigen, en het besef dat alles wellicht maar één grote illusie
is, dat de beeldingen van onzen geest slechts een vluchtig gebaar zijn op de
oneindigheid van het mysterie, ons bewustzijn slechts een luchtbel op de zee van
het onbewuste.
Geen ander dichter heeft die idee van het onbewuste een grotere rol laten spelen.
Zij had zich in hem ontwikkeld onder den invloed van de Duitse wijsbegeerte, die
hij te Berlijn had leren kennen, - Schopenhauer, von Hartmann. Geen ander dichter,
na Rimbaud, - en diens tijdgenoot Tristan Corbière, den schrijver van Les amours
jaunes (1873), van wien ik hier niet heb kunnen spreken, uit gebrek aan tijd, maar
met wien Laforgue wellicht nog meer verwant was dan met Rimbaud, - geen ander
dichter na Rimbaud had zo zijn kunst uit
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het onbewuste laten opbloeien, trachtend den zielsinhoud rechtstreeks weer te
geven, buiten de gewone logische verhoudingen, veeleer als onmiddellijk synthetisch
beeld. Laforgue werkt vooral met beelden-notaties die gegeven worden zoals ze
opgekomen zijn, niet altijd aan elkaar gesnoerd door het verband der gedachte,
maar altijd met de trilling in zich van den afgrond van mysterie waar ze uit opgekomen
zijn.
Die trek naar het onbewuste openbaart zich onder meer in zijn opvatting van de
vrouw. Zijn zin voor het kuise, het tere, doet hem de vrouw bijna uitsluitend zien als
jong meisje, een kinderlijke Eva, met al de gevaren die in haar ongerepte geheimenis
zitten, - het Ewig-Weibliche is hem vooral het onbewuste, waar de man met zijn arm
verstand en zijn arme vijf zinnen niet wijs uit wordt, en waarin hij met zijn droom is
prijsgegeven aan de stromingen van een onbekend fatum.
Uit die tegenstrijdigheid van het bewuste en 't onbewuste, en van gevoel en geest,
ontstaat nu bij Laforgue dat ander element, dat van zo grote betekenis in zijn werk
is: de ironie. Ironie van den geest: niets is zeker, en alles is slechts voorbijgaande
schijn, - niets moet dus ernstig opgenomen worden. Ironie ook van het gevoel: zoals
bij Heine is ze dikwijls een soort van schaamte, waarachter het leed zich verschuilt,
de glimlach die omtrent den traan bedriegen wil. Zoals Victor Hugo van Baudelaire
getuigde, dat hij ‘un frisson nouveau’ had gebracht, zo heeft men ook, naar aanleiding
van Laforgue, van ‘un sourire nouveau’ mogen spreken. En in de ironie van dien
glimlach is er ook, zoals gezegd, de tegenstrijdigheid van gevoel en geest bij
Laforgue:
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voor zijn gevoel is het leven alles, - voor zijn geest is het niets. Zo heeft hij een
fijnen zin voor de tegenstellingen in ieder feit, neen en ja door allerlei schakeringen
in elkaar vloeiend. Hij bezit dien bizonderen humor, die ontstaat uit het zien van
verscheiden plans in ieder verschijnsel. Die ironie verscherpt zich wel eens tot
spottende parodie, kunstenmakerij, dansen op de gespannen koord, vermomming
van een diep-tere gevoeligheid onder een zotskap, kwajongensscherts waar een
tragische snik in breekt. Een Pierrot die op een jammerend-lachend draaiorgel
speelt.
De indruk van dat zichzelf voor den gek houden wordt nog versterkt door het
verrassende van de beeldspraak. Laforgue grijpt naar het meest treffende beeld,
buiten alle conventie om, al liggen in het werkelijke leven de zaak en het beeld soms
nog zo ver van elkander af. Die beelden wisselen elkaar sprongsgewijs af, en
verrassen dan nog door hun ongegeneerd modernisme: daar niets ernstig moet
opgenomen worden, is er geen reden meer om bij voorkeur het edele beeld te
gebruiken, integendeel, er mag gegrepen worden naar de beelden uit de nieuwste,
dagelijkse, laag-bij-de-grondse werkelijkheid. Dat impressionistisch modernisme
had zijn oorsprong bij de gebroeders de Goncourt, die Laforgue zeer bewonderde,
en waar hij het in symbolistischen zin gebruikte, had hij ook wel den invloed van
Rimbaud en Corbière ondergaan, maar feitelijk gelijkt hij toch op niemand anders.
En hem is geheel eigen die luchtige lichtheid van toets, die zulk een charme verleent
aan al wat hij schreef, de lichtheid van een Ariël, die droevig zou zijn maar speels
zwevend boven zijn smart, zichzelf
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bedwelmend door het grillig gedartel van zijn verbeelding.
De lezer die niet véél van Laforgue houdt, zal wel eens in zijn vorm gehinderd
worden door dat zeer onbezorgde, dat zich alleen door de fantasie laat leiden, en
die fantasie is trouwens niet altijd zo makkelijk te volgen, wegens haar ellipsen en
verkortingen, en doordat ze zich meer uitdrukt door toespelingen dan door
uitgewerkte voorstellingen. Er is geen dichter die verder van het gebonden
discursieve af staat. En dezelfde onbezorgdheid treft men in het vers aan, dat
volkomen vrij geworden is, zich helemaal niet meer bekreunt om regelmatige lengte
of zuiver rijm, maar alleen zijn innerlijke tekening volgt. In het Franse vers was er
nog altijd iets van een ijzerdraad, waarrond de zin zich wond: bij Laforgue is die
ijzerdraad geheel verdwenen. Ik lees u Notre petite compagne voor, uit Des fleurs
de bonne volonté en L'hiver qui vient uit Derniers vers.
Charles van Lerberghe (1861-1907) is enigszins met Laforgue verwant, door die
grote liefde voor het zuivere, kinderlijke, waarin de mens zijn langverloren paradijs
tracht terug te vinden. Maar bij hem heeft het ingewikkeld-menselijke en de ironie
plaats gemaakt voor den allenigen droom.
Van Lerberghe heeft zich nooit in het gewoel van het Parijse leven gemengd. Te
Gent geboren was hij een schoolmakker van Maurice Maeterlinck en Grégoire Le
Roy, kwam zich later te Brussel vestigen, waar ik het voorrecht had veel met hem
om te gaan. Hij was bizonder schuchter, mensenschuw, leefde zeer stil en
teruggetrokken. Hij reisde wat, woonde een tijdje te
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Londen, te München, te Rome, te Florence, ging zich dan weer opsluiten in het
kleine stadje Bouillon in de Ardennen. Maar, vijfenveertig jaar oud, werd hij aangetast
door een geestesziekte en overleed één jaar nadien in het St. Jansgasthuis te
Brussel, datzelfde gasthuis waar Baudelaire gelegen had, en Rimbaud verpleegd
werd, en de Vlaamse dichter Prosper van Langendonck gestorven is.
Van Lerberghe had in 1889 een klein drama uitgegeven, Les flaireurs, dat sterk
aan L'intruse van Maeterlinck doet denken, maar lang vóór L'intruse geschreven
was. Doch hij verdient een allereerste plaats door de verzen van twee bundels:
Entrevisions (1898) en La chanson d'Eve (1904). Weinige dichters zijn beter dan
Van Lerberghe geschikt om het wezen van het symbolisme toe te lichten. Hij was
gedreven door een ideaal van zuivere schoonheid, schoonheid van ongerepte jeugd
door het licht van de ziel beschenen en zo dan verplaatst in de sfeer van het eeuwige.
Die schoonheid, de natuurlijke staat vóór alle erfzonde, is als gesluierd door een
nevel van licht, wit en goud. Waar hij zijn dromen weefde en die dromen zich
verdichtten tot de figuur van het reine kind-meisje, zweefde hem wel iets voor van
het meest delicate wat de Engelse praeraphaëlieten hadden voortgebracht. Hij
omgaf dat met beelden van dageraad, lente, rozen, lichtende stilte. De woorden bij
hem zijn maar aanduidingen van wat alleen in het stilzwijgen der ziel kan vermoed
worden. Met de bizondere kiesheid van een Mallarmé zegde hij de dingen niet, maar
suggereerde die bij wijze van toespeling, wekte stemmingen door de geheimzinnige
fluisterspraak van het symbool.
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Als U zich herinneren wilt, wat ik in de vorige les zei over de ziel als de hogere
eenheid van die wereld waar onze bizondere gevoelens en ontroeringen uit ontstaan,
dan is er wellicht geen dichter die meer dan Van Lerberghe verdient dichter van de
ziel te worden genoemd: cf. Dans une barque d'Orient...; De mon mystérieux
voyage...; Entre les biches et les daims ...
Er is geen grotere tegenstelling mogelijk dan tussen Van Lerberghe en dien
anderen Vlaming die ook mijn vriend was, Emile Verhaeren.
Onder al de dichters van dat geslacht neemt hij een afzonderlijke plaats in, door
dàt éne dat hij bezat: den hartstocht. De hartstocht doet zijn geweldige stem boven
den stillen zang van al de anderen uitklinken.
Hij was in 1855 geboren te St. Amands op de Schelde, tussen Gent en Antwerpen.
Zijn ouders spraken Frans en het Frans was eigenlijk zijn moedertaal. Vanavond
wens ik alleen van zijn eerste periode te spreken, de verzen die samenvallen met
den bloeitijd van de symbolistische school, en die een sterk individualistisch karakter
dragen.
Ik zal maar gauw heenstappen over zijn eersten bundel, Les Flamandes, van
1883, die met het symbolisme en de nieuwe poëzie niets te maken heeft. Verzen
van brutaal realisme, waarin hij het Vlaamse land en het Vlaamse boerenleven
bezingt, een triomf van het vlees, bruisend en gloeiend van zinnelijkheid, in zware
alexandrijnen, die alleen van een schilder zijn. Maar het is al Verhaeren, met al zijn
wildheid, met die overdrijving die hem natuurlijk was. En ineens dan, 1886, die
tegenhanger, Les moines: de andere pool, de droom van het gekloosterd leven,
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de ziel boven het getemde vlees reikend in haar eenzaamheid naar het absolute
onstoffelijke, maar toch altijd met hetzelfde geweld, en daaronder soms de
gesmoorde stem van een storm. Daar is al die Verhaeren, die nu een toppunt van
zijn werk zou bereiken in de tragische trilogie van de volgende jaren: Les soirs, Les
débâcles, en Les flambeaux noirs (van 1887 tot 1890).
Hij blijft er zeker de Vlaming met het dronkene schildersoog, badend in kleuren,
voortdurend den schok van de sensaties ondergaand. Maar naarmate hij nu meer
het dieper innerlijke leven tot uitdrukking prangt, wordt zijn rythmus losser gemaakt
door de muzikale uitbeelding. Geen subtiele muziek zeker; een klankrijke, vol gedaver
van passie, onrustig, hijgend, tuk op het romantisme van het rijke, karbonkelend
woord, en zwelgend in een overvloed van beelden, geweldig en rijzend soms als
grote blokken op de machtige beweging van een klotsende branding.
Verhaeren zijn gebaar is fors, breed, ‘immense’, - een woord waar hij een
voorliefde voor heeft, - dan opeens bruusk en abrupt. Hij is een Barbaar in een
oververfijnde beschaving, een Barbaar vol ontbreidelde kracht, steigerend in passie.
Zijn karakter is het paroxysme. Altijd zoekend, door elke stoutheid aangetrokken,
worstelend door alle tegenstellingen heen met altijd dezelfde grondkracht in zich;
hij drinkt de sensaties met volle teugen, vervormt die in zijn verbeelding, verscherpt,
reuzengroot, met fel verhoogde kleur, vlammend, rood en goud in duister en
bliksemende klaarte. Hij is in de hoogste mate een visionair, een verbijsterde:
halluciné.
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Ik wees U bij haast al de dichters uit dat geslacht op een bizondere
zwaarmoedigheid, een levensmoeheid soms, dien ontgoochelden geestestoestand
dien men ‘fin de siècle’ noemde, het leed van den twijfel en van de weggezonken
hoop, de droefheid van de vereenzaming in een maatschappij vol tegenstrijdigheden:
bij Verhaeren heeft zich die geestestoestand geëxalteerd tot verscheurenden
hartstocht, de kwijnende ziekte is een jagende koorts geworden, het stille getreur
in de avondschemering slaat op tot een kreet van wanhoop, vlijmend, als een mes.
In die trilogie hebben we de crisis van den geest die werkelijk den dood heeft
geproefd, door zijn twijfel vermolmd, tegen zichzelf worstelt in zijn hel, met het
onmetelijke mysterie van het al rondom zich. En het eigenaardig-nieuwe nu is dat
die geest, om toch overwinnaar te blijven, om zijn trots overeind te houden, zichzelf
tot beul wordt, zijn angsten opzweept, zichzelf geselt met zijn al te groot en onmachtig
verlangen, en stelselmatig den waanzin in zich aankweekt, om dan het vlees en de
gedachte die hem lijden doen, tenminste zelf te doden, in een wild verlangen naar
het niet-zijn.
In Les soirs hebben we nog de neerdrukkende moeheid, de duisternis waar de
ziel in gedompeld is. Daar lokt de waanzin hem reeds:
L'absurdité grandit comme une fleur fatale
...
Je veux marcher vers la folie et ses soleils

Dit ontwikkelt zich in Les débâcles: ik lees het eerste stuk, zoals het oorspronkelijk
geschreven werd, met ook
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de verzen die hij later, ik weet niet bepaald waarom, heeft uitgeschrapt, en slechts
voorkomen in de eerste, uiterst zeldzame uitgave, op honderd exemplaren gedrukt:
O la folie! - et la cloche tragique...
Les flambeaux noirs (Départ) branden op de katafalk van zijn ziel.
Nog eenmaal zal hij zich plots oprichten, in de hoop op een geweldige revolutie,
waar hij tenminste in een laatst oplaaien van wilskracht den dood zou vinden: La
révolte. Maar dan gaat het niet-zijn over hem toe, en het is weer in die stad die
overeenstemt met zijn eigen zielenacht, het sombere Londen, dat hij zijn dode rede
nu heendrijven ziet op den zwarten stroom: La morte.
Na de geweldige overspanning van die crisis was Verhaeren als gebroken. Maar
stilaan ging hij weer genezen. De volgende jaren waren kalmer. Er kwam een
kentering in hem. En een soortgelijke kentering merken we dan in de hele Franse
poëzie. De dichters van het geslacht dat we in deze twee lessen hebben zien
voorbijtrekken waren in zichzelf opgesloten, ze groeven in zichzelf, in hun
individualistische vereenzaming overgegeven aan een verdovend pessimisme. Nu
kwam de reactie: Verhaeren in de eerste plaats, en de dichters van een nieuw
geslacht dat rondom hem oprees, redden zich uit die dodende zwaarmoedigheid,
dien twijfel en die wanhoop: met meer levensenergie geladen braken ze de muren
door die hen van de buitenwereld scheidden, ze keken weer rondom zich naar het
leven, naar hun medemensen: hun ogen en hun gevoel gingen weer open voor de
wereld der maatschappij en de wereld der eeuwige natuur. Dit te schetsen zal mijn
taak zijn in
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mijn volgende en laatste les, waarbij ik dan ook een beeld zal trachten te geven van
den huidigen toestand der Franse poëzie, indien U zo vriendelijk wilt zijn me tot het
eind van dezen cursus te volgen.

Vijfde les
In de twee vorige lessen hebben we het geslacht van de zogenaamde symbolistische
dichters beschouwd, dat vooral in de jaren 1885 à 1895 ongeveer, meester was
van het poëtische terrein in Frankrijk. Het is U niet ontgaan, dat dat geslacht een
eigen karakter had. Buiten de grondtrekken die het zuiver-poëtisch kenmerk van
het symbolisme zelf zijn, hadden die dichters, trots al hun verscheidenheid, een
zekeren toon, een zekere geesteshouding gemeen: zij waren zeer individualistisch
gestemd, en dat individualisme ging gepaard met een nogal pessimistische
levensbeschouwing.
Maar omstreeks het midden van de jaren '90 wordt een kentering zichtbaar. De
‘fin de siècle’, die men gelijk stelde met ‘décadence’, kenmerkte zich juist door een
nieuwe opgolving van breder leven. Dat breder leven kenmerkte zich bij den een
anders dan bij den ander. Het is al opmerkelijk, dat sommige aanvoerders van de
symbolistische school, die de ontwikkeling van het vrije vers hadden begunstigd,
zoals Moréas en de Régnier, in dien tijd weer beslist naar het regelmatige vers
overhelden, weer teruggrepen naar een Franse traditie. De ‘Ecole romane’ van
Moréas was daar het duidelijkste teken van. Dat was zeker niet het geval
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met alle dichters, velen onder de ouderen en nieuweren, bleven een vrijere
verstechniek voortrekken; het verschijnsel waar ik hier op wijs, slaat dus alleen op
een deel van de toenmalige Franse poëzie. Maar ik meen dat het verschijnsel toch
zijn betekenis heeft: een teruggrijpen naar een traditie veronderstelt juist een
vermindering van het individualisme. Ik geloof dat een dichter die zijn
individualistische uitzondering wil uitdrukken, een voorkeur hebben zal voor een
zeer vrijen vorm, terwijl hij, naarmate hij meer het algemene zoekt, een voorkeur
zal hebben voor een meer classieken vorm. Wat er van zij, of de dichters nu in vrije
of in regelmatige verzen schrijven, bij haast allen wordt men omtrent dien tijd dit
gewaar, dat ze uit de woestijn van hun vereenzaming willen trekken, en dat ze
meteen weer vatbaar worden voor levensvreugde, of althans meegaan met de alom
gevoelde levenskracht. Hetzelfde vindt plaats in de Hollandse poëzie. Een exclusief
individualisme kan zich niet lang staande houden. Wie zich in zichzelf opsluit, moet
al heel sterk zijn om niet te verdorren. Een mens leeft toch in de maatschappij, dat
is de moeder-aarde waar hij zijn sappen uithaalt, om die in zich te verwerken. Als
hij als door een wand gescheiden is van zijn medemensen, dan beantwoordt
gewoonlijk aan die verticale wand een andere, een horizontale wand in hemzelf,
tussen de gevoelens die hij gemeen heeft met zijn medemensen en de gevoelens
van de bovenste verdieping die hem alleen eigen zijn, maar dan kan hij zich ook
niet geheel uitdrukken, dan kan hij niet de eenheid van zijn menselijk zijn uitdrukken,
- en eenheid is juist gezondheid. Zo moest
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die reactie dan vanzelf komen. De dichter ging weer openstaan voor de wereld
van de maatschappij rondom zich, voor de wereld van de natuur rondom zich. En
zo komt in hem weer een nieuwe levensenergie. Men is nu ver van het hooghartige
en verfijnde pessimisme van Baudelaire.
Dit alles heeft nu ook zijn uitwerking op den vorm. De slepende, kwijnende rythmen
van Verlaine maken plaats voor een frankeren klank, - alleen de levensenergie van
Rimbaud blijft voortwerken. Maar velen gaan over tot een bizonder eenvoudigen
toon, naderen zelfs het proza van de heel gewone spreektaal, zoeken aansluiting
bij het volkslied. Zoals U ziet, hangen al die verschijnselen samen, hoeveel
verscheidenheid die dichters met hun verschillend temperament ook aanbieden.
Onder de dichters van het vroegere geslacht is de kentering het duidelijkst bij
Verhaeren. Na de grote ziektecrisis die zijn geest had doorgeworsteld, waarvan de
tragische trilogie Les soirs, Les débâcles en Les flambeaux noirs getuigt, en die in
haar verdere ontwikkeling alleen op waanzin kon uitlopen, kwamen er kalmere jaren
voor hem, hij herstelde zich, en zoals dat met een herstellende geschiedt, kon hij
weer frissere indrukken van de wereld ontvangen, werd zijn gemoed weer vatbaar
voor zachte, tedere aandoeningen. Dit voelt men al in enkele stukken van Les
apparus dans mes chemins, van 1891, maar het treft nog meer in Les villages
illusoires, van 1895: daar gaat hij belang stellen in het doen van de kleine luiden
rondom zich, bezingt de verschillende ambachten op het dorp, die voor hem
symbolen worden
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van gedachten en in 't bizonder vaak symbolen van een opkomende wereld: de
touwdraaier, de visser, de smid, de molenaar, de grafdelver, de klokkenluider, en
in de eerste plaats die heldhaftige ‘Passeur d'eau’, waarop Toorop zich eens
geïnspireerd heeft, de man die in zijn overzetboot tegen den woeligen stroom vecht,
met het groene riet van de hoop tussen zijn tanden, maar het geweld van den stroom
breekt een riem, dan het stuur, Le passeur d'eau, comme quelqu'un d'airain,
Planté, dans la tempête blême,
Avec l'unique rame, entre ses mains,
Battait les flots, mordait les flots quand même.

De golven breken den laatsten riem, de veerman ziet dat hij den oever nog niet
verlaten heeft:
Mais le tenace et vieux passeur
Garda tout de même, pour Dieu sait quand,
Le roseau vert, entre ses dents.

Verheerlijking van de woeste wilskracht. Wat in Les villages illusoires aangekondigd
was, groeide dan in de volgende bundels uit tot die visioenen van de moderne
wereld, vooral in de grote steden, met haar reusachtige krachtusuitbreiding,
doorwoeld van democratische gisting, visioenen brandend van geestdrift, Verhaeren
zelf zich en deel voelend van die millioenen mensen die zich rondom hem inspannen,
een deel van het enorme streven, een deel van de nieuwe maatschappij die komen
moet,
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een maatschappij van rechtvaardigheid en broederlijkheid, waarin de arbeid
verheerlijkt zal staan. Daar zijn natuur van felle contrasten houdt, bewondert
Verhaeren met evenveel lyrisme het schouwspel vol tegenstrijdigheden, de anarchie
van de krioelende wereldstad van heden, als dat hij het ideaal van een ordelijker
toekomst begroet. Feitelijk is 't altijd hetzelfde wat hij bewondert: de levenskracht.
En in de volgende bundels wordt die levenskracht zelf verheerlijkt, de levenskracht
in de natuur en in den mens. In die opgetogen hymne wil hij het hele leven omvatten,
in de ruimte en in den tijd, in de opeenvolging der eeuwen en in al de vormen van
de duizendvoudige schepping of van de duizendvoudige moderne maatschappij.
Hij laat zich nu vol vertrouwen dragen op dien groten stroom van het al-leven, hij
voelt zich verbonden met al wat leeft en streeft, en in zijn laatste bundels dan vooral
met zijn land, Vlaanderen, dat hij in zijn verzen vereeuwigen wil, totaal: Toute la
Flandre, met een nooit verzadigde liefde. En overal is hij altijd dezelfde bedwelmde,
wild verbijsterd door zijn geestdrift, altijd gedreven door hetzelfde paroxysme,
zwelgend in een onstrembaren, onuitputtelijken vloed van klinkende, visionaire
beelden: ‘matière et féerie broyées ensemble’, zoals hijzelf eens van Rembrandt
zei.
Men leze maar de verzen die als motto vooraan staan in La multiple splendeur
(1906): Admirez-vous les uns les autres... en La joie.
In den opgetogen toon van dat lyrisme is er nog wel iets rhetoricaals, het
vates-gebaar van een Victor Hugo, het steigerend romantisme dat in de natuur zelve
van Verhaeren zat. Maar bij sommigen van zijn jongere
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tijdgenoten neemt die liefde voor de mensen en al de dingen van het zijnde nu
veel stillere vormen aan, en bij hen merken we dan dien terugkeer tot den eenvoud,
waar ik U daareven van sprak, tot de simpelheid soms van het volkslied. Ik ken er
geen mooier voorbeeld van dan den Antwerpenaar Max Elskamp (geboren in 1862,
zeven jaar jonger dan Verhaeren). De eenvoud kan bij hem wel eens zeer verfijnd
zijn. Met een zeer bewustartistieke naïveteit tekent hij, groot liefhebber van folklore,
het gewoon-dagelijks gedoe van de simpele mensjes rondom zich, en hun ziel, waar
hij zich zo in sympathie mee voelt, hij tekent die in beelden die aandoen als
primitief-gewilde en toch zeer delicate, altijd verrukkelijke volksprentjes: Un pauvre
homme est entré chez moi, ...
Aan 't ander eind van het Franse taalgebied, aan den voet van de Pyreneeën,
zong ook zo Francis Jammes (geboren in 1868), die zijn dorp, zijn natuurlijk milieu
niet verliet, en zo in eenklank wilde blijven met de kleine luidjes rondom zich en met
de volksziel, dat hij terugkeerde tot het kinderlijkste katholiek geloof. Hij ook heeft
de Franse poëzie verfrist door eenvoud, roerend en innemend. Hij zingt zijn geloof
en zijn liefde voor de vertrouwelijke natuur, voor mensen en dieren en planten, het
geringste niet versmadend, integendeel: hij wordt door het geringste juist
aangetrokken, hij maakt zich heel klein, hij beweert zelfs dat hij al het interessante
uit zijn verzen verbannen wil. Of die naïeve ootmoed wel altijd diep-oprecht is, durf
ik betwijfelen. Indien de eenvoud een versiering is, dan is naar mijn smaak Francis
Jammes er te overvloedig mee versierd.
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Als ik aan Gezelle denk, valt de gehele Francis Jammes weg! Hij vermijdt alles
wat van heel ver op declamatie zou kunnen lijken, bij hem geen woordenpraal, niets
ingewikkelds. Maar hij vervalt wel makkelijk in het proza, en een proza dat soms
ietwat kinderlijk, dat is kinderachtig, onnozel aandoet. Hij spreekt bij voorbeeld van
zijn eetkamer in La salle à manger:
Il y a une armoire à peine luisante
qui a entendu les voix de mes grand'tantes,
qui a entendu la voix de mon grand-père,
qui a entendu la voix de mon père.

Bij deze groep mogen we nog Paul Fort noemen (geboren in 1872), die thans ‘prince
des poètes’ is, en zijn talrijke bundels geschreven heeft in een vorm die het midden
houdt tussen het vers en het proza. Een kerel waar men van houden mag, want hij
is altijd waar, oprecht, klaar, vol heldere vreugde, ondiep in zijn zwierig gemak, maar
zo spontaan, en daardoor altijd lyrisch, met een fantasie vol lieve trekjes, vol
vriendelijke en frisse natuurindrukken. Hij ook gaat liefst tot het volkslied: de idee
van de broederlijkheid wordt bij hem heel anders dan bij Verhaeren:
Si toutes les filles du monde voulaient s' donner la main, tout autour de la mer elles
pourraient faire une ronde.
Si tous les gars du monde voulaient bien êtr' marins, ils f'raient avec leurs barques
un joli pont sur l'onde. Alors on pourrait faire une ronde autour du monde, si tous
les gens du monde voulaient s' donner la main.
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We zijn wel heel ver van Baudelaire!
Bij geen dichter uit dat geslacht (uit dat geslacht, zeg ik, want Verhaeren reken
ik tot het vorige) is echter de nieuwe liefde voor het leven en de natuur mooier
uitgesproken dan bij de Comtesse de Noailles, in 1876 te Parijs geboren uit ouders
van Roemeensen adel met veel Grieks bloed in de aderen. Wat den vorm betreft,
staat ze meer dan haar hier besproken tijdgenoten onder den invloed van vroegere
traditie, maar vooral naar aanleiding van haar eerste bundels werd op verwantschap
met Jammes gewezen, in dien zin, dat ze zoals Jammes niet schroomt in haar liefde
voor de natuur beelden over te nemen uit de meest eenvoudige, bij-de-handse,
ver-trouwd-alledaagse werkelijkheid: de vruchten van den moestuin, de allerminst
glorieuze prei en de nederige peterselie. Maar dat is bijzaak. Wil men haar zoeken
in wat ik als haar beste boek aanzie, Les éblouissements van 1907, dan erkent men
dadelijk bij haar een passie als bij Verhaeren, harmonischer maar niet minder vurig,
passie die het hele leven omvatten wil, het hele leven in zich wil opnemen of er gans
in opgaan. Die passie voor het al-leven neemt in haar voornamelijk twee vormen
aan, waarvan U wel merken zult dat ze samenhangen: het gevoel voor de natuur,
voor al het zijnde, de natuur met al haar gistende sappen, haar eeuwige groeikracht,
en de eeuwig-wisselende vormen die ze schept, het heelal waarmee de mens zich
versmelten wil, in een verlangen dat hem boven zichzelf verheft, - en daarnaast dan
het gevoel van de liefde, waardoor de mens ook opgaan wil in iets groters dan
hemzelf-, zich versmelten wil met een ander wezen, zodat hij in die brandende
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versmelting deel wordt van de goddelijke levenskracht in haar hoogste verschijning.
De liefde in den mens, de levenskracht in de natuur, zij zijn dezelfde harteklop van
het goddelijke.
Dat pantheïstische gevoel is bij Anna de Noailles door en door heidens. Zij hangt
aan de stof, maar alle stof is tevens droom van het goddelijke, - stof en droom zijn
één. Haar sensatie van het materiële is zo doordringend dat ieder beeld in ons door
een wonderbare macht van evocatie een levende aanwezigheid wordt, we voelen
waarlijk de frisheid van het gras en den warmen geur van den zomer. Maar juist
doordat de dingen zo totaal en zo fel in haar vers leven, voelen we er het oneindig
mysterie van het leven zelf in.
Dit mysterie van het leven nu, heeft bij haar een tragischen achtergrond: alle leven
is begrensd door den dood. En haar heidense opvatting brengt het mee, dat de
gedachte aan den dood, aan het niet-zijn, voortdurend een angstigen weemoed
mengt in haar opgetogenheid om het levensfeest. De hoogste opgetogenheid is
niet mogelijk zonder dien weemoed, want als de ziel geheel gevuld is, voelt ze juist
haar grenzen. Hoe groter de liefde, het verlangen, de spanning, de levensvolte, hoe
vreeslijker het gevoel dat dit niet te bestendigen is. Dat is het tragische dat haar
gloeiende verzen zo dikwijls doorhuivert: J'écris pour que le jour où je ne serai plus,
... (uit Ombre des jours).
Ik zei haar eens, dat ze de eerste en enige dichteres was, die zich als het centrum
van de wereld had gevoeld. Dat was geen vrijpostigheid, zoals sommigen meenden,
maar een grote lof, zoals zijzelf het wel begreep. In een
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subliem gedicht heeft ze dien hoogsten zielestaat uitgezongen, waar ze één wordt
met den platonischen Eros, die tegelijk de liefde in den mens is èn de liefde als
oorsprong van het heelal, die alle werelden en sferen beweegt: Eros.
Het is een trek van haast al de dichters uit dien tijd, tegenover het vroeger geslacht,
dat ze uit zichzelf treden naar de wereld buiten zich, dat ze niet meer over hun eigen
persoonlijkheid gebogen blijven, maar veeleer het gemeenschappelijke zoeken en
het algemene. Verhaeren is in dat opzicht wel een zeer typisch voorbeeld, op het
gebied van het grote lyrisme, en de Comtesse de Noailles heeft dikwijls hetzelfde
op nog ruimer wijze bereikt, classieker, dat wil zeggen op nog algemener wijze,
zoals in dit gedicht Eros. Maar ze zou geen vrouw zijn, als ze tevens geen heel
grote plaats was blijven voorbehouden aan haar persoonlijke gemoedsstemmingen,
aan haar eigen vreugden en smarten. In dien zin is er nog veel innerlijk romantisme
bij haar, zoals er nog veel uiterlijk romantisme bij Verhaeren is. Maar er zijn in dat
geslacht nog twee dichters, die meer dan al de anderen, en bijna uitsluitend zelfs,
op het universele gericht zijn, - twee dichters van de allergrootsten, en die ik voor
het slot behield, omdat zij op dit ogenblik boven alle levende Franse dichters
uitstekenen op dit ogenblik den diepsten, den meest essentiëlen invloed uitoefenen:
Paul Claudel, geboren in 1868, en Paul Valéry, geboren in 1872.
Ik kan hier slechts in enkele woorden op den algemenen trek wijzen die ze met
hun tijd verbindt. Om verschillende redenen, die U dadelijk klaar zullen
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worden, is het me thans niet mogelijk een behoorlijke karakteristiek van hun werk
te geven. Vooreerst omdat we daartoe over een paar uren meet zouden moeten
beschikken, en ik wil geen misbruik van Uw geduld maken. Dat Claudel meer het
universele wil geven dan wat er in zijn eigen individu omgaat, blijkt al hieruit, dat hij
zich voornamelijk in den dramatischen vorm heeft geuit. Zijn zuiver lyrisch werk
neemt daarnaast slechts een geringe plaats in. In dat dramatisch werk schept hij
grootse gehelen, waarvan de symphonische samengesteldheid zich niet in enkele
woorden beschrijven laat. Maar ook in zijn drama's is de taal zo buitengewoon
lyrisch, dat hij hier niet verzwegen mag worden. Veel in zijn werk draagt beslist den
stempel van het geniale. Hij heeft zich gevoed aan Shakespeare, vooral aan den
Bijbel en aan Aischylos; op zijn vorm heeft Rimbaud veel invloed gehad, en de
Amerikaan Walt Whitman, die wellicht als de geestelijke vader van die universele
poëzie mag beschouwd worden. Van Whitman heeft hij die lange, rijmloze verzen
overgenomen, die geheel vrij zijn en geen andere wet erkennen dan de gerythmeerde
lengte van den adem. Er is geen grootser schepper van beelden dan hij, beelden
gedragen op een machtigen lyrischen Schwung, beelden zo direct mogelijk uit een
haast elementaire kracht van inspiratie, maar tevens altijd symbolen, die uit hun
naastelkaarstelling een onverwacht licht doen opgaan, zodat ze tenslotte beelden
zijn van het alomtegenwoordig mysterie, beelden van het onzegbare, het eeuwige.
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Que mon vers ne soit rien d'esclave!
mais tel que l'aigle marin qui s'est
jeté sur un grand poisson,

Paul Valéry laat zich nog minder in enkele woorden kenschetsen. Het merkwaardige
van zijn geval is, dat hij omstreeks 1890 een aantal gedichten schreef, dan lange,
lange jaren weinig of niets van zich liet horen, en sedert 1917 plots weer een aantal
gedichten uitgaf, die hij als zijn laatste beschouwt, daar hij beweert nu alles te hebben
gezegd, wat hij in verzen te zeggen had. Wat ons niet zozeer verrassen moet, want
die poëzie van Valéry is in de hoogste mate intellectueel, en zij is slechts één van
de middelen waardoor zijn philosophie zich uiten wil. Het zou geen zin hebben hier
een gedicht van Paul Valéry voor te lezen, want ze zijn nog veel abstracter en veel
duisterder dan die van Mallarmé, en eisen nog diepergaande studie. Mallarmé erkent
hij als zijn meester, maar in zijn classiek-gebouwd vers heeft hij het ultra-subtiele
van Mallarmé weten te verenigen met de zacht-geschakeerde en zuivere melodie
van Racine. Zijn verzen treffen dikwijls door een verfijnde en betoverende
schoonheid, zelfs als men er den zin niet van vat. Het enige waar ik hier op wijzen
wil, om de betekenis van Valéry in de ontwikkeling van de Franse dichtkunst aan
te geven, is dat ook deze poëzie niet persoonlijke stemmingen uitzingt, maar een
soort van belichaming is van platonische ideeën, van universele verhoudingen.
Dit wil natuurlijk niet meer zijn dan een aanduiding. Volledigheidshalve zou ik U
thans nog moeten spreken
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van de jongere dichters, het geslacht dat sedert omstreeks 1910 naast Claudel
en Valéry op den voorgrond getreden is. Jongere dichters noem ik degenen die de
45 nog niet hebben bereikt. Hier ook kan ik slechts de algemene stromingen
aanwijzen. Wat ze allen verenigt, 't is die ruimte van hun wereld, waarbij ze graag
hun eigen ikheid vergeten, en 't is het grijpen in het zeer vrije vers naar de meest
rechtstreekse uiting. Ik meen daar vooral twee richtingen te mogen erkennen: de
ene van dichters, waaronder Charles Vildrac, geboren in 1882, me de beste schijnt,
welke in den meest oorspronkelijken eenvoud hun liefde voor den mens uiten. Tot
die groep behoren Romains, Duhamel en anderen. En een andere richting, die meer
samenhangt met het stoutste streven in de schilderkunst uit de laatste tien à vijftien
jaren, Cendrars, Cocteau, Salmon, Morand, en waarvan Guillaume Apollinaire me
het treffendste voorbeeld lijkt: G. Apollinaire, een Pool, die eigenlijk de Kostrowisky
heette, geboren in 1880, gestorven in 1918. Zoals de cubisten trachtte hij de
verschillende zijden van een zaak in één aspect te totaliseren, maar liet daarbij aan
het spel van het onbewuste zulk een vrijen gang, dat zijn beeldenreeksen dikwijls
wat verbijsteren door hun gemis aan samenhang.
Geachte dames en heren, ik ben me wel bewust, dat ik me op zeer onvoldoende
wijze van mijn taak gekweten heb. Maar ik vraag het U in gemoede: Kon ik meer
doen, dan de grote lijnen van de ontwikkeling te schetsen, en daarbij slechts enkele
namen te laten uitblinken? U zult me wel toegeven, dat de Franse poëzie van de
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laatste halve eeuw een al te grote verscheidenheid, een al te veelvuldigen rijkdom
aanbiedt, dan dat men zulk een onderwerp in vijf lessen behoorlijk zou kunnen
behandelen. Het was voor mij een groot genoegen geworden, hier elken Vrijdag
dezelfde getrouwe toehoorders aan te treffen en hun te mogen spreken van zaken
die me lief zijn. Indien ik daarbij wellicht niet altijd genoeg rekening heb gehouden
met uw eigen genot, dan hoop ik dat U me dat toch vergeven zult, daar ik vol goede
bedoelingen was, en ik dank U zeer voor de welwillende aandacht en het geduld
waarmee U me hebt laten uitpraten.

circa 1927

aant.

Une revue internationale des P.E.N.clubs

Messieurs les délégués, - Ce n'est pas la première fois que la question dont je dois
vous entretenir figure au programme de nos Congrès. Elle y fut introduite par le
Centre de Langue flamande de Belgique au Congrès J'Edimbourg il y a deux ans.
La création d'une revue internationale des P.E.N. Clubs fut adoptée alors à
l'unanimité et le Centre flamand de Belgique fut chargé d'en étudier la réalisation.
Il ne négligea rien pour mener sa tâche à bonne fin, mais beaucoup de P.E.N. Clubs
n'avaient agi qu'assez mollement et au Congrès de Barcelone l'année dernière, on
ne put encore aboutir à une solution définitive.
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Vous voyez donc que la question est en gestation depuis deux ans. C'est un
accouchement plutôt difficile et je dois en réalité avouer que mon enfant ne se
présente pas très bien. Mais permettez-moi de vous rappeler d'une façon plus
précise de quoi il s'agit.
Le projet consiste à créer une revue internationale qui s'appelerait P.E.N. et serait
patronnée par l'organisation des P.E.N. Clubs. Elle publierait en français, en anglais
ou en allemand, des traductions d'oeuvres littéraires et des études critiques de
nature à faire mieux connaître toutes les littératures autres que l'anglaise, l'allemande
et la française: Une place pourrait y être éventuellement faite aussi à des traductions
en italien ou en espagnol.
Voici comment cela pourrait s'organiser: chaque centre enverrait à la revue les
traductions qu'il jugerait les plus caractéristiques de la littérature vivante de son
pays. La langue de la traduction serait déterminée par l'auteur même. La copie
serait envoyée au Centre flamand de Belgique qui aurait un correspondant dans
chaque P.E.N. Club et qui s'occuperait d'ordonner l'arrangement de chaque numéro
sous le contrôle du Comité Exécutif de Londres auquel seraient soumis aussi les
cas douteux.
La revue paraîtrait quatre fois par an dans une forme analogue à la revue
hollandaise Forum , mais chaque numéro aurait à peu près la valeur d'un numéro
et demi de cette revue, c'est-à-dire 144 pages; c'est sur cette base que nous avons
fait notre calcul, une page comportant environ 450 mots.
L'une des principales maisons d'éditions de Hollande, Nijgh et van Ditmar, est
prête à se charger de la
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publication, à condition qu'on lui assure d'abord 500 abonnements. La revue
coûterait 50 francs français par an, ce qui permettrait aussi de rémunérer les auteurs
et les traducteurs. S'il y avait plus de 500 abonnements, la moitié du surplus des
souscriptions serait versée au Comité de rédaction aux fins de mieux rémunérer
les collaborateurs. Je crois qu'il est inutile ici d'entrer dans plus de détails; la question
est complexe aussi du côté technique, aspect sur lequel je ne puis insister, mais je
suis prêt à répondre aux questions qu'on voudra bien me poser.
Il est certain que personne ne pourra refuser sa sympathie à ce projet d'une revue
qui centralise, qui facilite la confrontation de toutes les littératures vivantes, qui aide
à les mieux connaître et mieux comprendre, et rapproche ainsi les peuples dans ce
qu'ils ont de meilleur. Une pareille revue répond évidemment au but même du P.E.N.
Club et peut devenir son instrument le plus puissant. Il n'y a pas de phrases à faire
là-dessus. Aussi comme je le rappelais tout à l'heure le principe a-t-il réuni tous les
suffrages au Congrès d'Edimbourg. Nous avons reçu de tous côtés des lettres
enthousiastes. L'enthousiasme est à bon marché, mais quand il s'agit de passer à
la réalisation, la chose n'apparaît plus aussi simple.
Le Centre flamand de Belgique, et j'entends par là son secrétaire, M. François
de Backer, a déployé une activité énorme à cette Exposition dont nous parlait M.
Piérard; je tiens à le signaler parce que c'est un homme aussi modeste que dévoué.
Pour organiser cette revue, il a mené les négociations avec l'éditeur éventuel, il a
correspondu
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avec une cinquantaine de P.E.N. Clubs qui ne répondaient pas toujours à la première
lettre, ni même à la deuxième. Bref, je puis affirmer que le Centre flamand a fait tout
ce qu'il a pu, mais il n'a pas été récompensé de ses efforts. Il a demandé à chaque
P.E.N. Club de lui envoyer de la copie pour pouvoir au moins annoncer le sommaire
de deux numéros, et de fixer le nombre d'abonnements qu'il comptait pouvoir placer
dans son pays. Remarquez que s'il lui en faut 500 pour marcher, il suffirait d'une
moyenne de 19 abonnements par P.E.N. Club, cela ne doit pas être si difficile à
trouver. Au Congrès de Barcelone un certain nombre de centres ont fait des
promesses plus ou moins nettes. Elles devaient être confirmées. Or voici quelle est
la situation actuelle. La moitié des centres n'a pas répondu du tout, d'autres ont
répondu d'une manière évasive, en disant qu'ils voulaient attendre, voir un numéro
de la revue, comme si l'éditeur pouvait se risquer sans être sûr de pouvoir continuer
la publication. Il y a neuf centres qui ont promis de placer au moins 10, 20 ou même
30 abonnements. Au total on en est à 132. Un grand pays d'Europe a répondu qu'il
pourrait peut-être placer un abonnement et encore n'en était-il pas tout à fait certain.
Au total nous ne pouvons tabler actuellement que sur un chiffre de 140 abonnements,
plus une centaine au sujet desquels on ne peut pas se fier et qui se présentent donc
avec un point d'interrogation. C'est nettement insuffisant. D'autre part 14 centres
seulement ont désigné leur délégué au comité de redaction. Six ont envoyé de la
copie. Il y en a pour 46 pages alors qu'il en faudrait 300. Que faut-il faire?
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Nous ne nous décourageons pas encore et ne voulons pas lâcher notre idée. Je
demande que le Comité Exécutif fasse un suprême effort et secoue la torpeur de
bon nombre de P.E.N. Clubs qui me semblent mener une existence plutôt décorative.
Il faut que d'ici à deux mois on ait réuni 300 pages de copie et mobilisé 500
abonnements dans le monde, ce n'est pas beaucoup. Dans ce cas le premier numéro
peut paraître le 1er janvier 1937, sinon il faudrait décidément abandonner le projet
d'une revue qui mettrait les différentes littératures en contact et serait même peutêtre
de nature à donner une vie nouvelle à certains P.E.N.Clubs trop somnolents.

1936
aant.

Plagiaten

In zijn Intentions verklaart Oscar Wilde, dat de beschuldigingen van plagiaat ‘uit het
dunne, kleurloze leven der impotentie voortkomen, of uit den grotesken mond van
hen, die niets eigens bezitten en zich inbeelden dat ze een reputatie van rijkdom
kunnen winnen door uit te schreeuwen dat ze bestolen werden’. Zoals dikwijls bij
Wilde, een vrij gewaagde veralgemening. Evenals de bewerking van Karl Federn
(Essays zur vergleichenden Literatur, blz. 101): ‘Het plagiaatzoeken is het kenteken
van den verstandelozen criticus, die niet beseft, dat de stof weinig, de bewerking
alles is’. Juister Richard M. Meyer, Kriterien der Aneignung, in Neue Jahrbücher für
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das klassische Altertum, Geschichte und deutsche Literatur, XVII, blz. 28 van den
overdruk): dat ‘in den regel’ het opsporen van plagiaat het kenteken is van den
criticus, ‘die juist genoeg gelezen heeft om gelijkenis te merken, niet genoeg om ze
te wegen’.
Ik meen echter, dat het vaststellen van plagiaat ook in degelijke
literatuurgeschiedenis van belang kan zijn. Mits een strikt wetenschappelijke techniek
(zover die toepasselijk is). Richard M. Meyer geeft daartoe nuttige wenken in de
zoëven vermelde studie. Veel gaat als plagiaat door, wat dien naam geenszins
verdient. Waar overeenkomst in den vorm treft, ware het goed, zorgvuldig tussen
verschillende mogelijkheden te onderscheiden: overeenkomst, die aan toeval te
wijten is; overeenkomst, die louter psychologisch kan verklaard worden;
reminiscentie; ontlening; eigenlijk plagiaat of letterdieverij.
Ik sluit me gaarne aan bij een criterium van R.M. Meyer (blz. 31 en 32): we mogen
‘ontlening’ vermoeden, waar het ontleende niet organisch samenhangt met de rest,
zich gemakkelijk uit den samenhang laat afscheiden, zonder dat die er wezenlijk
schade door lijdt, en waar daarenboven toeval uitgesloten is; wanneer de ontlener
zijn ontlening blijkbaar heeft trachten te bemantelen of te verdonkeremanen, daar
staan we voor ‘plagiaat’.
Ik wens nu een bescheiden bijdrage tot het vraagstuk te leveren, door sommige
voorbeelden uit mijn eigen werk aan te halen. Niet dat ik graag over mezelf praat,
maar omdat gewoonlijk de schrijver zelf beter omtrent de geheimen van zijn werk
kan inlichten, dan wie het van buiten beschouwt.
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Het geval van mijn Geschiedenis der Europese Plastiek en Schilderkunst zij
maar even aangeroerd. Het gerucht werd verspreid - met andere dan
‘wetenschappelijke’ doeleinden... - dat ik daar al te ruim gebruik van andere schrijvers
gemaakt heb. De snuffelaar weet er niet genoeg van: er zijn daar ontelbaar méér
‘ontleningen’ dan hij ontdekte. Ik putte details uit honderden boeken, - niemand
gelooft toch, dat ik de geschiedenis der Europese kunst uitgevonden heb. De zaak
is trouwens voldoende opgehelderd in de nieuwe uitgave, die in September te
Amsterdam moest uitkomen en waarvan ik niet weet of ze thans verschenen is of
niet. Maar ik wil er geen verdere woorden over verliezen, daar ik me hier tot
‘overeenstemmingen’ wil beperken, die me buiten mijn eigen persoontje van enig
belang lijken voor de methodes van de letterkundige critiek; namelijk door te bewijzen
hoe soms een zogenaamde ‘ontlening’ toevallig of onwillekeurig kan zijn.
In De Wandelende Jood (I. 73) verschijnen de blinde en de lamme, die door
Christus genezen werden. De een zegt: ‘Hij heeft me mijn ogen weergegeven, 't is
toch opdat ik die gebruiken zou? En hij begluurde de bazin met wulpsen blik.’ De
ander: ‘Hij heeft me weer gevoel in mijn handen gegeven, 't is toch om er van te
genieten... En zijn arm omprangde de bazin, die gul lachte met opschokkende borst.’
Ongeveer hetzelfde staat in een verhaal van Oscar Wilde, dat ik jaren later las, waar? Ik kan het in zijn volledige werken niet meer terugvinden. Maar het komt ook
voor in het stuk van André Gide over hem (OEuvres complètes d?André Gide, III,
481): ‘Ses apologues
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les plus ingénieux, ses plus inquiétantes ironies étaient pour confronter les deux
morales, je veux dire le naturalisme païen et l'idéalisme chrétien, et décontenancer
celui-ci de tout sens’. En daarop volgt wat Wilde hem eens vertelde: de genezen
melaatse leeft in weelde en wellust; Christus vraagt hem: waarom leidt ge zulk een
leven? ‘L'homme se retourna, le reconnut et répondit: J'étais lépreux; tu m'as guéri.
Pourquoi mènerais-je une autre vie?’ En Christus ontmoet dan een man die achter
een deerne loopt en vraagt hem: waarom volgt ge deze vrouw en beziet haar zo?
‘L'homme se retournant le reconnut et répondit: J'étais aveugle; tu m'as guéri. Que
ferais-je d'autre de ma vue?’
Geen twijfel: de plaats uit De Wandelende Jood gaat werkelijk op Wilde terug...
zonder dat ik daar enig benul van had! En wel langs dezen omweg: in een gesprek
met mijn vriend René Berthelot, den bekenden Fransen wijsgeer, haalde hij het
voorbeeld van dien blinde en dien melaatse aan, maar gewaagde daarbij niet van
de bron. Had hij die gedachte van Wilde, of van Gide, of uit de derde hand? Wat er
van zij, ze paste in mijn voorstelling en ik liet de gelegenheid niet ontsnappen.
In de inleiding tot den bundel Proza (uitgave van de Bibliotheek der Nederlandse
Letteren, blz. XIX) wijst Franz De Backer op een treffende overeenstemming van
*
beelden. Men leest in De Wandelende Jood, blz. 59 : ‘Er slenterde ook eens een
herder voorbij, die zijn gedweeë schapen naar hun stal dreef, en hun getrappel in
het stof maakte het stille gerucht van den zomerregen’.

*

Verz. W. dl. I, blz. 89.
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Bij Alphonse Daudet, in het eerste stuk van Lettres de mon Moulin, heet het van
de schapen: Tout cela défile devant nous joyeusement et s'engouffre sous le portail,
en piétinant avec un bruit d'averse’. En bij Verlaine, in Liturgies intimes (Agnus Dei,
blz. 36 van de oorspronkelijke uitgave):
L'agneau cherche l'amère bruyère,
C'est le sel et non le sucre qu'il préfère.
Son pas fait le bruit d'une averse sur la poussière.

Lettres de mon Moulin las ik op dertien- of veertienjarigen leeftijd, Liturgies intimes
pas drie jaar geleden. Ik mag verzekeren, dat het beeld bij mij uit een rechtstreeksen
natuurindruk kwam, toen ik te Ukkel langs een zandweg woonde, waar geregeld
een schapenkudde voorbij ‘trappelde’.
De slotzin van De Wandelende Jood: ‘Zo gingen ze (...) zo gaan ze nog, en wat
eens de laatste hoogte en het eind van den weg zal zijn, kan gelukkig niemand
vertellen’. Het enig logische slot voor de geschiedenis van den Wandelaar, ik zou
het door geen ander kunnen vervangen! Is het mijn schuld, als het gelijkt op het slot
van De Coster's Ulenspiegel , waar ik in de verste verte niet aan dacht: ‘Et il partit
avec elle en chantant sa sixième chanson, mais nul ne sait où il chanta la dernière?’
*
In Twee Vrienden , blz. 170 van de oorspronkelijke uitgave moet een socialistische
optocht voor geweervuur

*

Verz. W. dl. I, blz. 310.
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deinzen: ‘Plots hoort Mark ergens een knal, dan nog twee schoten achter elkaar,
dan, na een korte, benauwende stilte, als het wreed scheuren van een ontzaglijk
laken, het losbranden van een salvo’. Net hetzelfde in L'Education sentimentale van
Flaubert, blz. 407 van de uitgave Couard: ‘... et ils entraient dans la rue Caumartin,
quand, tout à coup, éclata derrière eux un bruit, pareil au craquement d'une immense
pièce de soie que l'on déchire. C'était la fusillade du boulevard des Capucines’. Met
dit verschil, dat de zin van Flaubert veel beter is, met dat woord ‘craquement’...
L'Education sentimentale had ik drieënvijftig jaar vroeger gelezen en herlas het eerst
toen mijn Twee Vrienden bijna voltooid was. Na enige aarzeling liet ik mijn zin maar
staan, - met een volkomen gerust geweten.
Een gedicht door Brugge ingegeven (in Zingende Vogels , door Pol de Mont
*
verzameld, nr 2, 1892, blz. 89 ) vangt aan met het vers:
Dit schijnt een avond uit zeer oude tijden.

Wie zal nog uitmaken, of hier wellicht een herinnering voorhanden is van het begin
van Akedysseril van Villiers de l'Isle-Adam, waar een visioen van Benares opdaagt:
‘La ville sainte apparaissait, violette, au fond des brumes d'or; c'était un soir des
vieux âges...’?
Een laatste voorbeeld: ik las eens in besloten kring, op een onderonsje van de
Vlaamse club te Brussel, een reeks burleske grafschriften voor (die natuurlijk niet

*

Verz. W. dl. I, blz. 425.
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gepubliceerd werden) en eindigde met het grafschrift van Elckerlijc of Iedereen:
Hij speelde zijn rolletje en was niks.
Toen kwam de Dood en zei hem fiks!
Al had hij daarin maar weinig schiks,
Hij gehoorzaamde toch die grote X,
En werd dan aan den Styx
Van een voorbijgaand niks
*
Een eeuwig verduurzaamd niks.

Kort daarop verscheen van Richard Minne In den Zoeten Inval , met geheel
onafhankelijk van het stukje dat mij ontvallen was, het volgende grafschrift, waar
de bundel mee sluit:
Gij verwacht u aan iets chics,
dààr aan den oever van den Styx?
Misschien is 't iets, misschien is 't niks.

Het is klaarblijkelijk, dat hier de overeenkomst alleen voortvloeit uit het gebruik van
hetzelfde betrekkelijk zeldzame rijm.
Bij dat woordje ‘niks’ kan ik het nu laten.

1944

*

Verz. W. dl. I, blz. 470.
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Buitenlandse Figuren
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Petrarca

Geachte Toehoorders en Toehoorderessen, - Het is me een echt genoegen, weer
eens voor dat uitgelezen publiek van de Oud-Italiaanse tentoonstelling te mogen
verschijnen. En ditmaal zal ik niet klagen, dat me een ondankbaar onderwerp te
beurt gevallen is. Petrarca is een oude kennis van me, en van toen ik me voor de
eerste maal met hem beziggehouden heb, lange jaren geleden, heeft hij me altijd
aangetrokken als een zeer interessante persoonlijkheid, interessant reeds op zich
zelf, in psychologisch opzicht, en daarbij nog door al wat hij vertegenwoordigt. Hij
is bizonder kenschetsend voor zijn tijd, beter dan bij wien ook vatten we in hem den
geest van wat de renaissance genoemd werd, en zelfs voor de ontwikkeling van de
poëzie in latere eeuwen is hij van ongemeen belang, tot Jacques Perk toe. Hij is
geen dode figuur, die in boeken begraven ligt, waar de professor het dan even
uithaalt, omdat het in zijn programma staat. Neen, in menig opzicht lijkt Petrarca
me nog actueel, - er leeft nog veel van hem voort, rondom ons en in ons.
Om het maar heel boud te verklaren, durf ik zeggen, dat hij de eerste moderne
mens is, althans de eerste die
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in zulk een omvang, met zulk een veelvuldigheid van aspecten, allerlei
karaktertrekken van den modernen mens vertoont, in tegenstelling tot den
middeleeuwsen. Zeker zit er ook nog veel middeleeuws in hem, geen mens windt
zich ineens en volkomen los uit den voorafgaanden en den eigen tijd, maar Petrarca
is toch de eerste bij wien we een duidelijke grens tussen het middeleeuwse en het
moderne kunnen trekken.
En Dante dan? zult U zeggen. Wel, Dante belichaamde reeds ten volle die nieuwe
macht, de macht van de individualiteit, tegenover de middeleeuwse gemeenschap.
En die individualiteit heeft hij zelfs op een geweldige wijze belichaamd. Hij was het
genie dat tegenover de wereld zijn hartstochtelijk Ik stelde. En hij had reeds die
zucht naar den roem, die, heel anders dan in de ascetische middeleeuwen, niet
alleen het zieleheil in het hiernamaals verlangt, maar voor zijn individualiteit de
onsterfelijkheid op deze aarde. Door het persoonlijk accent van zijn vers betekent
hij het eind van de middeleeuwse gemeenschapskunst. Maar hoe eigenaardig ook
en fel gemerkt, van top tot teen, die persoonlijkheid is toch, naar den inhoud en de
wijze van opvatting, een synthese van den middeleeuwsen geest, zoals het werk
zelf van Dante, die literaire kathedraal. Petrarca integendeel is met zijn gezicht al
geheel gewend tot de tijden die komen zullen.
Zoals U allen weet, is zijn grootste betekenis van dubbelen aard: hij is de vader
van de humanistische renaissance en hij is de vader van de moderne lyriek. Die
twee zijden van zijn bedrijvigheid houden natuurlijk verband met elkaar; ze wortelen
beide in dat nieuwe,
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Naar handschrift Bibliothèque Nationale, Parijs
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dat de kern van zijn persoonlijkheid was. Maar eer ik dit nader verklaar, is het wellicht
niet overbodig, enkele woorden over Petrarca's uiterlijk leven te zeggen, hem even
te stellen midden in de toestanden van zijn tijd. Dit in zeer brede trekken.
Francesco Petrarca was geboren in 1304, te Arezzo, waar zijn vader, een
Florentijns rechtsgeleerde, verbannen was, omdat hij te Florence aan den
partijenstrijd deelgenomen had en tot de onderliggende partij behoorde. 1304: van
de datums die ik opgeven zal, moet u dan maar vier afdoen, om u iedermaal den
leeftijd van Petrarca voor te stellen. In 1312 trokken de ouders met den kleinen
jongen naar Avignon in Provence, waar sedert zeven jaren de zetel van het pauselijk
hof verlegd was. Dat de pausen gedurende een groot deel van de 14e eeuw Rome
voor die stad in Zuid-Frankrijk verlaten hebben, heeft het ontzag van de christelijke
kerk niet gediend. Maar dat is een andere geschiedenis. De kleine Petrarca kreeg
dus zijn opvoeding in Provence, eerst in een school te Carpentras bij Avignon, dan,
voor de studie van de rechten, aan de universiteit te Montpellier en daarna, in Italië,
aan de universiteit te Bologna. In 1326 naar Avignon teruggekeerd, waren zijn ouders
ondertussen overleden, hij was vrij, hield bijster weinig van de rechten, wat we hem
geredelijk vergeven, en trad liever in den geestelijken stand. Niet dat hij daartoe
door onoverkomelijken afkeer van deze aardse wereld was gedreven of door het
vurig verlangen om voor het zieleheil van zijn medemensen te zorgen: neen, de
geestelijke stand was een baantje dat hem niet verwerpelijk leek, en dat een geleerde
paste, die zich aan zijn
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humanistische studiën wijden wilde. Petrarca leidde trouwens het niet bizonder
strenge leven van de jonge lieden te Avignon, en deed niet veel aan versterving.
Daar was Avignon trouwens het oord niet naar. Het pauselijk hof blonk nu juist niet
door een schitterende kroon van deugden uit. Zeggen we maar zonder omwegen,
dat de verdorvenheid der zeden er aan het leven een pittoresk uitzicht gaf.
Doch daar gebeurde het nu, dat op 6 April 1327, - hij heeft ons den juisten datum
bewaard, - op 6 April 1327, hij was dus 23 jaar, hij in de kerk S. Chiara de mooie
Laura ontmoette. Zoals voor Dante gebeurd was, toen hij voor de eerste maal zijn
Beatrice zag, - en ik heb den indruk, dat het voorbeeld van Dante hier niet zonder
invloed geweest is, - ontbrandde in Petrarca de grote liefde, die hem zijn leven lang
begeleiden zal. Die liefde voor Laura zal schering en inslag van zijn Italiaans
dichtwerk zijn. Zij is het, die hem tot een onsterfelijk dichter gemaakt heeft. Het was
niet alleen een zeer platonische, maar zelfs een hopeloze liefde, een liefde op
afstand, Laura schijnt niet veel naar Francesco omgekeken te hebben. Ze stierf 21
jaar later, juist op denzelfden dag en hetzelfde uur als hij haar voor het eerst gezien
had, en hij bezong ze nog lang na haar dood. Toen hij ze voor het eerst gezien had,
was ze reeds sedert twee jaren gehuwd. Dat Petrarca zijn liefde voor een gehuwde
vrouw bezong, hoeft u niet te verwonderen: dat was toenmaals het gebruik, geen
dichter zou op het idee gekomen zijn, een ongehuwd meisje tot onderwerp van zijn
dichtensdrang te kiezen, dàt ware juist onzedelijk geweest. Laura was niet alleen
gehuwd, maar ze
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heeft het licht geschonken aan niet minder dan elf kinderen. Dat wil niet goed
overeenstemmen met het beeld dat we ons gewoonlijk voorstellen van de ideale
vrouwelijke zuiverheid en opperste jeugdige gratie, zoals Petrarca die in Laura
verheerlijkt heeft. Maar wat gaat ons de realiteit van Laura aan? Zij is, wezenlijk,
voor alle eeuwen, wat haar vereerder van haar in zijn verzen gemaakt heeft. De
dichters zijn er juist om de vrouwen te idealiseren. Iedermaal dat we te weten komen,
wat in het leven de vrouw was, of de vrouwen, die een dichter een stralenkrans
heeft geschonken, dan ontgaan we moeilijk een zekere ontgoocheling, als we althans
al onze illusies nog niet verloren hebben. Die Muzen zijn eenvoudig vrouwen, zoals
we er allen ontmoet hebben, - soms bizonder mooi, maar in elk ander opzicht weinig
interessant. Geen ideale vrouwen, gelukkig! Ik ken althans maar één enkel voorbeeld
van een vrouw, die door haar géést een dichter werkelijk verrijkt heeft: dat is de
Charlotte von Stein van Goethe. Al de anderen zijn in de eerste plaats voorwendsels
geweest tot de dichterlijke fantasie, en zijn eigenlijk door die fantasie geschapen,
bij Byron, Shelley, Novalis, Lamartine. En onze moderne Laura, de Mathilde van
Jacques Perk, heeft nooit de verzen gelezen, waardoor haar aanbidder haar
onsterfelijk gemaakt heeft.
Wat er van zij, voor ons althans, die in Petrarca vooral den dichter bewonderen,
is zijn liefde voor Laura de grote gebeurtenis van zijn leven geweest. Het zou ons
te ver voeren, moest ik hier een geregeld relaas van dat leven ontrollen. Het zij
genoeg als ik U vertel, dat Petrarca al spoedig te Avignon de gunst van de familie
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Colonna wist te winnen, een van de machtigste uit den Romeinsen adel, en haar
bescherming genoot. Hij slaagde er al vroeg in, en in dat opzicht bleek hij een nogal
practisch aangelegd dichter, om prebenden te verkrijgen, waar hij niet voor zorgen
moest en die hem een onafhankelijk bestaan verzekerden, zoals iemand zich dat
wensen kon, die zich aan rustige studie wijden wilde. Maar tevens was hij door een
zeer onrustig karakter gedreven. Telkens verliet hij weer Avignon voor allerlei reizen
in Frankrijk en Italië, nu eens te Parijs, dan te Rome, te Napels, te Parma, te Milaan,
te Venetië en elders. Die reizen, die soms ook gezantschappen waren, gebruikte
hij om op zoek naar antieke handschriften te gaan. Maar ze mogen daarbij ook wel
verklaard worden door zijn zwerversnatuur, die het niet lang op eenzelfde plaats
uithouden kon. We merken daar al een soort van romantische onrust. Hij vertelt
zelf, dat hij was als een, die den slaap niet vinden kan en telkens op den enen en
dan op den anderen kant gaat liggen. Te Avignon zelf verbleef hij niet altijd in de
pauselijke stad, maar trok zich dikwijls terug in een huisje dat hij te Vaucluse bezat,
aan de bron van de Sorgue in een nogal aardig bergenlandschap, waar hij in de
eenzaamheid van de natuur mijmeren, studeren en dichten kon. Het is niet ten
onrechte, dat het woord ‘romantisch’ zich aan mij opdringt: er zijn werkelijk allerlei
echt romantische motieven in het gevoel van Petrarca: die liefde tot de eenzaamheid,
waar hij nu en dan aan gehoorzaamde, ook later in de buurt van Parma en in zijn
allerlaatste jaren in de buurt van Padua. Romantisch gekleurd is de tegenstelling
tussen de stad en het land, de tegenstelling
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tussen de verdorvenheid van de woelige stad, en de stille, argeloze zeden op het
land, de tegenstelling tussen natuur en cultuur. Romantisch gekleurd is ook het
eigenaardig natuurgevoel, dat uit die tegenstelling voortvloeit. Dat modern
natuurgevoel, het is bij Petrarca dat we dat voor de eerste maal in de Europese
literatuur aantreffen. Bij Dante was daar geen spoor van te vinden, in de hoofse
poëzie bleef het bij enkele conventionele motieven. Bij Petrarca is 't waarlijk het zich
overgeven aan die stilte, de liefde tot die wereld van bergen en bomen en bloemen
en vogelen, een wereld ditmaal met een kiesen zin voor schakeringen waargenomen.
Ik leg er nadruk op: het is juist aan zijn nuanceringen dat we daar de echtheid van
dat natuurgevoel erkennen. Dat was iets geheel nieuws. Zelfs het romantisch thema
van de natuur als spiegel van het menselijk hart ontbreekt er niet, o.m. de
tegenstelling tussen de rust van de eeuwige natuur en de onrust van het gemoed,
door liefde en smart bewogen, - een thema, dat van toen af ontelbare malen in de
poëzie aangetroffen wordt, tot bij Willem Kloos toe. Het zij terloops gezegd, dat het
natuurgevoel een product van de stedelijke beschaving is, een reactie van het
gemoed tegen de stedelijke beschaving. We zien het ontstaan mét de steden en
telkens opbloeien wanneer de stedelijke beschaving meer betekenis krijgt, niet het
minst in de 19de eeuw bij den groei van de industriële wereldstad.
Nu, dat neemt niet weg, dat Petrarca niet altijd aan dien drang naar de natuur
gehoorzaamde. Het complexe, samengestelde van zijn karakter is juist een moderne
trek. Hij zat vol tegenstrijdigheden. Terwijl hij den lof
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van de eenzaamheid op het land zong, streefde hij naar de gunst der groten, en
terwijl hij verklaarde dat alleen het zieleheil van belang was, bleek hij bezeten van
een onverzadigbare zucht naar roem. Dat komt regelrecht tegen de middeleeuwse
ascese te staan, en dat is loutere renaissance. Hij verlangde hartstochtelijk naar de
glorie van den lauwer, waarmee men hem bekronen zou. Hij droomde van die
openbare bekroning, ten aanschijn van het volk. Hij beweerde wel, dat die ‘lauro’
hem zo begeerlijk scheen om daardoor ook zijn ‘Laura’ te eren, maar het spreekt
vanzelf, dat we dat niet zo letterlijk hoeven op te vatten. Hij verzuimde niet, het
nodige te doen om tot die bekroning aan te zetten. Hij trachtte die eerst van koning
Robert van Napels te verkrijgen, maar ontving dan tegelijkertijd een uitnodiging van
de universiteit te Parijs en een van den Romeinsen Senaat. Deze moest hem
natuurlijk de bekoorlijkste lijken, en op Paasdag 8 April 1341 werd hij triomfantelijk
op het Kapitool bekroond, voor het toegestroomde volk van Rome en met begeleiding
van bazuinenfanfare. Voor zijn hoogmoed en zeggen we maar voor zijn ijdelheid want het hing met zijn individualisme samen, dat hij met een echt dichterlijke ijdelheid
versierd was, - zal dat wel de mooiste dag van zijn leven geweest zijn.
In 1353 verliet hij voorgoed Avignon en leefde dan voornamelijk in verschillende
steden van Noord-Italië. Meer roem als waarin hij thans als verheerlijkt stond, kon
hij bezwaarlijk wensen. Groten der aarde, pausen en vorsten waren zijn beschermers,
schonken hem allerlei gunsten, wedijverden om hem bij zich te hebben. Heel
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anders dan Dante, die in zijn verbanning eigenlijk het bedelbrood had moeten
eten, werd Petrarca nu door vorsten als huns gelijke behandeld. Dat is weer een
trek van de renaissance, dat geleerdheid en poëzie nu als een hoge macht in de
samenleving erkend werden. In zijn eeuw was niemand zo vermaard als Petrarca.
Hij had zowat in de Europese wereld van den geest dezelfde positie als Voltaire in
de 18de eeuw. Den eigenaar van Petrarca's geboortehuis te Arezzo werd verboden,
er iets aan te veranderen: het moest als een heiligdom bewaard worden. Toen de
Florentijnen in 1351 Boccaccio als gezant op hem afzonden, om hem aan hun
universiteit te verbinden, werd hij in den officiëlen brief bestempeld als ‘qualem non
prima a saeculis vidit aetas, nec sibi surgentem alium promittit futura posteritas’:
niet alleen iemand, zoals de voorafgaande eeuwen er geen gekend hadden, maar
zoals de toekomst er waarschijnlijk geen anderen zou voortbrengen! Daar kon
Petrarca het zeker mee stellen, maar de uitnodiging heeft hij toch afgewezen. Hij
wilde volkomen onafhankelijk blijven. Van het begin af had hij geen
financieel-voordelige eerbewijzen versmaad, als die maar geen werk of zorgen
meebrachten: pausen hadden hem verschillende prebenden verleend, hij bezat
twee kanunnikaten (Lombez, een ander te Parma), een prioraat (in de diocees van
Pisa), een prebende en later een archidiakonaat (te Parma). Paus Clemens VI wilde
hem zelfs tot apostolisch secretaris verheffen, maar dat werd door hem geweigerd,
omdat hij zijn tijd uitsluitend aan de studie en de dichtkunst wilde besteden. De
laatste zes jaren van zijn leven heeft hij dan toch in zelfbespiegeling
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buiten het stadsleven doorgebracht: te Arqua bij Padua, waar hij in 1374 stierf.
Toch heeft hij meermaals een rol in de grote politiek willen spelen. Wat hem daarbij
bezielde, was de hoofdgedachte van zijn leven: het vervallen en door partijenstrijd
verscheurde Italië weer tot machtige eenheid verheffen, de dagen van het roemrijke
oude Rome weer tot werkelijkheid maken. Onvermoeid heeft hij geijverd voor de
terugkeer van het pausdom uit Avignon naar Rome. Rome moest weer, met den
paus, het geestelijk hoofd van de wereld worden. Dan heeft hij al zijn hoop gesteld
op Cola di Rienzo, die eigenaardige figuur, die zich te Rome tot een soort van dictator
had opgeworpen, in 1347. Zoon van een herbergier en een wasvrouw, had hij zich
opgewerkt, verkreeg een geweldigen invloed op het volk. Zijn droom was, de Eeuwige
Stad haar ouden luister terug te schenken, door er een Romeinse republiek op zijn
antieks weer van te maken, met nabootsing van de oude magistraturen, enz.
Petrarca, dien Cola di Rienzo vroeger te Avignon had opgezocht, was wellicht niet
vreemd aan al die denkbeelden van een fantastische restauratie van het oude Rome.
Cola nam den titel van tribuun, noemde zich vriend van het aardrijk, had een tijdje
de macht van een alleenheerser, vervolgde den adel, dreef zijn hoogmoedige
vermetelheid zo ver, dat hij zelfs Keizer Lodewijk van Beieren met diens mededinger
Keizer Karel IV voor zijn rechterstoel daagde, om het geschil onder hen te beslechten.
Het nieuwe rijk van geluk! In verzen en brieven werd Cola en zijn nieuwe rijk (de
gouden eeuw) geestdriftig begroet door Petrarca, die, zonderling genoeg, met het
oog op dat
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nationale herstel, de Romeinse adelgeslachten voor vreemde bandieten schold,
o.m. de Colonna, die hem toch zoveel diensten bewezen hadden. Hij begaf zich
zelfs op weg naar Rome, maar keerde spoedig naar Avignon terug, toen het bericht
kwam dat het met Cola di Rienzo scheef liep, dat hij het met potsierlijke fantasterijen
te bont gemaakt had, dat het volk zich van hem afwendde en dat hij eindelijk op de
vlucht had moeten slaan. Toen in 1352 Cola als gevangene te Avignon werd
gebracht, durfde Petrarca hem daar niet verdedigen, hij stak geen hand uit de mouw,
- maar vergenoegde zich met een brief tot het Romeinse volk te richten, om het te
herinneren aan het ideaal dat Cola bezield had. Hij was toch de heraut van die
utopistische communauteit geweest.
Na die felle teleurstelling gooide het Petrarca over een anderen boeg. Hij ging nu
van het herstel van het Keizerrijk te Rome dromen. Hij die den Romeinsen adel als
vreemde bandieten had gebrandmerkt, aarzelde niet om nu bij Karel IV aan te
dringen, dat die toch naar Rome komen zou, om er het oude keizerrijk te doen
herrijzen. Karel IV antwoordde, dat we niet meer in de oudheid leefden. Drie jaar
later, in 1354, verscheen Karel IV dan toch in Italië, en te Mantua mocht Petrarca
zich enkele dagen met hem onderhouden. Maar Karel IV was op verre na geen
romanticus. Hij lachte, toen Petrarca hem over zijn boek tot lof van de eenzaamheid
sprak, - van dien Petrarca die maar steeds op een podium meende te staan kon hij
dat niet au sérieux nemen! Karel IV, die een practisch mens was, sloot verdragen
met verschillende steden, voor veel geld, dat hij opstreek,
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liet zich dan te Rome door een pauselijken legaat gauw bekronen en haastte
zich dan naar Duitsland terug. Dat was weer een erge teleurstelling voor Petrarca.
Hij was trouwens niet gelukkiger in andere politieke bemoeiingen. Hij trachtte den
vrede tussen Genua en Venetië te bewerken, natuurlijk te vergeefs, want hij zag
niet in, dat de strijd van de twee grote handelshavens om grote economische
belangen ging, die onverenigbaar waren.
Zo merken we overal, dat Petrarca geen heel scherpen zin voor de werkelijkheid
had, wanneer hij zich met de grote politieke problemen van zijn tijd bezighield.
Merkwaardig b.v., dat hij tegelijkertijd zijn hoop op den paus èn op den keizer stelde,
zonder zich één ogenblik af te vragen wat de onderlinge verhouding van die twee
tegenstrijdige machten zijn zou. Dat alles bewijst ons, dat iemand een vermaard
geleerde, een zeer groot dichter en zelfs een wereldwijs man zijn kan, en daarbij
een onbruikbaar staatsman. Maar in dien tijd werd het verschil nog zo goed niet
ingezien. Petrarca was in den grond toch maar een dichter! En een kamergeleerde.
Hij was onbekwaam, om een duidelijk onderscheid te maken tussen de wereld van
zijn studiën en de wereld van de werkelijkheid. Ongelukkiglijk dacht hij zich zelf
onfeilbaar.
Als ik even bij die feiten verwijl, dan ziet U wel, dat ze van belang zijn voor het
beter begrip van Petrarca's psychologie. Hij heeft één groot ideaal, dat eenheid aan
zijn leven geeft, maar, zoals ik reeds zei, zijn karakter zit vol tegenstrijdigheden. En
dat is nu iets, wat hem voor mij juist aantrekkelijker maakt, - dat is ten dele het
moderne bij Petrarca. Dante was een man uit één
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stuk, een rots van zekerheid: Petrarca heeft al veel van de romantische
verdeeldheid. Hij is voortdurend geslingerd tussen droom en daad. Hij beweert de
wereld te verachten, maar eist van die wereld grenzenloze bewondering. In theorie
is hij een stoïcijn en een republikein, maar jaagt op de gunsten van machtigen, en
zal acht jaren lang te Milaan aan het hof der Visconti vertoeven, die tyrannen waren.
Hij verwijt de pausen dat ze in Avignon blijven, maar hij zelf blijft er toch ook. Hij
zingt den lof van de eenzaamheid, maar keert telkens naar het wereldtoneel terug.
Hij zoekt naar de diepste waarheid, maar offert gemakkelijk aan den schijn. Hij
schrijft ‘De Contemptu mundi’, van de verachting der wereld, waarin hij alle aardse
goederen voor vanitas vanitatum houdt, maar zorgt er voor, dat zijn inkomsten altijd
groter worden, en hij beroemt er zich zelfs op: men heeft opgemerkt, zegt hij, dat
bij de meesten de begeerte groeit, naarmate ze meer krijgen; bij hem is het het
tegendeel: men mag hem gerust meer geven, zijn begeerte wordt er minder door.
Hij zelf behoeft maar weinig, beweert hij, maar tegenover de vrienden die hij ontvangt,
mag hij toch niet wrekkig schijnen, en hij houdt er knechten, twee paarden en drie
secretarissen op na. Geen heeft als hij de zuiverste liefde bezongen, en zijn liefde
tot Laura is voor het nageslacht het hoogste beeld van de liefde geworden, maar
hij heeft geschreven: foemina ut in plurimis verus est diabolus, maar die geestelijke
heeft wel eens met concubinen geleefd, die hem twee kinderen geschonken hebben.
Hij is een stoïcijns wijsgeer, en belijdt het Evangelie als de opperste waarheid, maar
hij is onzeggelijk ijdel en
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de dorstige behoefte aan roem schijnt haast de spil van heel zijn bedrijvigheid.
Er is in hem een zonderlinge dualiteit, die hij zelf erkent. Want dat is nu het meest
merkwaardige: hij erkent zijn tweespalt, hij strijdt met zich zelf. Het individualisme
van de renaissance breekt hier in het bewustzijn door. Hij zegt zelf, hoe hij zich met
niemand vergelijken kan. Hij heeft voortdurend aan zich zelf gewerkt. Hij vertelt
ergens, hoe hij op Mont-Ventoux bij Avignon door het lezen van Augustinus'
Bekentenissen, tot de ontdekking gekomen is, dat zijn zelf, de mens in hem, zijn
diepste studie zijn moest. Hij is trouwens in menig opzicht met Augustinus verwant.
Zijn oprechtste biecht vinden we in een Latijns werk, dat hij waarlijk voor zich zelf
geschreven heeft: dat De Contemptu Mundi, waar ik daareven van gewaagde, en
dat ook den typischen titel droeg: De secreto conflicto curarum suarum: van het
geheime conflict in zijn gemoed. We merken er hoe zijn onrust spruit uit zijn
romantische verdeeldheid, hoe hemel en aarde in hem strijden, en hoe daaruit een
eigenaardige melancholie groeit, waar hij ook elders dikwijls van spreekt, en die hij
‘acedia’ noemt: we kunnen het niet beter vertalen dan door den romantischen
Weltschmerz: het gevoel van onmacht, dat den lust tot handelen verlamt, de
droefheid zonder bepaalden grond, waarbij het leven zo ijdel en leeg lijkt.
Dat bizonder soort van individualisme is een kenmerk van de renaissance. Want
wat is de diepere oorzaak van de renaissance, als we 't woord in zijn ruimste
betekenis nemen? Niet in de allereerste plaats de wedergeboorte van de oudheid,
wat een secundair verschijnsel
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is, maar wel die groei van de persoonlijkheid, die zich uit de middeleeuwse
gemeenschap geleidelijk loswindt. In de middeleeuwen erkende de mens zich niet
als op zich zelf staande persoonlijkheid, maar als deel van een groep, van de kerk,
van het volk, van de stad, van een stand. De dichter drukte niet zijn eigen, zijn zuiver
persoonlijke gevoelens uit, hij was veeleer de stem van de gemeenschap. Hij was
de man, die beter uitspreken kon wat er in grote lagen van zijn publiek leefde. Er
bestond een natuurlijk evenwicht tussen zijn voorstellingen en die van zijn publiek,
zijn maatschappij. De macht van het geloof dat allen samensnoerde had voor gevolg,
dat de dingen gezien werden in verband met de bovenzinnelijke idee waaraan alle
dingen ondergeschikt waren. De mens was dus niet geneigd, een eigen betekenis
te hechten aan ieder ding op zich zelf, hij was niet geneigd, de buitenwereld te
schilderen als had die een betekenis op zich zelf. Zijn vorm was dus nogal algemeen:
hij kende niet al de schakeringen van de moderne gevoeligheid. Hij beschouwde
niet de kunst, de schoonheid van zijn uitdrukking, als hebbende een waarde op zich
zelf; hij trachtte niet een bizondere schoonheid door bizonder uitgekozen middelen
te bereiken. Als de schoonheid er in zijn werk was, dan was dat niet een schoonheid
die door zijn wil gemaakt werd, en die zich in bizonderheden liet ontleden: het was
de natuurlijke schoonheid die uit den inhoud van zelf is opgegroeid, als die van een
plant of een boom.
Maar in die middeleeuwse gemeenschap groeit nu langzamerhand de macht van
de individualiteit. We zien b.v. stilaan meer aandacht wijden aan de dingen zoals
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ze buiten ons bestaan, we zien ook stilaan een geest van critiek zich baanbreken,
zich stellen tegenover overgeleverde denkbeelden. Hoe langer hoe meer zal de
eigen geest het middelpunt trachten te worden, waar alle betrekkingen kruisen, de
maat van de waarden. Het middelpunt ligt niet meer buiten hem, maar in hem zelf.
De dichter wordt vatbaar voor het onderscheiden van allerlei schakeringen in zijn
eigen gemoedsleven. En naarmate de mens meer de betekenis van zijn eigen
persoonlijkheid inziet, ziet hij ook meer de betekenis in van de eigenaardigheid der
dingen buiten hem: met den zin voor individualisme groeit ook de zin voor objectieve
betrachting, - de twee zaken hangen samen. Terwijl hij den mens als eigenwaarde
ontdekt, ontdekt hij ook de natuur als eigenwaarde. Als ieder mens een betekenis
op zich zelf heeft, dan heeft ieder ding buiten hem ook een betekenis op zich zelf.
De dingen kunnen dan ook beschouwd worden buiten hun verhouding met een
hogere idee. De stof heeft dan ook een betekenis buiten den geest, het leven van
den mens op aarde heeft een betekenis ook buiten het hiernamaals. Dit leven is er
niet alleen meer om het zieleheil in een ander leven, neen, men mag er van genieten,
het is dus van belang dat het schoner gemaakt worde, de versiering van het leven
heeft belang, en de schoonheid, en de kunst die schoonheid scheppen wil, hebben
belang op zich zelf. Er is nu een stréven naar Kunst, een nagaan van de bizondere
middelen waardoor men kunst bereiken kan. De vormen zelf van die kunst worden
dan meer individueel.
Als men eenmaal zo ver is, mondt die gehele beweging uit in wat men de eigenlijke
renaissance heeft genoemd.
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De mens laat dan zijn menselijke natuur tot haar recht komen, met al haar bizondere
neigingen, met al haar rijke mogelijkheden. Het is hem alsof een nieuwe wereld
voor hem openging.
Van dat alles nu is Petrarca de eerste grote en bijna complete uitdrukking. Al de
nieuwe elementen leven in hem, maar de oude elementen, de middeleeuwse traditie,
hebben niet ineens en geheel afgedaan. Vandaar ook die tegenstrijdigheden in
Petrarca. Vandaar zijn Weltschmerz, die juist altijd optreedt niet in tijden van verval,
maar in tijden van ruimere ontplooiing van den geest, van ruimere horizonnen. In
hem is de strijd van twee levensbeschouwingen, een voortdurende strijd van hemel
en aarde. Daardoor is hij de meest typische verschijning van zijn eeuw, en daarin
zit hem het belang van die eigenaardige psychologie, die ik gepoogd heb voor u te
schetsen.
Zo zal het me nu gemakkelijk wezen, de voornaamste betekenis van zijn werk
aan te wijzen, - van zijn werk als humanist, en van zijn werk als dichter.
De ‘re-naissance’ in den beperkteren zin van het woord, de ‘weder-geboorte’ van
de antieke letteren, het humanisme van de geleerden, is m.i. niet de oorzaak, maar
reeds een gevolg van het nieuw individualisme. Die wedergeboorte moet toch
verklaard door de nieuwe behoefte van den geest. Want de oude Latijnse schrijvers
had men in de middeleeuwen toch niet geheel uit het oog verloren, de voornaamste
althans waren niet onbekend. Men had ze kunnen navolgen, maar daar was men
niet rijp voor. In de oude Latijnse schrijvers zocht men liefst wijze spreuken, meer
het ethische dan het
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aesthetische; men zocht er in wat de christelijke levensbeschouwing ten voordeel
kon strekken. Maar de nieuwe, de individueler levensbeschouwing, geraakte in de
laatste phase van haar ontwikkeling op het punt, waar ze iets wezenlijkers van de
oudheid weer voelen kon, nl. dien zin voor het menselijk leven op zich zelf
beschouwd, niet meer alleen als uitvloeisel van een goddelijken wil en voorbereiding
op het hiernamaals, den zin voor schoonheid, voor kunst,
Van die re-naissance der antieke letteren is Petrarca de eigenlijke inluider geweest,
met een echte genialiteit. Dat ze van Italië moest uitgaan, is natuurlijk, want in Italië
werd die Latijnse oudheid gevoeld als het nationaal verleden. En de nationale idee,
het streven om Italië weer tot zijn oude grootheid en zijn ouden roem te verheffen,
dat was ook de bronader van Petrarca's ongemene bedrijvigheid op het gebied van
het humanisme. Het geheel nieuwe dat we nu bij hem aantreffen, dat is de passie
voor de oudheid. Zij was in hem reeds ontvlamd, toen hij student in de rechten was.
Dat vond zijn vader, die een degelijk mens was, niet ernstig. Hij betreurde het, dat
zijn zoontje gevaar liep, zijn rechtsstudiën te verwaarlozen voor het lezen van die
oude heidenen. Eens ontdekte hij in het bed van Petrarca de geheime schuilplaats,
waar hij die verboden handschriften verborg en hij gooide alles in het vuur. Of bijna
alles: want door de tranen van zijn zoon bewogen, liet hij hem er toch twee behouden:
een Virgilius, en de Rhetorica van Cicero. Dat zijn dan ook de twee geliefkoosde
meesters van Petrarca geweest: Virgilius voor de dichtkunst en Cicero voor de
welsprekendheid.
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Het opnieuw tot leven wekken van de oudheid wordt dan zijn levenstaak. Hij was
bezeten door den drang om te redden wat nog te redden viel. Overal op reis was
hij aan 't snuffelen, vond allerlei nieuwe handschriften, bezat eindelijk een grote
verzameling. Hij deelde zijn zoekersdrang aan anderen mee, schreef naar allerlei
landen om daar nieuwe handschriften op te sporen. Hij heeft zelfs een beetje Grieks
geleerd, niet veel, want Homeros kon hij niet lezen, hij moest zich vergenoegen met
zijn exemplaar van Homeros te zoenen. Maar hij heeft toch Homeros in Italië
binnengeleid, en van hem gaat het verlangen naar de Griekse literatuur uit, die dan
weldra tot nieuwe en uiterst gewichtige veroveringen voor den geest van de moderne
wereld zal worden.
Hij zelf heeft het meest in het Latijn geschreven, een episch gedicht op Scipio
Africanus, zangen, eclogen, wijsgerige tractaten, brieven. Van zijn Latijnse werken
veelmeer dan van zijn Italiaanse gedichten verwachtte hij den roem. Het is andersom
uitgevallen dan hij verwacht had. Van die Latijnse werken zal ik U niet veel zeggen,
want ik heb ze niet gelezen, buiten den dialoog De Contemptu Mundi. Het schijnt
dat het Latijn van Petrarca nog niet onberispelijk was. Maar in een brief aan
Boccaccio komen een paar zinnen voor, die me uiterst karakteristiek lijken: hij
verzekert, dat het schrijven hem een behoefte is, een bevrijding, schrijven en leven
is voor hem hetzelfde: Scribendi enim mihi vivendique unus finis erit. En nog
typischer, want hieruit spreekt zijn persoonlijkheid, en het bewijst verder dat zijn
navolging der ouden geen blote nabootsing
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was, maar tevens schepping: hij erkent, dat hij een eigen stijl heeft, het woord
moet uitdrukking zijn van de gemoedsbeweging: Suus (stilus) cuique formandus
servandusque est. En hij voegt er aan toe, dat die stijl den schrijver even eigen en
even natuurlijk is als zijn gezicht, zijn houding, zijn stem. Ik meen wel, dat men vóór
Petrarca geen enkele bewering van dien aard ontdekken zou.
De Latijnse tractaten hebben nog die betekenis, dat we daar Petrarca leren kennen
als een geest, die zich al veelal van de middeleeuwse denkwijze ontdaan heeft. De
scholastische wetenschap, waar heel het middeleeuwse stelsel op gegrondvest
was, lijkt hem al een hoop puin, dat weggeruimd moet worden. Hij is de eerste om
af te dingen op de waarde van Aristoteles, die toch de hoeksteen van die scholastiek
was. Alle wetenschap moet het menselijk leven tot doel hebben, de algemene
menswording dienen. De universiteiten met haar scholastische tradities, zijn hem
alleen nog nesten van eigenwaan. Hij trekt ten strijde tegen allerlei nog algemeen
verbreid bijgeloof, de alchemie, de astrologie. Kortom tegen alles wat door het
rationele gezond verstand tegengesproken wordt. De geest van Petrarca
vertegenwoordigt reeds een hele ‘Aufklärung’.
Maar als we ons niet meer op historisch standpunt stellen en in Petrarca zoeken
wat voor ons eigen tegenwoordig leven nog van belang is, dan zijn het zeker zijn
Italiaanse canzonen en sonnetten die voor alle eeuwen gedicht zijn. Wat daar het
nieuwe is, het moderne, leren we het best beseffen als we zijn poëzie vergelijken,
niet alleen met de Provençaalse en over 't algemeen de
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hoofse minnelyriek uit de 12e en 13e eeuw, maar zelfs met de canzonen en de Vita
Nuova van Dante, waar toch ook dezelfde motieven behandeld worden, de liefde
tot de vrouw als ideaal opgevat. Anders dan zijn voorgangers, heeft Petrarca over
't algemeen met de geleerdheid in zijn verzen gebroken, hij geeft ons
gemoedsstemmingen van alle abstracties ontdaan. Zeker is zijn geliefde, naar
ouderwetsen trant, nog het toonbeeld van alle deugd en volmaaktheid; maar deugd
en schoonheid zijn bij hem wel verbonden, doch zelfstandig, de schoonheid op zich
zelf is hem het geestdriftig bezingen waard. Er zit daar geen mystiek meer in: Laura
verschijnt ons eenvoudig als een volmaakte vrouw, maar toch een vrouw, en niet
alleen als symbool van een bovenzinnelijke idee. De liefde bij Petrarca is de liefde
zoals we die nog kennen. En wat ze verheerlijkt is in de eerste plaats zijn dorst naar
schoonheid.
In de 21 jaren die Laura nog leeft, komt er in die liefde geen ontwikkeling. Geen
stormen, ook geen gebeurtenissen van belang. De toestanden zijn de meest gewone:
hij ziet Laura zoals ze zich met een sluier omhult; hij ziet ze eens wenen; ze schenkt
hem het leven weer met een groet; hij ziet ze in een bootje, terwijl ze zingt; hij ziet
ze op een weide onder een boom en een bloemenregen die op haar neerzijgt. En
ze blijft altijd even streng tegenover hem. Die liefde is hopeloos, ze voedt zich met
tranen. Eén ogenblik kan hij zich de gelukzaligheid voorstellen, maar dan wordt hij
weer tot de bittere werkelijkheid teruggeroepen. Het is de stemming van een elegie.
Een romantische trek is reeds, dat hij genot in zijn tranen vindt:
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Ed io son un di quei, che'l pianger giova

Dat zou ons nu overdreven gevoelerigheid en nogal eentonig lijken, het tedere,
zoete van het bittere, zonder de afwisseling van de voorstelling. Dezelfde gevoelens
worden ons in steeds nieuwe, fijne schakeringen meegedeeld, met een ongemenen
rijkdom van beelden. Hij zegt ons niet, dat Laura schoon is, maar die schoonheid
beschrijft hij met zulk een liefde, dat ze levendig voor onzen geest weer verschijnt.
Voor de eerste maal in de wereldliteratuur hebben we daar, wat we thans
stemmingspoëzie noemen. Hij ziet b.v. hoe de lucht met het haar van Laura speelt,
het uitspreidt en het dan weer samenwindt:
Aura, che quelle chiome bionde e crespe
Circondi e move, e se' mossa da loro
Soavemente, e spargi quel dolce oro,
E poi'l raccogli e'n bei nodi l'increspe.

Hij heeft een esthetisch genot bij het zien van haar wezen. Hij vertedert zich in de
zoetigheid van zijn zang èn van zijn smart:
Cantai; or piango, e non men di dolcezza
Del pianger prendo, che del canto presi:

Niet alleen heeft die zang overal den klank van het zelf-ervarene, maar ik noemde
hem stemmingspoëzie, - uitdrukking van gevoelens zonder vaste omtrekken, - zoet
dromende melancholie, wisselspel van smart en
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hoop. Petrarca is juist de dichter van die zwevende gemoedstoestanden, die niet
in verstandelijk proza gedefinieerd kunnen worden maar door de geheime melodie
van het vers worden gesuggereerd. Gratie - geheim magnetisme. Hij koestert zich
in het spel van zijn eigen fantasie, met den wellust van een kunstenaar. En we
vinden daar in zuivere muziek weergegeven iets van denzelfden strijd die zijn geheel
wezen zo romantisch kleurt. In Laura bezingt hij niet meer de idee, maar den persoon,
- hij voelt soms dat hangen aan het aardse als een zonde, het zinnelijk element
ontbreekt er niet, en de zinnelijke schoonheid is toch vergankelijk:
E del mio vaneggiar vergogna è'l frutto
E'l pentirsi e 'l conoscer chiaramente
*
Che quanto piace al mondo, è breve sogno.

Hij verlangt naar het hoogste goed, maar blijft in zijn liefde bevangen. Als het
verlangen, dat reeds door een blik, een woord gelukkig wordt gemaakt, wat zal dan
het geluk van het eeuwig verlangen zijn!
Het is weer de strijd tussen hemel en aarde, doch hier in zuivere, zachte lyriek
opgelost. Feitelijk was er veel innerlijke rust toe nodig, om die psychologische
ervaring tot zulke kunst te kunnen maken.
En daarmee raak ik nu dat laatste punt van mijn betoog: de kunst van Petrarca.
Hij is de eerste

*

Vertaling van Van Suchtelen:

Zoo is de vrucht van al mijn dwalen spijt
En laat berouw en 't vaste en klare weten:
Een korte droom is 's werelds lust en faam.
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‘kunstenaar’, de eerste ‘artiest’ in de moderne letterkunde. Dat wil zeggen dat
bij hem de vorm een waarde op zich zelf heeft, afgezien van den inhoud. De
elegantie, of liever de opperste gratie van zijn vorm, is een schoonheid op zich zelf,
en hij bereikt die door al de middelen die het kunstige, het artistieke vers eigen zijn:
den klank, de keus van de uitgelezen woorden, den rythmus. Bij Dante was de vorm
uitdrukking van den inhoud, bij Petrarca heeft hij een zelfstandig belang. Zijn vers
is muziek. Hij verbetert voortdurend, zoekt de muzikaalste inkleding. En feitelijk
heeft de dichterstaal na hem nog weinig vooruitgang gemaakt. Ik merk althans in
den grond weinig vooruitgang, tot omstreeks 1870, wanneer Arthur Rimbaud nieuwe
mogelijkheden van lyrische expressie vindt.
Na den dood van Laura heeft Petrarca niet opgehouden haar te bezingen, en nu
in het nog subtieler én reiner licht dat de herinnering over haar uitbreidt. Ik heb den
indruk, dat hij toen zijn mooiste gedichten geschreven heeft, zoals ik trouwens zijn
canzonen hoger stel dan zijn sonnetten, die soms wat gekunsteld en epigrammatisch
zijn. De fantasie wordt daar nog aanminniger en warmer. Een prachtig gedicht is
het sonnet, waarin hij zich herinnert hoe hij ze eens onder een bloemenregen in de
weide zag, en nu klagen nog de vogelen, de blaren ruisen zacht in de zomerlucht,
de beekjes murmelen, en hij denkt weer aan zijn liefde, het schijnt hem, dat Laura
nog van ver op zijn zuchten antwoordt en tot hem komt om hem te spreken, zijn
smart te stillen:
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Se lamentar angelli, o verdi fronde
Mover soavemente a l'aura estiva,
O roco mormorar di lucid' onde
S'ode d'una fiorita e fresca riva,

Là v'io seggia d'amor pensoso e scriva,
Lei, che 'l Ciel ne mostrò, terra n'asconde,
Veggio ed odo ed intendo: ch'ancor viva
Di si lontano a' sospir miei risponde.
Deh, perchè innanzi tempo ti consume?
Mi dice con pietate: a che pur versi
Degli occhi tristi un doloroso fiume?
Di me non pianger tu: ch'e' miei dì fêrsi,
Morendo, eterni, e nelleterno lume,
Quando mostrai di chiuder, gli occhi apersi.

Het verschil met Dante is, dat Petrarca zijn vers altijd versiert, opsmukt. Waar hij
b.v. in zijn Trionfi de dode Laura beschrijft, geschiedt dit met zachte en ik zou haast
zeggen elegante beelden. Hij vergelijkt ze met een helder licht, dat stilaan uitdooft;
ze schijnt niet dood te zijn, alleen zacht te sluimeren; ze is niet bleek, maar witter
dan sneeuw, die stil uit den hemel neervlokt; de dood zelf is schoon bij haar:
Non come fiamma che per forza è spenta,
Ma che per sè medesma si consume,
Se n'andò in pace l'anima contenta,
A guisa d'un soave e chiaro lume
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Cui nutrimento a poco a poco manca,
Tenendo al fin il suo usato costume.
Pallida no, ma più che neve bianca,
Che senza vento in un bel colle fiocchi,
Parea posar come persona stanca.
Quasi un dolce dormir ne'suoi begli occhi,
Essendo 'l spirto già da lei diviso,
Era quel che morir chiaman gli sciocchi
Morte bella parea nel suo bel viso.

Vergelijkt dit nu met de zo eenvoudige woorden van Dante over Beatrice:
Van ware mildheid was ze zo vervuld,
Dat ze te zeggen scheen: ik ben in vrede.

Van dit vers gaat er licht uit, zonder dat Dante zijn toevlucht tot enig beeld nemen
moet: hij verlustigt zich niet in schone vormen, maar de schoonheid is bij hem niet
anders dan zuivere geest.
Er zijn weinige dichters, die zulk een breed spoor in de poëzie van latere eeuwen
gelaten hebben, van Ronsard tot Shelley. En het zou wel belangrijk zijn, Petrarca's
invloed op onze eigen poëzie na te gaan, over Van der Noot en Hooft tot Jacques
Perk en Gorter. Maar dit zou ons te ver voeren en ik heb al veel te lang gesproken.
Ik vergenoeg me met U te wijzen naar het zeer volledige werk, bij de 400 bladzijden
o

compacten druk in 4 , over Petrarca in de Nederlandse letterkunde, van de hand
van Dr. Catharina Ypes, een paar maanden geleden verschenen. U vindt daar ook
een lijst van Nederlandse
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vertalingen uit het Canzoniere, maar als U wat Italiaans verstaat is het natuurlijk
beter, den oorspronkelijken tekst zelf te lezen. Dat U dat doen zoudt en er veel van
genieten, is het geluk dat ik U van harte toewens.

1934

aant.

Goethe

Camarades, - Dans trois jours, mardi prochain, il y aura cent ans que Goethe
s'éteignait à Weimar. Ce fut une des plus grandes lumières de l'humanité. Il est
donc tout indiqué que notre parti, lui aussi, saisisse cette occasion pour célébrer sa
mémoire. Et le Patron m'a demandé de vous parler ce soir de Goethe. Il ne doute
de rien, ce qui est une vertu, mais il lui arrive de douter trop peu de ses amis, ce
qui n'en est plus une. Comme c'était lui, je n'ai pas osé refuser. Me voici maintenant
devant vous, je ne peux plus reculer. Mais si vous croyez que je suis à mon aise!
C'est que c'est une chose terrible de parler de Goethe. Il faudrait l'expliquer par le
dedans, en faisant saisir l'esprit de son oeuvre, mais comment voulez-vous qu'on
le fasse en une causerie comme celle-ci?
Goethe, c'est tout un monde. Je parcours ce monde-là depuis quarante ans et je
n'en ai pas encore reconnu toutes les frontières. Il est la synthèse de la pensée de
son temps. Après Shakespeare, la plus grande figure de la littérature moderne et
peut-être la plus vaste intelligence des temps modernes. On n'acquiert pas une idée
suffisante de son génie en lisant telle ou telle
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oeuvre; il faut en connaître beaucoup pour apprécier son ampleur. Goethe n'est pas
seulement un sommet mais une chaîne de montagnes et il ne suffit pas de se
promener dans une vallée des Alpes pour savoir vraiment ce qu'elles sont. D'ailleurs
les oeuvres littéraires de Goethe ne sont qu'un aspect seulement de son génie. Son
activité fut universelle. Son oeuvre poétique ellemême englobe déjà tous les genres
et constitue à elle seule une littérature complète qui correspond à tous les états de
notre esprit. Mais Goethe fut aussi un penseur, un philosophe, un esthéticien. Et il
fut un savant de premier ordre. J'entends dans le domaine des sciences exactes,
dont il s'occupa non pas en amateur, mais en chercheur, en expérimentateur. Cette
face de sa pensée ne peut pas être séparée du reste. Il a pressenti bien des
découvertes; il en a fait lui-même. Il attachait autant d'importance à sa théorie des
couleurs et ses études sur la métamorphose des plantes qu'à ses drames et ses
romans. Il s'intéressait à toutes les sciences et si ses travaux de physique n'ont pas
été très féconds en résultats durables, en revanche dans le domaine de l'anatomie
il est arrivé par déduction, par raisonnement, à découvrir chez l'homme l'os
intermaxillaire et cela aurait suffi à rendre célèbre un savant professionnel qui n'aurait
pas autre chose à son actif. Je dis qu'il y fut amené par raisonnement: c'est qu'en
effet il avait une idée directrice, et ceci est important pour comprendre l'esprit de
Goethe. Le concept central de sa philosophie était celui de l'unité du monde et dans
les phénomènes naturels il recherchait toujours la forme primitive dont l'immense
diversité des autres était
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sortie. Il vit que les os du crâne étaient des modifications, de la vertèbre, que le
pétale était une modification de la feuille et il fut ainsi l'un des précurseurs de la
théorie transformiste.
Sa maison de Weimar ne renfermait pas seulement de nombreuses oeuvres d'art,
mais un laboratoire, des collections de minéralogie et de géologie. Et ce n'est pas
tout. Goethe fut en même temps un homme d'Etat et fit de la politique active. Il fut
pendant longtemps premier ministre du Duc de Saxe-Weimar et ne s'occupa pas
seulement d'organiser des fêtes, de diriger le théâtre, etc., mais de travailler de la
façon la plus efficace au développement économique, à l'exploitation des mines, à
la création de canaux; il dut veiller à une bonne gestion financière. Une seule de
ces activités aurait suffi à absorber l'existence d'un homme. Mais par dessus le
marché Goethe trouva toujours le temps de vivre, et même de sacrifier pas mal de
ses heures aux soucis amoureux. Bref, il fut un résumé d'humanité, et il fut même
le dernier résumé aussi complet, car au cours des cent dernières années, les
sciences se sont tellement développées et spécialisées, la connaissance de la
planète et des manifestations de l'esprit humain s'est tellement étendue, qu'il n'est
plus guère possible à un seul homme d'embrasser l'ensemble sans encourir le
reproche de superficialité. Goethe était comme un bon ouvrier de la pensée qui
aurait fréquenté tous les ateliers et saurait tous les métiers.
Et cependant il vécut dans une bien petite société, sur cette scène de l'Etat de
Weimar, vraiment trop étroite pour lui. L'Allemagne morcelée et qui commençait
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seulement à se relever des effroyables misères où l'avait plongée au 17e siècle,
la guerre de Trente ans, était au point de vue de l'esprit politique et social encore
fort arriérée.
Et en somme cela se sent dans l'oeuvre de Goethe. Même dans son roman, son
Wilhelm Meister, où il veut donner un tableau complet de la civilisation de son temps,
on est frappé du peu de place que tient là la pensée politique ou sociale. Manque
de grand élan lyrique! Il aurait mieux fait de naître en Angleterre.
Il paraît que lorsque Napoléon le vit à Erfurt, il émit ce jugement bref sur Goethe:
‘C'est un homme.’ Je crois que c'est en effet ce qu'on peut dire d'essentiel à son
sujet. L'idéal humain qu'il nous propose, c'est celui qu'il a réalisé dans sa vie: il a
voulu développer harmonieusement en soi-même et dans toutes les directions,
toutes les facultés qui peuvent constituer la beauté de l'homme. Comme les artistes
et les penseurs de la Renaissance, mais sur un territoire intellectuel autrement
vaste, il a créé un nouvel humanisme. Comme dans la nature, il a cherché toujours
en soi-même aussi le vrai et l'unité. Etre ce qu'on est, reconnaître sa nature intime,
être tout entier ce qu'on est au fond, et sur ce terrain solide essayer de faire de
soi-même autant que possible une synthèse de l'humanité, se développer dans tous
les sens, en mettant en jeu toutes les forces intérieures, et tendre à l'équilibre, à
l'harmonie de toutes ces forces, de façon que l'une ne se développe pas au détriment
de l'autre; bref, pousser comme un arbre, qui enfonce de plus en plus ses racines
dans la terre nourricière, tandis qu'il étend de plus en plus
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largement sa cime dans le ciel, où se croisent tous les vents et tous les échos du
monde: Voilà la leçon de Goethe. C'est ce qui explique chez lui cette union parfaite
et continue de la vie et de l'art, et c'est ce qui explique le caractère organique de
toute sa production. C'est la vie qui est la terre nourricière de son art, et il a poussé
là comme une chose naturelle, comme une plante de pleine terre; dans son oeuvre,
la nature est de l'art et l'art est de la nature. Goethe laissait grandir les oeuvres en
lui, les laissait mûrir tranquillement, sans jamais rien forcer, l'éclosion se produisait
au moment fixé par la loi interne de l'oeuvre. Il en est qu'il a portées en lui pendant
de longues années, en y travaillant de temps en temps aux moments propices, et
quant à son oeuvre maîtresse, Faust, elle l'a accompagné pendant toute sa vie, il
y a travaillé pendant plus de soixante ans. Il a pu dire que tous ses poèmes étaient
des poèmes de circonstance. Il n'était pas ce que nous appelons un littérateur, un
homme qui s'assied à sa table de travail et fait régulièrement des livres pour son
éditeur. La littérature n'était pas pour lui un but en soi-même; elle n'était pas une
ambition à laquelle il subordonnât le reste. Elle n'était qu'une des manifestations de
sa nature, en concordance avec toutes les autres manifestations. Ce qui importait
avant tout pour lui, c'était de réaliser un type supérieur et complet d'humanité. On
a pu dire de Goethe que sa plus belle oeuvre d'art, c'était sa vie même. Et, en effet,
cette vie, c'est lui qui la fit, c'est lui qui la construisit. Certes la nature l'avait richement
doté; elle s'était montrée généreuse à son égard, même au physique. Il paraît qu'il
était charmant
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*

et il devint même très beau. Mais quoique un humoriste ait affirmé qu'un jeune
homme bien fait n'est jamais perdu, ce n'est pas encore une raison suffisante pour
devenir un Goethe. Ses dons naturels, il les a soigneusement éduqués, dirigés, ne
laissant rien au hasard, toujours soucieux d'être maître de soi. Bref, cette vie est le
triomphe de l'esprit d'organisation. On pourrait la comparer à une sphère qui s'élargit
de plus en plus autour d'un centre ferme. Il a usé lui-même d'une autre comparaison:
quand il avait trente ans il écrivait dans une lettre: ‘Ce qui domine tout chez moi,
c'est le désir d'élever aussi haut que possible la pyramide de ma vie, dont j'ai bien
établi les fondements et la base. C'est une chose que je ne puis pas oublier un
instant; je ne peux rien négliger, je suis déjà bien avancé en âge (à trente ans!) et
peut-âtre le destin me brisera-t-il trop tôt et la tour babylonienne restera tronquée,
mais on dira du moins: le plan en était audacieux, et si Dieu veut que je vive, mes
forces sauront bien atteindre le sommet.’
Il a pu l'achever, il n'est mort qu'à 83 ans. Et si Goethe en remerciait le bon Dieu,
il faut avouer qu'il a bien aidé le bon Dieu de ses propres moyens. Quand il avait
68 ans, je trouve cet autre passage d'une lettre qui rappelle le même programme:
‘J'ai dû souvent me relever de ruines morales et me mettre à reconstruire; chaque
jour se présentent des circonstances qui obligent la force vitale de notre nature à
se livrer à des travaux de réfection et de rénovation.’
Vous voyez qu'on se fait une idée fausse de Goethe quand on le voit sous les
espèces d'un Dieu olympien.

*

Surtac: Les morales du Rastaquouère; met tekeningen van Caran d'Ache; Paris 1896. Zie
L'art moderne V, 1886; 4 Juli, blz. 213.
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On se fait trop souvent de lui l'image de ses bustes, un ‘Geheimrat’ compassé et
sanglé dans sa cravate, impassible. Il est certain qu'il tendait à n'être jamais le jouet
de ses passions et qu'il voulait rester indépendant des fluctuations extérieures.
Dans son âge mûr, et cet âge mûr a commencé tôt, il se montrait assez distant,
afin de préserver l'intégrité de son âme. Mais heureusement, c'était un homme, et
même un homme singulièrement passionné. Et l'équilibre qu'on admire chez lui était
toujours le résultat de luttes intérieures, qu'il dut livrer jusqu'à un âge très avancé.
Ce n'était pas le calme des gens qui s'accommodent facilement de la vie, qui
recherchent le moindre effort, le juste milieu, et restent toujours à une température
modérée. Non, chez lui, c'était la sérénité qui succède aux orages. Goethe dut bien
souvent maîitriser les élans de son coeur, mais il sut se ressaisir à temps chaque
fois que ce fut nécessaire. Il livra maint combat au démon intérieur qui voulait
l'entraîner. La paix ne lui fut pas donnée, mais il la conquit toujours de haute main.
Sa prime jeunesse coïncide avec les débuts du mouvement romantique en
Allemagne. Jusqu'alors la littérature y avait été en somme à la remorque du
pseudoclassicisme français et le roi de Prusse lui-même, Frédéric le Grand, qui
avait fait venir Voltaire à Potsdam, écrivait de préférence en français. Quand Goethe
en 1770-71 (il avait alors 21-22 ans, puisqu'il était né en 1749) quand Goethe
commence ses études de droit à l'Université de Strasbourg, le prestige du génie
français est tel qu'il hésite un instant entre la langue française
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et la langue allemande; mais la nature foncière parle le plus haut. Il n'écoute que
son âme, perçoit autour de lui les signes d'un renouveau, sent autour de lui la sourde
fermentation d'idées neuves, il s'écarte bientôt de la vague imitation des petits
modèles français de style rococo pour s'abandonner tout entier au jeune mouvement
romantique, à ce courant d'idées qui vient battre en brèche l'intellectualisme du
18ème siècle, qui oppose à la raison raisonnante le sentiment spontané et libre, la
passion, l'instinct, l'imagination, toutes les forces obscures qui en nous n'obéissent
pas à une règle. Il répudie les ordonnances classiques, s'enthousiasme pour la
cathédrale gothique, pour Shakespeare, pour les idées de liberté de Jean-Jacques
Rousseau, pour la libre expansion de la nature opposée aux conventions établies
de la civilisation. Tout cela anime son premier drame, une machine moyen-âgeuse
d'une fougue assez sauvage. Cette oeuvre le place d'emblée à la tête de la jeune
Allemagne littéraire. L'année suivante, en 1774, (il a 25 ans) son roman Werther lui
assure une célébrité européenne. OEuvre jaillie du fond de son expérience intime:
il s'était épris d'une jeune fille déjà fiancée à l'un de ses amis et s'arracha violemment
à cet amour. Pour achever de se guérir de sa fièvre, il fit de ses souffrances une
oeuvre d'art. C'est une méthode hygiénique qu'il appliqua souvent dans le courant
de sa vie. Ici le résultat fut le roman Werther, l'histoire de l'homme pris par une
passion sans issue, enserré dans les conventions sociales, meurtri dans le conflit
entre le rêve et la réalité, et qui se retranche dans la solitude de son coeur et finit
par chercher un refuge dans la mort. En créant Werther à son image,
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Goethe le créait à l'image de son temps; il en faisait le type significatif de son
temps. Aussi, le retentissement de cette oeuvre fut tel qu'il s'ensuivit une épidémie
de suicides. Ce Weltschmerz, cette mélancolie romantique qu'on appellera plus tard
en France à l'époque du René de Chateaubriand, ‘le mal du siècle’, je ne puis la
considérer comme un phénomène de décadence, je n'y vois pas la lassitude d'une
époque vieillie, mais j'y vois bien plutôt un caractère de jeunesse, jeunesse d'un
homme et jeunesse d'un monde: c'est quand on entre dans l'action, c'est aux
premiers contacts avec une vie nouvelle, quand des quantités de nouvelles
possibilités s'ouvrent devant l'action, c'est alors qu'on sent le plus douloureusement
ses limites, qu'on ressent le plus vivement la contradiction entre ses désirs illimités
et la vie réelle qui vient les arrêter. Plus tard, on est moins tenté par l'impossible.
Le romantisme, maladie de jeunesse du monde bourgeois.
Dans son héros, Goethe avait développé à l'extrême, jusqu'à leur dernière
conséquence logique, les sentiments qui bouillonnaient en son propre coeur. Mais
il n'était pas homme à se laisser aller aux influences destructrices. Il avait d'ailleurs
une qualité qui l'empêchait de tomber dans certains travers du romantisme allemand,
qui l'empêchait de se perdre dans les brumes d'un rêve amorphe: il avait au plus
haut point la faculté de voir le concret, la vision nette et définie du réel. Cette vertu
se trouve dans ses oeuvres les plus marquées de l'esprit romantique, par exemple
la toute première version de son premier Faust où il oppose les deux faces de sa
nature intime, d'une part le génie qui, poussé par une force
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démoniaque, veut embrasser toutes choses et saisir le divin lui-même, et d'autre
part Méphistophélès, l'esprit négateur qui doute et ricane. Mais l'ardeur titanique du
jeune Goethe s'exprime peut-être le mieux dans ce fragment d'un Prométhée, où
le héros mythique, ravisseur du feu céleste, lance son cri de révolte contre Zeus,
le maître des Dieux de l'Olympe:
‘Couvre ton ciel, Zeus, de vapeurs et de nuées, et exerce ta force sur des arbres
séculaires et des cimes de montagnes, pareil à l'enfant qui décapite des chardons.
Tu dois tout de même me laisser ma terre, et ma hutte, qui ne fut pas construite par
toi, et mon foyer, dont tu m'envies la flamme.
Je ne connais rien de plus misérable sous le soleil que vous autres, dieux! Vous
nourrissez tristement votre majesté du tribut des offrandes et du souffle des prières,
et vous dépéririez si les enfants et les mendiants n'étaient point des fous pleins
d'espoir.
Quand j'étais un enfant et ne savais vers où aller, je tournais mon oeil abusé vers
le soleil comme s'il y avait eu là-haut une oreille pour entendre ma plainte, un coeur
comme le mien pour avoir pitié des affligés.
Qui m'a aidé contre l'arrogance des titans? Qui m'a sauvé de la mort et de
l'esclavage? C'est toi, coeur ardent et sacré, qui as tout accompli par toi-même, toi
qui, dans ta jeunesse et ta bonté, leurré comme tu l'étais, brûlais encore de gratitude
pour celui qui dormait là-haut.
Moi, t'honorer? Pourquoi? As-tu jamais adouci les souffrances de celui qui ployait
sous le fardeau? As-tu jamais séché les larmes de l'angoisse? Ce qui a forgé
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l'homme que je suis, c'est le temps tout-puissant et le destin éternel, mes maîtres
et les tiens.
T'imagines-tu peut-être que je vais haïr la vie et fuir au désert, parce que tous les
rêves n'ont pas fleuri et mûri?
Je suis ici, formant des hommes à mon image, une race qui me ressemble, pour
souffrir et pleurer, pour jouir et se réjouir, et ne pas se soucier de toi, comme moi.’
On sent ici la conception panthéiste de Goethe, qu'il avait puisée dans les oeuvres
de Spinoza et qui le dressait contre l'idée d'un Dieu personnel. Nous voyons se
former là cette vue sur l'unité du monde, qui vient en somme s'opposer aux croyances
romantiques. Car l'idée romantique est faite de dualité: contradiction entre le réel
et l'idéal, entre l'homme et la société, entre la matière et le sens de l'infini que nous
portons en nous. Pour Goethe, il n'y a pas une différence d'essence entre le réel
d'une part, et l'infini, l'éternel, le divin, d'autre part. Pour réaliser le divin, il faut
s'avancer de plus en plus loin dans le réel.
On peut dire qu'à 26 ans l'esprit de Goethe est formé. On peut lui appliquer la
formule même de Goethe: ‘deviens ce que tu es.’ Il s'était accompli selon sa nature
essentielle. C'est alors, en 1775, qu'il fut appelé à Weimar par le Duc
Charles-Auguste. C'est dans cette petite résidence ducale qu'il passera presque
toute savie. Ce n'était pas une cour à l'étiquette rigoureusement sévère:
Charles-Auguste n'avait que 18 ans, sa mère n'en avait que 36. Goethe s'y occupe
des affaires de l'Etat, devient même, au bout de quelques années, premier ministre.
Il était toujours et partout l'homme
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tout entier à son affaire, qui faisait consciencieusement la tâche du jour.
Charles-Auguste a fait venir d'autres esprits remarquables. Fait unique dans l'histoire
de la littérature: pendant un demi siècle Weimar, une petite ville sans aucune
importance politique, sera la vraie capitale de l'esprit en Europe. A Weimar, Goethe
se trempa dans la vie active et il eut la chance d'y rencontrer une femme supérieure,
Madame de Stein. Elle était mariée à un bonhomme assez insignifiant. Ce fut pendant
plus de dix ans le grand amour. La plupart des poètes ont été inspirés par une
femme: Il est bien peu de cas où nous n'arrivions pourtant à la conclusion que la
femme avait été idéalisée par le poète. Il en est tout autrement de Madame de Stein.
A ma connaissance, c'est le seul exemple certain, dans toute l'histoire de la
littérature, d'une femme qui ait eu une influence décisive sur la formation intellectuelle
d'un génie. Elle venait au bon moment.
Dès le début de cette période, nous voyons nettement commencer pour Goethe
l'âge de la maturité, de la concentration, de la clarification, de l'équilibre. La fougue
qui l'emportait au-delà de lui-même doit se soumettre à l'esprit ordonnateur,
organisateur. Le romantique tourne au classique, si vous voyez surtout dans le
caractère classique le fait d'imposer l'ordre aux instincts tumultueux et contradictoires.
Mais Goethe sent que pour atteindre l'accomplissement total de soi-même, il a
besoin d'autre chose encore, et après douze ans passés à Weimar, il abandonne
brusquement la cour, son souverain, son poste de ministre et son amante, et il fuit
en Italie. Pourquoi cette rupture, cette
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évasion soudaine? Il l'a soigneusement préparée, mais n'a averti personne de
ses desseins pour ne pas les voir contrecarrer. C'est que Goethe n'a jamais connu
de loi plus impérieuse que de parfaire son géne. Il n'a jamais écouté que les
commandements de sa voix intérieure. Certes, il sentait le besoin d'échapper à ses
besognes de haut fonctionnaire, qui absorbaient une trop grande partie de son
temps, et peut-être aussi sentait-il le besoin d'échapper à l'emprise qu'avait sur lui
l'amour de Madame de Stein. Mais surtout il sentait qu'il ne serait vraiment complet
que lorsqu'il aurait pris contact direct avec l'antiquité, dont les monuments et les
statues pouvaient s'admirer à Rome, à Naples, et en Sicile, et lorsqu'il aurait pris
contact direct avec le monde de la Renaissance italienne, qui lui apparaissait comme
un prolongement vivant de cette antiquité. Au moment où il atteignait le point
classique de son propre développement, il voulait aller aux sources classiques
pures. D'ailleurs, en Italie, il reste l'homme universel dont la curiosité s'intéresse à
tout. Il y continue ses observations scientifiques, il se mêle au peuple. Et il jouit de
sa liberté, dans ce milieu où la vie est plus spontanée et facile, où le climat n'a
jamais rien d'hostile, où une nature bénigne et belle s'unit aux arts et aux plus
prestigieux souvenirs historiques, où l'homme jouit à la fois par ses sens, par son
imagination et par son intellect, bref, se sent un homme harmonieusement complet.
Quand on a vu cela, dira Goethe à son retour, on est assuré de ne plus jamais se
sentir tout à fait malheureux. En Italie il respirait plus librement, dans une atmosphère
plus douce et plus large.
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Il y a encore autre chose: son esprit avide de clarté était attiré par le monde latin.
Je sais bien qu'on a abusé d'une psychologie des races, qui réduit les
caractéristiques des peuples à des contours trop définis, sans tenir compte de
l'infinie diversité de la vie et on a tort de généraliser tel ou tel trait et puis d'en profiter
pour opposer nettement peuple à peuple. Mais, à prendre les choses en bloc, on
peut cependant affirmer qu'il y a une certaine forme d'esprit qui est plus fréquente
dans la pensée et la littérature des peuples du Nord, germaniques ou slaves, et une
autre qui est plus fréquente chez ces peuples du Midi qui ont subi de façon plus
intime l'influence de l'antiquité latine, j'entends les Français et les Italiens, - car après
tout, c'est seulement à propos de ces deux là qu'on peut vraiment parler des qualités
inhérentes à l'esprit latin. On dit souvent que les uns ont le sens de la clarté et de
la mesure et que les autres ne l'ont pas. C'est un peu simpliste. Je préfère dire que
chez les peuples germaniques et slaves, la forme artistique naît plus directement,
elle est plutôt façonnée par le contenu, plutôt produite, modelée par l'intérieur, par
l'émotion créatrice, tandis que l'esprit latin a un sens préexistant d'une beauté
formelle, il fait rentrer l'expression artistique dans un schéma préétabli, un schéma
d'ordonnance clarifiée, purifiée. On ne trouve pas dans les langues romanes un mot
qui soit l'équivalent exact du mot ‘gemoed’ du ‘Gemüt’, comme on ne trouve pas
dans les langues germaniques un mot qui soit l'équivalent exact de ‘grâce’. La forme
germanique ou slave surgit de la vie intérieure, ne fait qu'un avec elle, et comme
les profondeurs de la vie psychique, non
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filtrée par l'intellect, sont souvent des mélanges d'éléments singulièrement
multiples, agités et troubles, la forme, où cette vie psychique profonde veut faire
passer tout son contenu, peut avoir une impressionnante plénitude, mais non pas
la pureté définie, la divine mesure. Quelquefois, l'esprit du Nord et l'esprit latin se
sont merveilleusement combinés, comme dans la nef de la cathédrale d'Amiens ou
les symphonies de Mozart. Mais le Nord, ce sont plus spécialement les grands
mystiques comme Ruusbroec, c'est le drame de Shakespeare, c'est le clair-obscur
révélateur de mystère de Rembrandt, c'est Beethoven, c'est Dostojevsky. L'esprit
latin, c'est Monteverde, c'est Raphaël, c'est Racine, c'est Voltaire, c'est Palladio,
l'architecte auquel je pense ici parce que Goethe l'admirait tant. L'esprit latin et
l'esprit germanique, ce sont en somme deux pôles de notre être. Il ne s'agit pas de
prôner l'un au détriment de l'autre. La clarté latine ne peut pas nous suffire, car il y
a bien autre chose encore dans la vie que ce qui peut s'exprimer selon des dessins
de lignes parfaitement simples et nettes. Et il est certain qu'il aurait manqué à notre
civilisation occidentale quelque chose d'essentiel, si elle n'avait eu Shakespeare,
Rembrandt, Beethoven et Dostojevsky. Mais il est non moins certain que Goethe,
en allant en Italie, obéissait à cette force d'attraction qui agit sur les génies
septentrionaux, ils veulent aller trouver dans le monde latin le sens de la forme belle,
depuis Dürer et Rubens jusqu'à Ibsen et Nietzsche. C'est que c'est seulement par
cette espèce de jonction Nord-Midi qu'on réalise l'homme européen, et c'est ainsi
que Goethe devint l'Européen par excellence.
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Après ces deux années d'Italie, Goethe rentre à Weimar tout rajeuni. Il en rapporte
deux de ses oeuvres les plus parfaites, deux drames: Iphigénie, où pour faire le
portrait de la femme idéale, il a emprunté bien des traits à Mme de Stein, et Torquato
Tasso, où il oppose encore une fois les deux types d'homme qui se combattaient
en lui, le passionné et le réfléchi. Bientôt, il combinera aussi ses souvenirs de Rome
avec d'autres plus récents pour composer ses admirables Elégies Romaines où
dans un décor païen se déploie toute la joie de l'amour sensuel. Certains les ont
jugées immorales: elles ne le sont pas plus qu'une belle statue grecque, la chair y
est aussi sacrée que l'esprit, les deux ne forment qu'une seule beauté, nous nous
retrouvons dans un paradis terrestre d'où l'idée du péché est absente. Pour le citer
lui-même, Goethe y chante ces ‘temps héroïques où les dieux et les déesses
aimaient, où le désir suivait le regard, la volupté suivait le désir’.
Goethe a maintenant 39 ans. Il exige pour lui-même plus de liberté, afin de pouvoir
se consacrer tant qu'il lui plaîit à ses travaux littéraires et scientifiques. Le rôle de
Mme de Stein est terminé. Elle a d'ailleurs 46 ans. Elle est remplacée par une jeune
femme qui a tout juste la moitié, 23, Christiane Vulpius, qui n'était pas un type de
femme intellectuelle, mais jolie, vivante, originale et saine. C'est avec elle que Goethe
passera désormais la plus grande partie de sa vie et il finira même par l'épouser,
après qu'elle eut passé 17 ans avec lui et lui eut donné un fils. Cela n'empêchera
d'ailleurs pas Goethe de s'enflammer encore de temps en temps pour d'autres
incarnations de ce concept mystique
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que dans le choeur final de Faust il appellera l'Eternel Féminin.
C'est surtout à partir de son retour d'Italie que Goethe fait figure d'olympien. Il se
rend de plus en plus indépendant du monde extérieur, reste impénétrable pour ceux
qui l'entourent. D'ailleurs, il commence à se sentir isolé, lui l'idéaliste classique, dans
une Allemagne qui s'enthousiasmait de plus en plus pour le romantisme.
Heureusement, il trouve bientôt un allié et un ami en Frédéric Schiller, qui, lui aussi,
à dix ans de distance, suivait à peu près la même évolution que Goethe et se
détournait du romantisme pour aller vers un art de forme classique. Pendant une
douzaine d'années, jusqu'à la mort de Schiller en 1805, les deux génies travailleront
côte à côte, collaboreront même parfois à une même oeuvre. Ce Goethe a connu
tous les bonheurs, jusqu'à celui, inestimable, d'une telle amitié. Il n'y a peut-être
rien de plus fécond que cette profonde affection qui lie deux hommes supérieurs.
C'est peutêtre encore plus beau que l'amour! C'est dans ces années que Goethe
achève la première partie de son grand roman Wilhelm Meister qu'il avait commencé
vingt ans plus tôt et qu'il considéra longtemps comme son oeuvre principale. Il y a
mis beaucoup de lui-même, car la ligne générale que suit le héros est bien celle de
Goethe: à travers beaucoup d'erreurs, il tend toujours à se réaliser de façon plus
haute; c'est toute l'histoire d'une éducation par la vie, éducation qui va du désordre
romantique à l'équilibre moral, d'un idéal nébuleux à la vie active, de la séduction
des apparences à la vérité. Wilhelm Meister apprend que l'idéal n'est pas quelque
chose de

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 4

650
aant.

différent de la réalité, quelque chose qu'il faille aller saisir en passant par-dessus
la réalité, mais que l'idéal est quelque chose qui s'accomplit dans la réalité même.
La mort de Schiller en 1805 a fortement éprouvé Goethe, il s'enferme de plus en
plus dans son oeuvre, semble retranché loin du monde, ou plutôt regarde ce monde
de très haut. L'époque était pourtant assez mouvementée, les armées de Napoléon
s'approchaient; près de Weimar, la bataille d'Iena faisait s'écrouler l'oeuvre politique
de Frédéric le Grand. L'artiste semble rester froid devant les malheurs de sa patrie.
Lui qui avait la plus grande admiration pour la littérature française et la science
française, ne croyait point que les victoires de Napoléon puissent menacer la
civilisation. Et son esprit recherchant toujours l'unité en toutes choses, considérait
aussi les nationalités comme des formes transitoires. Il voyait avant tout l'humanité,
se sentait citoyen du monde. Il n'avait d'ailleurs pas la moindre estime pour toutes
ces petites, étroites et mesquines constructions politiques que Napoléon abattait
en Allemagne. Plus tard, en 1813, lors du grand soulèvement patriotique qui devait
amener la libération, Goethe ne s'échauffe pas davantage. Il se dit que la chute de
Napoléon rend l'unité continentale impossible et fait passer la puissance à une
Russie encore à demi barbare. Les révolutions aussi n'avaient à ses yeux qu'une
importance très relative. Quand en juillet 1830, on lui parle du mouvement qui, à
Paris, vient de renverser le trône de Charles X, il croit d'abord que la révolution dont
on lui parle c'est le débat sur l'Origine des Espèces qui à l'Académie des Sciences
de Paris, met aux prises
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Cuvier et Geoffroy Saint Hilaire. Cela lui semblait autrement important que ce
fauteuil de roi qu'on venait de faire basculer. Pendant que toute l'Allemagne se
soulevait contre Napoléon, Goethe ciselait tranquillement les vers de son Divan
oriental, d'une rare perfection de forme, où il condense la sagesse de sa vie et
s'inspire de la poésie arabe et persane. Vous voyez que l'Europe ne suffit pas à
son horizon. Il étudie même les poètes classiques de la Chine. Par-dessus les
différenciations nationales, il cherche toujours l'homme éternel.
La merveille, c'est qu'il trouve toujours des forces de renouvellement, de
rajeunissement. C'est que, s'il se tient soigneusement à l'abri des fâcheux et ne les
laisse point pénétrer dans son empire intérieur, il reste pourtant toujours en contact
avec le coeur des choses, avec le coeur de la vie, et cela tout spécialement par la
grâce de l'amour. La petite Minna Herzlieb (nom prédestiné!), qui avait 18 ans quand
lui atteignait les 58, lui inspira un amour, que Goethe eut encore une fois le courage
de surmonter, mais dont il fit son roman des Affinités électives, qui peut être
considéré comme le premier essai de roman expérimental, application du
déterminisme à une hypothèse psychologique (déterminisme à une hypothèse
psychologique (déterminisme qui aux yeux de Goethe ne compte que pour les
natures faibles). Plus tard c'est Marianne de Willemer qui lui inspire les plus beaux
vers du Divan oriental. Chez ce superbe vieillard à la tête olympienne, le coeur ne
voulait pas vieillir. En 1822, il fit aux eaux de Marienbad la connaissance de Ulrike
von Levetzow. Elle avait 19 ans, lui 73. Coup de foudre! L'année suivante ils se
retrouvent à Marienbad, mais Goethe sent la nécessité
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de s'arracher à cette passion; il prend littéralement la fuite et pendant les deux
jours que dure le voyage de retour, il écrit de relai en relai l'Elégie de Marienbad,
le dernier, le plus tragique, le plus poignant et le plus grandiose de ses poèmes
d'amour.
Alors, une note qui reparaît dans toutes les dernières oeuvres de Goethe, c'est
celle qu'exprime le mot ‘renoncement’. C'est dans la calme et claire sérénité de ce
soir de sa vie qu'il achève le second Faust. Il attendra, pour mourir, de l'avoir achevé.
Faust, ce vaste poème dramatique, qui est une des conceptions les plus énormes
des temps modernes, c'est la synthèse de tout ce que Goethe a jamais éprouvé et
pensé, la mise en symboles de ses aspirations et de ses luttes vers son idéal de
perfection humaine. Mais Faust est en même temps l'homme universel, l'humanité.
L'aboutissement final, c'est la sagesse qui consiste à accepter la vie, et à faire
abstraction de soi-même pour poursuivre dans l'action les fins idéales de l'humanité.
Il ne m'est pas possible ici de donner en quelques minutes une idée suffisante
de cette oeuvre gigantesque, et j'y renonce. J'ai déjà suffisamment abusé de votre
attention! Et je dois conclure. Tout ce que j'ai pu faire, c'est d'esquisser une sorte
d'introduction générale à la personnalité de Goethe, et le meilleur moyen me semblait
être cette promenade à travers sa vie. Si j'ai pu vous faire saisir au moins quelque
chose de l'amplitude de ce génie, j'aurai atteint mon but.
Goethe est toujours actuel. Il est une grande leçon, il nous propose un modèle
toujours vivant. Il a réalisé un des types d'humanité les plus élevés. Il a été un des
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grands artisans de l'idée d'humanité. C'est un de ceux qui ont le plus contribué
à constituer cette patrie impéissable de l'esprit, où tous les hommes peuvent
reconnaître les liens superieurs qui les unissent. A cette époque où une grande
partie de la civilisation se mécanise, où la force brute semble parfois encore
triompher, où des esprits malfaisants tendent à accentuer les divergences qui
peuvent dresser peuple contre peuple, il est bon de se tourner vers ceux qui
enseignent ce qui ne meurt pas, vers ces images vivantes de toute noblesse
humaine, ceux dont l'inquiétude sublime et le désir de perfection ont fait passer un
peu plus dans le concret ce rêve que le monde poursuit de génération en génération
et qui nous unit tous, - il est bon de se tourner vers Goethe, dont l'essentiel qu'on
puisse dire reste en somme encore ceci: que, dans la plus haute acception du mot,
il fut un Homme.

1932
aant.

Edgar Poe

Am 7. Oktober werden es fünfzig Jahre, seit der amerikanische Dichter und Novellist
Edgar Allan Poe, zwei Tage, nachdem er in bewusstlosem Zustande auf der Strasse
aufgelesen worden war, im Hospital zu Baltimore seinen Geist aufgab, allein, ohne
einen Freund, der ihm die Augen zugedrückt hätte. Es war, als hätte das seltsame
Verhängnis, das seinem ganzen Leben einen so tragischen Anstrich gab, ihn bis in
diesen Tod verfolgt.
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Geboren zu Boston im Jahre 1809, verlor er im Alter von zwei Jahren seine Eltern
und wurde von einem reichen schottischen Kaufmann in Richmond an Kindesstatt
angenommen. Der mütterlichen Zärtlichkeit beraubt, scheint er in der Familie seines
Adoptivvaters keine Befriedigung für sein Bedürfnis nach Liebe und Zuneigung
gefunden zu haben; selbst über seiner Kindheit liegt schon eine gewisse
melancholische, verängstigte Stimmung. Der Knabe, der durch grosse körperliche
Schönheit und eine ungewöhnliche geistige Frühreife die Aufmerksamkeit auf sich
zog, erhielt eine sehr sorgfältige Ausbildung. Aber schon von jener fortwährenden
Sehnsucht nach ‘anderm’ beherrscht, die ihm das Leben in der Gegenwart fast
unmöglich machte, verliess er, kaum zum Jüngling herangewachsen, seine
Adoptivfamilie und führte mehrere Jahre hindurch ein bewegtes, abenteuerliches,
zum grossen Teil noch in Dunkel gehülltes Leben. Er war zweiundzwanzig Jahre
alt, als er sich entschloss, sich ganz der litterarischen Laufbahn zu widmen, und
arm und ohne Stütze wie er war, mutig seinen unsicheren und leidensvollen Weg
antrat.
Wie um die Gegensätze dieses Lebens noch auffallender zu machen, verband
sich jetzt mit dem Schicksal des von düsteren Phantasien gequälten Dichters das
eines ihn schlicht und rein liebenden jungen Mädchens, eines Kindes fast noch: im
Alter van 27 Jahren heiratete er seine Cousine Virginia Clemm, die damals noch
nicht ganz vierzehn Jahre alt war. Ihre Mutter war für Edgar Poe mehr als eine
Mutter und wachte mit unerschöopflicher Güte über das junge Paar. Das Leben
Poes,
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nicht sehr reich an hervorstechenden äusseren Erlebnissen, war damals das eines
Litteraten, der in Richmond, Philadelphia oder New York mit Mühe sein und der
Seinigen Brot erwarb, indem er in Revuen - ausser scharfen Kritiken, die ihm so
viele Feinde verschaffen sollten - jene mysteriösen, düsteren Erzählungen
veröffentlichte, die ihn schnell zu einer der berühmtesten Persönlichkeiten der
amerikanischen Litteratur machten: A Manuscript found in a Bottle (1833), Ligeia
(1838), The Fall of the House of Usher (1839), The gold Bug (1843) und viele andre.
Zugleich liess er Gedichte von seltsamem Charakter erscheinen, so das berühmte
The Raven (1845), das gewaltiges Aufsehen erregte und den grossen Ruf seines
Verfassers endgültig befestigte.
Aber unter diesen Kämpfen und Erfolgen der litterarischen Laufbahn begann jetzt
eine Tragödie; die das Leben des Dichters bis auf den Grund zerrüttete: das junge
Geschöpf, das er liebte, siechte an der Schwindsucht dahin. Poe, dem es nicht
immer gelang, das Elend vom Lager der Kranken fernzuhalten, und dessen
eigentümliches Temperament gewissermassen dem Schmerz eine übergrosse
Angriffsjfläche darbot, litt unter diesem Unglück bis ins Innerste der Seele: die
entsetzliche Furcht, sein Weib sterben zu sehen, jagte ihn selbst jahrelang durch
alle Schrecken des Todes. Der unaufhörliche Wechsel von Hoffnung und
Verzweiflung marterte seine nervöse, erregbare Natur aufs äusserste. Seit dieser
Zeit war es, dass er im Trinken und in narkotischen Mitteln eine verhängnisvolle
Zuflucht vor seinen Leiden suchte. Er war bereits ein gebrochener
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Mann, als seine Frau starb (1847). Von da an senkt sich jener Schatten des
Todes, den er von jeher über sich gefühlt hatte, immer dichter auf ihn nieder: seine
Nervosität steigert sich bis zu einem Zustande völliger Haltlosigkeit, zugleich mit
seinem Bedürfnis, der Gegenwart zu entfliehen, und seiner Sehnsucht nach dem
Vergessen, dem Nirwana. Von einem fieberhaften Verlangen nach Liebe getrieben,
klammert er sich, wie an Rettungsanker, an einige Frauen an, deren Mitleid ihn
aufrecht zu erhalten suchte. Auf einer Reise, die er unternommen hatte, um ein
altes Projekt, die Gründung einer rein litterarischen und völlig unabhängigen Revue,
zu betreiben, scheint Poe, krank wie er war, und entkräftet durch den Mangel und
die beständigen Kämpfe gegen den inneren Feind, der ihn in seiner Gewalt hatte,
wieder einmal zu den bedenklichen Präparaten gegriffen zu haben, die ihm schon
manchmal Erleichterung verschafft hatten. Man kennt die tragischen Umstände
nicht genau, die sein Ende herbeiführten; sicher ist nur, dass er eines Morgens in
Baltimore bewusstlos auf einer Bank gefunden wurde, ein menschliches Wrack,
dem zwei Tage darauf der Tod den letzten Stoss versetzte.
Lange Zeit hat man die Einzelheiten seines Lebens nur in der Entstellung gekannt,
in der sie von verleumderischen Biographien geschildert wurden. Trotzdem gewannen
seine Werke Verbreitung, fanden auch ausserhalb Amerikas Anerkennung, wurden
in Frankreich sogar populär. Denn wie gross auch die pathologische Erregbarkeit
und die Schwächen dieses leidensvollen Daseins gewesen sein mögen, so sind
ihm doch gewaltige, mit sicherer Kraft gestaltete Werke entsprungen,
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bestrickend durch eine Sprache, in der nichts dem Zufall überlassen ist, und durch
eine vollendete, klassische Form, der eine reine Schönheit entströmt.
Abgesehen von seinen kritischen Artikeln, unter denen der über ‘Das poetische
Prinzip’ (1848) erwähnt werden mag, und einer Rhapsodie in Prosa über das Prinzip
des Weltalls, ‘Eureka’ (1848), haben den bleibendsten Wert unter seinen
Schöpfungen seine Gedichte und Erzählungen.
Das Geheimnis ihrer starken Wirkung auf den Leser liegt in ihrem ‘under-current’,
jener undefinierbaren tragischen Strömung, die man unter den Sätzen spürt, jenem
Beben tiefinnerlichen Lebens, das ihnen eine ausserordentliche Intensität verleiht,
verbunden mit jener seltenen, von der metaphysischen Betrachtung durchdrungenen
geistigen Kraft, jener Schärfe der Analyse, die dem Seltsamen eine Art von logischer
Bestimmtheit und den furchtbarsten Mysterien eine mathematische Realität verleiht.
Man kann von Edgar Poe mit noch mehr Recht sagen, was man von Baudelaire
gesagt hat: dass er einen neuen Schauder geschaffen hat. Durch den blossen Ton
dessen, was er geschrieben hat, versetzt er uns unerbittlich in die unerforschten
Tiefen unseres Wesens, in die dunkle Welt, die sich unter dem menschlichen
Bewusstsein regt und aus der unsre instinktivsten Handlungen hervorgehen. Er hat
gewissermassen unsre Psychologie, den Inhalt unsres Geistes bereichert und mit
seinem hellen Blick die Abgründe erleuchtet, die der Mensch in seinem Innern trägt.
Mit seinem klaren Verstand und mit seiner ganzen verlangenden Seele wollte er
die
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tragischen Geheimnisse des Lebens ergreifen und vom Schauder der Abgründe
wie von den meist ätherischen Träumen geniessen. Daher die besondere spirituelle
Schönheit seiner besten Werke - seiner besten, sagen wir, denn wir müssen
hinzufügen, dass einige seiner Erzählungen, entweder ziemlich groteske Phantasien
sind oder zu ausschliesslich auf die Nerven wirken -; aber in seinen besten Werken
ist zugleich etwas von den flammenden Schrecken der Hölle und von der
unbeschreiblichen Schönheit der Engel.
Die reinste und musikalischste Essenz dieses Lebens ist in seinen Gedichten
enthalten. Dichtungen wie The Raven (1845), Ulalume (1847), Annabel Lee (1849)
und so viele andre, sind ein einzigartiges Phänomen sorgsamer, künstlerischer
Komposition, unter der jedoch in all seiner ursprünglichen, natürlichen Frische der
tiefe Strom der Inspiration, der schöpferischen Kraft rauscht.
Unser Jahrhundert weist viele Dicker auf, die ihren dunkelsten Instinkten und
Ahnungen Ausdruck zu verleihen gesucht, die sich über die furchtbarsten Abgründe
gebeugt haben, um deren erhabene Schrecken zu schildern - so, um nur einen
dieser Dichter zu nennen, Victor Hugo. Aber Edgar Poe hat die beängstigendsten
Phantome, die sich in ihm erhoben, bemeistert, indem er sie unter die Herrschaft
der Schönheit zwang. Indem sie durch seinen lichtvollen Geist zogen, wurden sie
mit Schönheit bekleidet, wandelten sie sich in Bilder der Schönheit um. Er hat das
Chaos in seinem Innern durch die reinste Musik offenbart. In dieser Harmonie, dieser
hohen, spirituellen
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Anmut seiner seltsamen Schöpfungen beruht vielleicht die grösste Bedeutung
Edgar Poes und liegt die Gewissheit, dass er nicht umsonst gelitten hat.
Die beste Ausgabe von Poes Werken ist die von John H. Ingram (Edinburgh, 4
Bde.), dem wir auch die beste Biographie des Dichters verdankten: Edgar Allan
Poe, His Life, Letters and Opinions (London).

1899
aant.

Walt Whitman

Chers camarades, - Je suis trèes heureux d'avoir pu accepter l'invitation du personnel
enseignant socialiste; c'est toujours un plaisir de parler de choses que l'on aime. A
condition pourtant que vous n'alliez pas exiger de moi une ‘conférence’, mais que
vous me permettiez de vous entretenir tout simplement et familièrement de ce poète
américain, Walt Whitman, qui m'a fortement impressionné, quand j'étais encore tout
jeune et qui n'a pas cessé depuis de me procurer des joies profondes. Je me suis
essayé à plusieurs reprises à le faire connaître par des traductions au public de
langue néerlandaise, et je ne suis pas fâché de contribuer à répandre le goût de
cette personnalité extraordinaire, maintenant qu'elle est enfin accessible à ceux qui
ne lisent que le français, grâce à la traduction généralement fort bonne qu'a publiée
le Mercure de France de son oeuvre la plus typique, Les Feuilles d'Herbe.
Permettez-moi tout d'abord de vous présenter l'homme.
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Né aux environs de New York, - son père de descendance anglaise, sa mère de
descendance hollandaise. Son père était d'abord fermier, devint ensuite charpentier.
Quand le petit Walt eut 4 ans, la famille alla se fixer à Brooklyn, qui commençait à
se développer à ce moment. A l'âge de 13 ans, Walt dut gagner son pain, passa
par des métiers divers, fut garçon de courses, typographe, ce qui lui donna l'occasion
de lire pas mal, - à 18 ans, il est maître d'école à la campagne. Il fonde un petit
journal hebdomadaire, qu'il remplit tout entier, compose, imprime, édite et distribue
lui-même, allant à cheval de ferme en ferme. Je dois ajouter qu'il administrait sa
feuille avec une très poétique négligence et qu'elle n'eut pas la vie longue. Bientôt
nous le retrouvons en qualité de journaliste à New York, écrivant des vers et des
nouvelles de valeur littéraire totalement nulle. Ne croyez pas d'ailleurs qu'il vécût
d'une vie enfiévrée, il ne se foulait jamais la rate, ne se laissait jamais accaparer
par sa besogne, type du parfait dilettante qui, dès qu'un rayon de soleil l'attirait au
dehors, lâchait son bureau de rédaction en se disant que les états européens se
débrouilleraient bien entr'eux et que les peuples apprendraient toujours assez tôt
les dernières bévues de leurs gouvernements. Il disparaissait parfois pendant une
couple de semaines et allait se retremper dans la pleine nature, puis revenait avec
un calme imperturbable se rasseoir à son pupitre. C'était un bon géant, type mâle
et vigoureux, toujours en équilibre parfait, ayant le regard d'un ‘animal inaffecté’. Il
n'avait jamais un mouvement d'humeur. Il ne se pressait jamais, lisait peu, discutait
encore moins. Après
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quelques heures de travail, sa principale occupation était de flâner par les rues,
absorbant avec volupté le spectacle de la foule. Il se sentait le mieux chez lui dans
la foule ou dans la pleine nature, au bord de la mer. L'un de ses plaisirs favoris était
de passer et de repasser la rivière dans le bac qui reliait New York à Brooklyn, ou
bien de fraterniser avec les cochers d'omnibus, d'aller s'asseoir à côté de l'un d'eux
sur le siège et de parcourir ainsi New York. Il les connaissait tous, les cochers
d'omnibus, passait ainsi des heures à rouler avec eux, déclamant dans le tintamarre
des roues et de la foule des fragments de l'Iliade ou des versets de la Bible. Plus
tard, quand il apparaîtra à certains comme le Messie de l'Amérique nouvelle,
d'humbles wattmen remplaceront auprès de lui les pêcheurs de Galilée, et un jeune
cocher d'omnibus sera son Saint Jean. Il aimait les natures simples, frustes,
élémentaires et franches, causait avec les ouvriers, s'intéressant à tout, partant
chez lui, toujours prêt à jouir avec le premier venu de l'instant présent, comme à
l'âge d'or. - Il avait une trentaine d'années, quand il fit pour une affaire de journal à
monter - affaire qui ne réussit pas - un voyage à la Nouvelle Orléans, puis il
abandonna le journalisme pour devenir charpentier, donnant un coup de main à
son père, puis construisant lui-même de petites maisons, dans un faubourg mi-rural
de Brooklyn, petites maisons faites surtout en bois, qu'il vendait immédiatement.
Comme Brooklyn se développait très rapidement, il gagna de l'argent et aurait pu
faire fortune, mais il s'aperçut avec une surprise pénible qu'il allait devenir riche, et
se ressaisit à temps, au désespoir de sa famille
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qui ne comprenait pas qu'il tournât aussi carrément le dos à l'avenir le plus lucratif.
Mais un projet avait surgi en lui, un projet que personne n'aurait pu soupçonner
chez ce garçon-là et auquel rien ne semblait le préparer. Il en parlait lui-même plus
tard, comme d'une grâce qui l'avait touché, une révélation venue subitement d'en
haut et qui s'était imposée à lui, qui s'était emparée de lui: le projet de faire un livre
qui ne ressemblerait à aucun autre livre au monde, un livre qui ferait de lui le poète
représentatif du nouveau monde et des temps nouveaux; un livre dans lequel il
s'exprimerait lui-même tout entier, avec tout ce qu'il y avait en lui, jusqu'à ses
moindres sensations et ses expériences les plus quotidiennes, l'individu Walt
Whitman, non seulement l'homme pensant ou rêvant, mais l'individu tout entier; et
cet individu déterminé Walt Whitman, de pied en cap, en chair et en os, serait conçu
en même temps comme image de l'Américain, et de l'homme moderne. Ce livre
parut en 1855 (Walt Whitman avait alors 36 ans) et s'appelait bizarrement Leaves
of Grass, Feuilles d'Herbe. Il l'avait imprimé et publié lui-même. L'ouvrage excita la
risée de quelques uns, scandalisa quelques autres par son indécence sereine, et
passa inaperçu du grand public. On n'en vendit que trois ou quatre exemplaires.
Walt Whitman en publia plusieurs éditions successives, ajoutant chaque fois des
poèmes. Au bout de quelques années le livre se répandit, et il atteignit le succès,
en ce sens que l'opinion de quelques uns devint l'opinion du grand nombre, et que
Walt Whitman connut cette volupté qu'il n'est pas donné à tout le monde de savourer,
celle d'être entouré de l'indignation et du mépris universel
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des imbéciles. Il n'en continua pas moins d'accroître sans cesse son volume qui
n'atteignit sa forme la plus complète que dans l'édition de 1891, un an avant la mort
du poète. Ce livre, c'est donc toute sa vie.
Je voudrais vous faire saisir les idées directrices ou plutôt les sentiments fonciers
des Feuilles d'Herbe qui constituent les assises de toute son oeuvre. Ce qui nous
frappe tout d'abord, c'est un amour débordant de la vie, qui apparaît dans son
ensemble et dans toutes ses manifestations également divine. Tout est bien et beau,
comme une feuille d'un arbre l'est autant qu'une autre feuille, une branche autant
que la racine ou l'écorce, il n'y a ni haut ni bas, rien de noble ni de vulgaire dans
tout ce qui croît, ce qui est de la vie. Il n'est pas d'homme inférieur à un autre, le
corps est aussi sacré que l'esprit, il n'y a pas une partie de notre corps qui soit moins
sacrée que le reste. (Chant du sexe). Les étoiles dans le ciel, la fourmi à mes pieds,
mon propre être, ma respiration, toutes les manifestations possibles de la vie aux
millions et millions de formes, tout cela est divin et un insondable miracle sans fin
que nous célébrons en hymnes qui jaillissent de la poitrine comme des prières,
L'herbe qui donne son nom au volume est le symbole de ce mystère partout présent,
aussi merveilleux là que partout ailleurs.
Ce livre devait être en même temps l'Evangile de l'Amérique, et l'Amérique était
l'avenir, l'esprit de l'Amérique serait un jour l'esprit du monde entier. - L'Amérique
était grande et puissante au point de vue économique, mais elle n'avait pas encore
une âme, la conscience vivante qui réunit tous les hommes en un
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même idéal supérieur. Une civilisation animée d'un esprit religieux élevé, disait
Whitman, est la seule justification d'une civilisation riche au point de vue matériel.
Cet idéal, cette conscience plus haute par laquelle les Etats-Unis se placent à la
tête des nations peut se résumer en deux mots: personnalité et démocratie: l'individu
autonome (zelfstandig) se développe en pleine liberté, centre et dominateur de son
monde à lui, - et la démocratie qui reconnaît à tous cette indépendance et cette
autonomie, mais réunit tous les hommes en un même amour, une fraternité, une
camaraderie qui lie l'homme à l'homme. Autonomie complétée par l'amour. - Whitman
voit en même temps l'ensemble; divinité dans la nature, amour dans l'humanité,
mais chaque élément ayant aussi une valeur personnelle. - J'exprime ces conceptions
de façon assez sèche et abstraite, comme on le fait quand on veut comprendre en
quelques mots toute une philosophie, - mais chez Walt Whitman tout cela n'est pas
le produit du raisonnement spéculatif (ces idées n'auraient aucune originalité), mais
se présente chez lui sous forme de sentiment lyrique, qui s'exprime de façon très
personnelle. Ce qu'on dit n'a pas d'importance, mais seulement la façon dont on le
dit. - La force de ce sentiment provient du fait qu'elle est animée par le puissant
optimisme d'une jeune nation, au sang généreux, qui s'était déjà distinguée par des
prodiges d'énergie virile, et voyait encore un immense champ d'action ouvert devant
elle. - De là aussi, chez Whitman, cette glorification de l'action, du travail, et cette
idée que la poésie, pour répondre à une civilisation toute nouvelle, devait oublier
toutes les traditions européennes,
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se laisser pousser naturellement en se nourrissant de la terre, de la sève
américaine et ne devait pas craindre d'absorber toutes les images de la vie moderne
aux Etats-Unis, images de la ville, de l'usine, tout ce qui passait pour prosaïque,
mais n'était rien moins que prosaïque pour Whitman, parce que tout ce qui est réel
est grand, fait partie intégrante d'une beauté générale dont il avait la vision vivante,
une civilisation nouvelle.
Walt Whitman avait donc compris qu'une telle matière exigeait une forme inédite,
moins liée au mètre et à la rime que la poésie européenne, mais plus lyrique que
la prose. Il écrivit donc ses Feuilles d'Herbe en une forme qui tient le milieu entre
le vers et la prose: phrases mélodiques sans rime, de longueur variable, ne répondant
à aucune autre loi que celle du sentiment, du rythme intérieur qui se gonfle, s'élève,
déferle, s'étale selon la poussée du sentiment, - phrases qui se suivent larges et
libres comme les flots de la mer. - L'idée de cette forme, il l'avait trouvée dans les
versets de la Bible, dont il était un lecteur passionné. La longueur des vers est
déterminée par le souffle de celui qui chante: selon l'émotion, le souffle est plus ou
moins court, soutenu, a plus ou moins de largeur, - les repos et la division en versets
sont ainsi donnés de façon tout organique et nécessaire. - Forme d'une étonnante
souplesse, qui prend son mouvement à l'émotion même.
Pas facile à imiter, Maeterlinck l'a essayé dans les Terres chaudes. Mais le seul
poète sur lequel Whitman ait eu une influence très profonde, le seul qui ait repris la
forme prosadique de Whitman avec la logique du génie, est Paul Claudel.
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Walt Whitman écrivit aussi des oeuvres en prose, mais c'est dans les Feuilles
d'Herbe que nous le trouvons tout entier et c'est là toute sa vie. Je pourrais donc
me passer de détails biographiques s'il n'y avait un événement qui eut sur le poète
une influence capitale: la guerre civile, qui mit aux prises les Etats du Nord et ceux
du Sud, divisés par la question de l'abolition de l'esclavage. Walt Whitman d'abord
ne prit point part à la lutte, tandis que son frère s'enrôlait comme volontaire. Mais
quand il apprit que son frère était blessé, il se rendit sur le théâtre de la guerre, y
trouva son frère déjà hors de danger, mais fut profondément ému par le spectacle
atroce des hommes s'entretuant et les souffrances accumulées par cette lutte
fratricide. Il parcourut les camps, allant soigner les soldats blessés, les réconfortant
de paroles simples et fraternelles, cherchant à leur rendre de petits services d'amitié,
dont les infirmiers ne peuvent s'acquitter, écrivant des lettres à leur famille ou à leur
bonne amie, faisant la lecture, les assistant avec amour à leurs derniers moments.
Il accompagna un convoi de blessés à Washington, y obtint une petite place dans
une administration, pour pouvoir continuer sa mission évangélique dans les
ambulances et les hôpitaux. Pas d'amis ni d'ennemis. Pendant plus de deux ans il
fut ainsi une sorte de pasteur, mais qui n'apportait d'autre viatique aux malades que
la simple bonté de son coeur.
Cette expérience avait remué les profondeurs de son individualité. Il ne se
contentait plus de se proposer à tous en un livre, il s'était donné en personne. Au
contact des souffrances réelles, il n'avait plus seulement chanté son rêve, il l'avait
réalisé. La camaraderie existait.
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Il avait approché des individus de toutes les régions du vaste continent, il avait
communié avec son pays tout entier. Quand des milliers l'avaient étreint de mains
fiévreuses, il avait senti le coeur de son peuple tout entier.
Ces années tragiques Walt Whitman les a immortalisées en une nouvelle série
de poèmes, Roulements de Tambour, où l'on entend le fracas de la lutte, le
mugissement des passions folles, la joie jubilante de la victoire et le cri plaintif de
la souffrance et de la mort, - identifié à tout, - mais on y entend toujours, comme
une mélodie continue, le doux et tranquille et simple amour d'un homme pour les
autres hommes, ses frères, qui souffrent et qui meurent.
Quelques mots encore sur sa vie ultérieure. Il croyait avoir quitté sa famille pour
quelques semaines, il passa une dizaine d'années à Washington. Un jour, son chef
de bureau va fureter dans son pupitre, y trouve un exemplaire des Feuilles d'Herbe
qu'il ne connaissait évidemment pas, trouve le livre indécent, et fait renvoyer Walt
Whitman. Il trouva bientôt une place dans une autre administration, y resta jusque
1873, mais une maladie, contractée pendant les années de la guerre, où Walt
Whitman avait dépensé ses forces sans compter et avait vécu dans l'atmosphère
des gangrènes et des plaies purulentes, vient briser le doux et bon géant. Il dut finir
par abandonner sa place et alla vivre à Cambden, en face de Philadelphie, dans
un faubourg triste, une pauvre petite maison de bois, où il passa encore près d'une
vingtaine d'années, publiant des essais en prose et accroissant toujours ses Feuilles
d'Herbe, - petit à

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 4

668
aant.

petit les admirateurs lui vinrent, les disciples aussi, qui venaient le voir, remplis
d'un respect religieux, des diverses régions des Etats-Unis, d'Angleterre et
d'Allemagne. La petite maison de Cambden devint un lieu de pélerinage pour un
nombre toujours plus grand de fervents. C'est là qu'il s'éteignit, toujours calme,
comme un patriarche, en 1892. Il avait 73 ans.
Walt Whitman a trouvé aux Etats-Unis, en Angleterre et en Allemagne des
admirateurs, qui voient en lui le poète par excellence d'une ère nouvelle. On le
compare à Homère et à Shakespeare: ce qu'ils furent, eux, pour des civilisations
périmées, Walt Whitman le serait pour le monde moderne. C'est peut-être un
jugement prématuré: Walt Whitman est une personnalité dont les contours ne
peuvent pas encore être définis avec précision. Il y a aussi une certaine secte de
disciples, whitmanniens ou whitmaniaques, qui déclarent qu'il est bien plus qu'un
poète: il est le révélateur d'un nouvel évangile, il est le sauveur qui vient délivrer
l'Amérique et par l'Amérique le monde. Les Feuilles d'Herbe sont la Bible de l'avenir.
Son biographe Bucke dit de lui qu'il est le révélateur d'une ère religieuse nouvelle:
ce que sont les Vedas pour le Brahmanisme, la Loi et les prophéties pour la religion
juive, les Evangiles pour le christianisme, les Feuilles d'Herbe le seront pour la
civilisation qui vient. - En lui le monde moderne a atteint son idéal le plus élevé
d'humanité: il est le sauveur du monde moderne. - Après les funérailles, l'un de ses
apôtres dit: j'ai assisté à la mise au sàpulcre du Christ. - Du vivant de Walt Whitman,
certains proclamaient qu'il apportait le troisième message divin:
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l'Ancien Testament annonçait l'empire de Dieu le Père, le Nouveau Testament
celui du Fils, et les Feuilles d'Herbe celui du Saint Esprit. - C'est la science qui est
devenue la religion.
Toutes réserves au sujet de la science de Walt Whitman. Et la science n'est pas
un ensemble parfaitement cohérent et donnant le dernier mot de toutes les
manifestations de la vie, et l'on ne peut en déduire une religion qui embrasserait
toute la vie. Ce serait d'ailleurs l'oeuvre de générations. Nietzsche a dit: on n'entend
pas tourner la terre. Si l'on veut en déduire une métaphysique, on se débat dans
les contradictions. On peut extraire de l'oeuvre de Whitman les systèmes les plus
opposés: chacun y trouve ce qu'il veut: le matérialiste et le mystique, l'anarchiste
et le jingo, le végétarien et l'épicurien. Et si l'Evangile de Whitman annonce une
nouvelle religion, cette religion ne pourra prendre quelque extension, qu'en se
morcelant en qauntité de sectes, qui toutes en appelleront au nom du maître et qui
se combattront l'une l'autre assez gentiment.
Non, tenons Whitman pour ce qu'il est avant tout: un poète. C'était un tempérament
et un admirateur instinctif. Je l'aime aussi à cause de ses défauts: c'est un homme.
Je donne toutes les philosophies du monde pour l'accent d'amour qu'il y a dans
certains de ses vers. Et vous me permettrez de ne plus vous parler que du poète.
Une première condition pour le goûter ou simplement le comprendre, c'est de
s'abandonner à lui. Conseil de
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mise auprès de tous les poètes, mais surtout ici, parce que si différent de tout ce
que nous connaissons et à quoi nous sommes habitués. Le naturel! Est-ce un bon
ou un mauvais poète? Je m'en préoccupe peu (répond-il à l'idéal qu'on peut proposer
à la poésie: calembredaine que j'abandonne à la critique.) On ne peut le mesurer
à l'aune des autres. Tout ce qu'on peut faire, c'est essayer de comprendre le principe
vivant dont toute son oeuvre se déduit. Il n'a pas de goût, il est baroque. Autant
reprocher au chêne d'avoir des branches noueuses et tordues. Il faut comprendre
la nature de ce poète, et l'expliquer par là.
Il ne faut pas oublier qu'il ne veut pas tant nous donner une oeuvre littéraire, qui
perpétuerait certains éléments supérieurs de sa pensée, mais lui-même, en entier,
sa personnalité dans toute sa vie éparse et multiple. Et cette personnalité toujours
en rapport avec la vie générale dont elle n'est qu'un des aspects fugitifs, cette
personnalité est comme la goutte d'eau perdue dans l'univers, mais qui peut refléter
tout le ciel. La conscience de l'homme, qui coordonne tout l'univers, et cet univers
même n'existent dans l'oeuvre de Whitman que l'un par l'autre. L'homme se considère
comme un résumé du cosmos, mais d'autre part il tend constamment à s'identifier
à ce cosmos, en se perdant dans l'océan de la vie universelle. Whitman ne nous
dit pas ce qui se passe dans son âme, sa mélancolie, ses amours, etc., il néglige
ce côté personnel du poète romantique pour n'exprimer que la vie universelle, en
tant qu'elle se manifeste en lui, - mais alors sans restrictions. Il boit constamment
des yeux et de l'âme tous les aspects de la
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vie, les nuages, la mer, les arbres, les bêtes, les milliers et milliers de visages
humains sublimes, les mouvements, les pensées, tout cela forme le grand courant
cosmique de la vie universelle; il est lui-même perdu dans cet océan de la vie, qu'il
reflète en son âme. Il ne semble pas chanter du fond de sa personnalité à lui, mais
du fond des autres choses en lesquelles il s'absorbe, du fond des autres coeurs
humains dont il va partager la vie. La personnalité romantique fait place à celle qui
s'incorpore à l'univers panthéiste, et laisse monter son propre chant de cet univers
même. Analogies: à la même époque, ce sentiment panthéiste existe chez Gezelle
(Saint François), - ce sentiment humain chez Dostojewski.
A cette façon de sentir la vie correspond une conception différente de l'art: pas
seulement création, mais choix. Walt Whitman ne distingue pas entre nature et art,
il veut donner la nature même, avec ses montagnes et ses vallées. - Nous nous y
promenons comme en un paysage: ne pensons pas à discuter les lignes, mais nous
sentons physiquement la forte caresse de l'air frais, l'énergie de la vie toujours en
oeuvre, toujours à enfanter de nouvelles formes. Il y a toujours en Whitman le grand
rythme de la vie: nous sommes sous le ciel, sur la terre, nous aspirons le vent qui
vient de la mer, nous sentons l'action continue de la nature en travail, vivons avec
les flots et les vagues; vous sentez toutes les forces naturelles, la vie de la terre,
vous ne faites plus qu'un avec la terre et le vent et le soleil; vous sentez autour de
vous et en vous-même la vie qui monte, plus large, plus forte, saine et grandiose:
c'est ainsi que vous êtes
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au milieu de l'oeuvre de Whitman. Il est une force élémentaire.
Il est souvent bizarre et obscur, mais jamais par affectation, mais par
surabondance et manque de discipline régulatrice. Il s'exprime de façon aussi directe
que possible, en se contentant d'être fidèle à l'esprit intérieur qui veut s'exprimer.
De là des originalités qui nous ébouriffent un peu, d'abord. Et comme il veut rendre
toujours la vie universelle, le moindre aspect d'une forme ou d'un sentiment entraîne
sa pensée vers les analogies innombrables et nous perdons aisément le fil. D'où
sa méthode impressionniste: il vit dans le moment, note ses sensations, les donne
l'une après l'autre, sans se préoccuper de les relier par un lien de pensée logique:
liste de détails juxtaposés, qui tous ensemble doivent créer l'atmosphère. Dans ce
procédé impressioniste il met une très grande puissance de suggestion: on ne pense
pas à ce qu'il décrit, on le sent comme si on le voyait, comme si on l'était devenu.
Un soir: on est dans l'air du soir, on respire la brise du soir, l'odeur du soir. Ou de
la mer (p. 17).
Remarquez la différence de cet impressionnisme, qui vit tout entier dans le
moment, avec la poésie classique, que le poète a longtemps portée en soi, qui a
pris à différents moments de sa vie une plénitude riche et simple, pondérée. Mais
celle-ci fait sentir violemment le mouvement spontané de la vie.
Un mouvement spontané imbu d'un principe d'unité: amour. Cette communion
du poète Walt Whitman avec la vie et les hommes est si pénétrée d'amour, qu'elle
ne nous apporte pas une religion nouvelle, mais un sentiment
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religieux: le mystère sacré qu'il y a dans toute vie, et dans les moindres aspects
et manifestations de la vie: En commençant mes études (p. 23)...
Tel est le langage de l'amour, qui est une forme de la sagesse. Chaque moment
du jour devient une beauté sainte. Cet amour là est supérieur à tout ce qu'on lui
attribue de cogitation métaphysique. II l'a dit lui-même souvent qu'il n'apportait pas
une doctrine, mais la sagesse de l'amour:
Camarade, je te donne ma main;
Je te donne mon amour, qui est plus précieux que de l'argent,
Je ne te donne pas un prêche ou une loi, je te donne:
moi-même.

La même pensée se retrouve dans: Le terrible doute des apparences (p. 164).
Une autre fois, dans la réponse donnée par l'énergie de la volonté de vivre (p.
354); Son portrait, (II, p. 91).
Bien des faces de son talent je ne peux les montrer: c'est un monde. Ses
glorifications du spectacle infiniment multiple de la vie (il faudrait un long morceau
pour donner une idée de la surabondance des images), ses visions de l'Amérique,
ses vers de la guerre civile avec leur passion farouche, se résolvant pourtant dans
le mot: Réconciliation (supérieur à tous les mots, et beau comme le ciel). Voici un
de ces poèmes où l'idée de la sainteté de la vie, au milieu même des combats, est
figurée de façon. saisissante: Spectacle au Camp (II, p. 38).
Dans la même série doivent se ranger les poèmes
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inspirés par la mort du président Lincoln. Il lui a consacré un de ses chants les
plus beaux, plein d'une douleur noble, pacifiée, sereine. Il prélude par des
modulations larges et mystérieuses qui rappellent le grave chant de l'orgue, des
images de la nuit de printemps, quand Whitman apprit la nouvelle, la nuit de
printemps pleine d'effluves d'amour (le rossignol) se mêle à l'idée de la mort. C'est
un prélude, dont les leitmotiv reviennent, toujours plus riches et plus pleins,
grandissant jusqu'à devenir une symphonie puissante, parfois d'une tendresse très
intime et puis se déployant en accords presque triomphants et grandioses comme
un hymne. (II, 65, 67, 70)
Sentez-vous maintenant pourquoi je vous disais que, si Walt Whitman ne nous
apporte pas une religion nouvelle, il déploie pourtant en nous un sentiment religieux,
quelle que soit la forme de notre croyance ou de notre irréligion.
Car l'acte religieux par excellence, c'est de nous rattacher, êtres périssables, au
grand mystère infini et éternel qui nous enveloppe et dont nous sommes une parcelle.
Walt Whitman nous communique un sentiment religieux, parce qu'il nous place en
face de la grande vérité nue des choses qui autour de nous et en nousmêmes nous
apparaissent comme infinies, simples et éternelles: la nature, la mer, le ciel avec
tous ses astres, - et aussi l'amour dans notre coeur, l'affection dans laquelle nous
comprenons l'humanité profonde qui nous est commune à tous, - et la mort.
Mais le mystère sacré n'est pas seulement dans la nature et le ciel, dans l'amour
et la mort: il est dans les
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moindres et les plus humbles choses qui composent notre vie quotidienne, dans le
miracle même de notre existence, le miracle de chaque instant. Il n'y a pour Walt
Whitman rien de petit, rien de pauvre ni de mesquin, parce qu'il voit toutes les
apparences à la lumière de ce que nous appelons éternel, simple et immuable.
C'est pourquoi la poésie de Whitman peut toujours nous rafraîchir. Comme un
bain en plein air, après une journée fatigante et poussiéreuse. La poussière de la
vie ordinaire tombe de notre âme. Toutes les bagatelles qui remplissent notre vie
quotidienne, la recherche de l'argent, nos vanités, nos ambitions, tombent de notre
âme. Elle se sent de nouveau sur la montagne, en face de la mer, en face du ciel,
nue, en face des choses éternelles.
Je n'ai pu évidemment vous esquisser que quelques aspects de Walt Whitman, on
ne peut le saisir tout entier en une causerie. Mon but est atteint si j'ai pu vous engager
à le lire.

1914
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Gerhart Hauptmann

Pendant qu'en France, Zola appelait aux quatre coins du ciel le Messie qui devait
régénérer la littérature dramatique, et que des naturalistes myopes, d'après des
formules rigoureuses, édifiaient de pénibles actes avec des documents et une langue
de clinique ou de faits-divers, le théâtre dont on attendait si impatiemment la venue
s'épanouissait naturellement à l'étranger. Des pléiades d'artistes depuis longtemps
s'étaient mis à l'oeuvre, mais leur, gloire restait confinée dans le Nord. Aujourd'hui,
les noms de Tolstoï et de Henrik Ibsen se sont imposés. Mais qui a lu Strindberg
et Björnson, Pisemski et Potjechin? Qui connait von Wildenbruch, Arno Holz,
Anzengruber, Hauptmann, Sudermann?
Tous n'ont certes pas suivi la même route, mais tous ont fait de l'art solide, aussi
peu conventionnel que possible, de l'art vrai et humain, en des oeuvres parfois un
peu brumeuses, parfois un peu traînantes, mais sincères, inflexiblement logiques,
et d'une hauteur de pensée à laquelle ne nous ont pas habitués les metteurs en
scène de ‘tranches de vie’.
En Allemagne, le nouveau mouvement se dessina il y a trois ou quatre ans. Les
avant-coureurs, Bleibtreu, Conrad Alberti, Voss, et d'autres, entamèrent avec

*

Vor Sonnenaufgang, soziales Drama in fünf Akten. - Berlin, Conrads Buchhandlung, 1889.
Das Friedensfest, eine Familienkatastrophe, Bühnendichtung. - Berlin, Fischer, 1890. Einsame
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Menschen, Trauerspiel. - Freie Bühne für modernes Leben, 2 Jg. 1891.
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une crâne turbulence la lutte contre la convention théâtrale. Mais ils durent
sacrifier eux-mêmes à cette convention qu'ils attaquaient, et leurs pièces, assez
boiteuses me semble-t-il, poussèrent encore en pleine terre romantique. Ce fut un
avortement.
Il est vrai qu'ils se lançaient à l'assaut d'une résistante forteresse. Se figure-t-on
bien le public qui sévissait sur la littérature dramatique allemande, pendant ces vingt
dernières années? Des représentants de la haute et la moyenne bourgeoisie, des
fonctionnaires à l'esprit très administratifs, des négociants accompagnés de leurs
sentimentales filles à marier, de brillants officiers venus pour lorgner les femmes,
toute une société dont les péchés mignons étaient la frivolité, l'égoïsme, la pruderie,
l'indifférence, le misonéisme, la médiocrité. Un public joignant au snobisme habituel
de toute bourgeoisie la méfiance rogue du Prussien.
Et ce fut alors, sous l'influence française, un pullulement redoutable de petits
Dumas et de Sardous quelconques. On fit beaucoup d'esprit à cette époque. Dans
l'invariable ‘salon richement meublé’, on vit des messieurs fort distingués marivaudant
avec une incontestable distinction en compagnie de jeunes dames et de petites
‘Backfische’ non moins distinguées. La Flèche d'Essai, qu'on nous a exhibée cet
hiver, est une des bonnes pièces de ce genre. On écartait soigneusement toute
question trop inquiétante, tout problème trop épineux, qui eût pu troubler les
digestions. Il semblait que l'unique sujet digne d'examen fût désormais le ‘struggle
for wives’.
Mais, si les Allemands produisaient peu, ils s'assimi-
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laient beaucoup d'oeuvres et d'idées. Chez eux confluaient les littératures
française, slave et scandinave. On parcourut, puis on dévora Zola. En même temps
que le souffle puissant de ce maître, arrivait à Berlin la toux poussive du mondain
Bourget, qui se fit là-bas une popularité étonnante de chef d'école, fondateur du
‘Bourgetisme.’ Son influence pourtant fut heureuse, et ses scalpels allaient bientôt
servir à de terribles dissections. Mais un courant opposé plus large encore, venait
de la Russie. On lisait ce colossal remueur d'humanité, Tolstoï, et on le comprenait.
On se pénétrait des oeuvres de Dostojewski, ce sombre et inquiétant poème de
souffrance.
L'influence de la Scandinavie fut la plus puissante. Dans la vieille terre volcanique
couvait une révolution. Ibsen, ce puritain émancipé, prêchait son austère conception
de l'existence en des pièces inexorables, partait en lutte contre le mensonge sous
toutes ses formes, et rêvait déjà une société bâtie sur la vérité, la liberté, l'amour,
une société où la joie de vivre du Paganisme s'unirait à la charité chrétienne. Le
drame s'élargissait. Il ne se contentait plus de raconter des cancans de boudoir, il
ne se bornait plus à l'étude d'un caractère, à la peinture d'une classe. Il s'attaquait
de front aux questions sociales, voulait mettre sur la scène toute la synthèese de
la vie.
Il était difficile de se soustraire à l'influence d'un génie tel que Henrik Ibsen.
Lui-même vint s'établir en Allemagne, et les digestions entravées protestèrent. Il y
eut des tempêtes, et l'on se rappellera longtemps la première représentation des
‘Revenants’, donnée à
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Berlin en '87. Les théories se colletèrent, on cria très fort. Ibsen avait apporté le
verbe, et des défenseurs acharnés se levèrent pour écraser des détracteurs non
moins acharnés. Cette collision d'idées détermina le mouvement dramatique
nouveau. Il avait longtemps couvé, il s'était élaboré dans l'ombre. Il allait maintenant
essayer ses premiers pas. Antoine trouva des imitateurs, il se fonda un Théâtre-Libre,
un nouveau Théâtre-Libre, un Théâtre-Libre populaire, que sais-je encore? On jouait
la Puissance des Ténèbres de Tolstoï, le Père de Strindberg, l'Embûche du Destin
de Potsechin. Puis les oeuvres originales, le Quatrième Commandement de
Anzengruber, les drames de Hauptmann, la Famille Selicke de Holz et Schlaf,
l'Honneur et la Fin de Sodome de Sudermann... Toutes pièces fort discutées, mais
apportant au moins des éléments nouveaux, essayant de donner à l'Allemagne un
théâtre national.
La situation d'ailleurs avait changé, et ce ‘Sturm und Drang’ devenait possible.
Le socialisme, affermi par sa culture scientifique et philosophique, réagissait contre
l'indifférence de la bourgeoisie, et en même temps donnait aux dramaturges sa
conception positive et peutêtre trop matérialiste de la vie. On s'apercevait enfin qu'il
pouvait exister un autre milieu à étudier que le monde élégant. Le flirtage des jeunes
officiers galants et des petites dames spirituelles commençait à paraître bien insipide
et bien faux à d'aucuns. Les estomacs demandaient un plat plus tonique. On finit
par trouver assez pleutre l'esthétique de ces oeuvres à l'eau-de-rose, qui ne savaient
être ni de la réalité, ni du rêve, et qui, pour compenser leur désolante habileté, ne
s'ennoblissaient
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même pas d'un peu de douleur. Bientêt, les clameurs du pavé montèrent jusqu'aux
fenêtres du ‘salon richement meublé’, où les Blumenthal, les von Moser, les Schöntan
serinaient leur petite musique; et la scène fut assez brutalement envahie par des
hommes d'action, solidement musclés et bien vivants.
Au Théâtre-Libre de Berlin, Gerhart Hauptmann ouvrit la première campagne.
Suivant l'expression d'un critique, quand parut Avant l'Aube - ‘drame social’ - on
lança au réalisme plus de boue que celui-ci n'en avait jamais remuée. Paul Lindau
poussa des cris perçants, les journalistes furent indignés. Puis on chicana l'emploi
du patois en tel ou tel dialogue, la valeur scientifique de tel ou tel fait. Otto Brahm
lui-même, dans son article de la Nation, ne se prononçait pas catégoriquement, et
semblait attendre la première représentation pour émettre son avis. Cette
représentation fut un combat. Les sifflets stridèrent avec opiniâtreté, mais ne purent
couvrir les applaudissements. La bataille ne devait être définitivement gagnée que
par la seconde pièce de Hauptmann.
Avant l'Aube nous montre la corruption, l'abrutissement progressif de paysans
subitement devenus opulents, tous les vices de la civilisation envahissant avec l'or
un village de la Poméranie que la découverte de houillères a enrichi. Le vice
dominant, sur lequel l'auteur insiste peut-être trop, est l'ivrognerie. Dans la famille
Krause - le ménage-type que Hauptmann nous présente - le vieux père est
absolument alcoolisé. Sa fille aînée - qu'il tient d'un premier mariage - ne vaut guère
mieux. Son mari, l'ingénieur Hoffmann, est l'un des personnages les plus intéressants
et les plus vrais de la pièce.
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Il s'est débarrassé avec habileté de toutes les conceptions idéales de sa jeunesse:
un idéal est un bagage bien encombrant pour traverser la vie. Il s'est insinué dans
ces parages, écartant les paysans des houillères en spéculant sur leur bêtise, a
concentré en ses mains l'exploitation minière, et, devenu riche, s'abandonne à tous
ses instincts. Quant è la femme Krause, c'est une épaisse parvenue, égoïste,
vaniteuse et rapace, qui s'abandonne à son neveu, Koahl-Wilhelm, tout en voulant
lui faire épouser sa fille Hélène.
Celle-ci est d'une psychologie plus complexe. C'est une fleur ambiguë, d'une
teinte délicate. Hélène a été élevée en pension, et sa nature s'y est quelque peu
affinée. Elle a horreur du bourbier où elle est forcée de vivre, et de toute cette dorure
de mauvais lieu. Il est étrange, ce caractère où les nostalgies de liberté et les sourdes
révoltes se combinent à une abnégation silencieuse à travers les souffrances. Nous
trouvons encore chez Hélène un mélange attirant de sensualisme et de chasteté.
Ses nerfs sont déjà ébranlés par l'hérédité; et dès qu'un homme plus intellectuel se
présentera à elle, ses désirs vagues et sa sentimentalité de jeune fille la pousseront
invinciblement vers lui.
Cet homme, c'est Alfred Loth, un ancien ami d'Hoffmann. Il est, lui, resté fidèle
aux généreuses utopies de la vie d'étudiant. Il s'est lancé dans le mouvement ouvrier,
et vient faire en ces contrées une enquête sur la condition des mineurs. Il demande
l'appui d'Hoffmann, qui trouve habile de dissimuler et le reçoit royalement, afin de
l'obliger envers lui. Cependant Loth, d'une conviction rigoureuse, ‘à cheval sur les
principes’,
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refuse de boire du champagne à table, fait une dissertation sur l'abus des boissons
fortes et expose une statistique de l'alcoolisme en Amérique. On sent là l'orateur
socialiste, toujours prêt à développer et à défendre ses opinions chéries.
Hélène va trouver en lui un dérivatif à ses désirs et à ses rêveries. Les idées
auxquelles il se dévoue, elle les fait siennes, sans toujours complètement les
comprendre. Son unique angoisse maintenant, c'est que Loth ne s'aperçoive de
l'état où croupit la famille Krause. C'est une lutte silencieuse et continuelle pour
éloigner le père de la maison, pour l'aider à rentrer sans bruit la nuit. Elle a peine à
ravaler ses dégoûts, et quand un jour Hoffmann tente de la violer, son haut-le-coeur
la rejette toute entière vers Loth, qui lui est une nouvelle patrie. Celui-ci veut prendre
congé, mais Hélène, les nerfs surexcités, l'arrête, balbutie sa honte et son amour,
et tombe éperdue en ses bras.
Cette scène, intense et puissante, termine le troisième acte. Jusqu'ici l'action s'est
développée naturellement, avec la simplicité de la vie. L'intervention de l'artiste n'est
pas visible, et parfois même un plan rigoureux semble manquer. A partir du quatrième
acte, les caractères se sont dessinés; Hauptmann ne s'abandonne plus à son instinct
dramatique, il conduit ses personnages, ménage des contrastes, arrange des effets
de scène. Le but à atteindre apparait trop net. Ce n'est plus de l'art direct et spontané.
C'est au quatrième acte que se place la grande scène d'amour qui souleva des
applaudissements unanimes. Le dialogue est étonnamment fouillé, et l'on peut en
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étudier les chocs de sentiments divers. Ce flirtage, sensuel et sentimental à la
fois, n'est plus celui des éternels amants d'opéra comique. Nous sentons en Loth
et en Hélène des âmes modernes, continuellement en lutte avec l'existence. Le
critique Kaberlin disait ingénieusement d'Hélène que c'était ‘la Gretchen sociale.’
Le cinquième acte se joue vers quatre heures du matin. La femme d'Hoffmann
se tord dans les douleurs de l'enfantement. On sent du malheur dans l'air. Sur la
scène, le va-et-vient anxieux du mari, du docteur. Celuici semble bien calqué sur
Relling, ce profond cynique qui entretient chez ses malades le ‘mensonge vital’, et,
dans ses railleries à froid, a des mots d'une vérité si révoltante. Tout l'acte d'ailleurs
se ressent un peu de Henrik Ibsen. Le docteur n'intervient dans le drame que pour
dévoiler à Loth les turpitudes dans lesquelles sont plongés les Krause. Loth a sur
le mariage - comme sur toutes choses - des opinions bien arrêtées de théoricien
socialiste: seuls les gens parfaitement sains peuvent se marier. Son rêve s'écroule,
il oublie - un peu vite, me semble-t-il - son amour pour Hélène, et part.
Mais Hélèene n'est pas de la race de Gregor Werle: ce n'est pas une des natures
que symbolise le fameux canard sauvage, se retenant obstinément du bec aux
algues du fond, et mourant dans la vase où il est tombé l'aile cassée. Elle n'est pas
de ceux qui ne peuvent se développer pleinement que dans un air vicié. Elle a
besoin, elle, d'un peu d'idéal pour vivre. Et quand cet idéal s'échappera de ses
doigts, elle préférera la mort au ‘mensonge vital’.
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Elle est accourue, criant à Hoffmann inquiet la terrible nouvelle: ‘L'enfant est
mort-né!...’ L'ingénieur s'est lancé vers la chambre de l'accouchée, et Hélène reste
seule, cherchant Loth. Elle finit par découvrir le papier où il a griffonné l'annonce
de son départ. Hélène apprend soudain la dure vérité, les dents serrées, les mains
tremblantes, et après un silencieux combat intime, elle détache du mur un couteau
de chasse. Dans la rue, un pas hésitant résonne, et une chanson rauque de vieillard
ivre monte jusqu'aux fenêtres: ‘Dohie hä, hoa' iich nee a hibsche Töchter? Dohie
hä!...’ C'est le père Krause qui rentre. Hélène se sauve dans la chambre d' Hoffmann,
et la scène reste vide. La voix de rogomme se rapproche.. ‘Dohie hä! Hoa' iich nee
die schinsten Zähne? Dohie hä!...’ Une servante entre, appelle Hélène, arrive devant
la chambre dont la porte est restée ouverte. Elle pousse un cri pençant, et s'enfuit,
les bras au ciel. Pendant quelques secondes, ses clameurs d'épouvante s'éloignent,
s'affaiblissent au loin... Un bruit lourd de porte qui retombe. Dans le grand silence,
on n'entend plus que la voix hoqueteuse de Krause, chevrotant dans l'escalier: ‘Hoa'
iicjh nee a hibsche Töchter? Dohie hä...’
Tel est ce drame qui souleva l'indignation des journalistes vertueux. En somme,
nous pouvons remercier l'auteur de ne pas s'être engagé trop avant dans l'impasse
du naturalisme systématique. Il aurait pu semer les scènes de copulation tout le
long de sa pièce, relever le dialogue de gueulées populacières, et jouer le ‘pessimiste
quand même’ en faisant retomber Hélène dans le bourbier commun. Celle-ci apparaît
au premier plan,
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et console un peu de ses tristes parents. Nous songerions plutôt a reprocher à
cette première pièce une vision encore trop matérialiste des choses. A part Hélène,
aucun personnage ne nous offre des dessous d'âme curieux. Tous sont très peu
compliqués; de la chair, et rien de plus. Trop de muscles et pas assez de nerfs.
En certaines scènes, la main de l'artiste semble encore inexpérimentée, n'a pas
cette sûreté de touche de ses drames postérieurs. Certains caractères manquent
de profondeur et de relief; Loth lui-même est assez énigmatique et falot. En outre,
le dialogue des derniers actes est parfois un peu fatigué et flasque.
Remarquons aussi un défaut auquel bien peu d'oeuvres de début peuvent
échapper: on sent trop chez l'auteur l'influence des aînes. Ici, tout fait songer à Zola
et à Ibsen: la théorie de l'hérédité psychologique, le combat de la volonté contre la
fatalité de la vie, de la liberté contre le mensonge, le choc des idées nouvelles et
de préjugés anciens, le détraquement d'une société agonisante et la nostalgie vers
un âge nouveau. Krause rappelle Coupeau, Loth rappelle Mortensgaerd, le docteur
Schimmelpenninck rappelle le docteur Relling. Le titre luimême: Avant l'Aube nous
fait songer au cri de détresse suprême que pousse la voix atone d'Oswald Alving:
‘Le soleil!...’
On sent que Hauptmann a voulu introduire dans son oeuvre plus de faits et d'idées
qu'elle n'en pouvait contenir. On sent qu'il a voulu déverser de son âme toutes les
alluvions que ses lectures y avaient laissées. Est-ce à nous de lui en faire un grief,
s'il a essayé plus qu'il n'a pu? Cette ambition de faire vaste annonce déjà
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l'artiste de haut vol que devait révéler ses drames postérieurs. Et s'il avait échoué
dans sa tentative, sa défaite aurait été plus glorieuse encore que le succès de ceux
qui, sans se douter que l'art est en perpétuel devenir, se traînent servilement dans
l'ornière de leurs prédécesseurs, moulent sempiternellement le même air et
sempiternellement nous servent le même plat de clichés rances.
Chaque pièce de Hauptmann marque une évolution de son talent. Quand il publie
Das Friedensfest (La Fête de la Réconciliation), le dramaturge a su se débarrasser
de toutes les influences qu'avaient exercées sur lui des lectures antérieures. Nous
ne rencontrons plus ici les lieux-communs socialistes développés dans Avant l'Aube,
ni ces tirades, d'une amertume un peu factice, sur le pourrissement de notre société.
L'auteur continue à examiner l'hérédité psychologique, mais il le fait avec plus de
méthode et d'objectivité que dans son oeuvre de début. Il veut maintenant appliquer
avec toute la sincérité possible le principe de l'expérimentation; il place les caractères
dans une situation donnée, et laisse les événements se déduire en quelque sorte
d'euxmêmes, d'une façon toute rigoureuse et naturelle. En même temps, il se
transporte dans un milieu moins repoussant que le ménage Krause, et peut-être
plus vrai. Il ne s'intéresse plus tant à la ‘bête humaine’ qui est en nous; il a déserté
la brigade des naturalistes disséqueurs de phallus. Hauptmann s'attaque enfin à
des études plus compliquées, plus dignes d'attention que celles des inconscientes
brutes aux cerveaux rudimentaires et trop faciles à explorer. Il s'applique à l'analyse
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d'esprits déjà raffinés, nerveux, très modernes - c'està-dire un peu malades - et
dissertant eux-mêmes sur leur maladie avec le scepticisme amer et absolu des
impuissants.
Dès qu'un auteur nous montre des névrosés (remarquons en passant que la
névrose a envahi en même temps toutes les littératures de l'Europe), les ‘princes
de la critique’ crient très fort que la scène n'est pas une salle d'hôpital, et qu'un
*
diagnostic médical ne remplace pas l'action dramatique . Comme si les affections
de l'esprit n'étaient pas dignes d'examen! Ces drames internes des consciences
déséquilibrées ne peuvent-ils devenir cent fois plus passionnants que les oeuvrettes
anodines des écrivains rassis et bien portants qui voient tout en rose après une
heureuse digestion? Une bonne petite maladie qui aiguise les sens me semble plus
attrayante que la santé satisfaite, et j'avoue - peut-être ai-je le goût fort perverti ne rien connaître de plus tragique qu'un ouvrage de psychiatrie. D'ailleurs, la
littérature pleine de bon sens que l'on appelle ‘saine’ ne l'est généralement pas, car
elle manque de jeunesse, elle n'a plus assez de sève vitale, de force créatrice. En
notre époque tourmentée, décrépite et ‘décadente’, elle m'apparaît comme une
vieille fille qui minaude encore, se fardant de naïveté et se maquillant de pruderie.
Ce sont donc des névropathes et des impuissants que Gerhart Hauptmann a
peints dans les deux pièces qu'il nous reste à examiner: Das Friedensfest, ‘eine

*

‘In like manner, G. Hauptmann... substitutes a pathological diagnosis for a picture of real life’.
Athenaeeum du 4 juillet 1891.

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 4

688
aant.

Familienkatastrophe’, et Einsame Menschen (les Isolés). Je ne m'arrêterai pas
à raconter ces drames: l'action n'y est rien, l'étude des caractères tout. L'auteur,
avec un art subtil et exquis, a nuancé et fignolé les détails, en a fait un tissu très
serré et très finement achevé de remarques, de traits épars, de bouts de conservation
qui doivent nous faire pénétrer dans le tréfonds psychologique des personnages.
Ce sont des tableaux à la petite touche, des toiles au pointillé, mouchetées avec
une patience et une sûreté rares, dans une tonalité un peu grise.
Dans la Réconciliation, Hauptmann nous présente une famille dont tous les membres
sont doués d'une surexcitation nerveuse très intense. Le père a roulé le monde; ce
Scholz est le type de l'homme faible à l'humeur bourrue et capricante qui, sans
cesse séduit par de nouvelles entreprises, échafaude des plans, et n'attend même
pas que ceux-ci se soient écroulés d'eux-mêmes pour en échafauder d'autres. Le
perpétuel avortement de toutes choses l'a exacerbé, lui a planté dans le cerveau
des germes morbides. Et lui-même, par la vie irrégulière qu'il mène, semble cultiver
sa monomanie de la persécution.
Cet homme de quarante ans a épousé une enfant de seize, une frêle jeune fille
bourgeoise, sortie d'un petit monde aux petites idées. Sa sensibilité la rend plus
accessible aux misères quotidiennes, et toute sa pauvre âme, qui voudrait être
dorlotée, semble se recroqueviller dès que se lève le vent d'orage.
D'après l'expression d'un des fils, ce mariage est ‘un
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marécage stagnant aux exhalaisons putrides’. Les enfants ont poussé solitaires,
dans cet air vicié et froid. Il est curieux d'examiner ici les déviations de l'hérédité en
ces différents tempéraments. La fille, Augusta, a un fond de haine, ou plutôt de
mécontentement continuel et aigrelet. Les fils, chassés plusieurs fois de la maison
parce qu'ils ne se pliaient pas à la rigide volonté du père, ont mené la même vie
vagabonde que lui. Robert est le jeune homme que les dernières productions
françaises nous ont déjà appris à connaître, et que l'esprit facile des reporters
boulevardiers étiquettera de ‘fin de siècle’: une nervosité presque hystérique et, de
plus, un cynisme à froid, le scepticisme de ceux qui sont revenus de tout sans y
être allés. Wilhelm, lui, a souffert de vices secrets dont l'auteur ne parle qu'en termes
vagues. Plusieurs fois il est rentré à la maison paternelle et y a trouvé les mêmes
douleurs dans le même ménage sans amour. Un jour, au cours d'une dispute violente
avec le vieux Scholz, qui avait calomnié sa mère, il le soufflette et s'enfuit éperdu.
Il se remet alors à trainer son ancienne existence nomade, accroissant de remords
son activité fébrile et maladive.
Il s'est épris d'une jeune fille, et la mère de celle-ci le décide à une réconciliation
solennelle. Cette réconciliation, c'est l'unique sujet du drame. Au jour de Noël, nous
voyons la famille entière réunie autour de l'arbre symbolique. Hauptmann étudie
alors les attractions, les répulsions et les chocs de ces tempéraments chargés de
nervosité de pôles contraires. Je le répète, toute analyse est ici impossible: la pièce
n'est curieuse que par sa multitude de détails, agencés de façon si
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délicate et en même temps si solide, que le moindre d'entre eux contribue à
l'impression d'ensemble.
Ainsi que l'on pouvait s'y attendre, la réconciliation n'est encore que provisoire:
elle dure une demi-heure, et l'espoir en une vie enfin heureuse doit de nouveau être
abandonné. Une discussion a surgi, Augusta et Robert ont pris parti contre le vieux
Scholz. Le monomane sent autour de lui une sourde hostilité, il se débat contre elle,
et quand Wilhelm, pour le calmer, pose la main sur son bras, le père revoit soudain
en lui le fils qui autrefois l'a frappé. Il s'enfuit épouvanté, poussant des cris perçants,
et finit par tomber sous une attaque d'apoplexie.
Wilhelm, à son tour, est pris de scrupules. A-t-il le droit de se marier? Son mariage
ne sera-t-il pas aussi un ‘marécage stagnant’? A quoi bon produire d'autres avortons
auxquels il transmettra ses vices et ses maladies? Sa fiancée le réconforte, et d'une
main douce et ferme l'entraîne vers le chevet du père moribond. Hauptmann termine
ici son oeuvre, et laisse deviner le dénouement. On sent bien que le faible caractère
de Wilhelm se rendra aux raisons de la jeune fille. Mais les époux souffriront-ils
encore de la sempiternelle détresse des illusions qui vont à vau-l'eau, et leur ménage
sera-t-il la reproduction du ménage Scholz, accru de tous les maux qui résultent
d'une conscience plus nette de la situation? L'auteur n'a-t-il pas plutôt voulu nous
laisser l'espoir d'une rédemption possible? Et l'amour ne pourra-t-il triompher enfin
de cette fatalité que l'hérédité fait peser sur les hommes?
C'est l'αναγϰη de l'hérédité, ce Fatum moderne, qui
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donne à ces drames toute leur puissance tragique. C'est le personnage mystérieux,
la présence invisible qui dirige toute l'action, une force terrible et inconnue qui châtie
dans les enfants les crimes des pères et pousse éternellement les hommes dans
la même ornière des vices, jusqu'à la dégénérescence finale des races. Cette
conception de l'hérédité est-elle scientifiquement vraie? Peu importe, si l'écrivain
en tire des effets poignants. Point n'est besoin de répondre aux spirituels critiques
qui s'imaginent démolir telle oeuvre d'artiste en attaquant le déterminisme et en
allongeant des tirades sur le libre arbitre.
C'est encore un impuissant que le héros de Einsame Menschen, la dernière pièce
de Hauptmann, parue cette année. Mais ici, l'auteur naturaliste met en scène des
gens parfaitement vertueux. Il ne nous exhibe plus, comme dans Vor Sonnenaufgang,
des animaux présentés en liberté, ni des névropathes exacerbés comme dans Das
Friedensfest. La première oeuvre donnait trop d'importance à la chair, la deuxième
aux nerfs. Ici, c'est l'esprit qui le requiert surtout. Et en même temps il s'est départi
de sa dureté et de son amertume, et une immense pitié traverse tout le drame.
Johannes Bockerat a été élevé dans la rigueur d'un piétisme austère, et sa nature
sensitive s'est aiguisée dans la solitude. Puis, subitement transporté dans le
mouvement intense d'une université et lancé dans des études de science positive
et expérimentale, il s'est petit à petit débarrassé de tout le poids mort de ses
conceptions primitives. Mais il ne peut s'empêcher de
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jeter un regard en arrière sur le monde qu'il a quitté, et se trouve quelque peu
dépaysé dans la vie moderne. C'est un de ces innombrables malheureux qui n'ont
pas l'énergie nécessaire pour sortir de leur position ambiguë entre l'ancienne et la
nouvelle société, et qui se partagent entre le désir de la lutte à l'air libre et la nostalgie
de la foi quiète d'autrefois. Bockerat est regardé comme infidèle et renégat par ses
parents, parce qu'il ne pratique point le culte, et d'un autre côté ses amis le traitent
de réactionnaire, parce que, à la demande de sa femme, il a fait baptiser son enfant.
Il se trouve donc isolé, et tâche de s'étourdir dans l'étude; mais l'isolement est
néfaste pour cette débile volonté qui a toujours besoin d'un entraînement préalable
avant de se jeter dans l'action. Sa femme même ne peut être une confidente pour
lui. Personne qui puisse le comprendre, jusqu'au jour où une étudiante russe, Anna
Mahr, vient passer quelques jours dans la maison. Elle aussi, par son esprit
émancipé, est isolée dans son sexe. Avec une délicatesse infinie de nuances,
Hauptmann nous montre l'affection croissante qui lie ces deux coeurs solitaires. Le
jour où ils s'aperçoivent qu'ils s'aiment, la jeune fille part. Bockerat, plus faible et
plus profondément secoué par la séparation, se noie.
A la lecture, peu d'oeuvres font une impression plus saisissante que ce drame
intime se déroulant avec lenteur dans cette atmosphère de calme et de piété. Car
ici, le drame ne se limite pas à l'action présentée en scène. Le véritable drame est
autour, au delà. Les paroles proférées nous ouvrent des perspectives étendues.
Quand les parents de Bockerat, qui n'ont pas saisi
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combien délicat était son attachement pour Anna Mahr, veulent le détourner de cet
‘amour coupable’, en invoquant des versets de la Bible, nous sentons bien qu'il n'y
a pas seulement en présence deux ou trois personnages quelconques pris dans la
moyenne de l'humanité, mais qu'ici se heurtent deux mondes. Nous assistons à la
lutte entre le passé et le présent, et nous sentons quel abîme les sépare.
Et ce qui fait l'intérêt puissant de cette oeuvre, c'est que tous, nous nous
reconnaissons un peu dans le pauvre impuissant de Einsame Menschen. A des
degrés différents, nous avons encore bien des attaches dans le catholicisme, et
bien peu osent sacrifier toutes leurs illusions défuntes pour marcher résolument
vers l'avenir, et marcher aussi loin que possible, avec une logique rigide. Comme
Bockerat, nous avons tous quelques morts que nous traînons derrière nous en
traversant la vie, et que nous n'avons pas le courage d'abandonner sur la route.
Aujourd'hui, dans le conflit général des écoles et des doctrines, nous sommes assez
faibles pour regretter quelquefois l'époque où les âmes simples et tranquilles, à
l'abri du doute, avaient leur foi pour unique pierre de touche. Comme le malheureux
et pitoyable ‘isolé’ de Gerhart Hauptmann, nous nous sentons tous un peu les
sceptiques amphibies d'une époque où la Religion n'existe plus et où la Science
n'existe pas encore.
1891-1892
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Vlaamse Figuren
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Hadewych et son amour

...
Certains d'entre vous s'étonneront peut-être de ce qu'un prosateur flamand du
XIVe siècle puisse être si compliqué. Nous ne nous défions pas toujours assez de
cette psychologie primaire qui prétend enfermer le caractère d'un peuple dans une
formule. Nous l'a-t-on assez répété: nous avons le sens réaliste très développé,
nous sommes même des gens aux instincts passablement matériels, - c'est entendu,
et je n'y contredis pas, quoiqu'on aurait tort, n'est-ce pas? de trop généraliser un
jugement aussi simpliste. Mais il se trouve que nous avons très souvent su joindre
à ce goût du positif et des réalités concrètes un goût exactement contraire et non
moins prononcé de l'idéalité la plus pure. Personne ne soutiendra que notre peinture
se résume en Jordaens, même à son époque. Et avant cela, nos soi-disant ‘primitifs’?
Oh! oui, ils aimaient la matière riche, la couleur sonore et profonde, et s'intéressaient
avec un soin attentif aux mille petits détails qui font la vie journalière, - c'étaient des
réalistes, incontestablement; mais ce qu'ils voyaient, comme ils l'ont transfiguré,
spiritualisé par la belle lumière calme et l'enchantement du silence dont ils
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enveloppent toutes choses, comme ils ont fait parler dans ce silence la petite
âme secrète qu'il y a dans les objets les plus humbles! D'ailleurs, toute l'atmosphère,
l'esprit même de leur art et la fin qu'il se propose, ne nous prouvent-ils pas qu'en
vérité, il n'y eut pas de réalistes plus idéalistes que ceux-là? Et si Jordaens est un
pôle, Memlinc en est un autre. Or, nos peintres du XVe siècle, d'une ferveur intime
si pénétrante, sont en quelque sorte l'expression picturale de toute une littérature
qui les a précédés, et qui dans son ensemble présente ce même caractère double,
d'être souvent très attachée à la terre et d'être souvent très près du ciel, et d'unir
parfois la terre et le ciel en une même parole. Ceci ne s'aperçoit peut-être pas aussi
clairement chez ces trouvères de la première heure, qui ne rimaient que pour un
cercle aristocratique assez restreint. Mais bientôt, au cours du XIIIe et du XIVe
siècle, la civilisation urbaine se développant, nous assistons, spécialement en
Flandre et dans le Brabant, à la floraison magnifique d'une littérature très touffue,
très colorée, pleine de suc, qui se sert avant tout de la langue vulgaire, le flamand,
- une littérature où revivent avec un singulier relief tous les aspects si divers de
l'esprit médiéval, et où l'on peut admettre que l'esprit médiéval européen a trouvé
quelques-unes de ses expressions les plus poussées et les plus typiques, - par
exemple la version flamande du roman de Renard, dont Henri Pirenne a dit qu'elle
‘reste le chef-d'oeuvre de l'épopée animale au moyen-âge’ - ou certains poèmes
de Maerlant, où l'on entend sonner comme une cloche de beffroi l'âme altière et
mâle de la Commune, - ou Ruusbroec lui-même, dont nous nous sommes occupés,
-
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ou encore ce petit roman en vers de soeur Béatrice, la religieuse qui s'enfuit du
cloître, entraînée par un fol amour, et qui, déçue, abandonnée, traîna longtemps
par les chemins du monde ses pauvres pieds déchirés et but toutes les amertumes
et toute la misère humaine, jusqu'au jour où, repentante et brisée, elle revint au
couvent et vit, miracle inouï de charité, que nul n'avait remarqué son absence, parce
que pendant ces années, la Vierge Marie elle-même avait pris sa place. Depuis,
plus d'un auteur s'est inspiré de ce récit: Charles Nodier, Villiers de l'Isle-Adam,
Maeterlinck, le conteur suisse Keller et le poète hollandais Boutens, d'autres encore,
- mais les interprétations modernes ne font que mieux ressortir l'inaltérable jeunesse
de l'original, d'un art si simple et si naturel, mais d'une mise en valeur, d'un rendu
parfait, je dirais volontiers classique, d'une poésie si délicieuse et d'un accent
d'humanité si largement et profondément émouvant. Mais je ne peux pas m'y arrêter,
ce n'est pas mon sujet... Je veux seulement vous indiquer que voilà donc toute une
littérature, qui embrasse les genres les plus variés, présente le caractère complet
de ce qui a poussé en pleine terre, ce qui est sorti du coeur et du sang même de la
race, de la vie sociale tout entière, - car cette littérature n'est pas seulement l'oeuvre
de jongleurs ou de clercs, mais beaucoup de nobles ont participé à sa production,
et même un duc de Brabant, Jean 1er, le modèle du chevalier, - et elle va du fabliau
saupoudré de gros sel jusqu'au poème délicatement ciselé, des évangiles populaires
coloriés comme une image d'Epinal ou enluminés comme les plus exquises
miniatures, jusqu'aux sommets presque
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inaccessibles de l'inspiration mystique. Car c'est là que je veux en venir: ce
peuple amoureux du solide et du vrai, ce peuple qui dans les toiles de Rubens
chante la chair avec un lyrisme d'ailleurs si puissant qu'il glorifie tout, ce peuple fut
aussi un peuple de grands mystiques.
...
Dans notre pays, le mouvement mystique s'est manifesté dès le XIIIe siècle par
une littérature assez abondante. Et ce sont d'abord des femmes qui nous
apparaissent là. Ce qui n'a rien d'étonnant, puisque dans la vie ordinaire déjà la
femme incline plus naturellement aux vertus d'abnégation. Nous avons entre autres
les vies latines de Marie d'Oignies, de sainte Christine de Saint-Trond, de Marguerite
d'Ypres, qui mourut en sa 21e année, et une fort belle vie flamande de sainte
Lutgarde de Tongres, poème un peu prolixe, il est vrai, - nous n'en possédons que
le 2e et le 3e livres, qui comportent ensemble plus de 20.000 vers, - mais qui séduit
par le tour aisé, la simplicité délicate et la grâce du récit, traversé d'un large courant
d'amour divin tout blanc et lumineux. Je dois indiquer que ce mysticisme féminin
n'a rien de théologique, la pensée y intervient à peine, il est purement sentimental,
on n'y trouve que les transports et les effusions d'âmes recluses qui aspirent au
ciel.
Mais dans ce domaine les documents les plus surprenants nous sont fournis par
les oeuvres d'une mystérieuse soeur Hadewych (Hadewych, c'est en français
Hedvige), dont nous ne savons rien de bien certain. La langue qu'elle écrit semble
indiquer la première moitié ou le milieu du XIIIe siècle. Nous avons d'elle des vers
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et de la prose, - la première prose littéraire flamande. Elle s'inspire manifestement
de la cadence des périodes latines. Je ne doute point pour ma part que soeur
Hadewych ne sût le latin, et des érudits affirment qu'elle a dû lire entre autres saint
Bernard et Albert le Grand. Cela me remplit de respect, - je suppose qu'il n'en est
plus beaucoup parmi nous, Mesdames et Mesdemoiselles, qui aient le ‘De
Adhaerendo Deo’ d'Albert le Grand comme livre de chevet... Il me semble pourtant
que ces pages où soeur Hadewych décrit ses extases, ce qu'elle appelle elle-même
‘l'ivresse sacrée où l'âme se joue’, les pages où elle raconte ses visions et ses
rencontres avec le divin Epoux, sont beaucoup plus près du Cantique des Cantiques,
dans leur lyrisme parfois un peu inquiétant. Quoi qu'il en soit, cette prose est d'une
hardiesse étonnante, et l'on aime à y suivre les combats de l'esprit s'étreignant avec
une forme encore neuve et s'efforçant de lui faire dire l'indicible. - Quant aux vers
de soeur Hadewych, parfois obscurs, je l'avoue, ils comptent parmi les choses les
plus extraordinaires que le moyen-âge nous ait laissées. La facture des strophes
et l'enchevêtrement des rimes y rappellent souvent les productions les plus raffinées
et les plus savantes de la poésie aristocratique. Hadewych emprunte aux chansons
des troubadours et des trouvères certaines expressions, des images, certains motifs,
comme celui par exemple qui consiste à commencer un poème en célébrant le
renouveau. Mais chez elle, toutes les formules de l'amour courtois sont transposées
au bénéfice de l'Amant céleste. Et ce sont des accents passionnés et des cris
brûlants, qui font penser à la fois aux odes de Sapho et aux ardeurs
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extatiques de sainte Thérèse d'Avila. Hadewych est un vrai poète, en ce sens
que, de son propre aveu, la poésie lui est un besoin, elle y recourt pour soulager
son coeur, - sans y parvenir toujours: ‘Que me sert, dit-elle, de chanter mon amour,
puisque je ne fais que prolonger mon tourment?’ Et autre part: ‘Ah! que les chemins
de l'amour sont amers et sombres et cruels, d'abord... Mais il ne faut épargner ni la
moëlle de ses os ni le sang de son coeur: plus profonde est la blessure, plus suave
la guérison.’ Elle compare l'amour à une lumière, une rosée, une source fraîche,
mais aussi à un charbon ardent, à un enfer qui dévore tout. Car Hadewych n'admet
que le don complet de soi-même. Ecoutez ceci, et vous verrez de quelle façon elle
repousse la modération, la ‘middelmaat’ dont on a voulu faire une de nos vertus
nationales: ‘Ils disent, ceux que le monde appelle sages: le juste milieu (“middelheit”,
c'est-à-dire “middelmaat”), le juste milieu fait la vie délectable... Ah non! pas de
milieu (middelheit moet af), pas de milieu pour qui veut entrer au royaume de
noblesse!’ On reconnaît là cette voix altière qui s'écrie ailleurs: ‘Coeur fier jamais
ne connut crainte’. Vous voyez que Hadewych n'était pas une petite femmelette
sentimentale.
Voici ce qu'elle chante encore (je n'ai d'autre souci que de traduire aussi fidèlement
que possible, sans essayer d'arrondir ni d'enjoliver):
‘Tantôt si doux, tantôt si douloureux, - Parfois sin lointain, et parfois si
proche, - Qui comprend ceci - Sait ce qu'est l'amour et son allégresse, Comment il me terrasse - Et m'embrasse - Tout à la fois.
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Tantôt si léger, tantôt si lourd, - Parfois si sombre et parfois si clair, Etreint par la crainte, ou confiant et libre, - Prenant, dornnant, - Le coeur
qui dans l'amour s'égare - Vivra toujours.’
Voici une autre pièce, d'une expression étrangement directe:
‘Toutes choses - Me sont trop étroites: - Je suis si vaste! - J'ai voulu saisir
- L'incréé - Dans le temps éternel.
‘Je l'ai pris, - Il m'a dépouillée. - Et faite plus vaste que tout, - Et tout m'est
trop étroit. - Si ce n'est toi - qui sait bien tout cela.’
Je voudrais encore hasarder la traduction littérale d'un fragment, en regrettant de
ne pouvoir vous donner une idée de ces rythmes courts tout carillonnants de rimes
pressées:
‘Je souffre, - Je m'efforce - De m'élever vers lui, - Je donne tout mon
sang, - Je salue - La douceur - Dont j'attends - Qu'elle apaise - Mon
ardeur.
‘Je tremble, - Je m'accroche, - Je me donne, - Je vis dans l'illusion sublime
- Que mon Amant - Dans la sienne - Recevra toute ma souffrance.’
La strophe qui suit, et qui termine la pièce, est si bizarre qu'elle ne manquera pas
de vous faire sourire: on dirait d'un oiseau qui s'amuse au son d'une même note
toujours répétée; Hadewych s'enivre du mot
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‘minne’, qui veut dire ‘amour’, mais qui est pris ici tantôt dans un sens abstrait,
l'amour divin, tantôt dans un sens concret, le divin Amant, le Christ, ce que je traduis
alors par ‘mon Amour’. La signification de ce gazouillis assez éperdu se ramène à
ceci: Fais qu'en toi, mon Amour, c'est-à-dire le Christ, je puisse connaître pleinement
le principe même de l'amour, l'amour universel, ce que Hadewych appelle ‘le
tout-amour’. Voici cette strophe:
‘Ah! mon Amour, si je puis être ton amour, - Et qu'avec amour, ô mon
Amour, je t'aime, - Ah! mon Amour, au nom de l'Amour, fais que mon
amour - Connaisse pleinement en toi, mon Amour, le toutamour!’
C'est en tout cas fort original, comme vous voyez, et pour ma part je ne connais
rien dans la littérature européenne de cette époque-là qui soit d'un lyrisme aussi
personnel.
Permettez-moi de vous citer encore cette pièce, d'un accent très moderne,
c'est-à-dire de tous les temps:
‘Le plus doux de l'amour, ce sont ses tempêtes, - Son abîme le plus
profond est sa forme la plus belle, - Se perdre en lui, c'est toucher au but,
- Avoir faim de lui, c'est être rassasié, - Etre blessé par lui, c'est se guérir,
- Son plus grand courroux est sa plus chère merci, - Son silence le plus
secret est son chant le plus haut...’
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Ne sont-ce pas là des vers magnifiques?: ‘Le plus doux de l'amour, ce sont ses
tempêtes. - Son abîme le plus profond est sa forme la plus belle, - Son silence le
plus secret est son chant le plus haut...’

1917
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Matthijs de Casteleyn en Lucas de Heere

De heer S. Eringa had ons reeds in Neophilologus (1917 en 1919) een paar
voorproeven gegeven van zijn onderzoekingen omtrent den invloed van de
renaissance op onze zestiende-eeuwse dichtkunst. In het hier besproken werk,
waarop hij bij de Faculteit van Letteren te Parijs den doctorstitel verwierf, biedt hij
ons een volledig overzicht van het door hem bewandelde gebied, dat hij, het zij
dadelijk gezegd, volkomen beheerst.
De aanvang van onze zogenaamde ‘renaissance’- dichtkunst, met Jan van der
Noot, Jan van Hout, Karel van Mander, was al het onderwerp van aandachtige studie
geweest: de heer Eringa legde zich toe op de geschiedenis van wat die ‘vroege
renaissance’ onmiddellijk voorafging en soms aankondigde. Daar hebben we
vooreerst de rederijkers wier voortbrengselen in het Antwerpsch Liedeboek van
1544 verzameld zijn (waarbij echter dient opgemerkt dat vele aldaar opgenomen
liederen uit de vorige eeuw dagtekenen), benevens Matthijs de Casteleyn
(1485-1550) en Anna
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Bijns (1494-1575) : zij zijn typische vertegenwoordigers van de rederijkerij uit de
eerste helft der eeuw, terwijl aan Matthijs de Casteleyn, die in 1548 zijn Const van
Rhetoriken voltooide, als wetgever van den toenmaligen Parnassus een bizondere
**
betekenis toekomt. Daarna staat Lucas de Heere (1534-1584) met zijn Hof en
Boomgaerd der Poësien (1565) in kunstopzicht tussen hen en den eigenlijken inluider
van onze renaissance-poëzie, Jan van der Noot. Aan Lucas de Heere is het grootste
deel van het werk des heren Eringa gewijd.
Wat er van humanistischen invloed op de eerste groep aan te wijzen valt, blijkt
me ten slotte nogal uiterlijk. Anna Bijns is de oudheid niet ten enen male onbekend,
doch die voorvechtster van de Katholieke Kerk had voor het heidendom bijster
weinig verering over. In het Antwerpsch Liedboek beheerst Venus de minnepoëzie,
mythologische zinspelingen zijn er anders heel schaars. Alleen mag erkend worden,
dat de nieuwe schilderkunst, die in Italië ter schole ging, hier wat rijkere beschrijving
van de vrouwelijke schoonheid bracht. Dit geldt ook voor De Casteleyn, met wien
we een stapje verder geraken: de klassieke herinneringen zijn bij hem talrijker, hij
drukt zijn eerbied uit voor de oudheid als bron van geleerdheid, hij deelt met de
humanisten de

*
**

In de bibliographie mocht nog het boek van den Antwerpsen archivaris J.F. van den Branden
over Anna Bijns (Antw. 1911) vermeld worden.
Merkwaardig genoeg ontbreken deze datums in de levensschets die de heer Eringa ons op
blz. 63-65 van Lucas de Heere geeft.
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verachting voor ‘d'ongheleerde volck vul ignorante vlecken.’ Doch dat hij ‘meer
dan welk ander rederijker uit de eerste helft der zestiende eeuw voor de denkbeelden
der renaissance open stond’ (blz. 26) kan licht tot overschatting leiden: dat ‘meer’
is hier nog bitter weinig. Van den geest der renaissance is bij hem toch niet veel te
bespeuren: het blijft bij schermen met veel namen uit de oudheid, - en of De
Casteleyn van antieke schrijvers iets meer dan de namen kende...? Er zou tevens
kunnen onderzocht worden, wat hij aan Fransen als Molinet ontleende, en wat hij
er uit eigen koker aan toevoegde. Maar dit staat buiten kijf: zijn vers is nog het
rederijkersvers zonder meer.
Lucas de Heere verschijnt integendeel als de man van den ‘overgang’. Het is me
niet duidelijk, waarom de heer Eringa ook van zijn psalmenberijming (1565) geen
gebruik heeft gemaakt om de ontwikkeling van zijn vers-vorm na te gaan. Maar Den
Hof en Boomgaerd heeft hij zorgvuldig uitgeplozen en ik geloof dat er na hem slechts
weinig nog uit dat onderwerp zal te halen zijn. Als slotsom van zijn onderzoek meen
ik het volgende te mogen vaststellen: door een deel van zijn gedichten zit De Heere
nog vast in het rederijkersgerijmel, in een ander deel heeft hij den invloed ondergaan
van Marot en Mellin de Saint-Gelays, in enkele verzen eindelijk, de meest ‘moderne’,
heeft hij getracht Ronsard na te zingen. Hij had het duidelijke besef, dat het beter
*
was, Latijnse, Franse en Hoogduitse voorbeelden te volgen , dan ‘den ouden
vlaemschen treyn

*

Waarom ‘Hoogduitse?’ En wat konden die toen wel zijn? Op die vraag heb ik nog geen
antwoord gevonden.
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van dichten, die (om de waerheyt te zegghen met oorlove) in veel zaken te ruut,
ongheschickt en ruum is gheweest.’ Wat hem voornamelijk tot de poging bracht,
om eenzelfde gedicht uit regels van eenzelfde aantal lettergrepen samen te stellen.
Tot een konsekwente toepassing van die methode is hij echter niet geraakt. Zeker
is, dat in zijn vers, korter dan de meeste rederijkers-verzen, de rol van het rijm
afneemt ten gunste van een regelmatiger vers-lengte, door een cesuur verdeeld,
waardoor een zuiverder gevoel voor het rythme mogelijk werd, al zorgt hij gewoonlijk
nog niet voor een regelmatige afwisseling van beklemtoonde en onbeklemtoonde
lettergrepen.
Dien vers-vorm van De Heere heeft de heer Eringa aan een grondige studie
onderworpen. Daar vooral zal de grote verdienste van zijn werk gezocht worden.
Zulk een systematische indeling en toetsing van het materiaal is een niet genoeg
te waarderen bijdrage tot de geschiedenis van ons vers in de zestiende eeuw. Op
dien weg zal het, meen ik, blijken, dat we hier met een innerlijke ontwikkeling te
doen hebben, in gestadige wisselwerking met den invloed van de Franse
voorbeelden. Een De Casteleyn behoort tot hetzelfde stadium als de Franse
‘rhétoriqueurs’. De Heere tot hetzelfde stadium als Marot, Van der Noot tot hetzelfde
stadium als Ronsard: door die innerlijke ontwikkeling worden de uitheemse invloeden
ten dele bepaald.
In mijn Leven en Werken van Jonker Jan van der Noot (1899) had ik reeds
gewezen op dertien stukken uit Den Hof en Boomgaerd die min of meer vrij naar
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*

Marot vertaald zijn (dl. II, 859) . De heer Eringa heeft nog veel meer sporen van
navolging ontdekt, en belangrijk is vooral zijn bewijs, dat De Heere ook wel eens
naar Du Bellay en Ronsard gekeken heeft, al is de overeenstemming hier niet altijd
even overtuigend.
De vraag, vroeger door mij opgeworpen (dl. II, 823), of De Heere wel als een
voorloper van Van der Noot mag beschouwd worden, en niet veelmeer als een
minder-vooruitstrevend tijdgenoot van den Antwerpsen dichter, werd door den heer
Eringa niet aangeraakt. Ik blijf voorlopig bij mijn mening, dat Lucas de Heere maar
vaag gedroomd heeft van wat Van der Noot in diezelfde jaren volbracht.

1922
aant.

Toespraak op het Rodenbachfeest te Roeselare

Voor iemand, die veel verwacht van den invloed der dichters op hun volk, is 't een
heerlijk iets, hier midden in die geestdrift te staan. En ik ben blij, dat mij de taak te
beurt valt, in zulk een plechtige omstandigheid, getuigenis te mogen afleggen voor
den Dichter Rodenbach. Blij, en een beetje verlegen ook, want daarvoor kan

*

Dit schijnt den heer Eringa ontgaan te zijn. In zijn bibliographie wordt mijn Van der Noot ook
niet opgegeven, al heb ik daar getracht (dl. II, 823) de plaats van De Heere in de algemene
ontwikkeling te bepalen.
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geestdrift alleen thans niet meer volstaan. Is er sprake van Rodenbach's betekenis
als jonge Vlaamse held, als levenwekker, dan zijn allen het eens, overreding is er
niet nodig meer. Maar is er sprake van Rodenbach's betekenis als dichter, dan
horen we hier en daar een stem, uit Noord-Nederland vooral, die tot meer kalmte
aanmaant: of Rodenbach nu waarlijk zo'n groot dichter geweest is? Stellen we hem
niet zo hoog, als om ons heviger te verzetten tegen den wreden dood, die hem zo
vroeg wegrukte? Zijn we niet geneigd hem als dichter te overschatten, uit liefde tot
den strijder? Zouden we niet beter moeten onderscheiden tussen de prachtige
belofte die in Rodenbach besloten lag, en hetgeen door hem in zijn te korte leven
wezenlijk bereikt werd? Die vragen mogen we niet meer uit den weg gaan. Die
enkele stemmen dwingen ons, ons zelven beter rekenschap te geven over onze
geestdrift. We hebben misschien niet duidelijk genoeg gezegd, waarom we
geestdriftig waren, een buitenstaander kan dat wel eens voor romantische opwinding
houden. Nu er de geestdrift is, moeten we wensen, voor de glorie zelf van
Rodenbach, dat het een geestdrift zonder misverstand zou worden.
En daartoe zou 'k nu het mijne willen bijdragen, niet door het dichterlijk werk van
Rodenbach te gaan ontleden, weest des niet bevreesd, maar door eens zo duidelijk
als ik maar kan, met zo weinig frazen als mijn eigen geestdrift het me toelaat, de
vraag te stellen: wat is de betekenis van Rodenbach, als dichter, voor de Vlaamse
schrijvers en dichters van dezen tijd.
Rodenbach en de bloei der Vlaamse letterkunde, staat er op het programma. De
Vlaamse letterkunde is dus
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aan het bloeien. Welk verband? Hebben we dat bloeien nu vooral aan Rodenbach
te danken? Is onze tegenwoordige literatuur, die ge wel voor bloeiend wilt houden,
uit Rodenbach gesproten? Neen! Ik meen althans: neen! Een onwaarheid wreekt
zich na de feeststemming. Wat is de invloed van Rodenbach op de zuivere poëzie
van dezen tijd, vergeleken bij den invloed van Gezelle? We hebben Gezellianen,
meer zelfs dan wenselijk is, maar niemand dien we Rodenbachiaan mogen noemen.
Om nu maar op een door allen erkende grootheid te wijzen, heeft onze Stijn
Streuvels, als kunstenaar, iets van Rodenbach geleerd? Er bestaat zelfs, we moeten
't ons niet ontveinzen, een merkbaar verschil tussen de kunstopvatting van
Rodenbach en die van de voornaamste Vlaamse dichters en schrijvers van dezen
tijd. Rodenbach beschouwde de kunst voornamelijk als een wapen: zijn grote
gedachte was de vrijmaking van Vlaanderen, tot de vrijmaking van Vlaanderen wilde
hij de kunst gebruiken; met zijn zangen, met zijn drama's, wilde hij 't bewustzijn der
Vlamingen wakker schudden. Nu, de kunstenaars van dezen tijd laten zich ook wel
dragen door het nationaal ideaal, dat lijdt geen twijfel, maar voor hen is kunst toch
in de eerste plaats kunst, en zij willen ze in de eerste plaats als kunst erkend hebben.
Zij willen, dat men duidelijk onderscheide tussen het wezenlijk kunstgehalte van
een werk, en den socialen invloed der gedachten, die in dat werk misschien
belichaamd zijn.
Het materiaal, waarmee ze een vorm willen geven aan hun aandoening of aan
hun kijk op natuur en menselijke wereld, dat materiaal is niet het verstandelijk
bestanddeel van elk woord, de abstrakte, algemene betekenis van
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het woord, zoals die in het woordenboek bepaald staat, maar 't is het levend, innerlijk
wezen van het woord, datgene waardoor ieder woord een zinnelijke gewaarwording,
een beeld, een beweging in ons wordt, het vlees en het bloed en de ziel zelve der
taal. Dat is de kunst van Gezelle, en van Streuvels, en van al de besten van thans
(ik noem ze niet, want de niet-genoemden zouden nijdig zijn!), - maar in de kunst
van Rodenbach is daar betrekkelijk weinig van. Ik wil niet uitmaken of de kunst van
deze bloeijaren beter is dan die van Rodenbach ik wil er alleen op wijzen dat ze in
hoofdzaak anders is.
En toch een band, - hopen we, een onverbreekbare band - is er tussen Rodenbach
en wat ge den bloei der Vlaamse letterkunde noemt. Kijkt maar: Rodenbach, als we
zeggen Rodenbach: ons hart gaat open, wij blikken naar hem op, en voelen ons
allen verenigd in onze liefde voor hem. Het is juist sedert er in 't Vlaamse land een
jongere beweging opgekomen is, dat de liefde voor Rodenbach is gaan groeien.
En mag ik hier persoonlijke herinneringen laten spreken? Toen we, 't is schier twintig
jaar geleden, nog maar enkelen waren, die 't besef en den wil van die jongere
beweging in ons omdroegen, - de Van Nu en Straksers konden toen nog allen
rondom een klein herbergtafeltje plaats vinden! - toen zeiden we reeds tot elkaar:
Rodenbach! - Gezelle en Rodenbach, - we spraken toen van den Gezelle van dertig
jaar vroeger, we wisten niet dat hij weldra zijn groot klaar hoofd weer zou opsteken
en weer de frisse kracht van Vlaanderen worden zou en iets van zijn eeuwige jeugd
zou meedelen aan den jongsten van ons allen: pastor Verriest, - neen, we wisten
niet dat uit
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alle hoeken van het land weldra schone stemmen zouden stijgen, dat er in alle
hoeken van het land jongens zaten met dezelfde verwachting, dezelfde hoop in
zich, jongens wier ogen in de stilte blonken bij de gedachte aan 't geen ze zo gaarne
doen wilden om ons land schoner te maken naar den geest. Maar wij, in ons hoekje,
we zeiden: Rodenbach! Rodenbach was reeds onze man.
Waarom hebben we Rodenbach zo lief als dichter? Waarom verscheen hij ons
toen, waarom verschijnt hij thans meer dan ooit, naast Gezelle, als heilige patroon
van de jonge Vlaamse dichters al te gader? - Om de schoonheid van zijn wezen,
zijn innerlijk wezen, zoals die, in zijn werk, tot kunst werd. De schoonheid van zijn
werk is de schoonheid van zijn groot-menselijk wezen.
De heer Van Puyvelde moet het me vergeven, als ik misschien op zijn grond jaag,
maar wat kan ik van den dichter Rodenbach vertellen, als ik zijn wezen buiten spel
moet laten?
Een gedicht, een drama, als kunstwerk beschouwd, kan op tweeërlei wijze
gemeten worden: het is groter, naarmate het een zuiverder openbaring van een ziel
is, m.a.w. naarmate de ziel zich met meer kunst, met meer kunnen, uitspreekt, maar
het is ook groter naarmate die ziel zelve groter en machtiger en schoner is.
Ik heb het elders al eens gezegd, en wil 't nog eens herhalen: de ziel is als een
speeltuig, met snaren gespannen over een resonantiebodem of een resoneerkas.
De snaren moeten goed zijn, dat spreekt, en juist gespannen: anders geeft het
kostbaarste speeltuig wangeluid. Maar de ruimte waarin de klanken komen natrillen
is van buitengemeen belang. Bij sommige dichters, één
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snaar over een klein doosje. Bij den groten dichter is er een menigvuldigheid van
snaren, harmonisch gestemd, en gespannen daar, in het centrum zelf der wereld,
en nooit zingt één snaar alleen, maar een akkoord wekt andere akkoorden, en die
klanken galmen en weergalmen in een menselijk grote en menselijk schone ziel,
ziel van iemand die liefde en haat en hartstocht ondergaan heeft, en geleden en
gestreden als mens onder mensen. Ja, de kunst is groter naarmate ze uit een ziel
komt, die meer vormen van menselijkheid werkzaam in zich omvat, naarmate die
ziel een groter wereld uitspreekt. Iets van die schoonheid vinden we in Rodenbach.
Zeker, er zijn in zijn werk veel liedjes en gelegenheidsversjes die hij zo maar
neerschreef, in den eersten aandrang van een vurige jeugd; afzonderlijk genomen
zijn ze niet van veel belang, en de bezonkenheid van het volmaakte is er niet in te
vinden. Maar uit al zijn beter werk voelt ge dadelijk de ruimte en de kracht, de levende
schoonheid van zijn innerlijk wezen, dat een wordende wereld was. Rodenbach is
misschien, naar het hart der jeugd, de schoonste mens dien we in onze nieuwere
literatuur hebben gehad. Hij is het symbool van die ruime, schone menselijkheid
die ook het ideaal onzer kunst is, die onze kunst nodig heeft.
Toen Rodenbach verscheen, wat draaide daar alles in een nauw wereldje, zonder
horizon, zonder hartstocht vooral, zonder groot verlangen naar leven en geest en
schoonheid. En hij stond ineens op, met de omwentelingskracht van een jongen
mens, die niet alleen een zelfbewust Vlaming wil zijn, maar een mens in een in den
hoogsten en volledigsten zin van het woord. Ik ken geen
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Vlaamsen dichter, die zo getracht heeft om alle krachten die de schoonheid van
het mensdom uitmaken, gelijkelijk in zich te ontwikkelen, die zo naar alle zijden heeft
willen groeien, ik ken in onze letteren geen schoner beeld van den modernen mens
dan die jongeling, die midden in het menigvuldige leven, zijn gemoed en zijn geest
naar alle kanten open houdt om dat menigvuldige leven te ontvangen en in zichzelven
samen te vatten. Ik ken geen Vlaamsen dichter, in wien, als grondtoon van zijn
wezen, zulk een breed-menselijk ideaal leefde. Geen, bij wien er zo'n eenheid was
tussen droom en daad. Geen, in wien die heilige roekeloosheid was die alles van
het leven proeven wil, alle vragen, hem door het leven gesteld, onder de ogen wil
bezien, maar daarboven die zucht naar harmonie, naar orde, naar schoonheid, naar
geloof dat boven den twijfel gespannen is als de hemel boven de aarde. Wat zijn
geloof was, en wat zijn twijfel, dat gaat ons hier niet aan, maar wel dat twijfel en
geloof, en drift en droom en daad, zijn ziel verdiept en verbreed hebben. Daarom
hebben wij Rodenbach zo lief: hij is ons het symbool van die ethische schoonheid,
zonder dewelke een dichter nooit een groot-menselijk dichter zijn kan. Die ethische
schoonheid, waarvan we 't bewustzijn in onze literatuur wakker moeten houden;
want onze kunst is toch innig verbonden met onze cultuur, die aan 't groeien is, wij
kunnen niet vergeten, dat heel een volk met ons mee opgroeit, heel een volk met
ons hoger gevoerd wordt en zijn wereld van den geest bemachtigen wil. Daarom
houden we van een kunst, die niet alleen den zin voor uiterlijke schoonheid streelt,
maar verschijnt als de bloem van het gehele
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leven. Zo was ze bij Rodenbach: dat zijn onderwerpen zelf de vrijmaking van het
Vlaamse volk moesten verbeelden, dat is, met het oog op de kunst, van geen belang;
maar wel, dat ge aan heel zijn wijze van dichten en spreken voelt dat hij midden in
zijn volk staat, dat hij leeft en voelt met zijn volk. En dat is natuurlijk ook: hoe meer
een dichter mét de mensen rondom zich medevoelt, hoe ruimer zijn ziel is, hoe
rijker, hoe gezonder, hoe... menselijker. Vandaar, die oprechtheid, die diepe toon
van Rodenbach's werk. Het vloeit alles zo echt, zo van zelf, uit een vol en zuiver
gemoed. Van daar die macht van onmiddellijkheid, van dadelijkheid, dat natuurlijk
en organisch leven van het vers dat zo, bloedwarm, ontspringt aan het innerlijke
van den dichter, ‘echt en trouw gelijk een kind’. Nu mogen ze ons zeggen dat we
overdrijven: we moeten fanatiek zijn! Wij hebben Rodenbach zo lief, omdat we, in
dezen bloeitijd der Vlaamse letteren, toch nog in hem het beeld zien van den dichter,
zoals Vlaanderen hem nodig heeft. Hij is gevallen. De belofte die in hem was, geen
heeft ze geheel weten te verwezenlijken. Maar zo ver is 't nu toch gekomen, dat
heel een volk de belofte begrijpt, en wie weet - met dezen wens wil ik sluiten - wie
weet, nu overal zoveel verse krachten uit den grond spruiten, of ze niet reeds hier
is, in deze zaal misschien, onbekend nog, met ogen blinkend van den schonen
droom, de jeugd die Rodenbach's belofte volbrengen zal: een brede ruime kunst,
natuurlijk groeiend uit een gezonde volkseenheid, natuurlijk groeiend uit een grote,
schone menselijkheid.

1909
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Prosper van Langendonck

Geachte toehoorders, - Het is me een vreugde U vanavond te mogen spreken over
een onderwerp dat me bizonder lief is: Prosper van Langendonck, den mens, den
criticus, den dichter. In onze letteren van de laatste dertig, veertig jaren zijn er maar
zeer weinigen, geloof ik, aan wie zoveel betekenis toekomt als aan hem. Ik wil
trachten die betekenis even aan te geven.
Hij was geboren op 15 Maart 1862; hij was dus zes jaren jonger dan Albrecht
Rodenbach, vijf jaren jonger dan Pol de Mont, drie jaren jonger dan Jacques Perk,
Willem Kloos en Hélène Swarth. Dat geeft U zijn plaats aan: tussen het geslacht
van Pol de Mont en van de Nieuwe Gids, en het jongere geslacht dat zich later
rondom Van Nu en Straks zou scharen.
In het literair gesternte van zijn tijd komt hij wellicht het dichtst te staan bij Hélène
Swarth, die wel in Holland geboren was, maar toch enigszins tot de Vlaamse
dichtkunst behoorde, want, zoals ge weet, bracht ze haar gehele jeugd, van haar
zesde jaar af, in Vlaams België door. Hier schreef ze haar eerste verzen, hier klonk
gedurende een tiental jaren haar fiere, warme stem; men mag zeggen, dat ze hier
toen als een inheemse kracht werkte. Er is wel nige verwantschap tussen haar en
van Langendonck, tussen die twee zielen, even liefderijk en hartstochtelijk en
zwaarmoedig; beiden werden bezield door de ontgoocheling en de smart van den
hartstocht; en in de uiting van hun gemoed brachten beiden dat licht van den geest,
die schoonheid van den geest, die bij van Langendonck echter op aangrijpender
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wijze het vers zou doordringen dan bij Hélène Swarth. Maar iets van die meer
intellectuele schoonheid die ze gemeen hadden, openbaart zich al in de edele
strengheid van den vorm, en b.v. in beider voorkeur voor het sonnet, met zijn
architectonisch-geregelde indeling en vasten bouw. Hun ontwikkeling liep parallel.
Jacques Perk en Willem Kloos zouden van Langendonck eerst iets later bekend
worden, en in sommige verzen uit de jaren '90 speurt men wel iets van de vrijer
doorlopende rythmische beweging van Kloos. Er is ook dit verband tussen van
Langendonck en Kloos: dat hun liefde voor het sonnet er van Langendonck toe
dreef, net als Willem Kloos deed, den Duitsen dichter Platen te bestuderen, den
technisch-volmaakten sonnetten-smeder. Door het aanleunen bij dienzelfden meester
ontstaat er dus ook wel enig verband tussen Kloos en van Langendonck. Maar al
was van Langendonck, evenmin als enig ander dichter, geheel onafhankelijk van
zijn onmiddellijke voorgangers en tijdgenoten, toch dragen zijn eerste verzen reeds
den onmiskenbaren stempel van zijn eigen persoonlijkheid, en in zijn werk vind ik
geen enkelen rechtstreeksen invloed, die gewichtig genoeg zijn zou om iets in zijn
werk te verklaren, - ik wil zeggen, geen invloed die iets in zijn werk direct zou bepaald
hebben. Het sterkst heeft misschien de lectuur uit zijn jeugd nagewerkt, en het begrip
van kunst dat hij zich daarnaast in zijn schooljaren had toegeëigend, toen hij zijn
Latijnse humaniora deed. Ik geloof niet, dat de kennismaking met de nieuwere
dichters, behalve wellicht, zoals ik zei, met Willem Kloos, hem later nog iets van
belang heeft
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gegeven. De eerste indrukken zijn het, die tot de vorming van zijn zeer bizonder
dichterwezen het meest hebben bijgedragen, - wat er later bij kwam is voor hem
van zo ondergeschikte betekenis, dat we er geen rekening mee hoeven te houden.
Die eerste indrukken verklaren de eigenaardige vermenging van classieken geest
en romantisch-modern gevoel, die een kenmerk van zijn werk is. De dichters die hij
als jongeling het meest gelezen had waren de Franse, Lamartine, en vooral Musset,
in wien hij iets terugvond van zijn eigen gevoeligheid en verscheurdheid. Wat die
hem schonken is hem altijd bijgebleven. En daarbij was er een meester naar wien
hij opkeek als naar het hoogst bereikbare: Dante, de schepper van de Divina
Commedia, want bij Dante was dat elkaar doordringen van geest en gevoel
volmaakter verwezenlijkt dan bij welk anderen, en die had in zijn werk, gebouwd
als een kathedraal, de grootste dichterlijke synthese van het christelijk geloof
opgetrokken. Door die samenvatting van het leven op christelijken grondslag was
Dante als de verpersoonlijking van zijn eigen levensideaal, en de dichter bij
uitnemendheid.
Dat zijn dus de krachten die iets tot de ontwikkeling van zijn persoonlijkheid hebben
bijgedragen. Toen hij zijn literaire werkzaamheid aanving was die persoonlijkheid
al geheel wat ze worden zou. Sedertdien groeide ze vanuit haar eigen kern. De
eerste verzen, die hij waard achtte later in zijn bundel opgenomen te worden,
dagtekenen van 1883, dus van zijn 21ste jaar. In de volgende jaren liet hij gedichten
verschijnen in het voornaamste maandschrift van dien tijd, De Nederlandsche
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Dicht- en Kunsthalle , en waagde er zich ook weldra op het veld van de critiek.
- Zijn eerste daad was daar ene van grote betekenis, nl. het aandeel dat hij nam, in
1888, in den pennetwist tussen Max Rooses en Pol de Mont. Pol de Mont had zijn
Fladderende vlinders uitgegeven en moest van Max Rooses het verwijt horen dat
hij aan ‘klatergouden kunst’ en ‘beuzelarij in rijm’ deed: Rooses verlangde ‘edele
gevoelens’ en ‘verheven gedachten’, ‘bezingenswaardige onderwerpen in dichterlijke
taal behandeld’. Hij beging de zonderlinge fout de waarde van een gedicht te bepalen
naar het onderwerp, terwijl nu toch algemeen aangenomen wordt, dat het onderwerp
niets te maken heeft met de esthetische waarde van een gedicht. De Mont betoogde
parmantig, dat poëzie niet leefde van ‘verheven gedachten en edele gevoelens’,
dat zij geen andere reden van bestaan had, dan poëzie te zijn en schoonheid te
geven. Van Langendonck ging zich naast De Mont stellen, maar besliste den strijd
met het oordeel van zijn rijper inzicht: hij bracht de vraag op haar waar terrein: wat
zijn gedachte en gevoel in de poëzie? - bewees dat de poëzie niets buitensluit, als
ze er maar kunst weet van te maken, doch dat zulks in de vroegere Vlaamse poëzie
slechts bij uitzondering was geschied: ‘Als algemeene indruk, hoe poovertjes, hoe
sukkelachtig, hoe weinig artistiek in vergelijking met de poëzie der andere volkeren!...
Wat hebben onze “ouderen” ons dus overgelaten? Armoede in de dichterlijke
opvatting, armoede in de taal!’ Het was de eerste maal dat op zulke wijze, met zulk
een ruimen en diepen kijk op het wezen der poëzie, onze Vlaamse dichtkunst
gewogen
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werd naast die van het buitenland, en beslist te licht bevonden, - de eerste maal
ook, dat het besef van onze achterlijkheid, zo verlangend deed roepen om een kunst
die niet alleen keuriger van vorm zou zijn, maar rijker aan menselijkheid. Daar zat
de hele van Langendonck in.
Het is iets later, dat ik hem leerde kennen. Ik was pas zeventien en had reeds
met een paar vrienden een literair bladje uitgegeven, Jong Vlaanderen , dat natuurlijk
spoedig ter ziele was. Wij zagen malkander in ‘De Distel’, de Brusselse literaire
vereniging, soort van rederijkerskamer, waar bij pot en pint de pennevruchten van
de leden aan critiek werden onderworpen. Ik, jonge, brutale snuiter, vond dat
natuurlijk een nogal muf winkeltje, ‘wij kleermakers...’, maar er was van Langendonck
die er zijn verzen voorlas, en er was ook A. Hegenscheidt, die toen nog een mooien
haarbos droeg, en er nog niet aan dacht zelf wat te schrijven. Het mooiste wat ik
van ‘De Distel’ onthouden heb, was, hoe van Langendonck, steeds toegeeflijk en
billijk jegens ouderen en jongeren, steeds op de loer was om in het voorgedragene
het minste greintje schoonheid of waarachtig leven te speuren en het recht te laten
wedervaren. Met al de kracht van zijn bezadigd oordeel verdedigde hij de jongeren,
nam het met hen op voor de Nieuwe Gids-mannen, die door de oude garde duchtig
werden aangevallen. Weldra waren we beste vrienden, en de enkele liefhebbers
van de nieuwere literatuur, van Langendonck, Hegenscheidt, G. Schamelhout en
ikzelf vormden dan een apart groepje. Ik kan niet zeggen, hoeveel van Langendonck
ons in dien tijd gegeven heeft. En het is dan ook natuurlijk, dat, als de
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jonge bende overging tot het stichten van het tijdschrift Van Nu en Straks , van
Langendonck mede in de redactie plaats nam, en, althans op poëtisch gebied, daar
de erkende leidsman werd. Zijn opvatting van poëzie was op hechten en breden
grondslag gebouwd. Hij schreef toen die prachtige opstellen over de Herleving der
Vlaamse Poëzie, classieke bladzijden in de geschiedenis van ons proza, en die we,
ik ben gelukkig het aan te kondigen, binnenkort in boekvorm zullen verzamelen. Nu
ik dat alles op een afstand zie en historisch onderzoek, merk ik ook wel dat de
jongeren een heilzamen invloed op hem hebben uitgeoefend. Zijn ontwikkeling is
althans in dien tijd zeer snel geweest. Hij was als innerlijk verfrist. 't Een en ander
dat nog van ons armzalig schools verleden in hem was overgebleven, waar hij nog
niet geheel mee gebroken had, liet hij nu beslist achter zich wegvallen. Zijn blik werd
vrijer en ruimer, er kwam een nieuwe gloed in zijn woord. Maar hij wist oneindig
beter dan de anderen waar we naartoe moesten. Wíj hadden ver-reikende dromen,
die ons naar het rijk van het bodemloos-vage konden afleiden: van Langendonck
bracht daar vastheid in, door het weer opvangen van een deugdelijk Vlaamse traditie.
Hij was de eerste om duidelijk in te zien en te zeggen, dat onze poëzie,
omhooggroeiend met heel ons herwordend volk, en onder benuttiging natuurlijk van
al wat de moderne geest en het buitenland ons schenken kon, in hoofdzaak zich
weer aansluiten moest bij de Vlaamse traditie van Albrecht Rodenbach en Guido
Gezelle. Hij, in de eerste plaats, heeft de nieuwe beweging haar gezonde
ontwikkeling verzekerd. En daar ook herinner
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ik mij, met welk een begrijpende liefde hij ingezonden werk keurde, aandachtig
zoekend naar het minste teken van oprechtheid en oorspronkelijkheid, om geen
enkelen scheut leven verloren te laten gaan. En er hoorde wel enige moed toe, om
in Van Nu en Straks zo eenvoudig te doen, wat hij zijn plicht achtte. Van
Langendonck was katholiek, ambtenaar van de katholieke regering, terwijl zijn
vrienden vlammende anarchisten waren en al hun revolutionair vuur lieten uitslaan.
Hij liet zich door hun bokkesprongen niet afschrikken. Ze brachten hem erg in
opspraak, doch daar heeft hij zich nooit om bekreund! Die edele natuur kende geen
kleinzieligen angst om zijn onmiddellijke belangen, waar het een ideaal gold. Zo
was zijn karakter.
Ik zou U meer van dat karakter willen zeggen, want buiten degenen die hem
liefhadden, zullen maar weinigen het recht begrepen hebben. Ik weet zelfs niet of
hijzelf het altijd begreep. Hij was tegelijkertijd zo eenvoudig als de ziel van een groot
kind, en toch een zeer samengestelde en ingewikkelde natuur. Er was een zeker
gebrek aan evenwicht in hem, of liever: het evenwicht was gemakkelijk gestoord,
en hij trachtte voortdurend naar evenwicht, wat een voortdurenden strijd vergde. Zo
was er een gejaagdheid in hem. Hij was vol oneindige dromen, hij had het hele
mensdom in zich willen samenvatten, en tevens knaagde een onmacht in hem, daar
hij ten slotte toch een zoon van ‘arm Vlaanderen’ was, wien het aan voldoende
voedingsaarde had ontbroken, en die meer dan een ander leed om de leemten van
zijn cultuur. Hij was opgegroeid in een benepen, kwezelachtig-benepen omgeving.
Hij voelde zich eeuwig als
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een gevangene die aan zijn ketens rukt, maar de keten van liefde die hem aan
zijn verleden bindt niet breken wil. Hij was rechtzinnig katholiek, en wist toch een
heimelijken twijfel in zich spoken die hem onrustig maakte en waardoor hij gestadig
in strijd met zichzelf lag. Daarbij was hij zeer gevoelig, en dus zeer kwetsbaar. Hij
leed geweldig onder veel dat minder-fijnbesnaarde mensen gemakkelijk te boven
komen, de moeilijkheden van zijn dagelijks bestaan, wreed onbegrip, ergerlijke en
grievende miskenning. Het ongeluk had hem niet gespaard: een teleurgestelde
liefde woog op heel zijn bestaan, want hij had het gevoel dat, door die teleurgestelde
liefde, zijn leven onherroepelijk mislukt was. Dat was een smart, waarvan hij altijd
den beet voelde: zij hing aan zijn hart als een helse hond die niet loslaat. Hij was
schuw, achterdochtig soms tegenover zijn oudste vrienden, toch in-goed, bij al zijn
wrangheid vol liefde, en als hij dan bij den eersten den besten wat sympathie voelde,
kwam er weer geest tintelen in zijn moeë, trouwe ogen, en hij kon zich dan geheel
wegschenken aan 'k weet niet welke idioten met wie hij toevallig in de herberg zat.
Ja, hij had geen ‘home’, en zocht dan natuurlijk de herberg op, waar hij de opwekking
en de verdoving vond die hij nodig had. Hij sloeg soms drie vier dagen lang aan
den wandel, het land in, als om iets van zich af te schudden, te vergeten, en kwam
dan uitgeput terug, zonder goed te weten waar hij geweest was. En nu zullen de
gezonde philisters zeggen dat dit alles ziekelijk was. Goed! En wat dan? De mensen
die helemaal niets ziekelijks aan zich hebben zijn verduiveld vervelend. En wie mag
zich daar ten slotte
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op beroemen, waar ligt de grens tussen gezond en ziekelijk? De gezondheid
van een dichter zit vooral in de door-en-door getrouwe uiting van hetgeen zijn tijd,
hetgeen het leven van hem gemaakt heeft. En dan, ziekelijkheid in het leven kan
schoonheid worden in de kunst. De koorts kan al onze gewaarwordingen verscherpen
*
en vermenigvuldigen, en dus in kunst heel mooi worded . Maar dit wilde ik nog
zeggen: spreekt niet te licht van ziekelijkheid, waar een mens, geschommeld door
het leven, gemarteld door onzeggelijk leed en gestadig strijdend, toch altijd zijn lijn
volgt, zich door niets laat afleiden, en als resultaat van zijn bestaan ons een werk
overlaat, zo stevig en zuiver als dat van van Langendonck. Zulk een mens heeft
dan toch de kracht gehad om zijn leven door slechts te gehoorzamen aan zijn
innerlijke waarheid, slechts te luisteren naar het woord dat in hem brandt. Die kracht
mag menig gezond mens hem benijden! Er was een hoger deugd in hem dan
gezonde mensen vatten. Gij kunt het voelen in zijn werk, en ik die hem gekend heb
mag getuigen, dat het altijd in zijn leven was: er was iets in zijn ziel dat
onverwoestbaar, onwrikbaar was, een schone adel die altijd onaangetast bleef en
pal, zelfs wanneer de mens strompelde en viel en telkens weer opstond, - een
schoonheid die haar helder licht laat zweven tot boven zijn somberste gedichten.
In zijn gedichten moeten we hem begrijpen. Niet veel, maar echt, vol
verscheidenheid, levensvol en menselijk, met een zuiverheid van vorm, een
innerlijken rijkdom

*

Noot van A.V.: Dostojewski.
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en een vastheid van uitbeelding. Ik zou U willen laten voelen, hoe daar die twee
elementen versmolten zijn: het classieke en het romantisch-moderne.
Het classieke is het trachten naar harmonische eenheid. Van Langendonck is
niet uitsluitend óf de dichter van de sensatie, óf de dichter van het begrip, óf de
dichter van het gevoel, maar bij hem merkt men, hoe tot in de minste onderdelen
daar verschillende werelden ineenluiden: de wereld van de zinnen, de wereld van
het hart en de wereld van den geest. Natuur, gemoed, idee. Schildert hij ons b.v.
een landschap, het is toch een beeld van zijn ziel. Het uitgangspunt van zijn gedicht
mag nu eens een indruk zijn, of dan eens een gevoel, of ook wel een gedachte:
maar iedermaal, wat ook het uitgangspunt zij, speelt dat alles door elkaar. Een
natuurindruk b.v. is als verwarmd door de atmosfeer van het gemoed en verlicht
door de helderheid van den geest. En zo hoort ge altijd in ieder vers de stem van
een volledig mens. Dat noem ik het classieke, als het, zoals hier, tot den zuiversten
vorm gedegen is.
Het romantisch-moderne is het drama, dat aan die verzen hun bizonder accent
geeft. Het drama van den hedendaagsen mens. Den mens, die in zich eeuwen van
beschaving draagt, het worstelperk geworden is van alle denkbeelden en
tegenstrijdigheden; den mens, die niet meer voelen kan zonder er bij te denken, en
dan lijdt, niet alleen meer in zijn hart, maar in zijn gedachten, en zichzelf ontleedt,
en twijfelt, van binnen verscheurd, en toch hakend naar zekerheid, - den mens, voor
wien ongekende mogelijkheden zijn opengegaan, en die verlangt, verlangt, vuriger
dan ooit het
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geval geweest is, en hoe meer hij verlangt, des te smartelijker zijn onmacht voelt.
Dat is de grote tegenstrijdigheid die in het werk van van Langendonck diepere
afgronden van leed laat gapen dan bij welk anderen Vlaamsen dichter, en zijn werk
zo aangrijpend-menselijk maakt.
Zijn allereerste verzen (van 1883) heten: Waarheid en Ideaal : ze zijn al vol van
die verdeeldheid tussen het werkelijke en den droom. Er is het vers: Maskers . Alles
in het leven schijnt hem een mom te dragen, achter droefheid of blijdschap vermoedt
hij het geheim, dat anders is dan het zichtbare, en hij is al vatbaar voor de gebroken
tinten, het licht-en-duister van dat geheim: ‘Wie doorgrondt... enz’.
Helaas, het scheppen zelf is hem geen bevrijding: als hij zijn gedachten vorm
heeft gegeven, is hij nog meer hun gevangene: ‘'k Heb u in smart...’ En dan klinkt
het, bitterder nog: ‘'k Ben vreemd te moede...’
In het begin van de jaren '90 wint de uitbeelding aan fijnheid, er komt een vrediger
stemming, waardoor natuur en ziel zich één voelen. Wat een kies spel van lijnen
en klanken b.v. in die wandeling ‘naar Linkebeek’, in den Grieksen, zogenaamd
sapphischen vorm.
Dat is de tijd, dat de dichter een ruimte en een harmonie heeft bereikt, het echte
meesterschap, waarvan het gedicht Schepping en de cyclus Beatrice heldere
getuigenissen zijn, zo voldragen, diep van accent en hoog van toon. Ik wil die hier
niet voorlezen, bij zulk een lectuur zou te veel verloren gaan. Maar ik wijs er U op,
dat we misschien in Beatrice een van de voornaamste openbaringen van zijn wezen
hebben, waardoor vele andere verklaard worden.
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Ik wens liever twee kortere gedichten uit dien tijd aan te halen, waarin ge voelen
zult hoe de wereld van de natuur en de wereld van het hart niet alleen door elkaar
geweven zijn, maar geheel elkaar hebben doordrongen, tot in ieder vers: Naglans
en Zomeravond .
Maar dan komt weer het pijnigend gevoel van de onmacht: ‘O wrangheid...’
Maar hij komt in opstand, hij breekt zijn kluisters, in wild verlangen, met een
hartstochtelijken kreet, in dat wonderbare sonnet, zó uit de ziel gesproten, dat in
het eerste nummer van Van Nu en Straks verscheen, en waarvan het laatste vers
thans op zijn graf is gegrift, als zijnde misschien datgene wat zijn wezen het best
samenvat: ‘En verre tochten...’
Maar weer breekt hij ineen, in doodse wanhoop: ‘O klamme koude...’
Daar zijn misschien de somberste verzen die hij ooit geschreven heeft, een hele
reeks van smartgolvingen: ‘'k Wou laten wat me...’
En in somber-trotsen wil wijst hij allen troost af: ‘Gij zegt mij, vriend...’
Tegen het eind van de jaren '90 komt er weer een kalmere periode. Hij heeft zich
nog eens mogen overgeven aan de illusie van een geluk. Het is als een nieuwe
hoogte, die nog ruimer is dan zeven of acht jaren vroeger. Het is het toppunt van
van Langendonck's rijpe mannenjaren. Een tijd weer staat hij boven het lot, enigen
tijd weer heeft hij zijn blik laten gaan, als in een warme, gouden atmosfeer, over de
wereld en de zee van 't mensdom, enigen tijd heeft hij weer God gevoeld. Weer kan
hij van de natuur genieten, en inniger nog is
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die vergeestelijkt. Vergelijk b.v. zijn Woluwe-dal met het Linkebeek van vroeger.
Of proef de volheid van leven in Het koren (Op de Hoogte).
Helaas, het geluk wàs voor hem weer een illusie en weldra moest hij terugzinken
in dien poel van neerslachtigheid en verlammend leed, in de ijzige donkerten van
zijn innerlijke hel. Zijn gedichten werden aldoor schaarser. Hij trok zich terug in
stomme smart. In de laatste vijftien jaren dicht hij bijna niets meer. Op 7 November
1920 stierf hij in het St. Jansgasthuis te Brussel. Het is nu juist drie jaar geleden dat
hij begraven werd. Van familie was niemand te zien, in dat kille dodenhuis stonden
slechts zijn vrienden. Al die angst, dat leed, die gejaagdheid was nu weggevallen,
hij lag uitgestrekt in den vrede waarnaar hij altijd verlangd had. Vooraan op de kist
was een Frans bordje bevestigd: Prosper van Langendonck, né le ... à ... met een
vraagteken. Hij was een onbekende. Ik zeg het zonder bitterheid, want het is de
normale gang. Wat heeft dat ten slotte te betekenen, als het een mens geldt, die in
sommige ogenblikken als Dichter het hoogste leven bereikt heeft, in dat licht dat
gewone ogen niet zien?
Het wordt tijd dat ik besluite: Waarde toehoorders, ik hoef U niet te zeggen dat
het niet mogelijk is, in een voordracht van een uurtje een volledig beeld van van
Langendonck te ontwerpen. Het is alleen door herhaaldelijk zijn werk te lezen en
in U op te nemen, dat ge naar behoren den Dichter zult begrijpen en liefhebben, op
wien het vers van Verwey zo juist toepasselijk is: ‘O man van smarte met de
doornenkroon...’. Om die doornenkroon breidt zich voortaan de glans uit van een
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geestelijk koningschap, zuiver en klaar en groot. Dat koningschap te erkennen, het
is de genade die ik U allen toewens. En ik dank U zeer voor Uw welwillende
aandacht.

1923
aant.

De Starkadd-vertoning 1909

Ge hebt eens een paar recensies geschreven: dan wordt dadelijk aangenomen, dat
ge van alles het fijn moet weten, en dat ge steeds bereid zijt om oordelen te vellen,
- ge zijt toch de kritikus! Zo word ik nu verzocht, aan de lezers van ‘Nieuw Leven’
te verkondigen, hoe ik de vertoning vond van Starkadd , het drama van Hegenscheidt,
op Paasavond in den Minard-Schouwburg te Gent door de jonge Vlaamse Vereniging
voor Toneelen Voordrachtkunst gespeeld. Eilieve! mag ik dan niet eenvoudig
genieten van hetgeen me geboden wordt, en eist ge dat ik altijd mijn geest zou
scherpen op scheiding van goed en kwaad! Ik zat daar blij verrast als een kind,
luisterend en kijkend, vol inwendige opgetogenheid. Ik had van dien avond niet veel
bizonders verwacht: liefhebbers waren het toch, mij geheel onbekend, sommigen
hadden nooit de planken betreden: en zie, van 't eerste ogenblik af voelde men dat
't een edel Feest van schoonheid was, een Feest van liefde voor de schoonheid.
Alles verzorgd tot in de puntjes, voor het oog, voor het oor en voor den geest. Met
welk een innige toewijding hadden
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ze moeten werken, niet in een vleugje van goeden wil, maar lang en aanhoudend,
om tot die mooie eenheid in 't spel te geraken! Ik was gepakt, ik ging mee... En nu
zou ik mijn indrukken moeten ziften, en weer den betweter gaan uithangen, - ‘den
staf der kritiek zwaaien’, zoals onze voorouders zeiden! Gelukkig heeft dat ook zijn
aangename zijde: dat me hier de gelegenheid wordt verschaft, die heerlijke poging,
die een daad was, met dankbare sympathie te begroeten. En ik hoop verder dat de
mannen, wie we die daad verschuldigd zijn, in mijn opmerkingen 't zelfde zullen zien
als wat hen ook bezielt: het streven naar beter.
Ik sprak daar van de mooie eenheid in het spel: zeker hetgeen het moeilijkst
verkregen wordt, en in de Starkadd-vertoning het meest te bewonderen viel. Alles
sloot zo schoon ineen: geen speler die op het voorplan wilde pronken, geen stem
die de andere overklonk, en de minste rolletjes toch in den toon gehouden,
‘gedragen’, niet als iets onverschilligs, maar als een noodzakelijk bestanddeel van
't geheel. En 't geheel was uitnemend edel: het fiere en zuivere, dat het wezen zelf
van dit drama uitmaakt, werd nu overal voelbaar: het stuk verscheen voortdurend
op het hoger plan, dat ook zijn natuurlijk plan is. Ja, dat was het zeer voortreffelijke
van de vertolking: ze bewoog zich zo natuurlijk in haar adel. Het dichterlijke werd
nooit ‘literatuur’, het losse en eenvoudige werd nooit gewoon. Het geheel was uiterst
beschaafd.
Dat woord zou elders wellicht banaal klinken: in ons land past het alleen op het
allerbeste. Want ons land verkeert nog in een toestand van half-kultuur, en daarbij
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worden de gebreken dier half-kultuur verergerd door een nationale ondeugd: zwierige
oppervlakkigheid. Waarlijk ‘beschaafde’ mensen behoren hier nog tot de
uitzonderingen: ik bedoel niet ‘des gens du monde’, die maar wat beleefde manieren
hebben aangeleerd, en met aangenaam gemak over 't een en ander kunnen praten,
- maar mensen wier aard het geworden is, wier gezondheid zelf hierin bestaat, dat
ze tevens degelijk zijn en fijn. Welnu, de vertoning van Starkadd was het werk van
beschaafde mensen, die zich niet met een kleintje tevreden stellen: een triomf op
de Vlaamse halfheid en slordigheid! Het zekere, rol-vaste van het spel, de schone
maat in gebaar en diktie, zonder effektbejag, de uitspraak - wonderlijk genoeg, ten
onzent! - gelijkelijk zuiver, de stemmige eenvoud van het dekor (men zorge alleen,
in het vierde bedrijf, voor duinen met minder rotsen...) de wel afgewogen kleuren
van de zeer verzorgde kostumering, de groepen-plastiek van ieder toneel: het gaf
alles den indruk van... ‘beschaafd’. Wat spreekt uit het zwijgen van Hilde een stille
schoonheid, wanneer Hilde aldus gespeeld wordt! Ingel zelf - een ondankbare rol,
- kreeg er als een rijker psychologisch leven door, Maar... ik kan er niet omheen:
Starkadd was me te beschaafd!
Starkadd werd gespeeld door den heer O. de Gruyter, van wien me verteld werd
dat hij de leider en de bezielende kracht van de onderneming is: aan hem is dus in
de eerste plaats al het verheugende van dien avond te danken. Jaren lang heeft hij
het beeld van Starkadd in zich gedragen; zijn stille, volhardende geestdrift aan
anderen meegedeeld. Zijn rol was bizonder zorgvuldig
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bestudeerd, het minste gebaar sprekend van kiesen kunstzin. Maar... er ontbrak
iets aan. Van 't begin af, maar vooral in 't vierde en 't vijfde bedrijf, had ik meer
zenuwen gewenst, meer temperament, het wilde dat bij Starkadd uit het diepste
hart opbruist. Ik zie hem niet zo voortdurend voornaam, maar met woester passie.
Deze Starkadd stond me niet vast overeind genoeg op zijn benen, vaster naarmate
al 't onzekere bestaan om hem aan 't wankelen gaat. Hij was me te kristelijk, met
zijn lijdens-figuur, soms lijdzaam bijna. Hij had het mooi dekoratieve, maar ook het
te weinig vlezige en pezige van een Burne Jones-held. Ik had gewild, dat er nu en
dan de kreet van het schone mens-dier zou uitslaan, - de kreet die door al het
‘beschaafde’ heenbreekt met natuurkracht. Het gelijkelijk streng-gehoudene van
het spel hield sommige verzen te gedempt, zonder uitsprong: in 't vierde bedrijf
verwachtte ik ruwer woeling, en in 't vijfde, dat geheel door Starkadd's hartstocht
leeft, werd dat effene bepaald hinderlijk: naast hetgeen het zijn moest, deed dat
laatste bedrijf bijna grijs aan. Ik weet wel dat de eerbied voor Hegenscheidt's werk
er ietwat schuld aan had: na de eerste vertoningen, een tiental jaren geleden, had
de dichter zelf ingezien, dat daar flink in gesnoeid moest worden (bijv. haast heel
het gesprek tussen Hilde en Helga) en 't is jammer dat te Gent geen enkel vers
weggelaten werd. Maar zelfs met meer koncentratie in den tekst had de gang van
het spel, in 't rumoerig festijn en de neerstormende slot-tonelen, veel vlugger moeten
zijn. Dat ware in een volgende vertoning gemakkelijk te bereiken.
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Want... Starkadd zal nog gespeeld worden, niet waar, hier en daar en elders?
De jonge Vereniging is moedig en doordrijvend genoeg, om nu, in het hele Vlaamse
land, krachtig bij te dragen tot het vormen van een kunstzinnig Vlaams publiek. Ik
hoorde van allerlei plannen: Hooft's Granida , een Adonis van Karel van de Woestijne,
op te voeren in de lorkebossen van Sinte Martens Latem aan de Leie: een heel
programma dus, dat ons bewijzen komt met welken ernstigen ijver de leiders van
het uitverkoren gezelschap bezield zijn.
Weten ze wel, met hoeveel blijde hoop de oude Van-Nu-en-Straksers ze volgen?
Want de Van Nu en Straks-beweging heeft van meet af aan een ethischen
achtergrond gehad. Wij wilden niet alleen individueler gevoelsuiting en fijner
taal-plastiek: wij wilden een schoner menselijkheid in Vlaanderen. Wij streden voor
de erkenning van het zuiver dichterschap, maar konden toch de kunst niet anders
zien dan in verband met het leven. Het drama Starkadd werd zo geestdriftig begroet,
omdat het, als louter kunstwerk, de schoonste daad was in de richting van ons
ideaal, - juist wat Gudrun voor het vorige geslacht had kunnen zijn. Waren er toen
zeer velen, die even levendig als wij, Van-Nu-en-Straksers, dat ideaal in zich
omdroegen? Het bleek toch niet heel duidelijk. Maar thans vinden we er overal, en
zie, wat een geluk, daar een uitgebreide groep te ontdekken, die op haar wijze de
beweging voortzet, en, begrijpend dat het drama de echte krachtmeter is van de
wordende volkskultuur, naar heur doel afstevent met dien geest van ernst, dat
‘solide’, dien afkeer van allen schijn, bluf, parade en vuurwerk, dat
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eerlijke, dat, ik mag het wel zeggen, een kenmerk van de Van Nu en Straks-beweging
geweest is.
De Vlaamse toneeltoestanden, dat weet iedereen maar al te wel, zijn altijd
erbarmelijk geweest, voor dichters uitermate ontmoedigend. Nu dat de Vereniging
voor Toneel- en Voordrachtkunst daarin verandering brengt, zullen misschien meer
schrijvers zich door het toneel aangetrokken voelen. De aangekondigde Adonis van
Karel van de Woestijne is er een eerste voorbeeld van. En komt daarbij niet de
wassende hoop, dat Hegenscheidt zelf, aan allen die - niet wetend dat hij jaren lang
met zijn gezondheid gesukkeld heeft, - hem vragen waarom hij 't bij den enigen
Starkadd laat, misschien in de naaste toekomst op afdoende wijze den mond zal
stoppen?

1909
aant.

Een oordeel over de Vijfjaarlijkse Prijs 1905-1909

Neem het niet kwalijk: ik bewonder den droogkomischen ernst waarmee ge me
vragen komt, wat ik over den jongsten vijfjaarlijksen prijskamp meen.
Hebt ge dan waarlijk iemand ontdekt, buiten het kringetje der academische obscuri
viri, die er anders over denkt dan... wij allen, de Vlaamse schrijvers?
(En tussen haakjes gezegd, daar ik toch van obscuri viri spreek: is 't niet
opmerkelijk, dat voor het tijdvak 1905-1909 geen enkel werk van een ander
academie-lid
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dan Streuvels, bespreking of zelfs maar vermelding in het verslag des heren
Lecoutere verdiende?)
Of nu De Vlaschaard het mooiste werk van dat tijdvak was? Die mening kan best
verdedigd worden. Maar vijf jaren geleden werd de prijs reeds aan ‘de gezamenlijke
werken’ van Streuvels toegekend. Dan verbood thans, zoniet de letter van den
wedstrijd (waar de vorige keurraad zich niet om bekreunde, daar het beste werk
moet bekroond worden) maar wel de eenvoudigste tact, Streuvels nóg eens als den
hoogsten vertegenwoordiger onzer letteren uit te roepen. Zou men, in ons Belgisch
huishouden, waar de Vlaamse literatuur al genoeg wordt genegeerd en genegerd,
nu geen reden te meer hebben, om te ontkennen dat we een bloeitijd zijn ingetreden?
Maar het verslag van den heer Lecoutere... dat slaat de deur dicht! We zullen er
geen woorden over verliezen, niet waar? Het is zo doortrokken van lauwe, weepse
mediocriteit, zo arm aan... ik zeg niet kritischen zin, maar eenvoudigste kritische
logica, dat u alle vechtenslust spoedig ontzinkt. Het ligt waarlijk te laag! Ware 't in
Frans-België, ware 't in welk ander land nog mogelijk?: een taalgeleerde, uitgever
van middeleeuwse teksten, die u ontmoedigt door het kleurloos, saai en soms vrij
potsierlijk slag van Nederlands dat hij er op na houdt, die nooit, zover ik weet, aan
literatuur of zelfs maar aan literaire kritiek deed, die is hier onbeschaamd genoeg,
om de beste Vlaamse schrijvers van dezen tijd met al het onvervalste vernuft van
een dorpsschoolmeestertje de les te komen spellen! Ge zoudt er meelijden mee
hebben!
Och ja, de heer Lecoutere maakt zich belachelijk...
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Maar wat gaat ons de persoon van den heer Lecoutere aan? De heer Lecoutere
en zijn trawanten zijn de Officiële Kritiek, die Academie en regering ons opdringen.
De schande van zulk een zonderlinge ‘vertegenwoordiging’ kennen de
Frans-schrijvende Vlamingen niet meer. Maar in 't jaar 1911 durven nog ónze
academici, van ambtswege aangesteld om voor de belangen van taal en letteren
te zorgen, in het Staatsblad een document uitgeven, dat wel een parodie lijkt, - een
slag in 't aangezicht der heerlijke Vlaamse literatuur van thans: wat bewijst er beter
onze achterlijke toestanden, ons gebrek aan kultuur?
En dan is er wat anders. Over literairen smaak kan men tot in 't oneindige twisten;
maar één punt staat vast: de literaire waarde der werken moet de keurraad
beoordelen. Hij heeft stellig het recht niet, zuiverpersoonlijke zienswijzen omtrent
godsdienst, zedelijkheid, sociale welvoeglijkheid, enz., in de weegschaal te leggen.
Dat weet de heer Lecoutere zelf wel: want een ander dan een literair criterium durft
hij alleen langs een omweg binnensmokkelen. Dat wordt aldus klaargespeeld: wat
niet zedelijk schoon is (voor hém, natuurlijk), dat bevredigt het esthetisch gevoel
niet. Ergo, dat is literair minder. En wat is niet zedelijk schoon? Wel, alles wat in...
ik zal niet zeggen het katholiek, maar het benepen klerikaal kraampje van den heer
Lecoutere niet past.
En alsof ze waarlijk niets meer te vrezen hadden, gaan die heren academici dan
zonder meer schimpen op sommige schrijvers, en niet de minste, die ze te ‘realistisch’
achten. In hun heiligen ijver tegen hetgeen
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hun ‘walgelijk’ is, worden ze zelf nu en dan... minder verkwikkelijk. Kijk maar
eens aan: de 249 werken, die ze beweren ‘ter beoordeling ontvangen te hebben’
(toch van de schrijvers niet, zal ik menen: van mij althans hebben ze niemendal
ontvangen) die 249 werken moeten een eerste schifting ondergaan: verwijderd
worden onmiddellijk een aantal ‘romans en verhalen, bundels met schetsen, novellen
en beschrijvingen als die, welke geleverd werden door P. van Assche, G.
Vermeersch, L. Baekelmans, R. de Cneudt, G. d'Hondt, L. Meert, P. Selens en een
paar anderen met minder aanleg en kunstvaardigheid...’ Daar heb je 't hele pakje
bijeen. O, er zit hier en daar wel talent in, ‘meesterschap’ zelfs; hun stijl is ‘een met
goud bestikten mantel gelijk, waarmede men een vuilnishoop aanlokkelijk wil maken’
(sic!) maar wat zou de keurraad zich langer ophouden ‘bij die kunstenaars op een
dwaalspoor’? Ik citeer letterlijk: ‘Hunne modderliteratuur zal misschien een tijdje
lang bijval hebben bij zeker publiek, dat in het lezen van die boeken, welke de zinnen
prikkelen en den hartstocht aanhitsen, blijkbaar nog iets anders zoekt dan
aesthetische voldoening; maar zij is eene bastaardkunst, die in de geschiedenis
der echte geene plaats waardig is. Daarom besloot de keurraad, dat die werken in
het verslag niet verder zouden in aanmerking genomen worden.’
We hoeven de genoemde schrijvers natuurlijk niet te verdedigen. Hoe vindt ge
b.v. G. Vermeersch, die ‘de zinnen prikkelt’! Maar hebben de ondertekenaars van
het verslag dan niet gemerkt, dat hun uitval tegen die ‘modderliteratuur’ wel op een
insinuatie geleek,
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dat ze eerlijke schrijvers ‘blijkbaar nog iets anders’ dan aesthetische bedoelingen
schijnen aan te wrijven, en dit in een officieel stuk, opgenomen in het Staatsblad,
waar geen recht op antwoord geldt? Hebben ze dat niet ingezien, dan hebben ze
hier zeker geen bewijs van goeden smaak of... voorzichtigheid gegeven. Hebben
ze 't wel ingezien, dan noem ik hun geschimp, in rond Vlaams, een daad van
eenvoudige lafheid.
Wat kan er nu gedaan worden, om de Vlaamse literatuur tegen de aanslagen der
Vlaamse Academie te beschutten?
Ik zeg: tegen de aanslagen der Vlaamse Academie, want zij, in haar geheel
genomen, en niet de keurraad alleen, is verantwoordelijk. Zij mag nu, farizees
genoeg, haar handen in onschuld wassen; maar zij toch draagt de lijst van tien
namen voor, waaronder de Minister vijf juryleden uitpikt. Waarom verschijnen altijd
dezelfde onbeschaamde beunhazen op die lijst?
Streuvels zelf had nu zo gemakkelijk een eind aan den grotesken toestand kunnen
stellen: hij moest maar, na 't verschijnen van 't verslag, den prijs, die hem op zulk
een vernederende wijze werd aangeboden, vlakaf weigeren. Maeterlinck en
Hegenscheidt gaven het voorbeeld: thans had iemand als Streuvels de academische
ploertocratie eindelijk den kop ingedrukt. Hij kon het; maar de kans is helaas
verkeken...
De ‘Vereniging van Letterkundigen’ is bezig, een ontwerp ter hervorming van den
vijfjaarlijksen wedstrijd uit te werken. Ze zal trachten, door samenwerking met de
‘Association des Ecrivains belges de langue française’, van de regering een betere
regeling te verkrijgen. En
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wie er meer van weten wil worde lid der Vereniging, want de schrijvers moesten nu
zelf wel begrijpen, dat organisatie het doelmatigste middel is, om voor hun belangen
te zorgen.
De grote moeilijkheid blijft natuurlijk: de samenstelling van den keurraad. Hoe
zullen we ooit de stomme macht van de Academie kunnen breken?
De zuiverste oplossing ware, volgens mij, de afschaffing van den vijfjaarlijksen
prijs. En dat we de Academie stilletjes in haar poeltje lieten rotten, zonder er verder
acht op te slaan. Maar ik vrees, dat alleen de enkele Vlaamse schrijvers, die vast
overtuigd zijn nooit de 5000 fr. binnen te halen, mijn zienswijze metterdaad zullen
bijtreden.

1911
aant.

‘De Schandpaal’ van Cyriel Buysse

Elk onderwerp, elke soort van literatuur kan tot heel groot werk leiden: het wezenlijk
verschil ligt niet in de soort of het onderwerp, maar in de ruimte en kwaliteit van de
geesteswereld, die de schrijver in de wereld van zijn kunstwerk weet te doen leven.
In dat opzicht staat een roman van Cyriel Buysse ongetwijfeld op een minder hoog
plan dan b.v. een roman van Dostojevski. Maar toch kan er op ieder plan een graad
van voortreffelijkheid bereikt worden, waardoor ge u binnen de grenzen van het
kunstwerk geheel voldaan voelt: de macht van den
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schrijver houdt u zo in zijn ban, dat de wens naar wat meer in u niet bovenkomt.
Die voortreffelijkheid vind ik in ‘De Schandpaal’.
Voortreffelijk werk, het zij enorm of niet, is van alle tijden. Zeg niet, dat een
realistische dorpsroman tot een verouderd genre behoort: dat ‘De Schandpaal’ tot
een voortreffelijk werk kón worden, volstaat om het tegendeel te bewijzen.
Och ja, de mensen die we daar aantreffen zijn vrij armzalige figuren, en hoe durft
Buysse ons nog aandacht vragen voor zulk een banaal onderwerp: wanneer
Lowiezeken een kind krijgen moet, - van Guust, die haar trouwens zal laten zitten,
- dan wordt haar vader zo boos, om de schande, dat hij haar afranselt en een paar
tanden uit den mond slaat. Maar er worden geen graten in gevonden, dat bij rijke
lui, op het kasteel waar Lowiezeken dient, het gezin van meneer en mevrouw met
meneer Aamidé den vorm van een goedgeregelde driehoeksverhouding heeft
aangenomen. De tijd gaat voorbij, tot de oorlog opdondert en eindeloze jaren van
ellende over het bezette land slepen. Guust weet zich rijk te mesten met
smokkelhandel, en de eerlijke vader van Lowiezeken, hoe huiverig ook voor den
schandpaal, zwicht insgelijks wel eens voor een bankbriefje, om verdachte
boodschappen over te brengen. Ondertussen heeft Zulma, het kind van Lowiezeken,
kennis gemaakt met een neef van meneer Aamidé, welke neef over de Hollandse
grens langs veilige, zo niet schitterendroemrijke wegen, ettelijke decoraties verovert:
na den oorlog wordt ze door hem geschaakt en op ruimen voet onderhouden, en
als haar ook een kindje geboren
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wordt en ze 't in haar auto aan haar moeder en haar grootouders te bewonderen
brengt, terwijl ze familie en kennissen met fraaie geschenken bedeelt, verkeert de
hele dorpsstraat in feestelijke stemming. Alleen Lowiezeken blijft zich in den grond
verlaten-ongelukkig voelen.
Nu ik dat zo droogjes vertel, wordt me zelf duidelijk, dat ge wat van ‘dik-opgelegde
strekking’ zult mompelen. Maar onder 't lezen heb ik daar geen ogenblik aan gedacht.
Want hierin zit de onovertroffen kunst van Buysse: de dingen schijnen niet door
hem geschikt, ge vergeet dat het een boek is, 't is de werkelijkheid zelf die haar
gang gaat, - hij stelt u voortdurend midden in het natuurlijkste, het echtste leven.
En om het nu maar eens boud te verklaren: ik ken niemand, in de Europese letteren
van onzen tijd, die dàt zo volkomen kan als Buysse.
Een paar maanden na een eerste lectuur, heb ik zijn roman nog eens willen inzien,
met het oog op het schrijven van dit artikel: ik heb hem weer in één trek doorgelezen,
nog meer geboeid dan de eerste maal, daar ik nu de waarde van allerlei kleinigheden
beter inzag. Ge volgt gewillig, ge blijft nergens haperen, het verhaal ontwikkelt zich
zonder horten of stoten. Ge wordt nooit een naad gewaar: het een groeit geleidelijk
uit het andere. Ge wordt niet opgehouden door ingevoegde beschrijvingen: enkele
woorden roepen de omgeving voor den geest, en ze is met de handeling
saamgeweven. De voorstelling blijft altijd even eenvoudig, - doorvoeld genoeg om
eenvoudig te blijven! - klaar, nooit verzwaard door één bijzaak te veel: Buysse weet,
welk
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detail het moet ‘doen’, in verband met het geheel, geen enkel is nodeloos, en door
die soberheid verkrijgt hij een buitengewone uitdrukkingskracht.
Ik moet er op wijzen, dat dit nu en dan een schaduwzijde heeft, die ons uit alle
romans van Buysse wel bekend is: het schematische van gebaren, die als
kenschetsend telkens herhaald worden. Hier is het Guust, die niet ten tonele
verschijnen kan, of hij moet zenuwachtig met de handen in zijn broekzakken
wroetelen. Ik heb het terloops aangetekend: blz. 9, 32, 42, 54, 62, 80, 151, 165,
169, 174 en 175 en 176, 191, 211, 216, 220! Trouwens blijft de karakteristiek te
dikwijls bij een paar aanduidingen, en vervlakt zelfs een enkele maal tot goedkope
feuilleton-taal (Blz. 113: ‘Op, veertienjarigen leeftijd was zij bezig een heel knap
meisje te worden. Er zat vuur in haar oogen en leven op haar frissche wangen. Haar
goudbruine haren krulden liefelijk om de slapen en zij had een rooden mond met
schitterend-witte tanden, een mondje, dat als 't ware snakte om gezoend te worden.’)
Gelukkig is een dergelijk staaltje nu een uitzondering geworden: Buysse hoeft het
gemak van zijn stijl niet meer zulke offers te brengen, zoals hij nu ook dat veelvuldig
gebruik van Franse woorden vermijdt, waardoor zijn zorgeloosheid wel eens tot
slordigheid verviel.
Maar dit is nu de kunst: al vergenoegt zich de uiterlijke kentekening met enkele
trekken en al wordt ze niet diep uitgehaald, de mensen en de dingen leven, léven,
geheel, zo dat we er niet over nadenken maar ze werkelijk zien, alsof we er mee
omgingen, zo dat we ze kennen, er vertrouwd mee zijn. We staan er niet voor:
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we staan er midden in en handelen mee. Die vanzelfsprekendheid zit in het
noodzakelijke van elke bizonderheid, in den natuurlijken samenhang van elk
onderdeel met het geheel, en niet het minst in de onfeilbare juistheid van de
gesproken taal. Hier is niets dat maar even als literatuur, als verzonnen klinkt; de
woorden, de wending, de toon, zijn de enig echte. Ge hóórt die mensen spreken,
met hun eigen accent. En nog eens: wie is er even wáár in den dialoog?
Den indruk van kloeke gezondheid dankt ge niet alleen aan de ruime kalmte,
waarmee Buysse zijn wereld omvat, maar meteen aan dat organische van de
samenstelling en het oprechte van de uitdrukking: ge raakt overal wezen.
Zo komt het, dat in dezen roman, waar aan geen psychologische ontleding wordt
gedaan, die mensen toch in hoofdzaak leven door het innerlijke, hun bewegingen
zijn het beeld van hun gemoed. Wat veronderstelt, dat de schrijver, om ze aldus te
kunnen waarnemen, zelf beschikt over een fel-meevoelend, breed en diep gemoed,
- over een werkzame liefde, die sterk genoeg is om het leven dat hij ziet te begrijpen
zoals het is, door geen illusie versierd. Ik hoef maar te wijzen op het zo stil
aangrijpend gesprek tussen Lowiezeken en Boesken, blz. 197-199. In die uiterste
naaktheid beleeft ge heel de schamele schoonheid van de eenvoudige zielen, en
voelt ge u met hen verbonden in de macht die ons allen omsloten houdt, noodlot,
leven...
Dat sommigen het grote, mannelijke hart van Buysse nog niet ontdekt hebben,
ligt hieraan, - en dat is juist het hoogste in de kunst, - dat het zuiver en geheel
overgegaan is in de artistieke uitdrukkingsmiddelen, en
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zich dus minder nadrukkelijk opdringt, naarmate, zoals in ‘De Schandpaal’, die kunst
klassieker is, dat wil zeggen volkomen beheerst, kortom, van een volslagen Meester.

1929
aant.

Fernand Toussaint van Boelaere

Ik houd van het proza, dat op mij aankomt met den blik en den glimlach van Fernand
Toussaint van Boelaere.
Wie zei daar weer, dat het wegens zijn trachten naar volmaaktheid koel is, dat
proza? En dat Toussaint zelf, bij zijn bespeuren van het leven, onbewogen op een
afstandje blijft?
Neen, ‘de koele Toussaint’, dat lijkt me een bijna zo wonderzinnige vondst als ‘le
poisson soluble’ van André Breton! Zeggen we liever dat hij bedachtzaam is, en zijn
terughouding een vorm van ingetogenheid en zelfs schuchtere voornaamheid. Dat
hij zijn naam verboelaerd heeft, omdat hij van een anderen Fernand Toussaint
wenste onderscheiden te worden, - alsof enige verwarring ooit mogelijk was! - is
een blijk meer van zijn beminnelijke bescheidenheid.
Ik heb zoëven nog eens Jeugd herlezen (in De Zilveren Vruchtenschaal ) en ik
voelde daar weer die zachte lentewarmte, die zoveel werk van Toussaint van diep
binnenin komt verhelderen. Wie uitbundige gebaren moet zien, om te begrijpen, zal
nooit gelijkvloers met Toussaint staan. Ons wordt hij er te duurbaarder door.
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Ik houd van zijn proza, omdat hij altijd de indrukken geduldig in zich laat bezinken,
tot ze de zuivere macht van innerlijke beelden gekregen hebben.
Ik houd van zijn proza, omdat hij ons gild eer aandoet door die ambachtseerlijkheid,
die hem belet een volzin aan het licht te brengen, voordat die het evenbeeld van
het innerlijke beeld geworden is.
En ik houd bizonder van zijn proza om een persoonlijke reden: de bacil van het
flaubertisme had in mij een gunstig terrein gevonden, en ik weet hoe moeilijk het is,
dien te verdrijven, - nu, bij Toussaint geniet ik hier vooral van, dat hij te gelijk bezeten
is door den trek naar het klaar omlijnde, de juiste schakering, het enig preciese
woord, en in zijn stijl toch de eenvoudige natuurlijkheid van het leven weet te
behouden.

1936
aant.

Lode Baekelmans

Er werd me gevraagd, hier te spreken over Lode Baekelmans en zijn plaats in de
Nederlandse letterkunde. Mag ik U toevertrouwen, dat ik me voor een dergelijk
onderwerp wat huiverig gevoel? Want het ziet er naar uit, dat het een geleerd,
academisch vertoog moet worden, en daar is nu de gemoedelijke persoonlijkheid
van Baekelmans niet zeer toe geschikt. En daarbij kan ik niet zuiver objectief blijven,
omdat mijn genegenheid voor den vriend Baekelmans hem voor mij enigszins
‘jenseits von Gut und Böse’ stelt. Van een professor
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verlangen, dat hij nauwkeurig de plaats van Baekelmans in de Nederlandse
letterkunde zou aanwijzen, veronderstelt critisch wikken en wegen, en ik voel me
allerminst geneigd, in deze apotheose de rol te spelen van den Romein die bij den
triumf van een caesar ook diens tekortkomingen moest memoreren.
Ik vrees trouwens, dat ik hier niet méér kan zeggen dan wat eenieder reeds weet,
en dat het me bijna onmogelijk is, niet op het terrein van de andere twee sprekers
te gaan grasduinen, want bij Baekelmans zijn de schrijver en de Antwerpenaar
eenvoudig niet te scheiden.
Zijn plaats? Wel, hij behoort tot het geslacht geboren in de jaren zeventig, dat
globaal genomen het geslacht van het Van Nu en Straks -tijdvak genoemd wordt.
Hij behoort tot de jongsten van dat geslacht, en is het, in al de betekenissen van
dat woord, gelukkig gebleven. Hij is juist een tijdgenoot van Herman Teirlinck, en
ik neem de gelegenheid te baat om ook dezen in 't voorbijgaan wat hulde toe te
wuiven, al heeft hij zich, bij zijn zestigsten verjaardag, die eergisteren slechts door
enkele vrienden gevierd werd, aan alle openbare blijken van waardering willen
onttrekken, onder voorwendsel, dat het geen kunst is, zestig jaar te worden. Ik
beweer echter, dat het wél een kunst is, op zestigjarigen leeftijd nog zo jong te
blijven. En ik ben blij, dat ook van Baekelmans te mogen zeggen.
Toen hij begon te publiceren (1901), stond ons proza niet meer geheel in het
teken van de dorpsnovelle. De Bom had reeds in '98 zijn Wrakken uitgegeven. Maar
naast Teirlinck heeft Baekelmans toch het meest gedaan
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om de behandeling van het stadsleven ruimer ingang te doen vinden. De Antwerpse
romans van Conscience, Sleeckx en August Snieders konden zeker de lettervrienden
niet meer voldoen. De goedige idealisering van Conscience kon ons nog evenmin
bevredigen als het uiterst voorzichtig realisme van Sleeckx en diens drogen
verhaaltrant. Sleeckx had geen verbeelding en hij heeft juist bewezen, dat ook het
realisme, als het verder dan de oppervlakte wil dringen en echt leven zijn, zonder
verbeelding onbestaanbaar is; want zonder verbeelding geen begrip van wat er aan
waarlijk belangrijks in den mens omgaat. Baekelmans nu stond midden in een
tijdperk dat onverbloemde werkelijkheid wenste, maar híj bezat daarbij fantasie. En
het huwelijk van zijn realisme en van zijn fantasie verwekte den humor.
Hierin houden we al iets vast van het eigenaardige van Baekelmans. Net als bij
Teirlinck is zijn humor nooit sarcastisch, veeleer een gevoelige,
vergoelijkendglimlachende of deernisvolle kijk op de tegenstellingen, die in al onze
daden zitten, - en in de eerste plaats de alom-aanwezige tegenstelling tussen schijn
en wezen, iets waardoor de kern zelf van ons zedelijk bestaan geraakt wordt. Maar
bij Teirlinck spruit de humor vooral voort, heel dikwijls althans, uit de fantasie die
den schrijver eigen is en sierlijke arabesken weeft rond de dingen om, terwijl die
van Baekelmans altijd uit de dingen-zelf spreekt.
Dat ligt ten dele hieraan, dat hij altijd van de dingen zelf uitgaat en met zijn stijl
geen ander doel heeft, dan de dingen mee te delen. Hij bekreunt zich eigenlijk weinig
om hetgeen we ‘stijl’ noemen, om een bijzondere
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schrijfwijze, die op zichzelf, door aardige vondsten en verfijnde schakeringen
kan bekoren. Bij Baekelmans plakt het simpele woord op de handeling.
Zo verstaat hij voortreffelijk de kunst van vertellen. Het geval is niet altijd zo heel
boeiend, maar ge leest door tot het eind, zonder één ogenblik vermoeienis, ge hebt
minder oog voor den schrijver dan voor het voorgestelde; hij beweegt zich met
aangenaam gemak en ge laat U met denzelfden zwier meegaan.
Baekelmans is vooral iemand die ‘ziet’, en die weet, datgene wat hij gezien heeft,
voor U te doen leven, alleen door middel van het verhaal. Hij denkt meer aan den
lezer dan aan zichzelf. Zoals zijn Franske de Truter zou hij liefst vragen: ‘Hebben
ze gelachen?’ Hij daalt niet in de ontrustende, halfduistere diepten van de zielen,
zijn personages brengen dat niet mee en hijzelf heeft te veel pret aan het spel van
het leven. Het brok wereld, dat hij zich uitgekozen heeft of dat zich aan hem heeft
opgedrongen, is niet zo heel ruim, maar hij kent het tot in de minste hoekjes en
kantjes, en hij gaat er geheel in op, en met hem zijn we er volkomen ín. Zijn brok
wereld, het is het volk en de kleine luiden in Antwerpen, op het kantoor, in de herberg,
aan de Schelde, in het Schipperskwartier. Niemand heeft dat zoals hij bezongen;
en als het dan toch gaat om zijn bijzondere plaats te bepalen, dan moet het hem
als een verdienste aangerekend worden, dat hij de eerste is geweest om dat aspect
van het grote-stadsleven in zulk een omvang bij onze moderne Vlaamse letteren in
te lijven. De Doolaar en de Weidsche Stad (1904) is een datum.
Hij ziet, én hij leeft mee. Maar in zijn wijze van zien
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en meeleven is hij altijd Baekelmans, de onverwisselbare Baekelmans. Waarom
houden we zo van hem? Omdat hij altijd ziet met zijn geest én met zijn hart, met
zijn oubolligen geest én zijn warm hart. Hij heeft zijn mensjes zo lief, dat wij ook
hem gaan liefhebben. Zelfs waar hij zijn schamele helden uitlacht, ontbreekt nooit
die ondertoon van menselijk meegevoel. Hij spot wel met zijn kleinburgerlijke poppen,
maar hij houdt van hen. Ze zijn hem als broers, de arme drommels die alleen in hun
zotte luim of in hun roes een kans vinden om zich op de miserie van 't leven te
wreken. Hij buigt zich ontfermend over de ontredderden, over het grauwe van hun
bestaan, het grauwe dat binnen in hen ligt. Zalk ik aan Tille herinneren, dat ik nog
altijd als zijn meesterstuk blijf beschouwen? Het moet me van de lever, dat hij het
zich in zijn jongste werken wellicht wat te gemakkelijk heeft gemaakt, maar in Tille
heeft zijn onuitgesproken medelijden de voorstelling zelve zo doordrogen, dat hij
maar eenvoudig vertellen moest, op de soberste wijze, om gave en grote kunst voort
te brengen.
Het is opmerkenswaardig, dat Baekelmans nog nergens een bewust, een strijdend
proletariaat heeft laten optreden. Ik verwijt hem natuurlijk niet, dat hij zich niet door
ideeën laat bezielen: als ik vaststel, dat die zijne van het volksbeeld hem minder
aantrekt, dan is 't alleen om zijn eigen aard beter te kenschetsen. Er is namelijk bij
hem nog menig romantische trek: de voorkeur voor het pittoreske, het grillige, het
caricaturaal-potsierlijke, dat ook wel droef kan zijn, en verder de voorliefde voor
degenen die buiten de normale, geregelde orde staan, voor den ‘déclassé’, den
zwerver, al degenen
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die op den zelfkant van de maatschappij verbannen zijn. Hij gehoorzaamt hierin
aan soortgelijke neigingen als die oudere Antwerpenaar, Georges Eekhoud. Deze
was feller, grimmiger, opstandiger, brandend van opgekropten hartstocht. Maar
Baekelmans vertoont dezelfde genegenheid, ook in zijn literair-historische studies,
voor degenen die uit den band springen, de onterfden die in het vaste kader niet
passen, de uitgestotenen en de dompelaars zonder houvast, - de eenzame matroos
aan wal, de neger die door de vreemde stad dwaalt, de bar-meid, de eerbiedwaardige
Burki, aartsvader der vagebonden, met zijn makkers Zat Toontje en het verlopen
Mottig Baronneken, bijgenaamd Van-hongerde-muur-op...
Ja, zo heeft Baekelmans een eigen toon in onze Vlaamse literatuur gebracht, en
summa summarum heeft hij dus wél zijn eigen plaats, en een zeer eervolle, waar
hij nog lange jaren in levenden lijve moge op blijven tronen, en die we blij zijn, uit
ganser harte, vandaag met groene festoenen en triomfantelijke guirlandes van
wierookpottekens te paleren.

1939
aant.

Claes-zijn-Witte

Dames en Heren, Mijn waarde Claes, - Ge zoudt het me niet vergeven, als ik hier
anders sprak dan ik het met U gewoon ben. We kennen mekaar te goed. Ik zie U
al glimlachen in uw blonden baard, bij 't idee dat ik de
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muze van den oratorisch-feestelijken stijl zou aanroepen, als het toch zo voor
de hand ligt, U heel eenvoudig te zeggen, hoe blij we zijn, U bij het grote succes
van Uwen Witte te mogen toejuichen.
Ik spreek hier wel als Voorzitter van de Vereniging van Letterkundigen, maar zelfs
in de Vereniging is er niemand, meen ik, die weet te onderscheiden tussen zijn
sympathie voor den schrijver en zijn genegenheid voor den vriend. En trouwens,
naast de Vereniging van Letterkundigen heeft ook de minder Olympische schare
van de geheime club, genaamd de M.C., me verzocht, haar tolk te zijn bij de hulde
die we voor Uw voeten neerleggen.
Over 't algemeen worden onze schrijvers gevierd als ze 50, 60 of 70 jaar worden.
Dat is een niet zeer logisch voorwendsel, want dat een mens stilaan oud wordt is
geen kunst, die hem als persoonlijke verdienste mag aangerekend worden en waar
hij zich op beroemen zou. - Maar ditmaal is 't een heuglijker geval: gij hebt, naast
andere voortreffelijke werken, een boek geschreven, dat literaire fijnproevers kan
bekoren, dat zeker niet pornografisch mag heten, dat evenmin een tendenz-roman
is, dat ons niet door weke en weepse gevoelerigheid vertederen wil, kortom een
boek dat allerminst geschikt is om den wansmaak van een onverfijnd publiek te
vleien, en dat toch in acht jaren tijds zijn 25ste duizendtal bereikt heeft. - Zonder
enige concessie te doen ten koste van Uw literair geweten, hebt gij daarmee al de
Vlaamse schrijvers van Uw tijd, en ik meen ook de Noord-Nederlandse, netjes de
loef afgestoken. Ik ben niet bekend met de statistiek, maar ik
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geloof wel, dat in de hele eeuw van Vlaamse literatuur die achter ons ligt, alleen
Conscience en misschien August Snieders zulk een eerbiedwaardig cijfer in hun
balans hebben mogen opschrijven. En dan hebben ze dat eerst in lengte van jaren
gedaan gekregen; maar dat gij het in zo korten tijd hebt klaargespeeld, dat zal nu
wel voor de allereerste maal ten onzent gebeurd zijn. Een feit van grote betekenis!
Ik voeg er dadelijk aan toe: niet U alleen moeten we daarmee gelukwensen. Maar
ook ons Vlaams publiek, en al degenen, de ontelbaren, bekenden, onbekenden en
vergetenen, die geijverd hebben voor de verheffing van onze cultuur, die de
immanente kracht van ons volk gesteund en ontwikkeld hebben en omhoog gestoten.
En dat ons Vlaamse volk nu zover gekomen is, dat is een mooie troost, dat geeft
ons een nieuwe hoop, en een hoop die zekerheid is.
Maar dat gij door zo velen, oud en jong, gretig gelezen wordt, dat ligt ook aan U
zelf. Als ik de vraag stel: waarom is die Claes-zijn-Witte zo populair, dan vind ik 't
een en ander dat het verschijnsel gedeeltelijk verklaart: het levendige van Uw
voorstelling en van Uw verhaaltrant, Uw wakkere, scherpe, snaakse waarnemingszin,
en de onbevangen, ongedwongen stijl, die de natuurlijkheid zelve is en waarmee
ge toch zo zuiver weet te tekenen en zo raak en schilderachtig te typeren. - Er is
nog wat anders: hetgeen in ons altijd overblijft van het kind, dat is wellicht het beste
wat we bezitten, en dat laat ge in ons weer opleven; we zijn er U dankbaar voor. En onder de instincten van het kind is er een dat ge bizonder in ons vertroetelt: den
lust in kattekwaad.
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De kwajongen gaat nooit helemaal dood in den mens. U hebt dat wel bemerkt, dat
alle kleuters luid toejuichen als in het poppenspel de slimheid het wint op de macht
en de politie-commissaris wordt afgerost. In den grond van ons hart, al willen we 't
ons zelven soms niet bekennen, juichen we daar nog met de kleuters mee. Er blijft
in den mens altijd iets zitten van een anarchist, die uit den band wil springen. Daarin
uit zich ons onbedwingbaar gevoel voor vrijheid. Daaraan beantwoorden Reinaart
de Vos en Uilenspiegel, en daaraan beantwoordt de Witte.
En als we dan dieper speuren naar een woord dat al die bekoringen van Claes
zijn werk zou omvatten, dan vind ik er geen beter dan: menselijke sympathie. Die
menselijke sympathie, die zich in Wannes Raps bij voorbeeld zo argeloos voordoet,
zo zonder pretentie, speels aangeboden en toch zo diep ontroerend kan worden. Dat Claes vooral populair geworden is door de menselijke sympathie die uit zijn
boeken spreekt, dat strekt hem en ons volk ter ere.
En, om hier nog een enkel woord bij te voegen, is het ook om die reden niet, dat
Vlamingen van alle gezindheden hier thans verenigd kunnen zijn, en zich als broers
onder mekaar voelen? 't Is juist aan de persoonlijkheid van Ernest Claes dat we dat
vandaag te danken hebben, en dat is niet de minste reden, waarom ik de behoefte
voel om te roepen: Leve de Witte en leve Claes! - en zo blij ben, hem beide handen
te drukken.

1929

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 4

755
aant.

Vijfentwintigste verjaring Vereniging van Letterkundigen

Antwerpen, 25 Juni 1932
Dames en Heren, - Als voorzitter van de Vereniging van Letterkundigen geniet ik
het voorrecht, den hoofdconservator van de Stad sbibliotheek, onzen vriend
Emmanuel de Bom, en zijn trouwen helper den heer Arents, die reeds voor ons een
catalogus van vertalingen uit de Vlaamse literatuur heeft samengesteld, op de
hartelijkste wijze dank te zeggen voor het mooie werk dat ze hier volbracht hebben.
Deze tentoonstelling zal zeker indruk maken, en zal in 't bizonder van groot nut
blijken voor de geschiedenis van onze letteren. Er wordt wel eens beweerd, dat
onze schrijvers en dichters weinig verspreid zijn buiten de grenzen van het
Nederlands taaleigen. En dit geeft me aanleiding tot drie opmerkingen. Vooreerst,
werd er van Vlaams werk veel, veel meer vertaald dan over 't algemeen vermoed
wordt, en zelfs is er haast geen beschaafd volk, dat niet in zijn taal 't een of ander
boek van Conscience heeft overgebracht; wat niet verklaard kan worden door
Conscience een soort van oppervlakkigheid aan te wrijven, die bizonder geschikt
zou zijn om een schrijver populair te maken: want oppervlakkige schrijvers heten
legio, en geen enkel is toch overal even populair als Conscience geworden; trouwens,
ieder volk heeft er genoeg bij de hand om ze niet elders te gaan zoeken. Neen, de
grote bijval van Conscience wijst er op, dat er in zijn werk een algemeen menselijk
element zit, vooral in de schildering van heel eenvoudige gevoelens, iets dat fris
blijft door het naïeve,
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argeloze en zeggen we maar het zuivere van een wijze van voelen, die in dien
vorm slechts mogelijk was in de jeugdjaren van een literatuur .- Mijn tweede
opmerking is deze: bij de macht en de schoonheid van onze nieuwe letteren, is het
dan toch bedenkelijk, dat niet nog veel meer daarvan werd vertaald. Uit talen die
een vrij beperkter gebied dan de onze hebben, uit het Noors b.v., werd toch veel
meer tot wereldbezit, - en Vlamingen, die zich in het Frans uitdrukten en dus in
mindere mate een vertaling behoefden om tot wereldbezit te worden, zoals De
Coster, Verhaeren, Maeterlinck, die genieten toch een ruimere verspreiding dan
o

een Gezelle of een Streuvels. Dat ligt volgens mij aan tweeërlei oorzaak: 1 onze
Vlaamse literatuur is er ene, die meer den mens van de zinnen, de gewaarwordingen
en het gemoed heeft verwerkt, dan den mens van den geest, - in de grote conflicten
o

van de moderne gedachte heeft ze zich geen eigen plaats verworven; 2 de
voortreffelijkheid zelf van haar kunst, het uiterst gespecialiseerde en verfijnde van
haar vorm, is een hinderpaal voor den vertaler. Streuvels biedt al heel wat
moeilijkheden, maar, buiten Alexander Schröder zie ik niet in, wie het wagen zou,
Gezelle of Van de Woestijne in verzen te vertalen. - Nu zou ik hieraan nog een derde
opmerking willen knopen: naarmate er onder de werking van de nationaliteitsidee
een groter aantal literaire talen tot ontwikkeling komen, wordt aan den anderen kant
de wereld meer één, gaat de inhoud van de literaire voortbrenging in de verschillende
volkeren meer gelijkenis vertonen. Wat een zogenaamd expressionistisch dichter
uit Finland me geeft, is ongeveer hetzelfde als
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wat me door een zogenaamd expressionistisch dichter uit Mexico gegeven wordt.
In die omstandigheden is het van enig belang aan te stippen, dat juist de meest
vertaalde onder onze auteurs, b.v. Streuvels, Buysse, Timmermans en een paar
anderen, ook de meest Vlaamse zijn. Wat nog eens bewijst, dat het meest nationale
het best geschikt is, om anderen te verrijken en dus internationaal te worden. Dat
is al wat ik hier zeggen wilde. - Maar om nu uit deze tentoonstelling, die een daad
is, nog een andere daad te laten groeien, meen ik te mogen sluiten met den wens,
dat de Vereniging van Letterkundigen, in aansluiting met de Vlaamse Pen Club,
een inrichting tot stand mocht brengen, om de verspreiding van onze literatuur in
buitenlandse talen op degelijke, practische en stelselmatige wijze te bevorderen.

Brussel, Koninklijke Bibliotheek, 26 Juni 1932
Dames en Heren, - Aan de woorden van den Hoofd- conservator heb ik maar weinig
toe te voegen. Ik wil hem vooreerst hartelijk dank zeggen voor den gullen heilgroet,
dien hij de Vereniging van Letterkundigen heeft toegewuifd, en voor de zorg en den
ijver waarmee hij deze tentoonstelling heeft ingericht. Ik vergeet daarbij trouwens
niet zijn medehelpers, en in de eerste plaats de heren Schauwers, Lebeer en Lyna,
en onzen eigen secretaris, den heer Van Hoogenbemt, wiens toewijding onvolprezen
blijft. We stellen het bizonder op prijs, dat de heer Tourneur, die een volbloed Waal
is, zich inspant om te verkrijgen, dat de Vlamingen zich hier evenzeer

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 4

758
thuis gevoelen als andere Belgen, en dit niet doet alleen omdat het zijn plicht is,
maar ook uit oprechte genegenheid voor de taal en de literatuur die ons lief zijn. De
tijden zijn nu voorbij, die ik zelf heb mogen beleven, dat iemand, die in de Koninklijke
Bibliotheek in het Nederlands een inlichting vroeg, als een pathologisch verschijnsel
werd beschouwd en zoveel opschudding verwekte, dat er de hoofdconservator zelf
moest bijgehaald worden. Dat zijn nu gelukkig alleen nog heel verre herinneringen...
Als we nu door deze tentoonstelling wandelen, die, zoals vanzelf spreekt, slechts
een overzicht in vogelvlucht van onze letteren in de laatste honderd jaar geven kan,
dan zal de onvoorbereide bezoeker er toch dit uit leren, dat de Vlaamse literatuur,
sedert de jaren 1830, zich op een voortdurende, samenhangende wijze heeft
ontwikkeld, zonder horten of stoten, aldoor rijker en veelzijdiger wordend. Die
onafgebroken ontwikkeling bewijst dat ze geen kunstmatig iets, geen broeikasproduct
is, niet het werk, bedoel ik, van enkele bizonder geniaal aangelegde liefhebbers van
onze taal, maar dat ze gesproten is uit het gezamenlijke volk, dat ze een natuurlijk
voortbrengsel geweest is, waarin het geestes- en gemoedsleven van geheel ons
volk zich onweerstaanbaar uitdrukken moést. Gegroeid als bomen uit den Vlaamsen
grond. Het is in dat opzicht belangrijk, het verband tussen de Vlaamse en de Franse
literatuur in België na te gaan. In het eerste tijdvak verschijnen de Frans-Belgische
schrijvers en dichters slechts sporadisch, en geen enkel onder hen kan als onze
Hendrik Conscience tot Europees gemeengoed worden, de toestand laat zich

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 4

759
daar geenszins vergelijken met de gesloten eenheid en de volheid in den groei van
de Vlaamse letteren. Dan, na een paar geslachten, hebben zich de gevolgen van
de verfransende politiek van 1830 duidelijk laten gevoelen. Onze ontwikkeling is
niet afgebroken, maar heeft een trager tempo aangenomen, en terwijl ten onzent
een Guido Gezelle over 't algemeen onbegrepen en miskend bleef, waren het de
Fransschrijvende Vlamingen die de beweging aanvoerden en de wereld veroverden.
Maar in een derde tijdvak ging de Vlaamse cultuur als met een kracht van
noodwendigheid weer opschieten, met de gezondheid van wat door de moederaarde,
het volk zelf, gevoed wordt. En als we nu zien wat de Vlaamse letteren in de laatste
25 jaar voortgebracht hebben, dan hoeven we waarlijk niet naar oratorische
grootspraak te grijpen, dan mogen we eenvoudig vaststellen dat ze er zijn mag, en
haar betekenis in Europa heeft, en dan mogen we gerust de toekomst tegemoet
zien: die kan alleen nog mooier zijn dan wat zich thans reeds overzien laat. Ik kan
niet beter sluiten dan op dat woord van gerechtvaardigde hoop.

Paleis voor Schone Kunsten, 26 Juni 1932
Dames en Heren, - Als voorzitter heb ik hier niet anders te doen, dan met enkele
woorden deze vergadering te openen en u allen welkom te heten. We vieren het
vijfentwintigjarig bestaan van de Vereniging van Letterkundigen. We mogen met
voldaan gemoed terugzien op hetgeen de Vereniging in dat kwart van een eeuw

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 4

760
aant.

heeft verricht. Om u gerust te stellen, zeg ik maar dadelijk, dat ik daarvan geen
officieel verslag zal leveren. Dat zou een uurtje in beslag nemen en het zal toch in
ons Jaarboek verschijnen, zodat de geschiedenis van de Vereniging den volke eens
terdege zal verkondigd worden. Hier wens ik alleen op de hoofdzaak te wijzen, dat
is dat de Vereniging, door te zorgen voor de vakbelangen, een vasten band
geschapen heeft tussen de beoefenaars van de Vlaamse letteren, en persoonlijke
betrekkingen van kameraadschappelijken aard onder hen allen mogelijk heeft
gemaakt. Feitelijk zijn er haast geen Vlaamse letterkundigen of ze zijn lid van de
bent geweest, en het is dus geen onrechtmatige grootdoenerij, als we ons
vereenzelvigen met de Vlaamse literatuur, en de viering van de Vereniging meteen
de viering wordt van de laatste 25 jaar der Vlaamse literaire bedrijvigheid, - een taak
die hier voor Jozef Muls en Reimond Herreman weggelegd is. Toch moet ik hier
een opmerking laten voorafgaan: er is helemaal geen reden om die 25 jaar als een
‘tijdvak’ te beschouwen, het jaar 1907 was niet het begin van een nieuwe aera en
zelfs in geen enkel opzicht een grenslijn. Niemand zal beweren, dat het begin van
de nieuwe Vlaamse literatuur samenvalt met de stichting van de Vereniging. Waar
begint trouwens de nieuwe Vlaamse literatuur? We zijn er zeker beter aan toe dan
de Engelse geschiedschrijver Froude, die zich ergens afvraagt, waar hij de
geschiedenis van de moderne wereld zou laten aanvangen, bij Napoleon of bij
aartsvader Abraham. Zover hoeven wij nu niet op te klimmen, maar een eigenlijke
breuk, een doorhakken van de schakels, kan ik in onze literatuur uit de laatste
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100 jaar niet ontwaren. Bij de opening van de tentoonstelling in de Koninklijke
Bibliotheek vanochtend, had ik nog eens de gelegenheid vast te stellen, dat die
Vlaamse literatuur zich onafgebroken heeft ontwikkeld, zodat er nergens een diepe
gaping valt tussen een geslacht en het volgende. Ge zijt altijd iemands zoon. De
zoons doen wel eens hun best om zich van hun vaders te onderscheiden, waarmee
ze misschien gelijk hebben, maar willens nillens hebben ze van hun vaders toch
heel wat overgeërfd. De nieuwste tijd werd voorbereid door den tijd van Van Nu en
Straks, zoals voor dezen reeds de weg gebaand was door Gezelle, en Gezelle zelf
niet mogelijk ware geweest zonder die arbeiders der eerste ure die voor hem den
Vlaamsen grond hadden omgeploegd. Als ik nu even daaraan herinner, dan is het
eenvoudig om het gevoel van saamhorigheid te versterken, en meteen het besef,
dat onze Vlaamse literatuur een eenheid heeft, iets eigenaardigs dat haar een reden
van bestaan in de wereldliteratuur verzekert, iets dat haar tot een bizondere provincie
van de wereldliteratuur maakt. Het spreekt vanzelf, dat al de Vlaamse schrijvers en
dichters niet in een bepaalde nationale formule mogen omsloten worden, ik bedoel
alleen, dat de Vlaamse literatuur, als een groot geheel beschouwd, globaal genomen,
een eigen karakter heeft. Het zit hem niet in scherpafgelijnde omtrekken, maar in
een kern, - er zijn slingeringen, maar hoe wijd die soms uitdeinen, ze blijven toch
altijd in verhouding tot een bestendige as. Het eigenaardig karakter van de Vlaamse
literatuur, ik meen dat het moet gezocht worden in de nauwe aanraking met het
volk. Waar de zogenaamde hogere standen verfranst
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of verbeulemanst waren, bleef het volk Vlaams. En onze schrijvers sproten uit dat
volk, of voelden althans met dat volk mee, want dat was het Vlaamse, het echte.
Geen wonder, dat ze met het volk meevoelden, daar ze de taal zelve, datgene waar
ze kunst mee maken wilden, bedreigd wisten, de strijd voor de kunst was meteen
de strijd voor de taal, de Vlaamse cultuur werd beschouwd als een voorwaarde tot
ruimere ontplooiing van de Vlaamse kunst, - kortom, de zaak van de Vlaamse
literatuur was een en hetzelfde als de zaak van het Vlaamse volk. Dat verklaart het
oorspronkelijke van onze literaire voortbrenging, dat minder bezonnen lyrisme, die
lossere ongedwongenheid, dat vol-warme, dat zwierige, dien zin voor de zingende
kleur, die zinnelijkheid van spier en bloed. Zelfs waar ze aan hoogsten geestelijken
inhoud gewonnen hebben, kunnen onze letteren dat niet afzweren, blijven ze getrouw
aan de spontane gezondheid die van het volk komt, en nergens werd zoveel verfijnde
kunst aan zulk een natuurlijken rythmus gepaard. En dat is dan ook de reden van
die solidariteit, die geslacht aan geslacht verbindt, en eenzelfde geslacht, ondanks
alle verscheidenheid van richtingen, in eenzelfde ideaal verenigt, - die solidariteit,
waar de Vereniging van Letterkundigen een symbool van is. Want is het niet
merkwaardig, dat we in geen secten verdeeld zijn, dat er zich ten onzent geen
scholen vormen die elkaar vurig bevechten? Er wordt wel eens gekibbeld, maar
zoals dat onder broers gebeurt. Tot een scheuring komt het nooit. Want we voelen
allen dat we het volk dienen, dat we van het volk zijn, en dat vrijwaart ons voor dat
soort van klein individualisme, dat alleen op
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verdorring en verderf uitloopt. Is het niet mooi, dat het in de Vereniging van
Letterkundigen, waar toch alle kleuren van den regenboog vertegenwoordigd zijn,
nooit tot een eigenlijken strijd gekomen is? En het is goed zo. Want zonder de nodige
deugd van ootmoed te kort te doen, mogen we toch gemst zeggen: wij zijn het zout
der aarde, wij zijn de Vlaamse toekomst, - daarom blijven we verenigd, en mocht
de Vlaamse letterbent altijd zijn wat ze in de Vereniging van Letterkundigen is, een
verbond van mannen, die, met het oog op het te volbrengen werk, voor hun volk,
zich als kameraden gevoelen!

Eetmaal, 26 Juni 1932
Dames en Heren, Waarde Vrienden, - Bij deze 25e verjaring van de Vereniging van
Letterkundigen heb ik al drie redevoeringen uitgesproken, en mijn instinct zegt me,
dat de vierde zeer kort moet zijn. Ons 25-jarig bestaan moet toch met een heildronk
bezegeld worden. Vergeef me, als ik daarbij niet bizonder vrolijk kan doen: het leven
is zo, dat droefenis er voortdurend met vreugde verweven is, - ik denk terug aan
degenen, die ons in die 25 jaar ontvallen zijn, waaronder vooral die drie, Victor de
la Montagne, Prosper van Langendonck, Karel van de Woestijne, en onder de
Hollandse vrienden, die zo vaak aan dezen dis meezaten, den onvergetelijken Johan
de Meester. Hun geest leeft nog altijd onder ons, als een bestendige aanwezigheid.
Maar gelukkig zie ik hier nog zoveel arbeiders der eerste ure, en onder hen
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die twee, die volgens de boeken der historie als de eigenlijke stichters van de
Vlaamse Vereniging moeten aangezien worden, Mane de Bom en Lode Baekelmans,
- een derde was er nog, die daarbij, zijdelings, een handje heeft toegestoken: ik
noem Herman Robbers, - en dat bewijst u, hoe van het begin af, Noord- en
Zuid-Nederlanders schouder aan schouder stonden. Dat is in genen dele veranderd,
en ik verheug me, hier Boutens te mogen begroeten, die nu weer iets meer tot ons
behoort, sedert hij tot lid van de Vlaamse Academie benoemd werd, en Bastiaanse,
en Mijnssen ... die zo vriendelijk waren, naar hier over te komen, om mèt ons die
25 jaar van kameraadschappelijke samenwerking [te vieren]. Aan phrases heb ik
een broertje dood en ik wil niet vervallen in die rhetorica van banden die steeds
nauwer toegehaald worden, enz. Want wat ons op het hart ligt laat zich het best op
de eenvoudigste wijze uitdrukken: wij zijn kinderen van 't zelfde bloed, en staan voor
denzelfden hogen dienst. Dames en Heren, drinken we op de stichters van de
Vlaamse Vereniging van Letterkundigen, op onze Hollandse broers, op hun Muzen,
en op den geest die ons allen verenigt en zal blijven verenigen.

1932
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IV. Korte karakteristieken
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Wetenschap en cultuur
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Max Rooses

Waarde Heer Rooses!
Ik beschouw het als een eer, en 't is me een bijzondere vreugd, dat ik hier door
de Vereniging van Letterkundigen werd afgevaardigd, om de gevoelens der Vlaamse
schrijvers jegens U, Max Rooses, te vertolken.
Er zijn vele verschillende kooraanvoerders nodig om uw veelzijdigheid naar
behoren te prijzen, maar plicht der letterkundigen is het in de eerste plaats in U den
man te huldigen die zo'n rijk gedachtenleven door de schoonheid van het Vlaamse
woord deed stralen.
Vóór U hadden we haast geen betogend of beschouwend Vlaams proza van
wezenlijke literaire waarde. Gij bracht onze kritiek, in eens, op een veel hoger plan.
Wij weten dat er in uw geslacht wellicht geen mens is, die meer dan Gij, met uw
diepe oprechtheid, met uw rustig-klaar verstand, zo breed van opvatting, met uw
blik die het gehele veld des geestes overziet, gedaan heeft voor de verruiming van
onzen verstandelijken gezichtskring.
Wij weten dat niemand wellicht vóór U, zo volkomen r in zichzelf het beeld heeft
verwezenlijkt van die hoge kultuur die wij het Vlaanse volk wensen.
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Omdat wij beseffen wat een samenhang letterkunde en algemene kultuur verbindt,
en in U, Max Rooses, dien samenhang als verpersoonlijkt zien, brengen de Vlaamse
letterkundigen U de hulde van hun eerbied, zeker, maar ook van hun diepgevoelde
erkentelijkheid.

1912

aant.

Lodewijk de Raet herdacht

Mijn verste herinneringen aan Lodewijk de Raet gaan terug tot den tijd, dat hij, als
schoolknaap, zoals wij allen nog Franse verzen schreef... Die Muze moest weldra
voor zijn vurig Vlaamse overtuiging wijken, en zijn natuur drong hem naar stelliger
daad. In den leerlingenkring ‘Help U Zelf’, waar hij voorzitter van was, keek ik vol
ontzag naar hem op, die twee jaar ouder was, - op dien leeftijd een verschil van
belang! - en geheel gaf ik mij over aan de macht die van hem uitging: die ingehoudenkalme maar vaste redenering, die ons tot radikale Vlaamsgezindheid opzweepte.
Ik zat nog op de banken van het Athenaeum, toen ik met hem - en nog een derde,
die spoedig daarop uit de ‘beweging’ spoorloos verdween, - het onooglijk blaadje
Jong Vlaanderen uitgaf, dat het echter geen vol jaar kon uithouden. Ik meen me te
herinneren, dat druk- en verzendingskosten van elk nummer tot zeventien frank
opliepen, en we sloten met een aardig tekort... Later verloren we elkaar wat uit het
oog: hij was te Bologna, in het Collegio flammingo, ik te Berlijn en Wenen.
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Maar daarna vonden we elkaar terug in den strijd voor de Vlaamse universiteit,
en het is in het tijdschrift Vlaanderen , dat dan zijn baanbrekende opstellen over
Vlaamse volkskracht verschenen.
Wanneer we dat tijdperk thans op enigen afstand beschouwen, zien we duidelijker
in, hoezeer het van beslissende betekenis was. We waren nog alom bekneld door
de opperheerschappij van het franskiljonisme: maar toen is het toch, dat het begrip
van het Vlaams ideaal hechter en wijder werd uitgebouwd en alle gebieden van de
Vlaamse bedrijvigheid begon te omvatten. Het was een algemene opgang: Van Nu
en Straks had de jonge literatuur ingeluid, en verre van zich in den legendarischen
‘ivoren toren’ op te sluiten, verse krachten van geest losgebonden, de Vlaamse
Beweging op een ruimer plan gebracht: daarnaast, en in innige betrekking daarmee,
werd, eerst onder de leiding van Julius Mac Leod, de veldtocht voor de verovering
van het hoger wetenschappelijk intellect ingezet, terwijl Lodewijk de Raet, met den
veelzijdigsten kijk op de werkelijkheid, de waarde van de economische ontwikkeling
in het licht stelde. De taal werd niet meer beschouwd als een doel op zich zelf, maar
wel als een der middelen tot algehele ontvoogding. De taalstrijd werd, in den ruimsten
zin van het woord, tot den strijd voor een volledige Vlaamse cultuur.
Volstrekt nieuw was dat zeker niet: Julius Vuylsteke en Albrecht Rodenbach
hadden al dat programma verkondigd. In 1891 had reeds onze Hollandse vriend
Leo Simons geschreven, dat de Vlaamse Beweging een sociale beweging moest
worden, met inachtneming van ‘de
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groote vragen, die de volksbeschaving beheerschen.’ Hij gaf Studies in
Volkskracht uit, en zijn Nationaal Leven , van 1903, waarin hij vaststelde, dat de
behartiging van stambelangen ‘niet af te scheiden [was] van deelneming in den
grooten maatschappelijken hervormingsarbeid van onzen tijd,’ werd mede met het
boekje van Aug. De Winne, A travers les Flandres, dat met feiten op onzen
economischen nood wees, in Vlaanderen begroet als de aansporing tot een voor
ons uiterst vruchtbare werking. Ongetwijfeld heeft ook het in 1901 opgerichte
Sociologisch Instituut van Waxweiler de denkbeelden van Lodewijk de Raet richting
en steun gegeven.
Maar De Raet is het dan, die op strikt wetenschappelijke wijze het ganse vraagstuk
van de opbeuring, mede met de vervlaamsing, van ons economisch leven in al zijn
onderdelen heeft toegelicht, nijverheid, landbouw, handel, zeevisserij, geldwezen.
Hij is het, die het helderst heeft bewezen, welke rol het geschoolde verstand van
een elite in onze beschaving spelen moet. Hij is het, die het Vlaamse Handelsverbond
(1908) en iets later het Vlaams Economisch Verbond tot stand hielp brengen. Hij is
het, die niet alleen voor de vervlaamsing van de Gentse Universiteit vocht, maar
met nooit-ontmoedigd geloof en vastberaden wil wist door te drijven, dat ook de
vervlaamsing van het technisch onderwijs een onontbeerlijk vereiste zou zijn. En
dat is verwezenlijkt. Lodewijk de Raet is de grondlegger van de sociaal opgevatte
Vlaamse Beweging.
Vijfentwintig jaar geleden ontviel hij ons. We lagen toen onder de oorlogspsychose:
de Brusselse politie-
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verordeningen verboden elke redevoering, en we mochten slechts vlug zijn graf
voorbijtrekken, zonder één woord...

1939
aant.

Alberik Deswarte

Ik voel me niet bekwaam om uiting te geven aan hetgeen ons hart omwoelt, bij het
smartelijk verlies van Alberik Deswarte. Mijn droefheid zou liefst de stilte zoeken.
En ik besef ook wel, dat mijn woorden maar schimmen zijn en schaduwen, naast
de levende herinnering die voortaan van hem afstraalt. Alberik Deswarte, die enkele
dagen geleden nog met zijn gulle en geestdriftige wilskracht daar voor mij zat,
kunnen we van hem wel spreken als van een dode?
Het is me niet mogelijk, thans het beeld uit te tekenen van dat rijke en edele
wezen, noch ten volle onze dankbaarheid te zeggen voor al wat hij gedaan heeft.
Nog zo dicht bij het vreeslijk uur dat hij verdween, welt in mij boven alle andere de
stem van de oude vriendschap voor den trouwen wapenbroeder. Meer dan dertig
jaren hebben we in den strijd zij aan zij gestaan. Ik mag voor hem getuigen: hij heeft
nooit ontmoediging gekend; hij was gedragen door een geloof, dat vastberaden
naar de toekomst greep, dat met klinkende ogen den horizon veroverde. Zo is hij
geweest tot den laatsten stond. Want werd hij ons ontroofd, toch is hij niet gevallen.
In dien naren nacht zei hij nog tot de zijnen: ‘Ge moet
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niet menen dat ik bang ben, alleen de pijn, niet de vrees voor den dood vertrekt mijn
gezicht.’
Er is in dit leven, er is in dien man een heerlijke eenheid geweest. Al zijn krachten
heeft hij voortdurend de gemeenschap geschonken. Hij gaf niet alleen zijn woord,
hij gaf zich zelf geheel. Niet slechts in zijn openbare bedrijvigheid, maar op ieder
ogenblik van den dag, in alle omstandigheden; tot midden in de gezelligheid van
den vriendenkring bleek hij steeds bezield door de grote idee die hem recht hield.
Er was geen scheidingslijn te trekken tussen zijn streven voor de taal en zijn streven
voor meer maatschappelijke gerechtigheid. Hij had ingezien, dat het volk zich niet
vrij kon maken, als het niet in het volkomen bezit werd gesteld van de taal waar het
mee denkt; maar ook dat de taalstrijd slechts een vorm van den klassenstrijd is, dat
ontvoogding van den geest niet bereikt wordt zonder economische ontvoogding.
Wanneer hij het krachtdadig opnam voor de vervlaamsing van de Gentse hogeschool,
als enig middel tot het scheppen van een hoger orgaan voor Vlaams geestesleven,
en, zoals laatst nog in deze vergadering, ijverde voor het nauwer toehalen van de
cultuur-banden tussen Vlaanderen en Nederland, - of wanneer hij betere
levensvoorwaarden opeiste voor de onterfden en de verdrukten, dan waren
vlaams-gezindheid en socialisme voor hem éen enkele weg naar éen enkel doel:
een schoner menselijkheid op dien grond die de onze is.
Ten slotte berustte bij hem die eenheid van gemoed en geest en wil, die eenheid
van droom en daad, op dat machtige en vurig-heldere, dat liefde heet.
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Mes amis, je vous remercie de m'avoir désigné pour essayer de dire ici notre douleur
d'avoir perdu Albéric Deswarte, et notre ferveur et notre fierté devant le souvenir
qu'il nous laisse. Depuis l'université, j'ai été son camarade et son compagnon de
lutte. Vous comprenez que l'expression la plus simple de mon émotion je devais la
chercher dans cette langue maternelle que nous parlions entre nous et qui reste
toujours la langue du coeur.
Albéric Deswarte n'a pas compté un ennemi parmi les hommes qui l'ont approché.
La gauche socialiste n'oubliera jamais ce qu'était pour elle ce travailleur infatigable,
cet orateut sagace et convaincu, ce juriste qui mettait l'étude la plus patiente au
service de son ardeur.
Et tous ceux aussi qui considèrent la langue d'un peuple comme un instrument,
nécessaire de son relèvement pleurent en Deswarte un chef toujours prêt à se
dévouer, à se dépenser sans compter.
Mais j'ai l'impression que je n'interprète pas seulement les sentiments des
Flamands et des socialistes. Laissez-moi dire qu'en ce moment il n'est plus, ici
d'adversaires. Quelles que soient nos opinions, nous nous inclinons tous, avec un
égal respect devant cet exemple d'une vie donnée tout entière à une foi. Albéric
Deswarte était la sincérité profonde, il était la bonté, la générosité du coeur et de
l'esprit. Il était l'amour actif de ces idées qui peuvent avoir en nous le goût du divin:
la justice, la fraternité.
Je pense aux vers de Verlaine:
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‘Car, qu'est-ce qui nous accompagne,
Et vraiment, quand la mort viendra, que reste-t-il?’

Deswarte, lui, s'est présenté à la mort les mains pleines. Chacun de nous est bien
peu de chose. Mais il nous a rappelé qu'on ne vit vraiment qu'en participant à la vie
d'un idéal, qui n'est pas un rêve, mais une réalité agissante en chacun de nous, et
plus grande que nous, plus durable que notre personnalité éphémère. C'est ce qu'il
y a d'éternel dans l'humanité. Il n'y a que cela qui compte, le reste est fumée. Et
Albéric Deswarte ne cessera pas d'incarner cela dans nos âmes.

1928
aant.

La manifestation Pirenne

Eminent Collègue, très honoré Maître, et permettez-moi de dire: mon cher Pirenne,
- je me crois autorisé à vous appeler ainsi, car vous m'avez toujours traité avec
douceur, et même un jour que je craignais de vous avoir déplu par je ne sais quelle
idée peut-être étourdie, vous m'avez rassuré en me disant: ‘Mais non, mais non:
vous, vous n'êtes pas une brute!’ Comme je connais vos façons de vous exprimer,
j'ai considéré cela comme une marque spéciale de sympathie, dont je garde le
précieux souvenir.
Donc, mon cher Pirenne, quoique je représente ici l'Université de Gand, il m'est
bien difficile, vous le voyez, de donner à mon discours une allure officielle.
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D'abord, parce que c'est vous et que cela ne répondrait pas à votre nature. Et puis,
parce que je veux que vous sentiez la sincérité de mes paroles. Et enfin, parce que
malgré tout le respect admiratif que nous avons pour vous, nous ne pouvons pas
le séparer de cette affection que vous portent tous vos collègues indistinctement,
affection dont l'expression la plus vraie est aussi la plus simple. Dans la vie courante,
on ne peut pas vous dire ces choses-là, parce que vous êtes un grand homme et
qu'on a le sentiment des distances. Mais ici, l'occasion m'est offerte, et j'en suis
bien heureux, de proclamer sans ambages combien nous vous aimons. Car vous
n'êtes pas seulement un grand homme: vous êtes un Homme, avec H majuscule,
et dans la plus large et la plus haute acception du mot. Vous êtes tel que même
ceux qui ne partageaient pas vos idées et discutaient avec vous se sentaient
pourtant, à chaque fois, plus près de vous. Ce qui sépare les gens, ce n'est pas
tant leurs opinions, leurs croyances, c'est la façon dont ils croient. Vous, vous êtes
ainsi fait qu'on voudrait croire tout ce que vous croyez. Nous vous aimons pour votre
si généreuse ouverture d'esprit, et pour cette admirable vitalité qui émane de vous,
qui crée sans cesse de la vie autour de vous, et de l'optimisme, même aux heures
sombres.
Je vous apporte le salut de cette université à laquelle vous avez donné la plus
grande part de votre vie, que vous avez glorieusement illustrée pendant une couple
de générations, et dont vous fûtes vraiment le Flambeau, cette université qui vous
a vu partir, croyez-moi, avec grande tristesse, et où j'ai toujours l'impression qu'elle
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est pleine de votre absence. Heureusement, en dehors de votre souvenir, il y
est resté quelque chose de vous: vos leçons y éveillaient l'enthousiasme, et nous
tenons à vous remercier de nous avoir donné des disciples qui suivent et perpétuent
vos méthodes.
C'est au cours de votre enseignement à l'Université de Gand, que vous avez
édifié cette Histoire de Belgique, qui compte parmi les oeuvres historiques les plus
imposantes de notre temps. La base de la pyramide était solidement et largement
établie: quel bonheur que vous ayez pu la construire jusqu'au sommet! Nous avons
vu grandir ce monument, d'assise en assise. Je vous loue, soucieux comme vous
l'êtes du détail exact, d'avoir donné l'exemple d'une aussi puissante synthèse. Je
vous loue d'avoir osé vous inspirer carrément d'une idée directrice, - les historiens
qui se défendent de le faire sont dupes d'une illusion: ils subissent, eux, sans s'en
douter, les idées des autres, et comme ces idées inconscientes sont généralement
amorphes, elles suffisent à troubler leur prétendue objectivité, mais sont incapables
de les mener à aucune découverte de quelque importance. Je vous loue d'avoir
montré que le génie historique ne peut pas se passer d'une certaine imagination
divinatrice. Je vous loue encore parce que, de tous les hommes qui aient jamais
tenu une plume dans ce pays, vous êtes celui qui avez infiniment plus que tout autre
contribué à créer une conscience belge, non pas ce nationalisme romantique qui
s'enferme dans des contours strictement définis, mais cette conscience raisonnée
qui nous fait sentir le caractère nécessaire de notre union, - de notre union dans ce
pays, petit par le territoire, mais comparable
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aux plus grands par la vanité de pas mal de ses querelles intestines. Je vous
loue enfin pour cette suprême leçon que vous nous proposez: une vie tout entière
donnée à un idéal. Un idéal, j'entends l'attachement à certaines valeurs spirituelles
qui font la noblesse même de l'humanité, c'est après tout la seule réalité qui compte,
celle qui nous prolonge bien au-delà de nous-mêmes. Vous, vous pouvez être
assuré de votre prolongement indéfini! Il n'y a pas de raison pour que vous ne
deveniez pas centenaire: mais après ce nombre x d'années qui sont encore dévolues
à votre inlassable activité, votre oeuvre, votre pensée, votre âme susciteront toujours
de la vie haute et belle. Mesdames et Messieurs, je vous convie à boire à l'avenir
de notre grand et cher Henri Pirenne! ‘Lang mag hij leven!’ Vivat, crescat, floreat,
proficiat, prosit, ad multos annos, ad fundum!

1932
aant.

Manifestation Léon Leclère

Très honoré maître et Cher ami,
On m'a prié de dire ici quelques mots au nom de vos anciens élèves, et je suis
heureux de pouvoir me réclamer de ce titre. Je suis même le plus ancien de vos
étudiants en histoire. J'ai assisté à vos débuts à l'Université, il y a quelque
quarante-cinq ans. Il est curieux de constater à quel point la perspective peut
changer: à cette époque, il me semblait qu'il y eût entre nous une grande différence
d'âge; mais à mesure que nous avançons dans...
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la maturité, cette différence va s'atténuant, jusqu'à devenir maintenant presque
insignifiante. Exemple de la relativité du temps! Si j'en parle, c'est pour indiquer
qu'alors déjà, quoique à nos yeux de tout jeunes étudiants vous fussiez un vénérable
monsieur d'environ 25 ans, nous nous sentions tout de même très près de vous. Et
ceci était dû en premier lieu au dévouement que vous mettiez à nous guider, et à
cette bonté active qui n'a jamais manqué de vous attirer l'affection de vos élèves, bonté active dont je profitais spécialement au moment de l'examen. Il était impossible
de ne pas vous aimer, même quand vous faisiez votre cours de diplomatique, par
certains après-midi accablants d'été. Il n'était pas amusant, le cours de diplomatique,
mais ce n'était pas votre faute: cette manière n'a rien de frivole et ne pousse guère
à l'ébaudissement. Mais, je m'en étonne moi-même, j'en ai retenu quelque chose,
ce qui prouve la clarté de vos exposés. Et je n'oublie pas votre cours de paléographie,
qui m'a aussi rendu de grands services: il m'a permis entre autres de lire certaines
lettres de Camille Huysmans que lui-même ne parvenait plus à déchiffrer. Vous
voyez combien j'ai profité de vos leçons. J'ai l'air de plaisanter, mon cher Leclère,
mais croyez que ce n'est que par une espèce de pudeur, de crainte de sembler faire
de l'éloquence et de me laisser aller à des phrases sentimentales, auxquelles je
serais porté naturellement si je devais vous dire toute la profonde gratitude et j'ose
ajouter l'indéfectible amitié qui lie à vous, sans exception, vos anciens élèves. Vous
n'avez d'ailleurs jamais cessé de les aider, plus tard, comme ils n'ont jamais cessé
de recourir à votre
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érudition et à votre inlassable obligeance. A ce propos, on peut modifier le mot
du fabuliste et affirmer: Notre ami, c'est notre maître! Que dirais-je encore? Vous
nous avez donné un bel et grand exemple, et pour me résumer, permettez-moi de
vous serrer simplement les mains: c'est la façon la plus directe de vous remercier.

1936
aant.

Auguste Michot

Nous nous étions rencontrés à Coxyde, il y a quelque seize ans. Plage peu
fréquentée, en ce temps-là: ce petit monde me sembla graviter autour de la cordialité
généreusement expansive d'Auguste Michot. Nous fraternisâmes, parce que nous
nous sentions tous deux, à ce moment, l'humeur d'écoliers en vacances. Mais je
fus pris par sa nature si ouverte et nous devînmes tout de suite de très bons amis.
Mais - chose si rare qu'elle vaut d'être glorifiée! - rien n'est jamais venu modifier
l'impression que j'en eus dès le premier jour. C'est encore la dominante de l'image
que je garde de lui, et que la mort, hélas! a faite définitive: un coeur d'or, un regard
clair, une main tendue, une bonté toujours prête à se donner. Sans aucune fadeur,
d'ailleurs: bonté un peu cavalière, et d'un dévouement entier; rien ne le décourageait
d'obliger les gens jusqu'au bout. Sous la brusquerie affable de l'ancien officier et la
joyeuse fantaisie de l'ancien étudiant, - au fond, il ne cessa jamais de l'être, - on
découvrait vite une âme très
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sensible, un peu aventureuse parfois, restée en cela aussi extraordinairement jeune,
mettant avec un optimisme confiant son emprise sur choses et gens qui semblaient
concorder avec ses illusions: il avait cette faculté d'être ‘en sympathie’ avec la vie
aux mille visages changeants. Il aimait d'une franche et solide amitié - c'est le terme
exact, - tout ce qui avait au moins un bon côté: l'élève formé par lui, le domestique
qui le servait, l'hôtelier qui le logeait, un chien, un objet d'art, un livre, un paysage...
Et spécialement tout ce qui le rattachait à son milieu ‘patrial’, et avec quelle
charmante partialité, tout ce qui lui rappelait Bruges! Cela, c'était vraiment une partie
de son âme, à quoi l'on ne pouvait toucher. Il avait la religion émue du souvenir.
Rien ne l'‘emballait’ comme la jeune littérature flamande, et les plus antiques
plaisanteries sur la ‘moedertaal’ ou le mouvement flamand pouvaient encore
l'offenser. Pardonnez-moi cette expression d'une sentimentalité discrète et si vraie
malgré tout: il aimait sa langue comme on aime sa mère. Sans jouer un rôle bien
actif dans le mouvement flamand, il était toujours prêt à le défendre de tout son
coeur. Il souffrit beaucoup, pendant la guerre, des menées activistes qui répugnaient
si profondément à son honnêteté, et, après la guerre, de cette réaction qui tendait
à englober dans le même mépris les activistes et les partisans loyaux du mouvement
flamand.
Que vous dirais-je encore? J'ai bien des souvenirs, de causeries le long des
routes, de petites fêtes où il se montrait si franchement ‘gosse’ malgré les soucis
qui l'assaillaient parfois. Tout ce que je retrouve accuse
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les mêmes traits. C'était une nature entière. Je suis heureux que vous vous disposiez
à dessiner de lui une image qui le perpétuera parmi ceux qui n'ont pas eu la chance
de l'aimer autant que moi.

1921
aant.

In memoriam Fr. Franck

Verschillende soorten van Maecenassen heb ik in mijn leven ontmoet, o.m. den
kinderlijk-protsenden, den speculerenden en den zuinigen... Ik heb slechts één man
gekend, Frans Franck, die zo discreet, en stelselmatig zelfs op den achtergrond
verscholen, overal en voortdurend de zaak van de hogere cultuur bevorderde, - van
in die verre Van Nu en Straks-dagen, toen hij ‘de Kapel’ inrichtte om het werkersvolk
in voeling te brengen met de wereld van den geest, tot dat hij de ziel werd van de
‘Nieuwe Concerten’ en ‘Kunst van Heden’ en bewees, hoe zelden dat ook mogelijk
blijkt, dat men gemoedelijk-goedhartig zijn kan, en toch juist weten wat er te doen
valt, dat men én verstandig zijn kan én kunstzinnig én te gelijk practisch zoals alleen
een echt idealist dat vermag. In de ondankbare rol van ‘beschermer der kunst’ wist
hij steeds in de eerste plaats een zuiver mens te zijn en - waarmee alles gezegd is
- een kameraad.

1993
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Hommage à Emile Francqui

Messieurs,
Je suis confus d'être appelé à présider cette séance et de me trouver ici à la place
qu'a occupée la grande figure d'Emile Francqui. Son ombre nous domine. On voudrait
ne pas rompre le silence dont cette mort nous enveloppe. Mais il faut que nous
disions encore la reconnaissance infinie que nous devons à celui que nous pleurons.
Je crois que les mots les plus simples sont également ceux qui rendent le mieux
notre chagrin. Notre chagrin! Car cet homme si énergique et volontaire, cet homme
puissant et qui passait pour redoutable, nous ne l'avons pas seulement admiré, je
puis dire que nous l'avons aimé. C'était un homme.
Il ne m'est pas possible d'évoquer ici comme il conviendrait cette vie si pleine et
prodigieusement active, toujours orientée aux heures décisives vers la grandeur de
la patrie. Dès l'âge de 22 ans, quand il partit pour le Congo, Emile Francqui s'affirmait
un chef, un réalisateur. Il prospecta le Katanga, assura définitivement l'autorité de
l'Etat Indépendant sur ce territoire immense. Appelé en 1893 au commandement
du Haut-Ouellé et du Nil, au moment de la campagne anti-esclavagiste, il gagna la
bataille d'Egaru, fait capital, car il opposa dans cette partie du monde une barrière
aux invasions de l'Islam. En Chine, il fit attribuer à la Belgique d'importantes
concessions de chemins de fer et développa considérablement nos relations
économiques avec l'Extrême-Orient. Pendant la guerre, il sut arracher notre pays
piétiné à l'effroyable détresse qui le menaçait.
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Lodewijk de Raet

Alberik Deswarte
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Camiel Huysmans
Portret vervaardigd door Baron I. Opsomer ter gelegenheid van de huldiging van Camiel
Huysmans in 1928
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Puis il défendit avec une autorité victorieuse, à plusieurs reprises et non pas
seulement comme ministre, les intérêts essentiels de la Belgique dans le domaine
financier. Mais ici je dois rappeler surtout le rôle inégalé qu'il joua dans notre
relèvement intellectuel. Quoi de plus beau que d'y avoir songé, avec la lucidité qui
le caractérisait, dès le début de 1916, au plus fort de la tourmente! C'est alors qu'il
jeta les bases de la Fondation Universitaire. Grâce à lui, après la guerre, l'oeuvre
formidable de l'aide à la science se développa dans toute son ampleur: création
des patrimoines de nos instituts d'enseignement supérieur, création, à l'appel du
Roi Albert, du Fonds National de la Recherche Scientifique, Fondation Hoover pour
le développement de nos deux universités libres, Fondation Francqui, Fondation
Nationale du Cancer, Institut de Médecine tropicale Prince Léopold... Un mot suffira:
nous lui devons tout, il a littéralement sauvé l'activité scientifique de notre pays. Je
me sens impuissant à dire l'étendue de la perte que nous venons de subir. Nous
ne pouvons que nous incliner, dans un sentiment de vénération recueillie et
douloureuse, et nous efforcer de rester fidèles, par notre travail, à l'impérissable
souvenir d'Emile Francqui.
Permettez-moi d'ajouter que le Roi a fait appeler avant-hier notre Directeur, M.
Jean Willems, et a bien voulu l'entretenir de la situation créée au sein des quatre
Fondations scientifiques par la cruelle disparition d'Emile Francqui. Le Roi a donné
par là une nouvelle marque de l'intérêt particulièrement vif qu'il prend à tout ce qui
touche la vie de ces institutions. Il convient
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de saluer avec gratitude ce témoignage de sympathie auquel le monde académique
ne peut manquer d'être profondément sensible.

1935
aant.

Toespraak huldebetoging J.F. Heymans

Geachte Vergadering,
Waarde en Vereerde Collega Heymans,
Dat ik het voorrecht geniet, U op dezen heuglijken dag uit name van de Universiteit
hulde te brengen, dat vervult me met blijdschap en fierheid. Ik ben wel volkomen
onbevoegd om de uitgebreidheid te meten van de vorderingen die de wetenschap
U te danken heeft, maar uw faam als geleerde is van dien aard, dat ook de
verafstaande leek beseffen kan, wat uw werk betekent en uw leven, geheel ten
dienste gesteld van het wetenschappelijk ideaal. Want dit voorbeeld hebt U gegeven:
dat U na uw promotie als doctor in de geneeskunde onmiddellijk den weg van de
belangloze navorsing zijt opgegaan en, bekroond in den Universitairen Wedstrijd,
tweemaal bekroond in den Wedstrijd voor de reisbeurzen, U gedurende vijf jaren
nog volmaken gingt in Frankrijk, Italië, Duitsland, Oostenrijk, Hongarije, Rusland,
Engeland en de Verenigde Staten. Dat ware voldoende om te erkennen, aan welke
grote roeping U gehoorzaamd hebt, zelfs indien men niet vernomen had van de
vele onderscheidingen, die U te beurt vielen
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vanwege het Institut de France, de Belgischie Academie voor Geneeskunde en
verschillende buitenlandse Academiën, terwijl U verder de Vijfjaarlijkse prijs voor
geneeskunde werd toegekend. Het was dan ook voor onze Hogeschool een
ongemeen geluk, dat U, na zes jaren assistentschap te Leuven en te Berlijn, van
1890 af een leerstoel te Gent mocht bekleden. Veertig jaren lang hebt U aan de
Universiteit het beste van U zelf geschonken en haar onderwijs een bizonderen
luister verleend. Waarbij we niet vergeten, dat U, in dien moeilijken tijd, toen hier
met de vervlaamsing een aanvang werd gemaakt, als rector vol schrander inzicht
en vastberaden wil onze Alma Mater onschatbare diensten hebt bewezen. Gelukkig
wie op zulk een loopbaan mag terugzien en daarbij nog over zoveel frisse, kloeke
kracht beschikt! En hoe zouden we dan niet met eerbied en diepe dankbaarheid
voor U buigen! Van die dankbaarheid heeft trouwens ook de regering een blijvend
bewijs willen geven: gedenkende, dat U het Pharmacologisch en Therapeutisch
Instituut der Universiteit inrichtte, heeft zij er voor gezorgd, dat ook bij verdere
geslachten uw naam in ere zou gehouden worden. Ik ben belast U mee te delen,
en hiermee wil ik sluiten, dat een Koninklijk Besluit, gedagtekend 9 Mei, de volgende
schikking inhoudt: Het Instituut voor Pharmacodynamie en Therapie der Universiteit
te Gent zal voortaan genoemd worden: Instituut J.F. Heymans.

1931
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Camiel Huysmans-hulde

Ik voel me gedrongen, vooreerst een woord van dank te richten tot den secretaris
van de Vereniging van Letterkundigen, den heer P. Kenis, die de inrichting van deze
hulde aan Camiel Huysmans met onvolprezen toewijding op zich heeft genomen
en daarbij geen moeite noch tijd gespaard heeft. - We zijn den heer Meeuwissen
erkentelijk, die ons in de gelegenheid gesteld heeft aan alle inschrijvers een
afbeelding van het geschilderd portret te schenken. - En het is me de aangenaamste
plicht onzen heel bizonderen en diepgevoelden dank te betuigen aan de heren
Opsomer en Van Dijck, die in dezen tijd, dat ook de prijzen van kunstwerken
geperequateerd worden, het met een zeer gewaardeerde voorkomendheid mogelijk
hebben gemaakt, dat we Camiel Huysmans zijn geschilderd en zijn getekend portret
mogen aanbieden. Uit name van alle deelnemers verzoek ik Camiel Huysmans die
twee conterfeitsels te willen aanvaarden, als duurzaam blijk van ons aller verering
en warme genegenheid. Zo blijve voor de toekomstige geslachten het beeld bewaard
van den eersten Belgischen minister van Kunsten en Wetenschappen, die
vastberaden en met taaie volharding voor de zaak van de Vlaamse cultuur gewerkt
heeft.
Deze hulde gaat in de eerste plaats uit van de Vereniging van Letterkundigen.
Het is alleen toeval, dat Camiel Huysmans en de Voorzitter van die Vereniging tot
dezelfde partij behoren. In het bestuur zijn alle gezindheden vertegenwoordigd. Dat
zegt genoeg, dat we hier niet den socialist vieren, maar wel den man die in
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een betrekkelijk korte spanne tijds zo ontzaglijk veel heeft gedaan voor het
geestesleven van het land in 't algemeen en van 't Vlaamse volk in 't bizonder.
Het zal sommigen wellicht vreemd lijken, dat het initiatief juist door de Vereniging
van Letterkundigen genomen is. Nu we Camiel Huysmans hier vast hebben, zou
het makkelijk zijn, hem eens op zijn eigen sarcastische wijze die toespraak betaald
te zetten, die hij verleden jaar op het feestmaal van de letterkundigen hield, en
waarin hij poogde, de Vlaamse literatuur baldadig neer te halen. Maar we zijn
edelmoedige mensen. En dat wij juist, de jongens die hij voor den aap heeft willen
houden, hem nu zonder voorbehoud toejuichen, dat is een bewijs te meer van de
onwankelbare en innige sympathie die hij onder ons geniet. We weten wel, dat hij
soms onhebbelijk is uit bedeesdheid, en om den schijn aan te nemen, dat hij zich
door zijn gevoeligheid niet om den tuin laat leiden. We weten, dat hij er enig behagen
in vindt, meer zijn gebreken dan zijn deugden naar buiten te keren. Maar we laten
ons daardoor niet beetnemen en we kennen hem wel beter. We kennen hem als
den man die met zijn geheel wezen een ideaal dient, het dient met zijn brein en met
zijn hart, het dient met zijn onvermoeide bedrijvigheid en verbluffende werkkracht.
En op hoeveel verschillende gebieden! Ik mag daarover niet uitweiden, anderen
zullen zeggen, ieder voor zijn gebied, wat Camiel Huysmans daar verricht heeft, ik
ben alleen de inleider. Maar het wonderbare is toch, dat hij in zich zoveel
specialiteiten verenigt. Het gebeurt niet dikwijls, dat een Minister van Kunsten en
Wetenschappen verstand heeft van wetenschap, het gebeurt nog minder, dat

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 4

790
aant.

hij verstand heeft van kunst. Maar deze heeft verstand van wetenschap en van
onderwijs en van beeldende kunst en van muziek en van literatuur. En daarenboven
is hij in dat alles een man van de praktijk evenals een man van de theorie, klare
geest die overal klaarheid brengt, en doortastende drijfkracht die van zijn ideeën
daden maakt.
En ik wil U zeggen, Camiel, waarom ik U vooral voor een prachtexemplaar van
een mens houd. Dat ge een scherp verstand zijt weet iedereen, maar er lopen er
nog wel anderen van dat soort. Het ware te weinig gezegd. De gave die ik in U prijs
is van kostbaarder waarde: gij hebt niet alleen verstand, gij hebt ook gezond verstand,
en dat is ongemeen zeldzamer. Dat stempelt U tot den uitverkorene onder duizenden
intellectuelen. Maar er is nog iets meer, dat men haast nooit aantreft, en dat van U
een onschatbare uitzondering maakt: gij verenigt gezond verstand met fantasie, die fantasie, waardoor ge als spelend altijd uw evenwicht weet te behouden, die
fantasie waarmee ge bij uw meest ernstige daden toch altijd schijnt te dansen,
jongste incarnatie van den Vlaamsen scharlaken Thyl, te dansen boven het hoofd
van alle droge pieten, schoolvossen, muggezifters, pezewevers en andere
azijndistillateurs. Wees daarvoor geprezen!
Ik wens nog een enkel woord te zeggen. Het zijn niet alleen Vlamingen die hier
zitten en U toejuichen, maar het is toch zo natuurlijk, dat ik nadruk leg op hetgeen
gij gedaan hebt voor de Vlaamse cultuur. Er is een deel van uw werk waar ik niet
bizonder gaarne over praat, want ten slotte is het toch vernederend
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voor ons, als we een Belgischen minister moeten verheerlijken omdat hij gestreefd
heeft naar eerlijke toepassing van de bestaande taalwetten. Wie de toestanden kent
zal toch erkennen, dat daartoe een niet geringe moed nodig was. - Maar gij hebt
gelukkiglijk meer gedaan: door uw hervormingen op het gebied van het middelbaar
onderwijs hebt ge het franskiljonisme in Vlaanderen een gevoeligen knak gegeven.
En het kan niet luid genoeg gezegd worden: moest men raken aan datgene wat gij
daar volbracht hebt, dan zou heel het Vlaamse land opstaan, en breken wie aan
uw werk tornen wou. Want met de Walen kunnen we praten, en dan kunnen we ons
best met hen verstaan, maar met de Vlaamse franskiljons valt er niet meer te
redeneren, we zijn zo naïef niet meer, we weten dat we ze alleen door onze macht
zullen onschadelijk maken. En het is niet de minste verdienste van U, dat gij ons in
dat opzicht meer vertrouwen gegeven hebt.
De Vlamingen danken U en Vlaanderen is trots op U. - We zijn de romantiek
ontgroeid, maar als we zeggen: Vlaanderen, Moeder Vlaanderen, dan schamen we
ons niet om de ontroering die dat woord in ons wekt. Het is voor ons het opgaan in
een hogere werkelijkheid, die groter is dan elk van ons zelf, die veel langer zal duren
dan onze voorbijgaande persoontjes, het gezamenlijke bewustzijn dat ons tot elkaar
bindt, de droom van ons leven waarin we allen elkaar herkennen. Gij die er voor
gewerkt hebt, zijt er heden het symbool van. En ge moogt blij zijn, wij allen zijn blij,
te zien hoe Vlamingen en Walen, katholieken, socialisten, liberalen, fronters en
partijlozen vandaag rondom U geschaard staan,
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en hoe de Vlamingen rondom U hun onderlinge meningsgeschillen vergeten om
alleen de eenheid van hun ideaal te voelen, en hoe allen, allen, in U den geest eren
die toch eens zal zegevieren over domheidsmacht en lafheid van gemoed. Als ik
mijn glas hef en van ganser harte op U drink, Camiel Huysmans, dan drink ik meteen
op de eendracht van alle mensen van goeden wil. Ad multos annos! Vivat, crescat,
floreat, proficiat, prosit, ad fundum!

1928
aant.

Frans Daels

Dames en Heren,
Ik kan me niet meer inhouden, ik moet volstrekt en onmiddellijk een heildronk
instellen op Frans Daels. Ik zeg niet Dr. Daels, ik zeg niet Prof. Daels, ik zeg Frans
Daels: want wat zijn zijn titels naast dien naam, den naam van een Mens, dien we
vereren. Ik weet wel, dat hij een van de grote lichten der Vlaamse Universiteit is,
dat hij die Universiteit een bizonderen luister bijzet, niet het minst door de faam, die
hij in het buitenland verwerven mocht, al is hij in ons gezegend België nog geen lid
van de Académie de Médecine, Daar zit wel een Daels in, maar dat is de onze niet.
Ik weet ook wel, dat hij van een groot deel van deze Congressen de spil geweest
is, en we hem daarvoor bizonder dankbaar moeten zijn. En ze hebben me ook
verteld, dat hij zo pas 50 jaar geworden is, en dat hij daarvoor ook, naar
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het schijnt, ongemenen lof verdient, wellicht omdat het een kunst is, 50 jaar te
worden, als men zo wild met auto's weet om te gaan. Maar dat alles is me slechts
een voorwendsel, om hem nu eens zonder omwegen te zeggen, hoezeer wij in hem
den Mens liefhebben en den Man. Den Mens met het gouden hart, den Man met
den onversaagden moed, die altijd recht door zee steekt, en het wilskrachtig
doorzettingsvermogen. Den Man, die niet alleen door alle vroedvrouwen, maar door
alle vroede vrouwen en mannen van Vlaanderland op de handen wordt gedragen.
Den Man, wiens hele leven staat in den dienst van zijn volk, en die ten volle het
genot mag smaken, door de laatste Mohicanen van de fransdolheid wegens zijn
stalen overtuiging verguisd te worden, - maar ook het grote genot, met al zijn krachten
een ideaal te dienen. Het woord ideaal is een beetje versleten, maar hij weet wel
wat ik bedoel: de verknochtheid aan sommige geestelijke waarden, die de adel van
het mensdom zijn. Dat is ten slotte de enige werkelijkheid, die het leven levenswaard
maakt, - want ook de enige, die ons hier op aarde langer laat duren dan ons
voorbijgaand individu. Frans Daels, als ik dit glas te uwer ere hef, dan drink ik meteen
op de toekomst van uw daad. Dames en Heren, lang zal hij leven, - lang zal hij leven
in de gloria!

1932
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H.D. van Broekhuizen

Ik houd het voor een bizondere eer, dat me als voorzitter van de Vereniging van
Letterkundigen en als voorzitter van het Gezelle-Comité het voorrecht gegund wordt,
U op mijn beurt in ons midden te mogen begroeten.
Het is nooit zonder enige ontroering dat we voor een vertegenwoordiger komen
te staan van dat stamverwante volk in Zuid-Afrika, dat met zulk een onwrikbaren
moed - waarbij uw aandeel door ons niet vergeten wordt - den strijd voor zijn vrijheid
heeft gestreden en den strijd voor zijn taal, ten slotte ook ónze taal, het volk dat ons
niet alleen het voorbeeld van zoveel helden heeft voorgehouden, maar de
Nederlandse letterkunst met onder meer een Jan Celliers, een du Toit, een Malherbe
verrijkt heeft.
Zij zijn van hetzelfde bloed als wij, wij voelen in hun verzen ons eigen hart kloppen.
Wij hoeven dan ook geen toevlucht te nemen tot rhetorische wendingen om de
wenselijkheid van nog nauwere aaneensluiting der geesten te bepleiten: dat we de
hartelijke kennismaking zoveel mogelijk willen uitbreiden, ligt in de natuurlijke lijn
van ons en van uw volksleven.
Wij weten trouwens, en zijn U daar dankbaar voor, hoe U, Excellentie, een
beproefd vriend der Vlamingen zijt, en hun beweging metterdaad hebt bijgestaan.
En dat wij U met onzen Guido Gezelle ook wat van waarde hebben geschonken,
dat niet in onvruchtbare aarde is gevallen, dat geeft ons de zekerheid, dat
samenwerking hier geen ijdel woord is.
Wij herinneren ons, met een bizondere erkentelijkheid,
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hoe op de Gezelle-feesten van 1930 de Johannesburgse hoogleraar van den
Heever bereid werd gevonden het woord te voeren, en welken indruk daar de brieven
maakten, ter gelegenheid van dat huldebetoon door Celliers en du Toit gezonden.
Daarom zij het me veroorloofd, U, uit name van het Gezelle Comité een exemplaar
aan te bieden van de volledige werken van onzen groten priester-dichter, - die
volledige werken zijnde hier verzinnebeeld door een enkel deel, daar de andere
reeds ten uwen huize werden bezorgd, - mede met de bloemlezing Uit die Gedigte
door uw landgenoot van den Heever samengesteld en zo kunstzinnig ingeleid. Wij
verzoeken U, dit te beschouwen als een symbolisch blijk van onze verering, en laat
me maar zo vrij zijn te zeggen, van onze broederlijke genegenheid.

1939
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Letterkundigen
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Isidoor Teirlinck

De romanschrijver, die den weg baande voor het Vlaams realisme, de schrandere
taalkundige, de gelukkige ‘vossenjager’, de folklorist, die van de schouderen opwaarts
nog uitsteekt boven al de jongere vakgenoten: dat zijn slechts enkele van de
verscheiden aspecten, die voor mij samensmelten in het beeld van den ongebogen
werker, den Mens met het hart altijd vol moedige toewijding: Isidoor Teirlinck.

1931

aant.

Aan Willem Kloos

Er is geen Hollands dichter waar wij hier in Vlaanderen met meer verering en liefde
naar opgezien hebben, van in den tijd dat we, schooljongens nog, al uw verzen uit
De Nieuwe Gids overschreven om die als een kostbaar bezit mee te dragen. Want
geen, geloof ik, heeft in dezelfde mate het ‘accent’, dat onbepaalbare, waaraan het
diep menselijke van de stem erkend wordt en dat u onmiddellijk aangrijpt.

1929
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Lodewijk van Deyssel

Al heb ik meermalen het geluk gehad, met Van Deyssel om te gaan, nooit heeft dat
iets gewijzigd aan den fellen indruk dien ik, twintigjarige, van hem ontving, toen hij
me voor het eerst verscheen, met zijn caesars-voorhoofd en zijn sacerdotale
kinnebak, en ik enkele dagen met hem mocht doorbrengen. Het was op een tijdstip,
dat hij zich in zijn voorname beminnelijkheid bizonder mededeelzaam betoonde,
met de frisse openheid van een herstellende, aan zware wederwaardigheden pas
ontworsteld. Wat me toen als later het meest getroffen heeft, is het bij uitstek
positieve van zijn wezen: die doordringende liefde voor het leven, die door het leven
toch niet voldaan kan worden, - ‘het helaas prachtige leven’, zoals hij het eens naar
aanleiding van Rembrandt's Joodse Bruidje schreef.
(Om maar terloops op een sympathieke kleinigheid te wijzen: zelfs over de mensen
die met hem overhoop lagen heeft hij me nooit dan met waardering gesproken, hij hield in alles altijd rekening met het betrekkelijk goede.)
Die drang naar voortdurend ruimere en diepere bemachtiging verklaart de toch
zo duidelijke eenheid van zijn werk. Men houde het voor een teken van verering,
dat ik zelfs niet trachten wil, het wonder van een geestesbedrijvigheid zo rijk aan
bewegingen thans ‘samen te vatten’: ter gelegenheid van Van Deyssel's zestigsten
verjaardag wens ik alleen dankbaar in hem den grootsten Bevrijder van ons
kunstenaarsgeslacht te begroeten, den Nederlandsen schrijver die ons met het
meest genialiteit
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het hoogste Heroïsme heeft geopenbaard, niet zozeer door de afgeslotenheid
van het bereikte als door het dynamische van het bloedwarme en bezielde verlangen.
Dat hij daardoor aan het Woord het goddelijke scheppingsvermogen teruggaf, is
slechts zijn meest glorieuze zege.

1924
Wat zou ik in dit korte bestek over L. van Deyssel kunnen zeggen, dat niet dikwijls
al gezegd is? Laat me dan maar - wat me op mijn leeftijd toch niet kwalijk zal
genomen worden, - een persoonlijke herinnering even ophalen. Deze is van belang
voor mij, door dat ze mijn opvatting van Van Deyssel's werk steeds gekleurd heeft.
Ik was pas éénentwintig toen hij me eens kwam opzoeken; een week lang mocht
ik toen elken dag met hem omgaan. Hij stond voor mij reeds in het licht der legende,
als ‘held der Literatuur’, en eerst durfde ik haast niet spreken. Maar in dien man met
den pontifikalen heerserskop ontdekte ik weldra tot mijn verwondering heel wat
anders dan het ‘personage’ dat ik me voorgesteld had. Hij had juist een ziekte
doorgemaakt, in de Ardennen, trad voor het eerst weer uit zijn eenzaamheid, en
terwijl hij met een bijna kinderlijk genot alle leven rondom zich met zijn ogen opzoog,
bleek hij een bizonder mededeelzaam mens, die tegenover den kleinen jongen die
ik was zich zelf gaf, met die hem natuurlijke elegantie, beminnelijk en eenvoudig
oprecht. Sedertdien heb ik niets meer van hem kunnen lezen, zonder in het werk
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van den ontzaglijken en niet het minst door zijn analytische scherpte verbazenden
‘kunstenaar’, altijd het warme accent van den ‘mens’ te horen. Wellicht is het
daardoor in de eerste plaats, dat hij de Vlaamse schrijvers zo lief geworden is. Tot
in zijn rustigste bespiegelingen voelen we het dynamische van zijn ziel, - en van de
toekomst die aan dat dynamische beschoren is, zien we nog niet het eind.

1934
In den wordingstijd van ‘Van Nu en Straks’ ging de niet karig gemeten bewondering
van de jonge Vlamingen. naar verscheiden Nieuwe-Gidsers, maar hun liefde vooral
tot die twee, wier stem het heerlijkst klonk van warm bewogen menselijkheid, Willem
Kloos en Lodewijk van Deyssel: op die liefde hebben zoveel jaren geen vat gehad,
- zij groeide slechts tot klaarder bewustheid.
Hoe door-en-door Hollands Van Deyssel gelukkiglijk ook is, nooit konden wij
Vlamingen in hem iets speuren van een grens, die er tussen Noord en Zuid liggen
zou. Trouwens, van meet af betoonde hij zich een vriend, en verraste ons telkens
weer met een deugd, die we in hem niet vermoed hadden: een beminnelijke
toegevendheid!
Maar dat lijkt tenslotte nog bijzaak, naast al, wat hij ons geschonken heeft, - als
hersmeder van Nederland's taal, als hartstochtelijk schepper en scherpzinnig
ontleder; en niet het minst door die grote les: hoe men zijn ziel vrijvecht, om die
vatbaar te maken voor een inniger ‘gheesteleke brulocht’ met het zijnde, - en hoe
men
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den moed kan hebben, in dezen tijd te leven voor de kunst, met het brandend geloof
in haar opperheerschappij.

1939
aant.

Hugo Verriest

Eerwaarde Heer Verriest,
Laat uw blijde blikken over die ontelbare menigte gaan: zie, heden is het hoogtijd
in Vlaanderen, heden breekt het gejubel uit Vlaanderen los, om een macht te
huldigen, waar niemand meer tegen in kan: de macht der schoonheid, die uit uw
geheel leven straalt, - de schoonheid van het volgroeide Vlaamse wezen, de
schoonheid van het zegevierende Vlaamse woord.
Zijn er die niet gaarne meejuichen, omdat ze 't Vlaamse volk klein willen houden:
ze durven er niet openlijk meer voor uitkomen, en er is op dezen dag zelfs geen
plaats meer voor een bittere herinnering, (zij verdwijnt als een dampje voor de zon),
zo hoog is de vreugd die ons hier verenigt, zo helder brandt in ons de bewondering,
de erkentelijkheid, de liefde en de trots. Hugo Verriest, mocht het van een anderen
groten Vlaming heten: Hij leerde zijn volk lezen, - van U getuigen we: Hij leerde zijn
volk schoon zijn.
Gij zijt het zuiverste beeld van de levenskracht, waardoor Vlaanderen weer tot
schoonheid opgroeit.
Dit land was het toneel van een aangrijpend drama: datgene waarmee een volk
ziet, waarmee het denkt, zijn
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taal, lag onderdrukt, versmacht. Maar gij hielpt de boodschap van uw meester
Guido Gezelle verspreiden: uw wijsheid was, het Vlaamse wezen met het Vlaamse
woord uit U te laten bloeien, natuurlijk en volmaakt, zodat allen zagen dat het schoon
was, en hun eigen schoonheid ontdekten, - gij hebt hun geleerd, wat een geluk het
is zichzelf getrouw, vrij en gezond, in Gods heerlijke lucht, tot een echt mens, tot
een schoon mens te worden, - sedert een halve eeuw bijna hebt gij met de melodie
uwer taal overal het blijde leven opgewekt, in de eenvoudigsten zowel als in hen,
die zich het meest ontwikkeld waanden, het leven dat diep in iederen mens den dag
afwacht, dat het in gedachte en kunst mag openbloesemen. Gij hebt het opgewekt
in Albrecht Rodenbach, en het zij ons enig leed vandaag, dat hijzelf, uw geniaal
kind, hier niet staat om U nog te danken... Maar zie, aan hele geslachten hebt gij
uw waarheid gebracht, en niets hebt gij ons gegeven, dan onder den vorm der
schoonheid. Want in iederen volzin hebt gij ons Uzelven gegeven, die eenheid van
een edel gemoed en een fijn-sterken geest, waarin alles natuur is, en kunst tegelijk,
zo verschijnt ge ons als het beeld van de hogere cultuur, die we voor ons volk
dromen.
En daarom zijn we hier nu broederlijk vereend: de dichters en de schrijvers, die
met woorden geest maken, de kunstenaars - niet alleen die van uw eigen Vlaamse
land: zij zijn gekomen van overal waar Nederlandse taal klinkt, en de besten uit
Holland zijn hier, en naast hen staat heel het denkend Vlaanderen, zonder
onderscheid van geloof of politieke mening, en al wie voor de Vlaamse toekomst
strijdt, en het volk-zelf, waar alle
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kracht uit komt, - het volk van te lande en het volk uit de stad, de mannen van
de ploeg en de mannen van den hamer en de mannen van de pen, en ziet ge al die
ogen, die duizenden ogen die met dankbare ontroering U tegenblinken: bedenk het
wel, er is geen enkele onder die mensen, dien gij niet de vreugde van een schoonheid
gebracht hebt, geen enkele dien ge niet gesterkt hebt en opgebeurd, geen enkele,
wien ge niet het voorhoofd hebt opgeklaard. Op dit ogenblik spreekt eenzelfde ideaal
uit hen allen. Hugo Verriest, gij hebt ons zo dikwijls op het hart gedrukt: Ons volk
moet herleven. Welnu, onze beurt is 't U te zeggen: Kijk naar uw werk, en wees
gelukkig, daar staat het: het is herleefd, en het roept U toe: het is niet waar, dat het
woord vervliegt. Wat gij in ons hebt gelegd zal nooit meer ten onder gaan, het is
schoonheid waar altijd nieuwe schoonheid uit oprijst, en geen macht ter wereld kan
dien groei ooit tegenhouden, - wíj zullen vergaan, maar die schoonheid blijft, zoals
het zaad waarvan de dichter zingt: O Zaad, dat zegeviert, na de eeuwen...
Veroorloof mij, Eerwaarde Heer Verriest, in opdracht der Vereniging van
Letterkundigen, die het plan van dit huldebetoon opvatte, en namens al uw
vereerders, U dit geringe blijk van onze liefde te overhandigen: een boek, waardoor
we 't wonder van uw woord nog meer hopen te verspreiden, - een beeltenis, die
helaas niet tijdig voltooid kon worden, maar U weldra, in brons gegoten, een
duurzamer herinnering aan dit feest zal zijn. En geve de Macht, die meer is dan alle
menselijke wil, dat gij nog lange jaren gespaard blijft, en dat uw werk duizendvoudig
gedije, tot heil van Vlaanderen.
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Wij beloven U, dat we met al de krachten die in ons zijn, uw voorbeeld zullen getrouw
blijven.

1913
aant.

Bij het overlijden van Pol de Mont

Jong zijn is in voeling blijven met het hart der dingen: weinige mensen hebben me
in dezelfde mate als Pol de Mont dien indruk van jeugd gegeven. Hij was in alles
en altijd leven, dat voortdurend rondom zich leven wekte. Maar wat lijken onze
woorden toch weinig, in de grote stilte die door zulk een dood plots verbreid wordt!

1931
aant.

Emile Verhaeren

Sire, Madame,
Mesdames et Messieurs,
On m'a prié de parler ici au nom des écrivains de langue flamande. Je le sens
bien: la mémoire d'un poète tel que Verhaeren vit au fond de nous et peut se passer
de discours. Lui-même m'a dit un jour, en termes plutôt rudes, son aversion des
oraisons funèbres. Mais j'ai pourtant une raison de parler: je crois qu'il convenait,
ici, d'affirmer l'unanimité de l'élan qui glorifie Verhaeren, il convenait de dire quelle
ferveur, devant lui, unit la
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voix flamande et la voix française de la Belgique. Nous réalisons en lui cette
solidarité nécessaire de tous les ouvriers de la pensée, quel que soit le langage
dont ils usent. S'il n'y avait que ma parole pour le prouver, ce serait peu; mais je
puis vous signaler un fait: l'étude la plus pénétrante, la plus ‘fraternelle’ que je
connaisse sur Verhaeren est d'un poète flamand, Karel Van de Woestijne.
Et quoi de plus naturel? Verhaeren a tiré sa sève la plus chaude de la terre
flamande, il a chanté ‘toute la Flandre’ avec un amour égal à celui de cet autre très
grand poète de chez nous, Guido Gezelle, et avec ce que j'appellerais une violence
de tendresse qui n'appartient qu'à lui; ses vers ont le mouvement de nos plaines et
de nos ciels; il a exprimé certains caractères de la race, je ne dirai pas de façon
plus subtile ou plus complète, mais certainement avec un relief plus intense que
n'importe quel poète flamand.
Oh! vous voudrez bien m'accorder ceci, qui est raisonnable: notre amour même
pour Verhaeren nous donne parfaitement le droit de regretter parfois que son verbe
ne puisse imprégner la masse de ce peuple, le sien, celui qui lui était le plus proche,
et fait pour le sentir le plus profondément. Mais certains blâment Verhaeren de
n'avoir pas écrit en flamand, d'autres le louent d'avoir écrit en français. Vaine querelle!
Qu'on se dise une fois pour toutes qu'un poète, qui a le respect de son art, ne choisit
pas sa langue. C'est bien simple: Verhaeren a écrit dans la langue qui lui était la
plus naturelle, le français, de même que Gezelle a écrit dans la langue qui lui était
la plus naturelle, le flamand. Cela
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ne regarde que l'artiste qui crée son oeuvre; les autres n'ont pas voix au chapitre.
Il n'est pas possible de fixer en quelques traits la place que Verhaeren tient dans
notre admiration, dix ans après sa mort. Il faut se restreindre à l'essentiel.
Je vois deux espèces de poètes, très différentes et qu'on ne peut comparer: ceux
qui ne vivent que leur rêve intérieur, en dehors du temps, et dont l'oeuvre est
transposée dans l'éther spirituel, le plan éternel de l'âme. De ces poètes-là, la
littérature française de Belgique a donné au monde un des types les plus purs: le
van Lerberghe de La chanson d'Eve. Je crois que des recueils de Verhaeren, on
pourrait extraire bon nombre de pièces qui lui assurent, lui aussi, une royauté dans
ce domaine; ce sont celles qu'en général on cite le moins, et ce n'est pas justice.
Mais l'ensemble de son oeuvre le classe plutôt dans cette autre catégorie, les
poètes dont l'esprit est tourné vers le monde de l'action, ceux qui, tout personnels
qu'ils soient, et Verhaeren l'était farouchement, - sentent battre en eux le coeur
d'une foule, ceux qui communient constamment avec la vie ambiante, et la
transmuent en eux, la font rayonner du haut d'eux-mêmes. Leurs vers sont des
idées-forces.
Qu'on m'entende bien: je n'attache aucune importance littéraire aux idées d'un
poète, telles qu'on peut les définir en dehors de lui. La chose qui compte, c'est la
puissance lyrique qu'il leur confère. Verhaeren disait un jour: le poète se mesure à
la part de monde qu'il a en lui. Certes, et il aurait pu ajouter: il se mesure encore au
dynamisme spécial dont il l'anime. A ce double
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point de vue, Verhaeren me semble bien, depuis l'Américain Walt Whitman, le
type le plus admirable du poète qui embrasse le monde, qui l'absorbe tout entier et
le fait vibrer d'une pulsation large et profonde.
Il nous a apporté le culte de la vie, de toute la vie multiforme et innombrable, - ce
miracle de chaque instant: vivre! - et la vie de la nature, universelle, - et la vie des
collectivités humaines, spécialement du peuple, ce réservoir d'énergie élémentaire,
- la vie enfin des idées qui font les grandes communautés, et par-dessus tout,
l'amour, jusqu'à cette affirmation totale de soi, le sacrifice. Et tout cela, chez
Verhaeren, porté, poussé par le rythme de son âme tendre et fougueuse. Ceux qui
ont eu le bonheur de le connaître savent de quel accent il prononçait ce mot qui le
résume: ferveur! Il s'est donné pleinement.
Et telle est la leçon qu'il nous propose encore: pour se donner pleinement, pour
nous donner, avec lui-même, le monde qu'il recréait, il a fait fi de toute convention,
il a voulu se sentir toujours l'être neuf dégagé des habitudes reçues, se jetant à
chaque fois dans l'aventure divine, sans souci des règles établies.
Qu'on me permette de rappeler un souvenir. J'étais un jour chez lui avec le peintre
James Ensor; la conversation avait pris ce tour intime qui fait qu'on se sent tout à
coup plus près l'un de l'autre, et Verhaeren nous dit, avec ce regard clair qu'il avait:
‘Hein! comme c'est bon de penser que tous les trois, nous sommes fous.’ - Vous
m'excuserez de me mêler à cette histoire; je puis le faire sans scrupule: j'avais alors
une vingtaine d'années et Verhaeren, qui voyait toujours ses amis en beau,
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pouvait encore avoir quelques illusions sur mon compte. - Mais vous saisissez quelle
signification le mot ‘fou’ prenait chez lui; car Verhaeren appartenait à la race de
ceux que le monde tout d'abord appelle fous, mais dont la folie ne manque en tout
cas pas de méthode: ceux qui ne suivent jamais que leur parole intérieure,
indéfectiblement, ‘par à travers tout’, comme il disait, et pour reprendre son
expression favorite: quand même! Je retiens de lui cette image de son coeur
passionné qui s'intitule: La révolte, poème où il évoque ‘une ville au loin d'émeute
et de tocsin’ et qui se termine par ces vers:
C'est l'heure, - et c'est là-bas que sonne le tocsin;
Des crosses de fusils battent ma porte;
Tuer, être tué! - qu'importe!
Mourir pour sa folie!

C'est tout Verhaeren! Se donner, se donner tout entier à l'idée, au rêve des hommes,
la seule réalité qui dure, - mourir pour sa folie! Voilà par quoi son vers est devenu
cette force active qui se propage et s'accroît en faisant sans cesse de la vie nouvelle
dans des milliers et des milliers d'âmes, force d'enthousiasme héroïque et d'espoir
et de foi quand même, - non point l'optimisme bêlant qui a besoin du mensonge,
mais celui qui regarde la vie en face, qui l'accepte toute, telle qu'elle est, avec ses
joies et ses misères, tragique et belle, et qui trouve sa rédemption dans la lutte
même.
C'est le fond de son oeuvre, depuis le début. Même dans cette trilogie douloureuse,
Les soirs, Les débacles
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et Les flambeaux noirs; car il devait aimer la vie avec rage, pour se crucifier sur elle
comme il l'a fait là. Et il lui fallait souffrir cette passion et cette agonie pour pouvoir
ensuite, brûlé, purifié, renouvelé, s'élever vers un hymne aussi clair que la Multiple
splendeur.
Tel m'apparaît notre grand, notre cher Verhaeren. Qu'ajouterais-je encore? Nous
ne songeons pas à le pleurer aujourd'hui: cette force ardente, voilà ce qui ne mourra
plus.

1926
aant.

Maurits Sabbe †

Met Maurits Sabbe ontvalt de Vereniging van Letterkundigen een van haar
dierbaarste leden. Het is ons niet mogelijk, als we onzen blik nu in onzeglijken
weemoed over dat zuivere leven laten gaan, den schrijver te scheiden van den
mens, den mens van den vriend. Hij was een helder-milde geest en een edel hart.
Zijn ziel zelve is voor altijd weerspiegeld in die gevoelige verhalen, waar de stilte
van het ingetogen Brugge doortinteld wordt door het zonnige wijsje van den beiaard.
Alles bij Sabbe spreekt de taal van het fijn-voorname gemoed. Zijn bedrijvigheid
is te veelzijdig geweest, dan dat hier in het licht zou gesteld worden wat hij, met zijn
kalm doordrijvende werkkracht, voor de Vlaamse wetenschap, voor de Vlaamse
cultuur zal blijven betekenen, want van wien, beter dan van hem, mag beweerd
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worden, dat geen enkele van zijn dagen onvruchtbaar is gebleven?
Maar op het ogenblik, dat ik zo onmiddellijk door zijn dood getroffen ben, kan ik
niet anders dan nog eens, in gedachte, alsof hij nog daar was, den goeden kameraad
de mannelijke hand te drukken, den kunstenaar, die zonder zich ooit om een mode
te bekreunen, zijn rechten weg is gegaan, als een trouw aan zijn volk verbonden,
door-en-door oprechte, bescheiden en grote arbeider met het woord, in dienst van
Vlaanderens schoonheid.
Maurits Sabbe heeft nooit voor zichzelf geleefd, en daarom is het, dat bij zijn as
het Bijbelse woord in ons weer opgeroepen wordt: o Dood, waar is dan uw zege?

1938
aant.

R.A. Schroeder

Voor de Vlamingen is Rudolf Alexander Schröder in de eerste plaats de weergaloze
vertaler van Guido Gezelle. ‘Weergaloos’ heeft hier niets van den gemakkelijken en
licht overdrijvenden huldigingsstijl: de waarheid is, dat niemand ooit een Vlaams
dichter zo meesterlijk heeft weten te vertolken. Men mocht er zich over verbazen,
dat R.A. Schröder het volgedrongen en soms duister vers van Karel van de Woestijne
onder de knie heeft gekregen, maar een nog moeilijker wonder heeft hij volbracht
met Gezelle, dien ik onvertaalbaar had verklaard, daar die ‘zoetgevooisde vinder’
de meest
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verfijnde kunst van klank en rythmen met de zuiverste natuurlijkheid verbindt.
R.A. Schröder heeft aan Vlaanderen diensten bewezen, waarvoor wij hem
dankbaar genoeg kunnen zijn: ik weet van vreemdelingen, die Nederlands zijn gaan
leren, omdat hij hun onze literatuur had geopenbaard.
Het is echter onrechtvaardig, hem alleen als kunstenaar te verheerlijken. Ik ben
niet bekwaam, om zijn plaats in de hedendaagse Duitse poëzie juist aan te wijzen,
maar zijn ‘Mitte des Lebens’ is een van de verzenbundels, die in mij de geheimste
weerklanken hebben gewekt.

1938
aant.

Nico van Suchtelen

Emmanuel de Bom heeft op zich genomen de tolk te zijn van de talrijke vrienden
die U in Vlaanderen telt. Ik zou hem het gras niet onder de voeten willen wegmaaien,
zelfs indien het in mijn macht lag uw menigvuldige werking op zo velerlei gebied te
schetsen. Ik moet me houden aan de aangename taak, die me door de Koninklijke
Vlaamse Academie én door de Zuid-Nederlandse Vereniging van Letterkundigen
werd opgedragen: namelijk U dank te zeggen voor de onvolprezen diensten, die U
de Vlaamse letteren bewezen hebt. Ik meen dat de eenvoudigste woorden het best
geschikt zijn om van de oprechtheid van onze gevoelens blijk te geven. Het verheugt
ons daarbij, dat de Belgische
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regering niet achtergebleven is en zich zelf eer aandoet, door U met een decoratieve
onderscheiding hulde te brengen. Dat een pacifist als U tot officier wordt benoemd
is trouwens een pittoresk geval. En daar ik toch niet, zoals U ziet, in den officiëlen
toon kan blijven, wil ik ook niet aan de verzoeking weerstaan U te zeggen, welke
de voornaamste reden is van onze genegenheid en onze bewondering: zij gelden
in de allereerste plaats den Mens Nico van Suchtelen en het hoge voorbeeld dat
hij ons geeft, door een kompleet Mens te zijn, denker, wijsgeer, schrijver, op veel
verschillende wijzen dienaar van de literatuur en de humane gedachte: een Mens,
wiens ruime bedrijvigheid toch niet verspreid is, maar door een heerlijke eenheid
imponeert, eenheid van geest en karakter, eenheid van ideaal en van daad. Want
alles bij U is beeld van het innerlijk leven, steeds in aanvoeling met het
gemeenschappelijke. Daarom vooral buigen we erkentelijk voor U, en wensen U
nog lange, lange jaren toe.

1938
aant.

Paul Claudel

Monsieur Claudel,
Je vous prie de vous rassurer, je ne vais pas faire un discours, après les paroles
que vient de prononcer mon ami Hubert Krains. Je voudrais seulement signaler que
l'Association des Ecrivains Flamands a tenu, après le Pen Club flamand, à s'associer
à l'hommage qui vous
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est ici rendu. Ils écrivent en flamand, parce que mon Dieu! un artiste ne choisit
pas sa langue, mais cela ne les empêche pas de regarder au-delà de leur petit
monde et spécialement vers cette France si proche, qui sur le style de notre pensée
a toujours exercé une action prépondérante. Des esprits simplistes supposent parfois
que si une langue de faible expansion gagne en importance littéraire, cela restreint
l'aire d'influence des grandes. Idée d'une fausse mathématique. C'est exactement
le contraire qui arrive. Et nous sommes loin de nous en plaindre. Je crois même
que la différence la plus profonde qu'il y ait entre les lettres flamandes et les lettres
hollandaises, quoique nous écrivions la même langue, c'est que nous autres, nous
avons de façon beaucoup plus directe et plus continue accueilli l'influence française.
Vous savez d'ailleurs que l'Annonce faite à Marie, et Protée, ont été joués ici en
traduction, avec le soin le plus respectueux, et cela vous prouve que notre admiration
pour votre oeuvre n'est pas platonique. Moi-même, je ne puis résister à l'envie de
vous dire que je vous dois quelques unes des plus fortes émotions littéraires de ma
vie, et que notamment je n'oublierai jamais le jour où il me fut donné de lire Partage
de midi, dans l'exemplaire même de celui et de celle à qui vous l'avez dédié. Je
crois d'ailleurs avoir été en Belgique parmi les tout premiers qui furent éblouis par
Tête d'or, à l'époque déjà lointaine - une quarantaine d'années peut-être? - où ce
volume parut, sans nom d'auteur, si je ne me trompe, d'un format et avec des marges
qui rappelaient les cahiers d'écoliers. Je puis vous confier que Charles van Lerberghe
était profondément ébranlé par ce livre,

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 4

816
et Maeterlinck ne l'était pas moins, mais exprimait son trouble d'autre façon. Il n'y
a plus d'indiscrétion à répéter ce propos, me semble-t-il. Il disait: Je ne sais que
penser de cet homme, c'est un génie, ou c'est un fou.
Monsieur Claudel, nous avons cru remarquer depuis que vous n'étiez pas fou.
Les écrivains flamands, en s'inclinant devant vous, vous remercient même d'avoir
montré que la plus haute beauté spirituelle ne va pas sans claire sagesse. Et je bois
à tout ce que vous représentez pour nous.

1933
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aant.

August Vermeylen over zichzelf
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Ere-doctoraat

Hooggeachte Heer Rector, en U, leden van den Senaat, die het mij een eer is,
Hooggeachte Collega's te mogen noemen, en U in 't bijzonder, professor Donkersloot,
die me met een echt Vlaamse overdrijving hier hebt begroet, en van wien ik me
steeds herinneren zal, op welke meesterlijke wijze U te Buenos Aires boven de
woelige twisten van de letterkundigen het verzoenend gezag van de poëzie deed
zegevieren.
Het zal U zeker niet verwonderen, dat ik vrij verlegen voor U sta, want het is me
niet gemakkelijk, de woorden te vinden, die ten volle mijn dankbaarheid zouden
uitdrukken voor de hoge onderscheiding, die U me te beurt laat vallen.
Ik had nooit gedroomd, dat ik eens ere-doctor van uw Universiteit zijn zou, en
sinds ik die onverwachte tijding ontving, voel ik me nogal klein, - of om mezelf wat
te sparen, mag ik zeggen: niet groot genoeg? - tegenover die geleerden, die den
roem van de Amsterdamse Alma Mater in de wereld hebben gevestigd. Ik was wel
altijd tevreden met mezelf, daar ik eerlijk deed wat ik kon, doch nooit tevreden met
mijn werk.
Maar het is me een zoet genoegen, te bedenken dat
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U met mijn promotie een blijk wilde geven van waardering voor die Vlaamse cultuur
die aan het groeien is, en waar ik als trouw dienaar mijn leven aan gewijd heb.
Vlaamse cultuur... Wilt U me toestaan, die nu liever Zuid-Nederlands te noemen
en hierin geen verwaandheid te speuren. Ik weet heel goed, dat wij, Vlamingen,
nog een volk in wording zijn. Terwijl bij U, sedert de glorierijke dagen van Vondel,
Spinoza, Rembrandt en Christiaan Huygens, een ononderbroken ontwikkeling tot
heden gaat, hebben wij een paar doodse eeuwen moeten doormaken. Maar we
hebben ons krachtdadig weer opgewerkt, - we mochten gelukkiglijk daarbij op
Noord-Nederland steunen - en onze hoop op de toekomst blijkt gegrond, nu we ten
onzent allerwegen het leven weliger zien opschieten. Onze literatuur, de Vlaamse
Universiteit van Gent, de Vlaamse Wetenschappelijke Congressen, zijn daarvan
het overtuigend bewijs. Maar wij hebben U nog zeer nodig, om te geraken waar we
zijn moeten, ter verrijking van de algemeen-Nederlandse cultuur.
En daarom verheugt het me zo, dat U bij de herdenking van Vondel ook aan
Vlaanderen hebt gedacht. Vondel, van Vlaamse ouders geboren, en dan tot Hollander
geworden, tot Amsterdammer in merg en been, Vondel, triomf van onze
gemeenschappelijke Nederlandse taal, is het mooiste zinnebeeld van al wat ons
verbindt.
En iets moet me ten slotte nog van het hart: ik ben bijzonder blij, dat de naam
van Dr. du Toit in deze plechtigheid naast den mijnen prijkt: want zo heeft U de
eenheid doen blijken van den Nederlandsen geest,
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waardoor Hollanders, Vlamingen en Zuid-Afrikaners zich als kinderen van het zelfde
bloed erkennen.
En dat U die eenheid door onze promotie hebt willen bezegelen, daarvoor niet
het minst ben ik U diep erkentelijk.

1937

aant.

Dankwoord 15 april 1923

Waarde vrienden,
Ik zit me al een helen tijd af te beulen om te weten hoe ik op waardige wijze zou
kunnen antwoorden op al het lieve en loftuitende dat ik hier gehoord heb. Mijn
verlegenheid spruit ten dele hieruit voort, dat ik, als schrijver en veel meer nog als
spreker, geneigd ben tot een zeker laconisme: ik tracht de juiste woorden te vinden
om zo duidelijk en kortbondig mogelijk te zeggen, wat ik te zeggen heb en heb tot
mijn spijt nooit de anders wel voordelige kunst verstaan, om één gedachte op vier
of vijf verschillende wijzen uit te drukken. En wat me thans vervult, wat ik me genoopt
voel met klem uit te spreken, het is zo eenvoudig, dat ik er onmogelijk een
redevoering van maken kan, het is in een enkelen volzin saam te vatten: ik dank u
van ganser harte. En hoe zou ik dat nog anders kunnen inkleden?
Maar toch, er is hier iemand met wien ik vooreerst een eitje te pellen heb: dat
onverbeterlijk Brussels ketje dat Herman Teirlinck heet. Daar hij weet, hoe weinig
ik van betogingen houd, is hij me komen polsen, of ik
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er wellicht geen bezwaar tegen had, als in antwoord op de minder sympathieke
bejegening die me vanwege een vurige fascistische jeugd te beurt viel, enkele ouwe
vrienden me op een gezellig choeselsoupeetje uitnodigden. Ik ware een Botokoedo
geweest hadde ik daar graten in gevonden, en ik stemde natuurlijk met blijdschap
toe. Maar hoe heeft die satanieke heimelijke duiker me bedrogen? En wat is er
geworden van dat choeselsoupeetje met de beste vrienden? Ik zal er hem niet hard
om vallen, maar het maakt me wat beschaamd, en ge zult mijn verrassing begrijpen:
ik wist waarlijk niet dat ik zoveel beste vrienden had!
Ik zie er die zowaar van over den Moerdijk gekomen zijn, en ik ga er niet weinig
prat op, dat Holland hier door een paar van zijn uitnemendste krachten
vertegenwoordigd is: Dirk Coster, de man die naar mijn oordeel het diepst en het
ruimst inwerkt op de gedachte der jongeren daar-ginder-boven (ik noem jongeren
degenen die, gelukkiger dan ik, de vijftig nog niet bereikt hebben), - en Johan de
Meester, die een eeuwige jeugd put uit zijn altijd frisse verering en liefde voor het
leven een liefde voor het leven zo groot, dat waarlijk niets hem scheiden komt van
de meest geestdriftige telgen uit het land van Rubens, en hij hier als een symbool
mag worden begroet van dat besef, dat Hollanders en Vlamingen kinderen van
'tzelfde bloed zijn, en wat ook een snode politiek bedrijven mag, meer dan ooit elkaar
de handen moeten toereiken.
Maar er zijn er ook die ik hier helaas missen moet. Ik denk vooral aan dien groten,
dien armen en groten Prosper Van Langendonck. Wat is het jammer, dat hij

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 4

823
heden niet mee aanzitten kan! Ik denk voortdurend aan hem, onder wien ik me
waagde in de eerste schermutselingen op het literaire veld. Het is nu juist dertig jaar
geleden, dat het eerste nummer van Van Nu en Straks verscheen. We waren toen
een heel klein groepje, dat makkelijk rond een enkele herbergtafel plaats vinden
kon. En thans? Wat zijn de tijden veranderd! Het groepje heeft zich spoedig
uitgebreid, en het is me een vreugde te mogen vaststellen, dat het altijd één gebleven
is, - afgezien natuurlijk van kleine wrijvingen van zeer voorbijgaanden aard, zoals
onder de trouwste vrienden ook wel eens voorvallen kan, hebben we nooit ernstig
met elkaar gekibbeld, hebben we elkaar altijd hooggeschat, hoe verschillend ook
van karakter, hebben we altijd allen van elkaar gehouden, makkers in eenzelfden
tocht naar hogere vlakten. Ja, we mogen ons een ogenblik omwenden en den
afgelegden weg overzien: in die dertig jaren is een heerlijke literatuur Vlaanderen
ontsproten, in die dertig jaren is de geest van Vlaanderen oneindig schoner
geworden. Thans staat daar heel een nieuwe jeugd die onze hoop verder draagt.
En hoe heeft zich het Vlaams bewustzijn zelf in die dertig jaren ontwikkeld! Zeker,
we staan nog midden in den strijd, we hebben de zege nog niet vast, we worden
nog in de ondankbare politieke werking voor een poos teleurgesteld, maar we zien
nu toch hoe snel de tijden rijpen, we hebben nu toch de zekerheid dat geen macht
ter wereld ons nog lang de zege onthouden kan, de zekerheid dat de Vlaamse
cultuur weldra haar eigen rijk zal veroverd hebben, de onverwoestbare Vlaamse
ziel zichzelf ten volle bezitten zal. Hoe straffer de inspanning zal
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geweest zijn, hoe vaster de Vlaamse cultuur gegrondvest zal zijn, hoe duurzamer
de onverwoestbare ziel van Vlaanderen zich zelf bezitten zal.
In die mooie ontwikkeling van de laatste dertig jaren heb ik zeker ook mijn rolletje
gespeeld, wel ja, één onder velen, als een soldaat die naast zijn kameraden in 't
gelid staat. Wat een mens alleen volbrengen kan, komt niet in tel. Een mens is zo
weinig in den groten, veelvuldigen, onafgebroken stroom van 't leven. Zijn minste
daad wordt eerst mogelijk door de samenwerking van allen, - al de krachten die
naar een ideaal dringen zijn solidair, en in de eindrekening heeft de kleinste evenveel
waarde als een andere. Verhovaardiging en valse bescheidenheid zijn daar evenzeer
misplaatst. Ja, ik geloof wel dat mijn leven niet nutteloos geweest is, dat ik mijn volk
en mijn vrienden iets gegeven heb. Maar wat is dat naast hetgeen mijn volk mij
gegeven heeft, die gezamenlijke macht die me gesterkt heeft, die gezamenlijke
macht van geest en gemoed in een volk werkzaam en die mij ook draagt? En ik
denk nu liefst aan hetgeen ik mijn vrienden te danken heb, Prosper Van
Langendonck, en dien andere, die gaarne in zijn hoekje wegschuilt, maar wien ik
het hier nog eens wens te zeggen: mijn ouwen Alfred Hegenscheidt, - hij weet
wellicht niet zo goed als ik wat hij voor mij geweest is, van in die verre dagen toen
we samen de Academie van Verrewinkel stichtten, die natuur-Academie die, als ik
zo spreken mag, in hangmatten zetelde, en die, vruchteloos uitziende naar
beschermende leden, slechts één beschermd lid rijk worden mocht, een beschermd
lid dat iets later met mij een huiselijker academie gesticht heeft. Het is bizonder
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onbescheiden van mij, dat ik daarvan rep, maar als ik nu toch zo vertrouwelijk
aan 't praten ben, en als ik nu toch degenen herdenk wie ik het meest dankbaarheid
verschuldigd ben, staat me dan toe, dat ik ook mijn vrouw noemen zou. Het doet
me zo'n genoegen dat ge haar ook vandaag doet delen in de blijken van sympathie
die me hier te beurt vallen. Van al het hartelijke dat ge mij toegezwaaid hebt, verdient
zij de helft, en daarom wil ik hier openlijk voor haar getuigen. Die Walin, die geen
woord Vlaams kende, en uit onwetendheid de Vlamingen voor halve wilden hield,
werd behoorlijk door God gestraft: ze huwde een flamingant. En ze leerde Nederlands
en ze heeft haar kinderen in 't Nederlands opgebracht, - en dat lijkt op zich zelf niet
zo bizonder, maar ik vind het toch een mooie opoffering als een jonge moeder zich
zelf oplegt tot haar kleine kinderen te spreken in een taal die niet de hare is, die
voor haar niet de taal van het hart is. En ze heeft me altijd trouw ter zijde gestaan,
heeft me altijd lessen van stillen moed en volharding gegeven, heeft altijd alles
ondergeschikt gemaakt aan mijn werk, heeft altijd licht van eigen gemak afgezien
om me te zeggen: Gust, ge moet niets doen om geld te verdienen, hoofdzaak is dat
ge onafhankelijk staat om te volbrengen wat ge volbrengen wilt. Maar ze wordt er
nu ook voor beloond: aan den enen kant mag ze vandaag de zoete melk van uw
vriendelijke hulde drinken, - aan den anderen kant kent ze nu ook het heimelijke
geluk, door de fakkeldragers van de enige, weergaloze en ridderlijke culture française
geminacht te worden. Niet dat ze zoals ik op straat achtervolgd werd door benden
brulapen, maar ze geniet nu
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toch het genoeglijke voorrecht, dat exemplaren van het eigenaardig ras dat men
‘les gens du monde’ noemt haar niet meer groeten of haar den rug toekeren,
eenvoudig omdat ze mijn vrouw is; - ze geniet nu het onschatbare geluk, genegeerd
te worden door mensen, die anders, omdat ze gekleed zijn zoals zij, wel mochten
wanen dat ze haars gelijken waren.
Wat mij betreft, ik mag u verzekeren, dat ik me onder het gejouw en het gefluit
veel meer op mijn gemak gevoelde, dan terwijl ge daar het wierookvat hanteerde.
Ik meen zo ongeveer te weten wat ik waard ben, en maak me geen illusies. Ik heb
laatst nog mijn werk moeten herlezen om de proeven klaar te maken voor een
nieuwe uitgave, en ik stond er nogal objectief tegenover, had althans een duidelijk
idee van datgene waar ik tevreden mee ben en datgene wat me gebrekkig of
onvoldoende schijnt. Maar dezer dagen heb ik gerecht over mezelf gehouden, ik
heb me afgevraagd: wat is nu, als mens werkzaam op den Vlaamsen akker, het
goede en het kwade dat je van jezelf getuigen kunt? Ik zal openhartig zijn, en u het
goede zeggen dat ik van mezelf denk, en waarvoor ik uw vriendschap verdien.
Al lijk ik niets op de Beatrijs van Teirlinck, ik mag haar leus overnemen, en zeggen:
Ik heb altijd gediend, ik heb nooit een andere eerzucht gehad dan een idee te dienen,
niet mezelf. Ge weet wel dat ik nooit eigen voordeel gezocht heb en me nooit op
den voorgrond gedrongen. Dat is waar: in alles wat ik aangepakt heb, heb ik altijd
mijn best gedaan, ik ben geen zorgeloos knoeier geweest. Noch in zake literatuur,
noch in zake politiek, heb ik ooit tegen mijn geweten gehandeld.
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Dat is al iets, en dat eis ik voor mij op. Maar ik wil ook op de schaduwzijde wijzen,
en biechten wat ik als de grote fout van mijn leven beschouw, een fout die ten dele
gevolg is van een deugd en ten dele van een natuurlijk gebrek, maar door 't een
noch 't ander verschoond wordt. De deugd is deze, dat ik zo goed mogelijk doen
wil wat ik doe; het natuurlijk gebrek, dat ik helemaal niet over spontaan gemak van
schrijven beschik, en nogal moeizaam werk. En de grote fout is nu, dat, gegeven
die deugd en gegeven dat gebrek, ik niet economisch genoeg mijn tijd heb geregeld,
ik had geen leraar mogen worden. Iemand die het zo nauw met zijn leraarsplichten
niet neemt, of iemand wien het werk vlugger afgaat, had zich die weelde mogen
veroorloven: ik echter niet. En dat ik me vergiste, sproot nu juist uit wat anders,
waarvan ik niet weet of het deugd of gebrek was: mijn gemis aan zelfvertrouwen:
ik dacht, dat hetgeen ik schreef toch niet zo'n bizondere betekenis had. En ik heb
me te veel door mijn leraarschap laten opslorpen, ik heb daardoor aan mijn volk
niet alles gegeven wat ik het geven kon, ik heb te laat erkend dat ik misdaan had.
Ik heb altijd het gevoel gehad, dat nog een heel leven vóór mij lag, dat ik tijd zou
vinden om al mijn plannen uit te voeren. Maar een mens vordert stilaan in leeftijd
zonder het zelf te merken en wordt vijftig en bedenkt dan ineens dat hij nog met een
hele vracht plannen zit opgescheept en gaat zich dan met enige angst afvragen of
hij niet te veel jaren verloren heeft met werk dat best achterwege kon blijven. Op
dat punt sta ik nu, en daarom wilde ik hier deze acte van berouw uitspreken, en
vandaag voor u de plechtige belofte afleggen, dat ik mij
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beteren wil. Zo hoop ik, dat ge mij vergiffenis zult schenken.
Dit zij een les voor de jeugd. Ik richt me tot haar, ik zeg haar: luister naar de stem
van mijn ervaring: het leven is zo kort, het enig redelijke is, dat ge u geheel, geheel
geeft aan iets groters dan uzelf, iets groters dan onze voorbijgaande persoontjes,
een idee, een schoonheid, een geloof, een goddelijke dwaasheid, om 't even, - dat
is het enige wat blijft. Ieder geslacht maakt een deel van den groten droom tot
werkelijkheid. Jongeren, ge zult misschien van mij 't een en ander overnemen dat
ge gebruiken kunt, ge zult me misschien ook eenvoudig onder de voeten vertrappen
om gauwer tot uw waarheid te geraken: 't kan me niet schelen, als ge maar met uw
gretige handen verder reikt dan wij. - Jongeren, ik drink op u, die de daad van morgen
zijt, en zo drink ik tevens op den schonen droom die ons allen verenigt: vrienden,
vivan ons!
Och, ik laat me door het zoete geluid van uw welwillende hulde niet van de wijs
brengen, ik stel me daarom niet heel wat voor, maar er is iets waar ik nooit aan
weerstaan kon: dat is vriendschap. Die stel ik boven alles. Ik geloof niet, dat men
bij mij veel vat heeft op ijdelheid, maar een betuiging van sympathie is voldoende
om me zo vreugdig te stemmen als een klein kind. En nu hebben uw blijken van
genegenheid me eens recht gelukkig gemaakt.

1923
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De taak
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Zoëven snorde een V. I over ons. De blinde verdelging die ons elk ogenblik kan
overvallen beginnen we als een gewoon iets te aanvaarden. Het stelt ons gelijk met
heel een lijdend mensdom. De aarde beeft, de mens zal toch niet vergaan.
Ondertussen zit ik hier en doe wat ik doen kan: schrijven over mijn hoop op een
betere toekomst. Hopen, eeuwige steun!
Wie durft er nog veel voorspellen? Er zijn ontelbare machten aan het werk,
zichtbare en ongeziene, en machten in wording, die we onmogelijk kunnen
berekenen. Alles wankelt, twijfel omprangt hart en geest voor de grote vraagstukken
die ons bedreigen, en vooral die vraag, die feitelijk alle andere in zich sluit: wààrom
leven wij? Waartoe moet het leven zich richten?
Dit althans weten we zeker: de wereld zal na dezen oorlog een gans ander
aanschijn hebben. Het zij me toegestaan te geloven, dat uit reactie tegen den
totalitairen Moloch-Staat, de enkele mens weer tot zijn recht zal komen, met die
behoorlijke maat van zelfbeschikking en vrije beweging, die de vorming van een
echte elite onder alle standen mogelijk maakt; en dat tevens de onafzienbare
wereldnood, de heling van wonden die niemand gespaard bleven, een sterk gevoel
van onderling hulpbetoon, voor saamhorigheid zal gebieden: zoals
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geen natie nog op absolute oppermacht zal kunnen bogen, en kleine landen zich
min of meer bij ruimere gehelen moeten aansluiten, zo zal ook het ongebreideld
individualisme wegzinken met het kapitalistische stelsel en zijn liberale economie.
Dat geloof ik vast, omdat de algemene ontwikkeling, sedert eeuwen, daar in
hoofdzaak naartoe leidt: een menswaardiger leven voor het individu in een ordelijker
gemeenschap. Zij leidt er naartoe met veel ups en downs, en wel eens een tijdelijken
achteruitgang. God schrijft het rechte met kromme lijnen, zegt een Portugees
spreekwoord. Maar wat betekenen vijftig of vijfenzeventig jaar? Accidenten zijn van
weinig tel, vijfhonderd jaar betekenen eerst wat.
Het christendom had iederen mens een onsterfelijke ziel toegekend; op het eind
der middeleeuwen groeit het besef van de persoonlijke zelfstandigheid; de
renaissance grondvest dan het humanistisch ideaal: den harmonischen mens,
meester van zijn evenwicht, lichaam en geest één, midden in een wereld waarop
hij den stempel van zijn wil heeft gedrukt; die opvatting, die een geleerden stand
eigen was, is stilaan verder doorgedrongen; de burgerlijke omwenteling vertaalde
die door ‘vrijheid, gelijkheid, broederlijkheid’: woorden die niet verwezenlijkt werden,
en waarvan alleen het laatste een wel bepaalden zin heeft. Is ‘vrijheid’ zichzelf
bezitten, in de omgeving die het best onze daad bevordert, wat is vrijheid dan voor
den arme, den ongewapende, den onbeschermde? Wat is vrijheid of gelijkheid voor
de massa, tegenover de feodaliteit van het geld? En hoe kan broederlijkheid rijzen
uit het geweld van verwarden strijd?

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 4

833
En toch!... De veroveringen van de techniek hebben nu de voorwaarden geschapen
tot een gemakkelijker bestaan voor allen; de rede drijft naar het eindelijke doel, dat
ten slotte van ethischen aard is: een ieder de mogelijkheid te geven, zover zijn
natuur het toelaat, een ‘mens’ te zijn, in de volledigste en edelste betekenis. Den
‘mens’, dien Diogenes met zijn lampje zocht...
Richten we 't lampje op ons eigen land, waar ons trachten het vruchtbaarst kan
werken: bij al de problemen van den socialen heropbouw en aanbouw staan we
daar nog voor de bijzondere eisen van de ‘Vlaamse Zaak’. Ik wens me thans daartoe
te beperken. Heb ik beproefd, voor de opperste maatschappelijke taak een formule
te vinden, dan geldt deze ook voor de Vlaamse Beweging, die slechts een onderdeel
van de algemene maatschappelijke beweging is. Mijn beschouwingen hieromtrent
huldigden nooit een ander program: van ons volk een volk van echte mensen maken,
die alles zijn wat ze worden kunnen.
Het woord Vlaamse Beweging roept in ons sommige heroïsche, maar ook menige
onverkwikkelijke herinnering op. Van den enen wereldoorlog op den anderen zagen
we allerlei oude kwalen weer opduiken, niet het minst de halfheid en kortzichtigheid
van degenen, die in een kleinen geestelijken kring voortploeteren. Onder de bezetting
hebben we daar genoegzaam de droevige ervaring van opgedaan. De over-overgrote
meerderheid heeft zich goed gehouden, maar hoevelen daarnaast, die zelfs niet
omgekocht waren, vergaten te licht, dat de bezetter nog altijd de vijand was! Ik druk
me zo behoedzaam uit, omdat allen niet over den zelfden kam mogen
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geschoren worden en hun beweegredenen zeker van verschillenden aard waren,
in den heersenden toestand van malaise, (Ditmaal zijn trouwens de Walen, die
mede op de zondaarsbank zitten, op zijn minst even talrijk). Maar houd ik slechts
rekening met de ‘duitskiljons’ die wellicht eerlijk meenden de Vlaamse zaak te
bevorderen, en plaats ik me voor een ogenblik op hun standpunt, buiten andere
zedelijke bedenkingen om, dan treft die eenzelfde schuld: hun gemis van
werkelijkheidszin. Want, gesteld dat ze wisten wat ze deden, dan moesten ze toch
beseffen, dat indien de Duitser niet hier bleef, hun getimmerte onverbiddelijk zou
weggevaagd worden, zoals de vorige oorlog het voldoende geleerd had; en dat,
indien de Duitser wel hier bleef, zij den weg baanden voor Vlaanderens verduitsing,
Vlaanderens verknechting. Hopen we nu maar, dat we gezuiverd uit de crisis treden!
De flaminganten van den ouden stempel hebben zich weer aan versleten
romantische ideeën vastgeklampt: b.v. de idee van het ras, - alsof ‘het Germaanse
ras’, wetenschappelijk bekeken, iets meer was dan een fictie, en alsof die fictieve
zoölogische eenheid de diepste grondslag was van een cultuurgemeenschap. Ook
de idee, dat in een cultuurgemeenschap het bindmiddel van àllesoverwegend belang
de taal is, en dat de grenzen van die cultuurgemeenschap noodzakelijk met de
taalgrens moeten samenvallen. Een gevolg is, dat er dan weldra voor niets anders
meer gevochten wordt dan voor de taal, in den waan dat ons geluk, dat de volledige
bevrijding van haar afhangt, dat zij het begin en het eind van elke zich opdringende
hervorming zou zijn, ‘de’ factor die
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gehele stoffelijke en geestelijke welvaart van een volk bepaalt. Zo komt men er
toe, zich soms geweldig in te spannen voor bijkomstigheden en de hoofdzaak voorbij
te zien. Hoe lang nog dat in den treure zeuren over kleine ‘taalgrieven’, waarom die
gemelijke manier, die ons zo vervelend maakt, om altijd te vitten en aan te klagen,
terwijl de schuld ook wel aan onze eigen makheid ligt? Een overblijfsel van dat
minderwaardigheidscomplex, waar we ons schijnbaar niet willen van ontdoen! Als
we maar eens flink op onze benen staan, dan kunnen we onze innerlijke kracht zo
doen gelden, dat er van die taalgrieven eenvoudig geen sprake meer is.
Onze bij uitstek negatieve houding heeft nergens zulk een kwaad gebrouwen als
in dien haat, dien te velen België toedroegen. Hij was vroeger licht te verklaren,
toen we onderdrukt in onze onmacht gekluisterd lagen. Maar meer dan ooit mag hij
schadelijk voor ons zelf heten; vooral waar we bedenken, dat ook Walen thans fel
op scheiding aansturen, omdat zij een overwicht van Vlaanderen beginnen te vrezen.
Ik heb elders (in Het eerste Vlaams Socialistisch Congres , van 1937, blz. 221-225)
uiteengezet, waarom een breuk in het Belgisch staatsverband ook Vlaanderen in
alle opzichten deerlijk zou verarmen. De tijd is er niet naar, om grondgebied te
versnipperen, en federalisme ware eerst te rechtvaardigen, als het op grote schaal
toegepast werd. We zullen het met de Walen wel vinden; het kan ons maar
verheugen, als zij ook, op hun taalgebied en naar hún aard, hun vrije zelfvolmaking
nastreven, - dan zijn we een natie, die in de Europese beschaving op een eerste
plan kan staan.
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Minder verweer, en meer opbouwend werk! Rijker bloed in ons eigen organisme!
Een juister inzicht in onze tekortkomingen geeft ons een juister inzicht in onze kracht
en in onze verplichtingen.
Toen ik vijftig jaar geleden mijn Kritiek der Vlaamse Beweging schreef,
verloochende ik het parlementarisme. Op dat punt heb ik ongelijk gekregen: het
algemeen kiesrecht, de democratie, heeft ons veel, veel verder gebracht. Thans
zijn de toestanden veranderd: van enkele bijzaken afgezien, hebben we geen nieuwe
‘taalwetten’ meer nodig. Met de wetten die we hebben kunnen we alles doen wat
we willen. We moeten er hier en daar alleen voor zorgen, dat ze eerlijker nageleefd
worden. Vooral in het Brussels onderwijs, - een zaak van vitaal belang, ook voor
België! Maar een besliste overwinning op dat terrein is eerst te bereiken, wanneer
het bewustzijn van de Vlaamse bevolking wakker genoeg geworden is, en dat wordt
in de eerste plaats bereikt als de algemene opgang van onze hogere cultuur eerbied
afdwingt.
We lijden nog onder den nasleep van historische omstandigheden, die niet
in-een-slag-en-omzien uitgeschakeld worden. Het heeft bijster weinig nut, na te
speuren wie er verantwoordelijk voor was: eigenlijk niet die of die persoonlijkheid.
En thans nog mogen we toch niet eisen, dat alleman uitsluitend naar de zuivere
rede zou luisteren! Een lange traditie laat zich niet in eens breken, in ons zelf, helaas,
evenmin als bij onze tegenstrevers.
Het valt zeker niet te ontkennen, dat menig invloedrijke post nog bekleed wordt
door heren, die we graag elders zouden wensen... Maar het enig deugdelijk middel
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om onze plaats in te nemen, is dat we over de krachten beschikken om die heren
te vervangen. Ik herhaal het met klem: wij zijn sterk, zeer sterk, maar, waarom het
verzwijgen, nog niet sterk genoeg om overal meester te zijn in ons eigen huis. Het
te bejammeren helpt niet. Zien we de waarheid onder de ogen: wij hebben nu onze
universiteit, wij hebben onze academiën, wij hebben onze wijdvermaarde kunst en
onze imponerende literatuur, maar onze cultuur is nog niet wat ze zijn moet. Zij moet
verdiept worden. Er valt voor ons nog veel van onze Noorderbroeders te leren! Want
wij hebben nog geen stijl, geen levensstijl!
Een volledige cultuur wordt niet uit den grond gestampt: zij groeit. Groeit van
binnen naar buiten. In trouwe samenwerking kan een elk er het zijne toe bijdragen;
door zelftucht, en wil om gróót te zijn; een
‘mens’!
Zoals Edward Anseele het eens op zijn manier in de Vereniging van Letterkundigen
uitriep: het Vlaamse volk is uitstekend deeg, weest gij de gist om er een heerlijk
koekebrood van te maken!

1945
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[Aantekeningen]
Algemene aantekeningen
1. Deze IVe band van het Verzameld Werk van August Vermeylen behelst niet alle
nog ongebundelde stukken. Zouden de Redactie en de Uitgeverij het voornemen
hebben opgevat, nu eens alle opstellen, artikelen en lezingen van Vermeylen te
bundelen, er waren nog eens duizend van deze bladzijden nodig geweest. Dus
kwam het tot een keuze, waarbij ook een voorraad van meer dan 150
ongepubliceerde handschriften onderzocht werd om de stof op te bouwen.
De zeer welgekomen publicatie van Het Werk van prof. dr. A. Vermeylen;
*
analytische bibliografie , door dr. Rob. Roemans (Wereld-bibl. 1953) heeft
ondertussen de schifting vergemakkelijkt: de door de bibliograaf gegeven analyses
van de teksten kunnen de belangstellende immers inlichten over de aard van bepaald
proza, dat om een of andere reden moest opgeofferd worden. De Redactie kon zich
bij de keuze aldus bepalen tot zekere interessante, of quasi onbereikbare, of
desnoods onmisbare teksten; zij kon beschouwingen laten varen, waarvan het
thema of de bewijsvoering al eens op een andere plaats, zij het fragmentarisch, was
opgedoken. In dier voege kon het onbekende, het handschriftelijke, de allerbeste
kans krijgen; er werd echter na rijp beraad toch afgezien van werk, dat op de politieke
actualiteit ingesteld bleek. Zo werd een aantal meetingtoespraken niet behouden.
Anderzijds verdween een serie in het Frans gestelde lezingen voor binnen- en
buitenland, omdat te veel herhalingen de leesbaarheid zouden geschaad

*

Een eerste uitgave van deze Bibliografie komt voor in Verslagen en Mededelingen van de
Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde (Gent, 1934), blz. 621-741; 881-952.
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hebben, zoals in Les romanistes. Ter wille én van de volledigheid, die toch een
goede deugd blijft, én van de literair- en kunsthistorische wetenschappen, acht de
Redactie het gepast opgave te doen van de handschriften (blz. 928), zodat wie de
volledige Vermeylen wenst te kennen, voortaan kan weten, welke bruikbare teksten
nog bestaan, waaraan zijn werkmethode zeer wel gedemonstreerd kan worden. De
chronologische opsomming in deze lijst gelde ten slotte als een wellicht niet te
versmaden aanvulling op Roemans' bibliografie: de activiteit van de culturele werker
wordt er des te eerbiedwaardiger door, en het verschijnsel Vermeylen wordt er in
onze cultuur door gepreciseerd.
2. Wat dient hier verder gezegd? Bijv. dat het wegvallen van menige tijdschriftbijdrage
voorzeker groot nadeel oplevert voor de studie, omdat meteen van de vermelding
van de door Vermeylen aangehaalde bronnen moest afgezien worden. Door een
hertoetsing der waarden moest ook de gehele Universum-reeks van 1935, gewijd
aan de moderne Vlaamse letteren, vervallen: de geciteerde teksten en verzen vullen
inderdaad in zo grote mate het volume, dat het betoog er door gehinderd wordt,
een betoog dat grotendeels uit teksten van deel III is op te bouwen. De
Universum-hoofdstukken zijn de weergave van lezingen voor de Rotterdamse
Volkshogeschool gehouden; de citaten zijn er zo talrijk, omdat de Nederlandse
bibliotheken destijds haast over geen Vlaams werk van onze romantiekers
beschikten.
Er werd verder afgezien van de N.R.C.-correspondentie en dito-besprekingen alsmede van de Brusselse en Berlijnse correspondentie van het geïllustreerde
weekblad De Kunstwereld (Amsterdam, 1894) van Ch. M. van Deventer, Edw. B.
Koster, A. Verwey, A. Aletrino, etc., waarvan de entrefilets op voldoende wijze
werden weergegeven door Roemans (cf. Het Werk van A. Vermeylen, blz. 192).
Men bedenke bij deze losse mededelingen echter toch maar, dat zij naar verluidt
het programma van het tijdschrift (omslag, zie plaat 1) geschreven werden als een
aandeel tot de ‘vermoeiende strijd tegen wanbegrippen der romantiek, het
monsterachtige product ener vermenging van de vrijheidsbegrippen der achttiende
eeuw met het dwepend hartstochtelijke van het
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Zuidelijk volkstemperament’. Dat mocht hier wel even worden opgehaald, om ten
minste de bijdragen te situeren.
3. De Redactie heeft gemeend, bij de keuze uit de handschriften, deze te moeten
opnemen, die zich bij nader onderzoek aandienden als de authentieke teksten van
lezingen, welke Roemans enkel naar dagbladverslagen heeft kunnen weergeven
*
(cf. Het Werk van A.V., blz. 435-459). Uit de interventies in de Senaat , die een
aardig volumen zouden kunnen vormen - met de onderbrekingen! - werd alleen de
hulde aan Alberik Deswarte bewaard, omdat zij al te zeer past in de algemene opzet
van deze editie.
4. Eindelijk zij opgemerkt, dat de bewerker, voor zover zulks mogelijk was, zekere
weggelaten handschriften heeft gegroepeerd om er, bij een wél opgenomen tekst
of bij de vermelding van de titel van een handschrift, een Aantekening aan te wijden.
5. Kwamen nu, met de bijdragen aangehaald door Roemans, alle Vermeylen-teksten
onder handen? Wie zou dàt ooit durven beweren: dergelijke zekerheid bestaat niet.
Menige radio-lezing bijv. is onvindbaar gebleven (bijv. 11 Juli 1938; de voorgenomen
lezing over Rodenbach, op 23 Juni 1940), terwijl vooralsnog een open vraag blijft,
welke artikelen mogelijk van Vermeylens hand zijn in de Vlaamsche Hoogeschool
(Maart 1911-Juli 1914; cf. Verz. W. dl. III, blz. 900), en of een of ander manifest,
bijv. dat van de Vlaamse intellectuelen van de Belgische Werklieden Partij ja dan
neen van zijn hand is. Het is steeds mogelijk hier en daar nog een

*

Interventies niet opgenomen in Roemans: 1923, 14 Maart, 17 Juli; 1924, 29 Januari, 4 Februari;
1928, 7 Mei; 1930, 19, 20 en 26 Februari; 1931, 5 Maart; 1935, 26 Februari; 1939, 7 December;
1940, 15 Februari; 1944, 7 December. - Verder zij verwezen naar de Parlementaire Bescheiden
: 19 Juli 1923 (nr. 201, Rapports); 27 Januari 1925, (nr. 57 Wetsontwerp); 9 Juli 1925 (nr. 17,
Wetsontwerp); 14 Juli 1925 (nr. 18, Wetsvoorstel); 15 November 1928 (nr. 9, Verslag); 19
Mei 1931 (nr. 134, Wetsontwerp); 11 December 1934 (nr. 16, Verslag).
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*

verzonken dagbladartikel of relaas, links of rechts, aan te treffen, of waar dan ook ,
of nog een brief tot een redactie gericht, en zo meer; maar waarom? De publicatie
van een verzameling brieven heeft het Vermeylenfonds reeds voor zijn rekening
genomen, zodat hier in het algemeen van brieven kon afgezien worden.
Was het nodig Vermeylens medewerking aan Encyclopedieën (Nederland,
Engeland, Italië) in deel IV op te nemen? De Redactie meent van niet, maar maakt
toch weer een uitzondering voor de Franse tekst betreffende de B e l g i s c h e
letterkunde, bestemd voor de Enciclopedia italiana, omdat daar én Vlaams- én
Fransschrijvende auteurs comparatistisch door elkander zijn behandeld.
6. Interviews en persgesprekken bleven als niet-authentiek achterwege.
Volledigheidshalve worden hier echter vermeld (zie verder Roemans, Het Werk van
A.V., blz. 414).:
André de Ridder: Bij August Vermeylen ( Den Gulden Winckel , VII, 7; 15 Juli
1908);
E. d'Oliveira jr.: Vlaamsche schrijvers; II A.V. ( De Boekzaal ); 1e Jrg, Nr 5; Mei
1907, blz. 135; gewijzigd en overgenomen in De mannen uan '80 aan het
woord; gesprekken met Nederlandsche letterkundigen naverteld door E.
d'Oliveira jr. ‘Nederlandsche Bibliotheek’ 1909; blz. 141. Maatschappij tot
verspreiding van goede en goedkope lectuur.
L. v. H.: De prijzen tot aanmoediging der letterkunde, door den Brabantschen
Provincieraad ingesteld; een onderhoud met hoogleeraar A.V., lid van de jury
( Vlaamsche Gazet , 7 Januari 1912);
C. van Raalte: Over de Vlaamse Academiën, Nieuwe Rotterdamse

*

Bijv. niet in Roemans: Prof. Vermeylen over G. Gezelle en zijn werk in Delftsche Courant , 2
en 3 Dec. 1906; Delftsche Courant, 13 Dec. 1912, verslag over een lezing (zie blz. 929);
Littérature in Le Matin, 1 Febr. 1913; Arbeider en intellectueel, Volksgazet, 1 Mei 1922; Guido
Gezelle, le poète vu par A.V. in Les beaux-arts, 1 Mei 1930; Le dépeuplement des écoles
spéciales à l'Université de Gand in Le Peuple, 22 Dec. 1932; De aanbidding van Het Lam in
Uit eigen gaard, Modern Essays, 1934.
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Courant, 7 Nov. 1937 (ook opgenomen in Wetenschap in Vlaanderen, Nov.
1937).
7. Voor de orde in de publicatie liet de Redactie zich, binnen de gemaakte
groeperingen, leiden door de chronologie. Beschouwingen en algemene teksten
volgen elkaar op naar de datum van hun ontstaan (zie Ethiek, politiek en cultuur).
Karakteriseringen van figuren worden naar tijdsorde van het optreden van de
personages of groepen enz. gerangschikt (zie Beeldende kunsten: Figuren en
groepen; Literatuur: Buitenlandse figuren en Vlaamse figuren; Korte Karakteristieken).
8. De noten bij de teksten van Groep II ( Beeldende Kunsten ), tenzij met G.S.
ondertekend, zijn van de hand van Dr. W. Vanbeselaere. De aantekeningen van de
andere hoofdstukken in deel IV werden bezorgd door G. Schmook. Menige passus
en menig biografisch detail werden terecht gebracht door Mevr. A. Schmook-Terneus.
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Aantekeningen bij Ethiek, politiek en cultuur
Ethische en politieke vraagstukken
blz. 9: Anarchie geen leer
Voor deze bijdrage en de volgende zie Ontwaking I (cf. Verz. W. dl. III, blz. 905),
ondertekening Halieus (nrs. 8 en 11 van 1 Aug. en 1 Nov. 1898).
blz. 10 r. 20: Jean Grave (Breuil, Pas de Calais 1854-Vienne-en-Val 1939),
schoenmaker, autodidactisch journalist. Stichtte na het beruchte Procès des Trente
- toen hij vrij kwam - Les temps nouveaux (1894); liep verschillende veroordelingen
op voor persdelicten en stond in 1893-'96 in de bijzondere aandacht. / r. 21: Pjotr
Kropotkin, zie dl. III, blz. 899. / r. 22: Edward Carpenter (Brighton 1844-Londen
1929), Engels geestelijke, (Cambridge Church); keerde zich (1874) tegen de sociale
en godsdienstige orde, streefde eer economische dan politieke hervormingen na
en wilde bewijzen hoe de mens van de ‘beschaving’ kan genezen worden; onderging
invloed van Whitman (zie III, blz. 659 en 896; Days with W.W., 1906), William Blake
(zie blz. 343), Havelock Ellis (sexuele ethiek) en de Indische filosofie; verkeerde
met Emerson (zie hieronder); leidde na omzwervingen in Europa een eenvoudig
leven. Autobiografie: My days and dreams (1916). / r. 22: Jacques Mesnil zie dl. I
en III, blz. 899; was medewerker aan Ontwaking .
blz. 11 r. 9: De propagandistische pers; ‘volksboeken’, zie blz. 19.
blz. 12 r. 2: Kropotkin, L'anarchie, sa philosophie, son idéal, Paris, 1896; in
Ontwaking (nr. 7, 1 Juli) gecommentarieerd.
blz. 13 r. 2: zie dl. III, blz. 900: Max Stirner / r. 2: zie dl. III, blz. 896: Walt Whitman
en dl. IV, blz. 659. / r. 26: Ralph Waldo Emerson (Boston 1803-Concord bij Boston
1882), Amerikaans wijsgeer van de idealistische transcendentalistische school; had
als zoon van een geestelijke (Unitarians) theologie gestu-
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deerd te Harvard; onderging invloed van Fourier, Goethe en Coleridge; stond in
betrekking met Carlyle en publiceerde diens werk in Amerika. E. verdedigde de
geestelijke vrijheid tot haar uiterste consequenties, betwijfelde de waarde van het
algemeen stemrecht; democraat van overtuiging, aristocraat naar de ziel. Zijn Essays
(1841-1877), waaronder Representative men (1850) kenden vele vertalingen. / r.
26: cf. Self-reliance.
blz. 14 r. 5-8: cf. Hendrik Ibsen: slotscene in De vijand van het volk (1882): komt
reeds bij F. Schiller voor, in Wilhelm Tell I (1807) / r. 12: cf. dl. III, blz. 799, bij blz.
192. / laatste al.: Zie H.P.G. Quack, De Socialisten, personen en stelsels , VI, hoofdst.
9.

blz. 15: Materialisme.
Zie noot vorig artikel.
blz. 16 r. 15: Wilhelm W. (Neckarau 1832-Grossbothen 1920), wijsgeer en
physioloog, vooral psycholoog. Heidelberg, Tübingen, Berlijn, Zürich en Leipzig,
stichtte er het eerste instituut voor proefondervindelijke zielkunde. Auteur van
Grundriss der Psychologie (1874, = Grundzüge der physiologischen Psychologie,
6

1908-1911 ); Völkerpsychologie (1900-1920).
blz. 17 r. 2: Jacob Moleschott ('s-Hertogenbosch 1822-Rome 1893), Nederlands
physioloog met Hegeliaanse vorming; studeerde in Duitsland, werkte te Utrecht,
Heidelberg. Moest Duitsland om zijn materialistische opvattingen verlaten. Werd
hoogleraar te Zürich, vestigde zich daarna te Turijn tot de Italiaanse regering hem
naar Rome riep, waar hij physiologie doceerde en practiserend arts was. Zie verder
blz. 19 (Büchner). In 1892 wijdde De Dageraad (Ned.) hem een Feestalbum.
blz. 19 r. 12: Ludwig Büchner (Darmstadt 1824-1899), natuurkundige en Darwinist;
studeerde te Giessen; verbleef te Straatsburg, Würzburg en Wenen. Schreef te
Tübingen, als privaatdocent, Kraft und Stoff (1855). Deze aanval op de theologie
werd hem zwaar aangerekend: hij vluchtte naar Darmstadt en werd opnieuw
geneesheer. Kraft und Stoff kende meer dan twintig uitgaven. Autobiografie: Im
2

Dienste der Wahrheit (1899) / r. 13: Ned. vert. (1877; 1878 ) van P.E. de Haan naar
de 14de uitg. (1876), toen reeds een tiental vertalingen bestonden. De titel
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luidt: Kraft und Stoff; empirische Naturphilosophische Studien in
allgemein-verständlicher Darstellung. Het werk vond zijn aanleiding in Moleschott's
Kreislauf des Lebens; Physiologische Antworten auf Liebig's Chemische Briefe
5

(1852; 1876 ) / r. 20: Carl Vogt (Giessen 1817-Genève 1895), Duits natuurkundige,
polygraaf, en voortreffelijk redenaar; verbleef te Bern, Giessen, Stuttgart, Nizza, om
tenslotte te Genève hoogleraar en afgevaardigde te worden. ‘Köhlerglaube’ uit zijn
4

werk Köhlerglaube und Wissenschaft (1855; 1856 !) werd mondgemeen. / r. 21:
Friedrich Albert Lange (Wald-Solungen 1828-Marburg 1875), sociaal-economist,
als katheder-socialist bekend te Zürich en Marburg, doch geprezen om zijn
onbevangenheid, daar hij niet zozeer Hegel beleed dan wel Kant. Het materialisme
was hem een methode van onderzoek; interesseerde zich vroeg voor syndicale
vraagstukken (Die Arbeiterfrage, 1865; Geschichte des Materialismus und Kritik
seiner Bedeutung in der Gegenwart, 1866).
blz. 20 r. 16: Emil Du Bois-Reymond (Berlijn 1818-1896), grootmeester van de
experimentele physiologie; redigeerde het Archiv für Physiologie (1877); professor
in het Royal Institute te Londen onder Faraday. Brak door met Untersuchungen über
thierische Electrizität (1848-1868). De physiologie is volgens hem de natuur- en
scheikunde der levensverrichtingen. Hij zei: ‘ignoramus et ignorabimus’ (wij weten
niet en zullen niet weten).
blz. 21 r. 13: François Joseph Victor Broussais (St Malo 1772-Vitry 1838),
scheepschirurg en militair arts met internationale practijk, wat hem tot ‘comparatist’
in zijn vak bestemde. Na bewogen leven (van vrijwilliger, bestrijder van de opstand
in Vendée, tot hoofdarts van het leger in Spanje) werd hij professor in de therapie
en pathologie te Parijs. Zijn fel aangevochten visie op aard en ontstaan van ziekten
(irritabilité des tissus) gaf aanleiding tot het ‘Broussaïsme’. Histoire des phlegmasies
ou inflammations chroniques (1808); Examen des doctrines médicales (1817). Werd
zelf bijna het slachtoffer van door hem veel toegepaste aderlatingen.

blz. 22: Vrede.
Een van de vele ‘getuigenissen’, als gemoedsreactie op feiten en
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toestanden. Cf. De Volksgazet , Antwerpen, 10 Nov. 1923, de dag vóór de herdenking
van de wapenstilstand.
blz. 22 r. 21: De toestand werd critiek: de Rijnrepubliek was uitgeroepen;
Stresemann was gevallen. De dagbladen schreven: ‘De bezetting van de Roer
ontwikkelt zich tot een der grootste geschiedkundige misdaden. Zij leidt tot de zege
van de nationalistische reaktie’ (11 Oct. 1923). Hongerepidemieën woedden in
Rusland.

blz. 24: De mens in de maatschappij
Toespraak tot gevangenen van Sint Gillis (27 Maart 1925). Lezingen ingericht door
Ministerie van Justitie (F. Masson), te geven door vooraanstaande figuren. Dit
Belgische initiatief werd genomen door Am. Peyralbe, voorz. van de Commissie
van de Gevangenissen. De eerste conferentie had plaats op 27 Oct. 1923 (Pater
Hennusse). Ook Franse lezing A.V. op 27-3-1925.
blz. 27 r. 20: Toespeling op het kanon, gebruikt voor de belegering van Parijs
tijdens Wereldoorlog I; op ‘die grosse Bertha’ (zwaar belegeringsgeschut, 42 cm.).
‘Bertha’ (= die Glänzende).
blz. 29 r. 6-7: cf. blz. 22-23; 38-39.
blz. 30 r. 20 e.v.: De geest van het hele stuk te toetsen aan de theorieën van de
anarchistische beweging van vóór 1900.
blz. 32 r. 24 e.v.: Oosterse parabel. Cf. Dict. univ. du XIXe s..
blz. 33 r. 19: In Vertellingen van I. N. Tolstoj (Jasnaja Poliana 1828-Astapowo
1910), Duimpjes uitgave, 3oste vol. 1902, blz. 196-219.

blz. 38: De opbouw van den vrede
Verklaring ter gelegenheid van de propaganda voor de Volkerenbond, in de week
van de wapenstilstandherdenking, 1930. Zie blz. 22. Verschenen o.a. in Het Laatste
Nieuws , 12 Nov. 1930.

blz. 39: Pour la défense de la culture
In Juni 1935 werd te Parijs een internationaal congres gehouden voor de verdediging
van de cultuur. Het congres was samengeroepen door vier en twintig Franse auteurs.
In België kwamen de linksgerichte auteurs bijeen met het doel een daartoe dienende
motie
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op te stellen. De Vlaamse auteurs A. Claudet, E. de Bom, M. de Doncker, R.
Herreman, J. Kuypers, E. Langui, K. Leroux, R. Minne, A. Mussche, P. Rogghé, F.
Smits, F. Toussaint van Boelaere, M. van de Moortel, G. van Hecke, F. van de
Wijngaert, L. Zielens verklaarden zich, na bespreking, accoord met de hier
gepubliceerde tekst van A. Vermeylen, die te Parijs verdedigd werd door Toussaint.
Deze tekst, Volksgazet , 20 Juni 1935, staat in direct verband met de lezing over
Rusland (zie blz. 40) en de meetingtekst over de dictatuur (zie blz. 50).

blz. 40: Russie
Lezing, in het ‘Palais des Beaux Arts’ te Brussel gehouden op 24 Juni 1935. Voor
de inleiding vatte A.V. samen, wat in zijn Impressions staat (zie Verz. W. dl. III, blz.
385 en vlg. en blz. 848). Hij karakteriseerde dit betoog over ‘le travail qui s'accomplit
dans les sciences de l'esprit, dans la littérature et dans l'art’ als: ‘impressions’.
Hij sloot met: ‘Quelles que soient les critiques que l'on puisse faire, personne ne
peut s'empêcher d'admirer le prodigieux travail de défrichement et d'ensemencement
qui s'est accompli dans ce territoire immense.’ Dan volgt de hier gepubliceerde tekst.
blz. 41 r. 4: Zie vorige tekst blz. 39. / r. 7: Zie Verz. W. dl III, blz. 386 r. 8 en vlg.
/ r. 19 e.v.: cf. interventie van A.V. in Senaat, Parl. Ann.; 12 Mei 1927, blz. 566, 17
Mei 1927, blz. 575 / r. 23: cf. Verz. W. dl. II, blz. 504.
blz. 42 r. 23: cf. P. Arents, Bibliografie van geschriften van en over Rubens ,
Brussel, 1953, blz. 148 (Petr Pawel Rubens: Piesma (= Brieven) uitg. door A. A.
Akhmatowsj met aant. van W. D. Zagoskinoj en M. I. Fabrikanta. Leningrad 1933).
/ r. 28: Alexander Sergejewitsj Poesjkin (Moskou 1799-Leningrad 1837).
blz. 43 r. 5 e.v.: zie vorige tekst, blz. 40 / l. r.: cf. Verz. W. dl. V, blz. 83 r. 6 van
onder.
blz. 44 r. 23: cf. Verz. W. dl. III, blz. 424-25.
blz. 46 r. 1: Fernand Crommelynck (Brussel 1885, van Belgische vader en Franse
moeder) debuteerde in 1906, inaugureerde - na Maeterlincks symbolisme - het
‘théâtre impressif’ (met verzwegen hoofdmotieven) om later (1921) zijn meester-
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werk Le cocu magnifique te publiceren. Houdt van paroxismen.
blz. 46 r. 17: Werden vertoond: Kruiser Potemkin (opstand), De moeder (revolutie
1905, naar Gorki), De grote lijn (tractoren), De weg van het leven (verwaarloosde
jeugd).
blz. 47 r. 5 v.o.: cf. Verz. W. dl. III, blz. 399.
blz. 49 r. 7: cf. Verz. W. dl. II, blz. 397.

blz. 50: Anti-dictatoriaal
Tekst geschreven voor een massa-meeting (Brussel, Kon. Cirkus, 19 Oct. 1935),
als protest tegen de Italiaanse agressie op Abessynië uitgevoerd, het jaar nadat
Adolf Hitler aan de macht was gekomen in Duitsland. Voorzitter was Prof. Paul
Brien. Het woord voerden, behoudens A.V.: M. Ansiaux, G. Balthazar, R. de Becker,
I. Blume, F. Brunfaut, J. van Extergem, Guillaume, M.-H. Jaspar, H. Janne, W. Motz,
W. van Remoortel, Rivet, A. Wauters.
blz. 53 r. 4-5: A.V. verbindt de naam van Leonardo da Vinci met dien van Joh.
Wolfgang von Goethe om precies de twee fascistische staten, Italië en Duitsland,
aan te duiden. / r. 5 e.v.: cf. blz. 39, manifest van de Vlaamse auteurs.

blz. 53: De intellectuelen en de gemeenschap
Radio-lezing gehouden voor de S(ocialistische) A(rbeiders) R(adio) O(mroep)
V(ereeniging) op 12 Mei 1936. Deze lezing - te beschouwen als een 1 Mei-boodschap
- gelijkt op De intellectuelen en het socialisme (Gent, 27 Februari 1928), waarin A.V.
in de aanvang zegde ‘blij te zijn zijn hart eens te kunnen uitspreken. Er wordt mij
nu en dan gevraagd: waarom zijt ge socialist, gij die er geen voordeel bij hebt, gij
die toch geen werkman zijt’. - Cf. De Volksgazet (1 Mei 1924), Arbeider en
intellectueel.
blz. 56 r. 13 e.v.: cf. Verz. W. dl. III, blz. 400, 2de al.
blz. 57 r. 4 v.o.: Homo homini lupus. Cf Plautus Asinaria II, 4-88.

blz. 59: Eerste Mei 1940
Toespraak voor de laatste socialistische Mei-betoging, vóór Wereldoorlog II.
De idee van een plechtig Socialistisch Meifeest dateert van 1889, toen in het
Eerste Internationaal Congres van Parijs (op
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Bastille-dag) de gedachte vorm aannam een herinneringsdag aan de Franse
revolutie, internationaal, in te voeren. Het Congres van 1891 (Brussel) kwam, onder
impuls van de Belg Volders, tot het definitief besluit, de eerste Meidag ‘zijn eigenlijk
economisch karakter te geven en de huldiging van de klassen-strijd te waarborgen.’.
Walter Crane (cf. Verz. W. dl. III, blz. 899) wijdde ‘De triomf van de arbeid’, een
grote houtsnede (zie plaat 4 en blz. 889).
blz. 60 r. 7: Toespeling op de internationale toestand: wereldoorlog II was
begonnen. Het Duitse leger was Polen binnengerukt; Engeland had Duitsland daarop
de oorlog verklaard.
blz. 60 r. 4 v.o. e.v.: A.V. combineert hier de zo erg aangevallen en meestal
misbegrepen ‘beafstukken-politiek’ van Edward Anseele (cf. Verz. W. dl. III, blz.
793) met zijn eigen leuze (‘Wij willen dit land schoner maken’), leuze die teruggaat
op Hugo Verriest (cf. dl. III, blz. 796). Algemene gedachtegang sluit aan bij het thema
dat V. op 26 Juli 1929 ontwikkelde: Socialistische beweging en Vlaamse kwestie
(zie blz. 118).
blz. 61 r. 24.: cf. het opstel Materialisme, blz. 15.

Het Vlaamse vraagstuk
blz. 67: Eisen ener Vlaamse kultuur
Herhaaldelijk werd A.V. als spreker door studentenverenigingen gevraagd. Er zij
verwezen naar de lijst van handschriften achteraan, (blz. 928) en naar de verslagen
van vergaderingen, opgenomen in Roemans' Vermeylen-Bibliografie (b.v. blz. 442:
21 Oct. 1909).
De hier geboden tekst, voorbereid voor de herdenking van het 25-jarig bestaan
van de Vlaamsche Studentenbond van het Athenaeum (zie blz. 851) te Antwerpen
*
(15 Januari 1911 ), sluit aan op twee andere voor de Vlaamsche Studentenkring
van Brussel (21 Oct. 1909, 27 Oct. 1910) klaar gemaakt, toen de jonge generatie
uit de mond

*

De Academische zitting had plaats in het Athenaeum. 's Namiddags voerde de ‘Vlaamse
Vereniging voor Toneel- en Voordrachtkunst’ van Gent (Dr. J.O. de Gruyter) d'Annunzio's De
dode Stad op. (Zie Verz. W. dl. III, blz. 801 en 924).

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 4

850
van een veertigjarige vernemen kon, hoe tastbaar de toekomst scheen geworden
te zijn, (cf. dl. III, blz. 771). Er volgde nog een toespraak voor de Brusselse
Studentenkring, 30 Oct. 1913. Maar de toon van deze rede is lang niet zo luchthartig
als hier! Zie daarvoor blz. 106. Na een snaakse inleiding over zijn tekorten als orator
- A.V. stelde alles op schrift - zegt hij in 1913: ‘Gij kunt U thans aan Uwen plicht niet
meer onttrekken, want we staan voor moeilijke tijden. Ik geloof dat nu eerst de
zwaarste strijd voor de welbewuste Vlamingen beginnen zal. We mogen 't ons niet
meer verhelen: ons land verkeert tegenwoordig in een gevaarlijken toestand. We
zijn vreselijk verdeeld...’ Vermeylen wijst dan op het in 1912 gestelde vraagstuk (zie
dl. III, blz. 792): de Bestuurlijke Scheiding: ‘We zullen waarschijnlijk in dit België
waar anders zoveel energie in zit, nog lange jaren voortploeteren in onze verfoeielijke
“middelmate...” (zie dl. III, blz. 893). En wij, kunnen we iets toegeven? Neen, en
duizendmaal neen! Wij kunnen niet meer achteruit’. Daarna komt hij te spreken over
Brussel en zegt o.m. dat België niet vergeleken mag worden met Zwitserland, omdat
de hoofdstad van Zwitserland geen overwegende invloed uitoefent op het gehele
land. ‘Brussel is een nest van verfransing... Het is mijn vaste overtuiging, dat de
grote strijd om Brussel gaat.’ Zie blz. 105.
blz. 67 titel: Kultuur: A.V. schreef het woord in 1911 met k (zie dl. III, blz. 773) /
r. 3 v.o.: cf. ill. blz. 15, dl. I; cf. Aant. bij dl. II, blz. 874, bij dl. III, blz. 760, en IV, blz.
709.
blz. 69 r. 1: Maurits Sabbe (Brugge 1873-Antwerpen 1938, zie blz. 811) was
destijds - na de gebruikelijke omzwervingen in Wallonië (Roeulx, Hoei voor hem) Athenaeumleraar te Mechelen (1903) en leraar aan het Conservatorium te Antwerpen
(1907), waar hij de toneelklas in het leven deed roepen. Vermeylen kende Sabbe
van de late tachtiger jaren (medew. Jong Vlaanderen) en daarna uit ‘De Distel’ (zie
dl. I). Volgens het verslag in De Nieuwe Gazet , 18 Jan. 1911, sprak Sabbe echter
niet! / Albert Bielen (Hasselt 1865-Antwerpen 1938), leraar Athenaeum en Hoger
Onderwijsgesticht voor Juffrouwen, Antwerpen. Auteur o.a. van Leidraad tot de
1

6

studie van de Nederlandsche letterkunde (1899 ; 1923 , in samenwerking met Jules
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Grietens). Heftig aangevallen door Omer Wattez in Het Belfort ; November 1896,
blz. 321 / r. 4: zie Verz. W. dl. III, blz. 793. / r. 8: 1886. In feite gaat de stichting terug
(cf. O. de Smedt, De Vlaamsche Bond en zijn voorgangers , Antw. 1954) op 1883,
toen de wet de Vigne-Coremans het Nederlands in het Middelbaar Onderwijs voor
goed inburgerde. Hoogtepunt 1911 (In 1910, voorz. Hendrik Cox en Geo van
Tichelen; 1911 G.V.T.). Deze H. Cox sprak ‘over het verleden’ van de bond, samen
met A. Bielen en A.V.
blz. 69 r. 22: Leitmotiv van V.'s streven; cf. dl. III, blz. 796.
blz. 71 r. 3: John Ruskin (Londen 1819-Brantwood-Coniston, Lancaster 1900),
een van de meest fascinerende, meest bereisde en meest productieve moderne
kunstcritici (Turner). Fors Clavigera (1871-1874, 8 vol.) houdt zijn principiële belijdenis
in; brieven voor de arbeidersstand. Verz. Werk, 1904 (Cook-Wedderburn). Overleed
geheel vereenzaamd.
blz. 71 r. 22: thema reeds ontwikkeld in toespraak te Brussel, 21 Oct. 1909, zie
blz. 849.
blz. 74 r. 10: zie blz. 837; slot van De Taak ; thema evenzo behandeld in 1913
met deze bewijsvoering: Op het instinct der menigte, hoe geestdriftig ook, mag
misschien gerekend worden om op een gegeven ogenblik een groten, beslissenden
slag te slaan, maar niet om den langen strijd van dag aan dag met helder bewustzijn
en doelmatige methode te voeren.
blz. 74 slot: A.V. voegde aan zijn tekst noten toe: ‘bijvoegen: gewicht der Fr.
kultuur in België. - De verfransten in België hebben een halve kultuur, de Vlamingen
hebben alleen temperament. - Opvoedende rol der vrouwen.’ (Zie blz. 853).

blz. 75: Germaanse en Romaanse cultuur in België
Zoals blijkt uit de lijst van handschriften (blz. 928) en uit de verslagen in Roemans'
Vermeylen-Bibliografie (blz. 439 en vlg.) opgenomen, werd A.V. ook vóor 1914 in
Nederland veel gevraagd. Zo te Delft op 12 December 1912 voor ‘Het
Dispuutgezelschap Vrije Studie’ (opgericht 1-2-1862 door het ‘Delftsche Studenten
Corps’). Op 29 Februari (cf. Roemans, blz. 450) had hij in het ‘van ouds vermaarde
brandpunt van Nederlandse weten-
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schap en beschaving, de Leidse Academie’ reeds het woord gevoerd over
Noord-Nederland en de Vlaamse Kultuur . De tekst bleef gedeeltelijk bewaard. Wat
tot ons kwam, stemt overeen met het hier gebodene. De conferencier had in zekere
zin op 7 Oct. 1912 te Brussel (‘Help u zelf’) algemene herhaling gehouden. Hij had
er een ‘plicht van dankbaarheid vervuld’, omdat deze groepering hem, in de
verfransingsjaren vóor 1883 zichzelf en zijn richting had doen ontdekken. A.V.
behandelde toen ‘met een koene kijk op de werkelijke verhoudingen’ België en de
Europese beschaving , waarvan ook heel wat passages in de hier afgedrukte tekst
overgingen. De tonaliteit van het betoog van Oct. 1912 wordt door deze passus
weergegeven: ‘Gij ziet, dat ik niet in stemming ben om me tegenover de vijanden
van onze taal kwaad te maken ... ons past de kalme beredeneerde daad, ons past
de gerustheid van degenen die de grootheid en de schoonheid van hun doel kennen
en hun tegenstanders beter begrijpen dan zij hen.’ (Zie echter blz. 849 en 105). A.V.
wenst de Vlamingen er voor te behoeden zichzelf af te zonderen, zich af te sluiten
van de grote stromingen der moderne beschaving. Een moderne kultuur moet
cosmopolitisch zijn.
blz. 75 r. 4: 1906, 30 November. Omstandig verslag in de Delftsche Courant , 2-3
Dec. ‘Het was een zeer loffelijk denkbeeld ... om eens een Vlaming (zie dl. III, blz.
769) uit te noodigen...’ ‘Aan belangstelling ontbrak het niet.’ A.V. las voor ‘Het
schrijverke’, ‘Poucke’ (‘zoo innig voorgedragen’) ‘O 't ruischen van het ranke riet’,
‘Resurgite’, enz. Er werd de gebruikelijke pauze gehouden. ‘Onvermoeide spreker...
Hartelijk applaus was verdiend... Meesterlijke verklaring... Om zoo Gezelle te doen
zien en begrijpen moet men zelf ook kunstenaar zijn.’ Zie lijst handschriften, blz.
928. / r. 21-22: Charles Rogier (St. Quentin, Frankrijk 1800-Brussel 1885),
organiseerde het Belgische staatsapparaat.
blz. 77 r. 31: zie blz. 111 r. 25.
blz. 82 r. 11: A.V. doelt op 1845.
blz. 83 r. 2: cf. Verz. W. dl. III, blz. 765, bij blz. 8.
blz. 84 r. 4 v.o.: De wetenschap zoekt nog steeds naar de brief die. Ch. Rogier
in 1831-1832 aan Raikem, Belgisch minister van
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Justitie, zou gezonden hebben, waarin deze alleszins merkwaardige stellingname
onder woorden zou gebracht zijn. Cf. L. Picard, Gesch. van de Vl. en Grootned.
2

Bew. I, 1937, blz. 234; 1946 .
blz. 87 r. 11: De schoolplicht bestond in 1912 nog niet.
blz. 88 r. 16: De ‘Vereeniging voor Beschaafde Nederlandsche Uitspraak’ werd
gesticht op 14 Juni 1913 (H. Bellens; Dr. A. Borms; A. Hans; Dr. A. Jacob en J.
Muls). Haar actie zette in met een vocaal concert in het Kunstverbond, verzorgd
door Coers' (Ned.) Vocaal Ensemble (25 Januari 1914). De eerste algemene
vergadering zag bovendien verschijnen: L. Gevaert, E. de Bock, J. Somers en mevr.
Chaumont-Cannaerts.
blz. 90 r. 5 v.o.: Gerard Petrus Jozef Bolland (Groningen 1854-Leiden 1922),
Hegeliaans hoogleraar (Leiden) met uitgesproken vrijzinnige, maar rechtse,
overtuiging; ontwikkelde het Nederlands tot een voor de filosofie geëigende taal.
Had een zeer grote invloed op de jongere Vlaamse, nationalistisch gerichte
intellectuelen.
blz. 93 r. 15: A.V. schreef hier in zijn tekst: ‘Rol der vrouwen: zij hebben meer
kwaad gedaan dan de legers van Napoleon! - Geen vergelijking met Zwitserland.’
Zie blz. 857. / r. 2 v.o.: cf. dl. III, blz. 793, V. heeft de grote meetings voor ogen, die
in het Vlaamse land gehouden werden o.a. op Zondag, 18 December 1910 te
Antwerpen (Harmonie); te Brussel (Magdalena zaal) op 12 Februari 1911; te Gent
op 19 Februari, te Mechelen, te Brugge enz., waar C. Huysmans, L. Franck en F.
van Cauwelaert, de ‘drie kraaiende hanen’, de handen in elkander legden. Soms
werd in het trio L. Franck vervangen door L. Augusteyns (zie de prentbriefkaarten,
die verkocht werden.)
blz. 95 r. 16: A.V. doelt op de triomfantelijke inhuldiging van het
Rodenbach-gedenkteken te Roeselare op 14 Juli 1909 (zie blz. 709 en noten, cf.
dl. I, blz. 15), en op de Kunstdag te Gent, 1911, een manifestatie van een geheel
nieuwe, esthetische orde.
blz. 97 r. 14: A.V. doelt op Eugène Hubert. r. 24-26: cf. dl. III, blz. 805 / r. 5 v.o.
Carton de Wiart, 6 Juni 1907.
blz. 98 r. 23: cf. dl. III, blz. 805, bij blz. 251. Een figuur werd in Twee Vrienden
(Verz. W. I) zelfs deze eigennaam meegegeven.
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blz. 99 r. 11: cf. dl. III, o.a. blz. 243; dl. II, blz. 169.
blz. 100 r. 8: Toespeling op H. Heine, Deutschland, ein Wintermärchen.
blz. 101, l. r.: Pol de Mont, die in 1912 in de aandacht stond door lezingen in
Duitsland. Zie ook dl. III, blz. 804.
blz. 103 r. 6: Cf. A. Rimbaud: Une saison en enfer. OEuvre, 1912; 259.

blz. 105: Toespraak tot ‘De Vlaamsche Wacht’
‘Vlaamse Wachten’ waren verenigingen van buiten alle politiek verband eensgezind
optredende Vlamingen, b.v. te Brussel, te Antwerpen en elders, tot in Wallonië toe.
Te Brussel bestond de Vl. W. sedert 1894. De groepen volgden de politiek van
dichtbij, vulden met vlijt en doorzicht de grieventrommel, maar zij trachtten elke
misstand - in weerwil van de romantische manifestatieatmosfeer - tot een practische
oplossing te brengen. Daartoe hadden zij zelfs een nationaal verbond gevormd.
Te Brussel nu werd op 10 Februari 1914 een meeting belegd naar aanleiding van
de houding van de Vlaamse Kamerleden, die bij de bespreking van de wet op het
verplicht onderwijs, 21 en 22 Jan., geweigerd hadden het amendement Franck-van
Cauwelaert-Huysmans goed te keuren, strekkend tot de principiële vrijwaring van
de taalrechten van het Vlaamse kind, door het begrip ‘vrijheid van de huisvader’
niet boven de wet te stellen. In deze meeting spraken Hugo Verriest, Alberik
Deswarte en A.V. Diens toon klinkt geheel anders dan in 1910-1913. (Zie blz. 67
en blz. 850). Roemans geeft een beknopt verslag van deze meeting weer, in zijn
Bibliografie, blz. 454, De Vlaamsche Gazet van Brussel, van 12 Febr. 1914, houdt
een uitgebreid verslag in.
blz. 105 r. 22: Woorden neergeschreven door ‘La Flandre Libérale’ (cf. ook M.
Braun, 5 Aug. 1913 in de Kamer). Op deze scheldwoorden had A.V. reeds
gereageerd in La Semaine politique van 1912, 8 Febr.: Propos d'un Forcené. Zie
ook dl. III, blz. 272, en noten bij Eisen ener Vlaamse kultuur en Germaanse en
Romaanse cultuur in België. (blz. 849 en e.v.).
blz. 108 r. 15: Art. 12bis: Zittingen van 16 en 21 Jan. 1914.
blz. 110 r. 12: 1910. Cf. dl. III, blz. 199 en vlg. / r. 23: cf. Ann.

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 4

855

parl. Ch. des repr., session 1886-1887, 30 nov. 1886, p. 99-100.
blz. 111 r. 25, zie blz. 77 r. 1.

blz. 115: Brief aan ‘Vlaamsche Arbeid’
Ontleend aan Vlaamsche Arbeid, (XV de jrg., Nov. 1925, blz. 378), het tijdschrift
van Jozef Muls (zie dl. III, blz. 905), dat na Wereldoorlog I de expressionisten van
alle genre tot een sterke burcht werd. Vlaamsche Arbeid had in het Sept.-Oct. nr.
(blz. 316) van de hand van V.J. Brunclair (zie hieronder) een analyse opgenomen
van V.'s Belgicistisch-passivistische, en naar zijn opvatting dus slappe,
geïnteresseerde ideologie. Hiermede werd de kritiek, op A.V. begonnen in 1905-1910
(zie Verz. W. dl. II, blz. 874), in agressieve vorm voortgezet door de jongste generatie.
In het aanleggen van de polemische duimschroeven was V.J. Brunclair op het
persoonlijke terrein getreden, wat in de titel van de bijdrage reeds had doorgeklonken:
Senator prof. Dr. A.V., leider der Vlaamse beweging. (zie dl. III, blz. 792). In de regel
voerde A.V. geen perspolemiek. Hij reageerde niet op de tien punten van V.J.
Brunclair (= tien punten van President Wilson!) over ‘gebrek aan oordeel’, ‘te kort
aan bewijsgronden’, ‘doodzwijgerij’, ‘ostracism’, ‘muntschroderij’, maar waar V.J.B.
te ver ging, daar pakte hij kortweg aan, zoals hier.
V.J.B. gaf op blz. 379 een korte Nabetrachting, die niet overtuigt en de factor van
‘berekening’ en ‘kat-uit-de-boom-kijkerij’ herneemt.
blz. 115 r. 16: Victor J. Brunclair (Antwerpen 1899-concentratiekamp Oranienburg
1944) begaafd, onstuimig Europees gericht, experimenteel dichter, prozaïst en
essayist. Ook journalist ( De Schelde ), politicus en polyglot bovendien. Zie dl. III,
blz. 728 en 920. V.'s Belgisch ‘passivisme’ van 1914-18 zat fel dwars, waarbij zich
het antagonisme ‘expressionisme-Van N. en S. impressionisme’ voegde (cf. incident
P. van Ostaijen-Vl. Ver. van Letterkundigen, De Standaard , 8 Juli 1932, brief van
A.V. en Verz. W. dl. III, blz. 920). De leuze van de terugkerende frontsoldaten ‘Omver
en erover’ bleef bovendien niet zonder invloed op de toon van de polemieken, zowel
op het politieke als op het esthetische terrein. / r. 17: Voor dit art. zie - wat de inhoud
betreft - blz. 856.
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blz. 116 r. 12: Anton Kippenberg (Bremen 1874-Luzern 1950), leider van de
Insel-Verlag (Leipzig). Tijdens Wereldoorlog I majoor in de keizerlijke legers. Leidde
de vertalingen van Bergmann, Gezelle, Van de Woestijne en Timmermans in. Voor
V.-edities zie Roemans-Arents, Bibliografie A.V., blz. 372. Der ewige Jude verscheen
in K.'s vertaling in 1917 (niet 1916), 1918, 1921 en 1923. Zie III, 801. Zie ook: A.
Kippenberg zum Gedächtnis, 1950. Streven, Oct. 1954 / r. 15: Friedrich Markus
Hübner (Dresden 1886 - overleden), modernistisch kunsthistoricus en essayist met
zeer grote belangstelling voor Nederland en Vlaanderen. Behoort tot de generatie
die door alle West-Europese landen trok. Burgerde zich in verschillende N. Ned.
redacties in. Vertaalde Hadewych, Ruusbroec, de ‘Lancelot’. Schreef over Vlaamse
schilders (Bosch, 1942; G. de Smet). Bracht in 1918 het Flämisches Novellenbuch
(Insel-Verlag).
blz. 116 r. 24: cf. dl. III, blz. 153 en 797. / r. 2 v.o.: 1 Jan. 1917.
blz. 117 r. 21: Zie dl. III, blz. 791, Inl. tot Quelques aspects...

blz. 118: Socialistische beweging en Vlaamse kwestie.
Er is wellicht nog plaats voor een gedetailleerde studie over Vermeylen als politieker;
haar auteur zal dan, buiten al wat gepubliceerd is geworden en bekend geraakte,
op zoek moeten naar de ‘levende’ Vermeylen, zoals hij zich uitte in meetings, in de
Senaat, of in bijzondere bijeenkomsten. Herhalingen komen dan wel voor, doch
telkens duiken ook nieuwe aspecten op. Zo in een meetingtekst voor de vervlaamsing
van Gent (‘Wij zijn thans een beslissend tijdperk ingetreden’: 29 Oct. 1922) en in
verschillende perscommentaren door Le Peuple verspreid (9 oct. 1922, 21 oct., 7
dec.; L'Université flamande), waar A.V. o.m. baat haalt uit de tegenstelling Franz
Fischer: Emile Vandervelde (‘le débat engagé n'est pas pour me déplaire’): Hier
horen ook thuis de als synthese bedoelde artikelen in de Europäische Revue van
Karl Anton Rohan (15 Juni 1925, zie blz. 115 en in de Poolse revue, Przegląd
Współczesny (Kwiecień 1932), mitsgaders een Franse tekst in hs. bewaard, Le
problème flamand, die nog niet werd thuisgebracht. Naarmate de tijd verstreek
integreerde A.V. zijn Vlaamse stellingen in de politiek. Zo te
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Mechelen (13 Maart 1925): ‘ik ben niet gewoon politieke redenen uit te spreken,
maar ik ben blij, dat de verkiezingsstrijd me uit mijn studeerkamer trekt en me
vooruitduwt op het rumoerige forum van de politiek. Want het is heerlijk, zich zoals
hier thans één te voelen met den drang van een massa en in honderden en
honderden blikken eenzelfde geloof te lezen en eenzelfden wil. Gij hebt begrepen,
dat ook een zogenaamde intellectueel als ik, hier thans op zijn plaats is, enz.’ Hij
behandelt dan de algemene nationale en internationale politiek van het ogenblik,
om te komen tot de Vlaamse kwestie ten overstaan van die andere ongeduldigen,
de Vlaamse nationalisten, die ‘ook aan de menigte hun schone zeven-mijlen-laarzen
tonen, maar ze weten nog niet hoe die laarzen aan te trekken.’ Hij dringt er op aan
een ‘horizontale groepering van de misdeelden uit alle volkeren tegen de bezitters
uit alle volkeren’ op te stellen, want het is ongewenst door een verticale groepering
‘al de standen van een volk tegenover al de standen van een ander volk’ in lijn te
brengen (zie blz. 149) ‘Dat nationalisme noem ik een pest!... Wij willen de volledige
bevrijding van den mens. De strijd voor de taal is daar slechts een onderdeel van.’
In 1927 maakt A.V. nog een tekst gereed over Nationalisme linguistique, waarin
hij een beroep doet op teksten uit vroegere publicaties (dl. III, blz. 211 en vlg.). Aldus
komen wij tot 1929 - het jaar waarin hij de hier gegeven tekst als afgerond betoog
neerschrijft voor de ‘Arbeidershogeschool’ te Ukkel (26 Juli), instelling waar de
militanten van de Belgische Socialistische Partij en de sociale assistenten gevormd
*
werden. In hetzelfde jaar vielen ook verkiezingen: Vermeylen ging minstens vijf
maal op stap met één tekst: naar Leuven (7 Mei 1929), Lier (8 Mei), Gent (13 Mei),
Vilvoorde (14 Mei) en Anderlecht (15 Mei). Hij rekende er in de eerste plaats af met
Min. Paul Emile Janson, die te Charleroi gezegd had, dat de socialistische partij
bestaan zou hebben uit ‘enige duizenden werklieden en enkele snobs; mensen die
zo maar mee lopen..., Ik behoor tot de snobs... ik ben het al veertig jaar en zal het
dus wel hopeloos blijven.’ Hij geeft verder de

*

Zie Senaatszitting van 18 December 1929.
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verklaring, waarom zoveel intellectuelen de socialistische ideologie aankleven :
omdat zij ‘eerbied heeft voor den geest, voor de werking van den geest in de
maatschappij. Wij willen een doelmatiger organisatie van de samenleving. En dat
is het werk van den geest, van de rede.’ Na de schuldigen aan oorlog en onrust
gegispt te hebben, onderzoekt A.V. waarom verschillende partijen zich ‘democratisch’
heten. ‘Ze moeten dien schijn wel aannemen, omdat ze rekening moeten houden
met den groeienden volkswil en met ónze macht.’ Hij looft verder de ‘heldhaftige
grootheid van dien gestadigen stillen strijd van elken dag, het geleidelijk winnen van
de geesten.’ De kritiek op de vlaams-nationalisten, die zich niet akkoord kunnen
stellen over een bepaald program (‘Drie verschillende programma's, tot fascisme
toe!’) houdt A.V. gewoonlijk tot het laatste - het sprookje van de zevenmijlslaarzen
doet weer opgeld (zie blz. 857) - om ten slotte te kunnen wijzen op het door de
Waalse en Vlaamse socialistische Kamerleden op voorstel van Jules Destrée en
**
Camille Huysmans gesloten Compromis des belges, zodat ‘het mogelijk zal worden
binnen het kader van België (zie blz. 146) Vlamingen en Walen elk hun eigen
cultuurbelangen’ te zien regelen ‘zonder iets te breken, zonder malkander te
hinderen’. Dit verdrag moet nog nader worden uitgewerkt, ‘maar het is een goede
grondslag’.
In dit algemeen raam past de les voor de jonge socialistische kaders, zoals die
op blz. 118 voorkomt.
blz. 119 r. 20: Otto Bauer (Wenen 1882-Parijs 1938), modern sociaal democraat,
die op het nationalisme in België beslissende invloed uitoefende, o.a. op C.
Huysmans, H. Vos, H. de Man.

*

**

cf. De verklaring Arbeider en intellectueel , op 1 Mei 1924 voor de Volksgazet afgelegd. ‘De
intellectuelen vergeten wel eens, dat ze slechts een raderwerk zijn in het maatschappelijk
mechanisme’. A.V. kant zich tegen de half-intellectuelen, alsook tegen de ‘verbitterden van
een in 't nauw gebrachte middelklasse.’ Dit thema ontwikkelt A.V. opnieuw te Lier op 20 Mei
1936.
cf. Est-ce un compromis in L'Avenir Social, avril 1929, blz. 206: ‘les affirmations de principe
sont excellentes, à condition qu'il en sorte un programme précis.’

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 4

859
enz. In 1911 publiceerde hij ‘Das arbeitende Volk und die Nationalitätenfrage.
blz. 120 r. 10 e.v.: cf. Verz. W. dl. III, blz. 763, noten bij Les lettres néerlandaises
en Belgique (1905).
blz. 121 r. 2 v.o.: Doelt op Adolf Hitler die nu, in 1929, nog niet aan de macht is,
tegenover Benito Mussolini, die wél regeert en vlammende officiële toespraken
houdt.
blz. 122 r. 2: Doelt A.V. op Berthelot? cf. blz. 891 / r. 23: A.V. denkt aan de leuze
van P. van Duyse. Cf. dl. III, blz. 765; dl. IV, blz. 147.
blz. 123 r. 5: Zie blz. 857.
blz. 124 r. 4: Daarover heeft A.V. zich geuit, in Het Volksblad (1924, nrs 337-340),
aanleiding tot een polemiek met Servus in het Handelsblad (22 Nov. nr. 155). / r.
15: cf. dit deel: Vlaanderen in het kader van België, blz. 146, en blz. 857.
blz. 127 l. r.: In 1847 dichtte Aug. Snieders zijn zang over de Vlaamse Maagd die
het doodsgewaad van Vlaanderen weeft.
blz. 129 r. 4: Histoire de Belgique, I, blz. 304; zie ook Verz. W. A.V. dl. III, blz.
157.
blz. 130 r. 23: Beernem in W.-Vlaanderen. Een niet opgeloste moordgeschiedenis
(1929), waarbij gesproken werd van invloedrijke milieu's, die de loop van het gerecht
zouden afleiden. Victor Delille van Het getrouwe Maldegem werd gevreesd als
getuige. A. Hans bracht als journalist (Het Laatste Nieuws) na een eerste vonnis
nieuwe, onontwijkbare gegevens aan, zodat de instructie moest heropend worden.
Cf. A. Hans, Het geheim van Beernem, en anon., Het geheim van Beernem (‘Het
Licht’, Borgerhout).
blz. 131 r. 14: Het debat E. Rubbens-H. Vos te Leuven, Antw., Ver. voor Volksheil,
(1932).

blz. 132: Toespraak als Rector
Overgenomen uit Universiteit te Gent. Academisch jaar 1930-1931. Plechtige opening
, blz. 60; geplaatst omdat A.V. tot eerste rector werd benoemd van de bij wet van
26 Febr. 1930 geheel vervlaamste Gentse universiteit, bekroning van een streven,
dat - in zijn theoretische en georganiseerde vorm - mede door A.V. gedurende twintig
jaar werd geleid.
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blz. 132 r. 4 v.o.: A.V. spreekt Rector J. Meuwissen toe, die A.V., nu ook in het
Nederlands had toegesproken.
blz. 133 r. 20: A.V. doelt op het nieuwe regime, dat de universiteit gaat beheersen.
De tegenstellingen waren nog groot. Van uit de ‘Ecole des Hautes Etudes’ dreigde
van de aanvang af weerstand. Professoren, die zich geschikt hadden naar dat
Vlaamse regime, doubleerden daar hun cursus in het Frans. Anderen hadden
verklaard het Nederlands machtig te zijn, en slaagden er amper in de vakterminologie
gebrekkig te vertalen. Nog anderen waren de hele ‘Umwertung’ ongenegen. Vóor
de opening van het Academisch jaar was een intense propaganda gevoerd onder
de studenten en studenten in spe om de Vlaamse Hogeschool zo dicht mogelijk te
bevolken: gekleurde aanplakbrieven waren uitgehangen. Er heerste inderdaad enige
animositeit en zeer gauw kwam het tot incidenten, waarvoor de Rector-Senator in
de Senaat ter verantwoording werd geroepen door vertegenwoordigers van de
andere Staatsuniversiteit te Luik: de Rector werd o.m. aangewreven in zijn
voorstelling van zaken niet de nodige objectiviteit betracht te hebben en de toestand
niet meester te zijn geweest.. / r. 7: Prof. M. was een specialist in de
scheepvaartconstructie (ketels en stoommachines) / r. 25: Prof. C. de Bruyne,
botanist en zoöloog.
blz. 134 r. 7: Bij de bespreking van de candidatuur voor het Rectoraat was tegen
A.V. aangevoerd, dat een Rector buiten de politiek moet staan. A.V. kon inderdaad
wijzen op zijn interventies in de Senaat, o.a. op 12 Mei 1927 (Parl. Ann. blz. 566-568).
blz. 136 r. 13: Julius Mac Leod (Oostende 1857-Gent 1919), vrijzinnig
natuurkundige van Schotse afkomst; nam aanzienlijk aandeel in de Vlaamse strijd.
Verbreider van de University extension gedachte in België. Een studentenhuis te
Gent draagt zijn naam. A.V. herinnert aan de filosofische leuze, die het leven van
de liberale flaminganten kenmerkte: Help u Zelf. Cf. Verz. W. dl. III, blz. 832. / r. 18:
A.V. doelt op zijn anarchistische levenshouding, die anti-parlementarisme insloot.
(zie dl. III, blz. 760; II, blz. 874 en IV, blz. 15).

blz. 137: Guldensporenslag.
(Herdenking te Kortrijk op 11 Juli 1937.
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Ten overstaan van de gebeurtenissen in Europa (zie blz. 58) en het feit, dat de
nationalistische groeperingen in het Vlaamse land de Guldensporenslag voor hun
ideologie trachtten te monopoliseren, had de Socialistische Partij het nodig
geoordeeld de democratische gevoelswaarden, die voor haar sinds de theses van
Pirenne in 11 Juli besloten liggen, te beklemtonen. Zij deed het op ostentatieve wijze
door Sporenslagherdenkingen te beleggen te Kortrijkzelf en zich de medewerking
te verzekeren van Waalse partijgenoten, in 1938 van Ministerpresident P.H. Spaak.
Vlaamse toneel- of zangfeesten werden aangericht, met volksvergaderingen en
optochten.
Ook op A.V. werd beroep gedaan, voorgesteld in de programma's als ‘eerste
rector’ (zie blz. 132) van de Vlaamse Universiteit te Gent.
Wij kennen van A.V. drie Sporenslag-toespraken tussen 1930-1940. De eerste,
te Antwerpen gehouden in 1933 (‘We weten toch allen, dat de Slag der Gulden
Sporen 631 jaar achter ons ligt en dat we ondertussen niet helemaal dezelfden zijn
gebleven.’); de tweede van 1937, in verkorte vorm in Voor Allen van 18-7 opgenomen
(co-spreker H. Vos), de derde, in 1939, in volle Europese crisis, uitgesproken met
de Waalse volksvertegenwoordiger Arthur Gailly onder de medesprekers, die het
auditorium begroette met ‘Camarades, Goedendag’! Ook C. Huysmans, G. Balthazar,
J. Colle, E. Delvo, H. de Man en H. Vos spraken de menigte toe. Uit de aard van
de zaak hebben de V. teksten veel met elkaar gemeen, de ogenbliksreacties
daarbuiten gelaten.
blz. 140 r. 8: Guillaume de Juliers, = Willem van Gulik.
blz. 142 r. 4: Arm Vlaanderen , toespeling op de titel van een roman van Reimond
Stijns (III, 617), en de sociologische studie van August de Winne (772). Titel ook
door Pater L. Stracke overgenomen voor een nationalistische strijdbrochure.
blz. 143 r. 6: cf. blz. 57.
blz. 144 r. 25: cf. blz. 149 en 856.

blz. 146: Vlaanderen in het kader van België
Het lag in de lijn van de ontwikkeling, dat de Vlamingen in de ‘Belgische Werklieden
Partij’ zich onderling zouden verstaan om de
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te bereiken objectieven te omschrijven. Anderzijds - zoals A.V. het in de meetings
erkende - dienden zij, om onder de jongeren te werven, met een eigen programma
naar voren te treden, vooral sinds de Vlaamse Frontpartij in zo verre was ontbonden,
dat Herman Vos mandataris van de B.W.P. was geworden; en sinds het ‘Compromis
der Belgen’ (zie blz. 858), was gesloten, enz. Aldus kwam in 1937 het Eerste
*
Vlaamse Socialistische Congres, officieel, tot stand, onder het Algemeen
Voorzitterschap van C Huysmans. A. Vermeylen was voorzitter van de
politiek-culturele afdeling; H. de Man van de sociaal-economische.
Het congres werd te Antwerpen gehouden op Zaterdag 20 en Zondag 21 Maart
1937 in het gebouw van de Algemene Centrale van ‘Bouw en Hout’. A.V. werd
gevraagd, in de slotvergadering, na Herman Vos (over de democratische traditie
van Vlaanderen), de positie van het Vlaamse landsgedeelte ten opzichte van België
te bepalen. Het Congres stond trouwens in het door Julien Kuypers omschreven
teken ‘Voor een cultureel sterk Vlaanderen in een sociaal-economisch geordend
**
België’ . A.V. vatte samen, wat hij overal had verkondigd. De tekstparallellismen
(zie Socialistische beweging en Vlaamse kwestie ) - voor telkens andere
**
luisterscharen! - waren niet te ontgaan. Vermeylens teksten zijn kettingreacties
want zoals aan de hier geformuleerde congres-definities een scherpe politieke
anti-Brussel meeting voorafgaat (Antwerpen, 9 Febr. 1936; zie ook blz. 105), zo
volgt er weer een politieke meeting op (Mechelen, 23 Maart, St. Truiden 29 en Duffel
31 Maart 1939), op het stramien van de cultuurautonomie geweven.
Er vormt zich aldus een Vlaams-socialistische openbare mening, die zowaar
stevig genoeg gefundeerd is om - wanneer een Dr. Martens-incident (en
voorwendsel) tot partiële verkiezingen leidt - niet te wankelen. (Zie blz. 865).

*

**
**

Verslag van het (Eerste) Vlaamsch-Socialistisch Congres, Deurne-Antwerpen, 1937. België
leefde toen onder de greep van de algemene Planactie (Hendrik de Man-Herman Vos), een
vague de fond. Anderzijds zette C. Huysmans de openingsrede in met de aanhef uit Gorters
Mei : ‘Een nieuwe lente en een nieuw geluid’.
Blz. 219-226 van het verslag, op. cit.
Blz. 219-226 van het verslag, op. cit.
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blz. 146 r. 8: De leuze van de nationalisten luidde ‘voor het Belgikske, nikske’. Cf.
3

M. Lamberty in Vlaanderen door de eeuwen heen , 1952 , blz. 400. / r. 17: A.V.
constateert de vorderingen van de nationalistische ideologie. De nuancering
tegenover Socialistische beweging en Vlaamse kwestie is treffend. (Cf. blz. 118).
blz. 147 r. 8: cf. blz. 121, en dl. III, blz. 765.
blz. 149 r. 6: Een waar leitmotiv, cf. blz. 857. / r. 11: Inzet van de meeting op 9
Febr. 1936: het afsluiten van een periode van rustig-aankijken, ter wille van de
economische omstandigheden. ‘Maar dat is alleen maar mogelijk voor enige tijd. In
ons gezegend land kan die godsvrede niet bijster lang duren. ... Terwijl onze mannen
zich inspannen om werklozen uit de nood te helpen (cf. blz. 64, Planactie) en van
onze frankskes te redden wat er nog te redden valt, gaat de administratie maar
rustig door met de taalwetten te verknoeien, ambtenaars te benoemen die de
Vlaamse belangen aan hun zolen lappen en op Vlaanderen neerkijken als op een
soort van Patagonië of Kamjatka, en schreeuwen de franskiljons als brulapen om
ons Brussel te ontfutselen, (zie blz. 112) ... We moeten althans goed weten waar
we staan en waar we naartoe willen...’ A.V. vat dan - na een algemene uiteenzetting
die ook elders voorkomt - het probleem Brussel aan in verband met de talentelling,
met de toepassing van de wet op de transmutatieklassen. A.V. herhaalt wat hij keren
achtereen heeft aangeklaagd in de Senaat, o.a. de denationalisering van het
bewaarschoolkind (4 Febr. 1926).
blz. 150 r. 8: In deze passus is vervat, wat A.V. op 9 Febr. 1936 te Antwerpen
anders had uitgedrukt: ‘Ik zeg, dat dat Brusselse vraagstuk het eerste punt van ons
program moet uitmaken.’
blz. 151 r. 8: Een thema, dat in de meetings van Maart eveneens wordt ontwikkeld.
/ r. 17: Een typisch verschijnsel na Wereldoorlog II, het bundelen van Waalse
krachten in de ‘Action Wallonne’, het houden van Waalse Congressen.
blz. 154 r. 4 v.o.: Zie hierboven, blz. 850.
blz. 157 r. 3: De laatste passages - met al de reminiscenties die er in opduiken lopen als het ware automatisch over in de tekst De Taak (zie blz. 831), gedagtekend
op 1 Januari 1945,
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vooral wanneer - als schakel tussen 1937 en 1945 - zekere bewijsvoeringen van
de Mechelse meeting-tekst van 1939 worden opgeroepen: ‘De belangen van de
werkende klassen vallen samen met het algemeen belang. Dat is een eerste vereiste
om de economische crisis te boven te komen, om de werkloosheid tegen te gaan,
om ons land sterk te maken. En dit klopt nu ook met het tweede punt: een
eendrachtig België; het land sterk genoeg maken om elken aanval van buiten te
kunnen weerstaan, om onze vrijheid zelf te kunnen behouden. Want als we onze
vrijheid verliezen, is alles verloren.
‘Welnu, de andere partijen zijn in dat opzicht minder te vertrouwen, indien wij niet
in de regering de sterkste partij zijn. De katholieken wensen niet liever dan op te
slorpen wat er van Rex overschiet, maar Rex, dat is corporatisme, fascisme, en in
de eerste plaats wanorde. We zouden wel gediend zijn met de mannen, die naar
Berlijn en Neurenberg lopen! De Vlaamse katholieken trachten tezelfdertijd de
Vlaamse nationalisten tot zich over te halen of hun althans de loef af te steken door
met even extremistische eisen voor den dag te komen, om aldus een coalitie tot
stand te brengen, die hun droom, het veroveren van de oppermacht, mogelijk zou
maken. En we weten maar al te goed, wat de Vlaamse nationalisten in het schild
voeren : weer corporatisme, ontwrichting van de democratie, een autoritair bewind,
dat persoonlijke vrijheid en menswaardigheid zou fnuiken, en als einddoel : de
verdeling van België. - De liberalen eindelijk. Ze mogen zeggen wat ze willen, hun
ministers hebben bewezen, dat ze die deflatie wilden, die de natie naar den dieperik
moest helpen. Zij hebben geen enkel opbouwend idee meer, alleen het geval Martens
en het druppelken jenever. Het geval Martens gebruiken ze als mom van de
donkerste reactie, om de macht te verzekeren aan de grote banken van het Comité
Central Industriel. Nergens vindt ge zoveel zakenmensen als onder de liberale
leiders. Het geval Martens is hun verder een aanleiding om de goe-gemeente een
rad voor de ogen te draaien en ze wijs te maken, dat zij de vaderlandsliefde in pacht
hebben. Het schreeuwerig kiespatriotisme van de brandkasten, we
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*

weten wat dat betekent!’ A.V. behandelt dan het geval Martens, o.a. aldus:
‘Degenen die Dr. Martens voorgedragen en benoemd hebben, hadden ingezien,
dat zij dat doen moesten, anders zou er in het Vlaamse land een hevig protest zijn
opgegaan en we kregen dan zeker de poppen aan 't dansen. Zij achtten, dat de
amnestie, twintig jaren na den oorlog, niet tot een dode letter mocht gemaakt worden,
wat zeker niet tot bedaring van de geesten zou bijgedragen hebben. Geen heeft
daarin een verheerlijking van het activisme willen zien. Ik heb het recht aldus te
spreken, omdat ik onder de Duitse bezetting het activisme met al mijn krachten en
openlijk bestreden heb. Maar nu werd het feit van die benoeming bovenmate
opgeblazen, om de regering te doen vallen, wat de conservatieven voor hun eigen
belangen dienstig waanden. En zo zijn de patriotten er in geslaagd, weer eens het
land tussen Vlamingen en Walen te verdelen. Want let wel hier op: het incident is
voor hen de voorbereiding van een nieuwen aanval op de meest rechtmatige
Vlaamse Beweging zelf: ze hebben in hun kiesprogram al de beruchte vrijheid van
den huisvader opgenomen, tegen de bestaande taalwetten, en ze verklaren zich
tegen de inrichting van de cultuurautonomie, die door alle Vlamingen verlangd wordt.
En dat ze dat juist op dit tijdstip doen, nu we bij het gevaar dat de natie loopt meer
dan ooit hand in hand moesten gaan en ons best doen om den vrede onder ons te
bevestigen, dat is een onvergeeflijke en onvergetelijke schande.’

*

A.V. had trouwens op 5 Nov. 1938 zijn mening onomwonden en hartstochtelijk geuit over het
wijken voor financiële belangen, toen hij zich in de schoot van de Belgische Werklieden Partij
op practische, ideologische en morele gronden verzette tegen de aanstelling van een ‘agent’
te Burgos in Franco-Spanje. Zie lijst van handschriften, blz. 935.
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Aantekeningen bij Beeldende kunsten
Esthetische beschouwingen
Algemene aantekeningen
Wanneer men uitgaat van het vaste, logische verband, dat A.V. bestendig ziet of
opzettelijk legt tussen mensheid, socialisme en Vlaamse beweging, dan kan uit
bijdragen en lezingen over esthetiek en kunst ook een drieledig verband losgemaakt
worden, gaande van de kunst en haar esthetiek, over hun eenheid en
internationalistische zijns-vorm, naar de locaal-eigen bindingen: de Vlaamse kunst.
Zo zijn passages uit de Catacomben soms woordelijk aan elkaar te schakelen met
teksten uit de bijdrage tot de kritiek van Taine's Philosophie de l'art geleverd voor
het Eerste Taal- en Geschiedkundig Congres (Antwerpen 1910), die op hun beurt
meer dan één aanrakingspunt vinden in het - merkwaardige - vroegere artikel Nota's
over geschiedkundige literatuur (De Kunstwereld, November 1894, n. 46, geschreven
25 Sept. 1894). Dichter naar ons toekomende kan gewezen worden op parallellismen
met zinsneden uit De Kunstenaar en de Werkelijkheid (Lezing in het Museum voor
Schone Kunsten, Antwerpen 22 Febr. 1931; = Kunst en Cultuur veranderd in Kunst
en Werkelijkheid ; Hogeschool voor Wijsbegeerte, Amersfoort 18 en 19 Mei 1935),
welke lezingen dan weer opgaan als het ware in het artikel Kunst leren zien , gereed
gemaakt voor Snoeck's grote Almanak , 1944 (blz. 139), dat op zijn beurt grotelijks
te maken heeft met het handschrift van Wat het zien van Kunst ons leren kan (1924),
een lezing gehouden te Mechelen (10 Januari), te Gent (17 Januari), te Antwerpen
(7 Februari), omgezet in Wat een Kunstwerk ons leert zien (Brussel 17 Oct. 1924).
De cyclus is daarmede niet gesloten, vermits Kunst leren zien (Snoeck, 1944)
overeenkomsten vertoont met de Eerste-Mei-lezing van 1939 (Sarov, zie blz. 848).
overgenomen in De
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Volksgazet van 12 Jan. 1950 als dodenhulde aan A.V. onder de titel: De Kunst en
de Arbeiders (in handschrift bewaard en in feite ontstaan uit Kunst en Socialisme ,
1926). Door een passus is deze lezing verbonden aan L' Art dans la Maison, (salle
Giroux, Brussel 5 Juli 1918 = Ecole de Service Social, 10 Febr. 1921), ook bekend
onder Kunst in het dagelijks Leven (Gent 26 Maart 1925). Anderzijds duiken zekere
algemeenheden uit Kunst leren zien en De Kunst en de Arbeiders ook op in Permeke
(Kunstkring Gent, 18 Jan. 1936) en Van Sassenbrouck (Brugge 1924, blz. 477).
Van 1910 tot 1944 komen nog wel enkele andere bijdragen de gedachtestroom
ondersteunen (bijv. Wat betekent de Kunst voor ons Leven, 1941 in van Thienens
Algemene Kunstgeschiedenis ). Wat wijst op een ononderbroken bekommernis om
de integratie van de schoonheid in het leven (= L'Art dans la vie, 1918). A.V. zal
dan ook geen moeite hebben om in Buenos Aires (zie blz. 935) zijn toespraak voor
‘Les amis du musée’ geheel ‘van buiten’ neer te schrijven met het gewone onontkoombare recept - de redites, zonder materiaal onder de hand!
Voor de uitgave van het Verzameld Werk van A.V. werden nu de bijdragen
gekozen, die als grootste gemene delers kunnen gelden, waardoor wel mooie of
treffende bewijsvoeringen moesten verloren gaan (bijv. L'art dans la vie, 1921, met
hier en daar, vooral naar het slot toe, nergens na te wijzen beredeneringen).
Tot slot weze nog attent gemaakt op het feit, dat de hier opgenomen lezing Unité
dans l'art européen, 1929, A.V. dienstig is geweest voor het stuk in Snoeck's Almanak
(1944), zodat ook deze late synthese wegvallen kan. G.S.

blz. 163: Arbeid en Kunst
Dit kort artikel, - overgenomen uit Arbeid en Kennis, geïllustreerd Maandschrift van
de Algemene Centrale van Arbeiders in Bouwen Ameublementsbedrijf en Gemengde
Vakken van België, Brussel; I, 1924, nr. 8 ‘De Arbeid ter eere’; blz. 154-155 -, is
werkelijk een parel: het brengt Vermeylen op zijn best. Het zijn beschouwingen die
onder het schrijven tot een vast in zich gesloten geheel zijn uitgegroeid en als
geschrift, door zorgvuldige bewerking
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van het proza, tot een toonbeeld van Vermeyleniaanse beheerstheid en vloeiende
gebondenheid is geworden.
In hetzelfde maandblad publiceerde Vermeylen nog een tweede stuk De
Schoonheid in het Dagelijksch Leven (I, 1924, blz. 2-4).

blz. 166: Unité de l'Art Européen
Dit stuk was niet voor publicatie gereedgemaakt, doch de redactie wil de lezer
vertrouwd maken met een typisch aspect van Vermeylens werkmethode.
De Unité de l'Art européen is de tekst voor een reeks van vier lezingen die hij te
Genève hield, van 13 tot 16 Augustus 1929. Het stuk is in tweeërlei opzicht
kenschetsend en belangrijk. Vooreerst is het voor hem een gelegenheid om zijn
kunsthistorisch inzicht en zijn kunsthistorische methode, - die hij op een meesterlijke
en in de historiek van de kunstgeschiedenis door niemand overtroffen wijze, in zijn
inleiding tot Van de Catacomben tot Greco uiteenzet -, zeer bondig en vlot samen
te vatten en aan de hand van een reeks zorgvuldig gekozen voorbeelden (bij
lantaarnplaatjes) te belichten.
Vervolgens toont dit stuk nog eens aan met welke buitengewone zorg hij zich van
een eenmaal aanvaarde opdracht kweet: alle bespiegelende teksten - b.v. de inleiding
(blz. 166 en vlg.), ook nog het karakteriseren van Renaissance en Barok, van de
linéaire en de picturale zienswijze (blz. 173 en vlg.) - zijn met veel overleg, niet
bedacht, maar geschreven, hetgeen bij Vermeylen een gevorderde staat in de
richting van een definitief formuleren en vastleggen betekent.
Dat korte overzicht kan men vergelijken met zijn overzichtelijke schets,
Kunstgeschiedenis , in deel III van het Verzameld werk gepubliceerd. W.V.
Door opname van deze tekst vervallen de Belgische lezingen over de Romanisten,
ook in het Frans gehouden (Les romanistes, Antwerpen, Brussel; blz. 9 9) en deze
van Amersfoort (19 Mei 1935) Kunstontwikkeling in Lichtbeelden , niet dat dezelfde
voorbeelden in alle lessen voorkomen, doch de commentaar ontwikkelt zich in
dezelfde gevoelssfeer; anderzijds loont het de moeite deze Franse
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karakteristieken te vergelijken met de formuleringen in de Catacomben
neergeschreven en herwerkt. In dit verband mag ook gewezen worden op de
omstandige besprekingsserie in de Nieuwe Rotterdamse Courant naar aanleiding
van de publicatie van Raimond van Marle's The development of the Italian Schools
of Painting (1924).
Het thema van de ‘Europese eenheid in de letterkunde en in de kunst’ hernam
A.V. nog eens, en met ostentatief genoegen, toen hij zijn colleges afsloot in de
Rijksuniversiteit te Gent, in September 1944, na het zwijgen te zijn opgelegd tijdens
de bezetting van Wereldoorlog II. De tekst gaat terug op stellingen voorkomend in
de Catacomben of op de tekst van Genève. G.S. Ten titel van documentatie volgt
hier de begroeting waarmede A.V. zijn laatste Gentse les inzette:
‘Waarde Collega's en Studenten, ik hoef u niet te zeggen met welk een genoegen
ik me eindelijk weer terugvind in deze Universiteit, waar ik lang een groot deel van
mijn werkzaamheid aan schonk en waar ik door de bezettende macht uit verbannen
was. Ik ben de Faculteit van Wijsbegeerte en Letteren dan ook bijzonder dankbaar
voor haar uitnodiging om den cursus in de moderne letterkunden en de cursus in
de algemene kunstgeschiedenis met deze les te heropenen.
Het zij me veroorloofd, eerst een enkel woord over me zelf te zeggen. Niet dat ik
dat een zeer beminn lijk zwak van mijn leeftijd acht, al mag het misschien wel, meen
ik, bij deze laatste les, waarmee ik mijn 44-jarige loopbaan als hoogleraar besluit.
Maar 't is vooral, omdat hetgeen ik van me zelf vertellen wil, licht kan werpen op het
onderwerp dat ik hier behandelen moet, en me daartoe een gewenste inleiding lijkt.
In den bezettingstijd heb ik me o.m. beziggehouden met de voorbereiding van
een nieuwe, geheel omgewerkte uitgave van mijn Geschiedenis der Europese
Plastiek en Schilderkunst , die in September ll. te Amsterdam verschijnen moest,
en met de voorbereiding van een herdruk van mijn drie bundels Verzamelde
Opstellen . Dat gaf me de gelegenheid om mijn eigen werk eens te herlezen, en zo
kwam ik tot de ontdekking, dat er wèl een hoofdgedachte door gaat, van het begin
tot het eind. Die hoofdgedachte is de idee van de eenheid. Eenheid in de
persoonlijkheid, binnen-
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wereld, en eenheid van persoonlijkheid en buitenwereld, die twee hangen samen.
Aan den enen kant, het ethisch begrip van eenheid in de persoonlijkheid, die innerlijke
eenheid waar de echte innerlijke vrijheid op berust: zijn wat ge zijt, gehéél zijn wat
ge in den grond zijt. Aan den anderen kant, eenheid van de persoonlijkheid met
haar maatschappelijke omgeving, het vraagstuk van den samenhang van individu
en gemeenschap. Die idee is er al in het allereerste stuk dat ik in mijn Verzamelde
Opstellen opnam en dat van 1893 dagtekent. Zij is sedert vijftig jaren overal bij mij
terug te vinden, zowel in mijn zuiver literair werk als in mijn politieke, literair-critische
en kunsthistorische geschriften. Mijn geest is op synthese gericht. Niet dat ik de
noodzakelijkheid van ontleding zou ontkennen, dat ware te dwaas; maar ik ben nu
zo, dat ik de ontleding vooral beschouw als een middel tot constructie, middel tot
voorlopige synthese. Ik zeg “voorlopige” synthese, daar wij zelf en de wereld uiterst
samengestelde dingen zijn, die we bezwaarlijk in hun geheel en hun onveranderlijk
wezen kunnen omvangen. Het is dus maar natuurlijk, dat ik vandaag weer, op ietwat
samenvattende wijze, naar de eenheid in de geschiedenis van de letterkunde en
de kunst wil speuren. Althans, om niet te verwaand te zijn, de Europese eenheid.
Wat ik aldus beproef is reeds aanmatigend genoeg.
Goethe heeft ergens de ontwikkeling van den wereldgeest vergeleken met één
grootse fuga, waarin de volkeren bij beurten hun eigen stem verheffen. Die fuga is
het, of zo u verkiest, die éne symphonie, die we in haar geheelheid willen vatten’.

Groepen en figuren
blz. 195: Arnolfo di Cambio en Orcagna
In een reeks voordrachten, gehouden ter gelegenheid van een tentoonstelling van
Oud-Italiaanse Kunst, in het Rijksmuseum te Amsterdam, hield Vermeylen op 6 Juli
1934 een lezing over twee meesters die hij zelf ‘Meesters van derden rang’ noemt.
Arnolfo di Cambio, discipel van Niccolà Pisano, die zijn meester behulpzaam was
bij de uitvoering van diens tweede beroemde

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 4

871
preekstoel, - die uit de Dom te Siena -, wordt bij de uitvoerige bespreking die
Vermeylen wijdt aan het werk van Niccolà Pisano (Van de Catacomben tot Greco,
V, blz. 124-128) niet eens vermeld.
Andrea Orcagna, discipel van Andrea Pisano, wordt daarentegen, als beeldhouwer,
geciteerd als treffend decadent verschijnsel bij het omzetten, in beeldhouwerstaal,
van stijleigenaardigheden die tot het gebied van de schilderkunst heten te behoren
(hij was nl. leerling van Giotto, zie V, blz. 164). Als schilder wordt Orcagna
daarentegen geprezen (V, blz. 170).

blz. 216: De Vlaamse Kunst vóor de gebroeders Van Eyck.
Bespreking van Louis Maeterlinck, La Pénétration française en Flandre: une école
préeyckienne inconnue, Paris et Bruxelles, G. van Oest, 1925 N.R.C., nr. 235;
14.8.1926.
Aan deze kritiek op Maeterlinck's laatste kunsthistorische publicatie hoeft geen
enkele verklarende nota toegevoegd. Ter nadere kennismaking met Vermeylen's
standpunt kan men met vrucht in Van de Catacomben tot Greco de bladzijden lezen,
bij de inleiding tot de kunst der vroege Renaissance gewijd aan ‘Nationale
Schakeringen: de Nederlanden’ (V, blz. 230-241).

blz. 222: Mabuse
Bespreking van Achille Ségard, Jean Gossart dit Mabuse, Bruxelles et Paris, G.
van Oest & Cie, 1924, in Nieuwe Rotterdamse Courant, nr. 149 van 1 November
1924.
Dit lezenswaardig stuk, waarvan bepaalde passussen naderhand zonder wijziging
in deel III (1925) van de Europeesche Plastiek en Schilderkunst zijn terug te vinden
(zie Van de Catacomben tot Greco , V, blz. 685, 690 en 691), - in November 1924
was Vermeylens handschrift voor zijn Europeesche Plastiek zeker persklaar! - is
een, trouwens zeer terechte, scherpe kritiek aan het adres van Segard's monografie.
Behalve de ontelbare historische onnauwkeurigheden en het gebrek aan stijlkritische
zin, zijn de bespottelijke omschrijvingen, waarmee de auteur de Waals-Franse
Mabuse tegenover de ‘Vlaamse’ geaardheid stelt, goedkoop verworven koren op
Vermeylen's tegen de rassen-theorie opgetrokken molen!
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Maar de aantrekkelijkheid van het opstel schuilt in de rustigbetogende bladzijden
222-224, waarin A.V. Gossart aan de lezer voorstelt en waarin hij op andere, wellicht
vlottere wijze dan in zijn Europeesche Plastiek, over Romanisme en Italianisme
handelt (Zie blz. 868).

blz. 232: Greco
We mogen ons gelukkig achten met de publicatie van deze Grecolezing. In zijn Van
de Catacomben tot Greco beperkt A.V. zijn Greco-bespreking tot een kernachtige
algemene karakterisering (V, blz. 777-785) gevolgd door een vlugge beschrijving
van drie werken: een portret, de St. Mauritius en de Begrafenis van Orgaz. De
inleiding tot zijn lezing is daarentegen zeer uitvoerig, de verdere tekst brengt
commentaar bij zestien lantaarnplaatjes, waarvan er niet minder dan zes aan de
Begrafenis van Orgaz zijn gewijd.
De tekst van deze lezing - gehouden op 12 April 1913 voor de Université Nouvelle,
te Brussel, (zie blz. 877) - is niet enkel veel uitvoeriger, maar van zulk een
voortreffelijke kwaliteit, dat Vermeylen zelf er naderhand, qua ‘bruikbaarheid’ voor
zijn Van de Catacomben tot Greco niets aan wijzigen moest en er hele passussen
in vertaling kon uit overnemen. Het is onnodig die ontleningen op te tekenen, want
de lezer van de Catacomben zal onvermijdelijk, indien hij toelichting over Greco
wenst, naar de tekst van deze lezing grijpen en de ontleningen zelf kunnen
vaststellen! Het kan dan ook volstaan er op te wijzen, dat in 1944 het woord
‘impressionisme’ bij een bespreking van het Grecofenomeen beslist ‘vals’ zou klinken.
A.V. vervangt het door het veel treffender ‘expressionisme’ en dan nog met het
uiterst voorzichtige en gematigde voorbehoud dat de ‘oude’ Vermeylen aanwendt
bij alle inlijvingen onder een bepaalde partijvlag.
Vermeylen hield zijn lezing op het ogenblik dat, zoals hij zelf zegt, Greco ‘in de
mode was’, en de eerste beslissende werken over de grote Spanjaard verschenen
waren (Justi 1908; Barrès 1911 en 1913; Mayer 1911; Jorge 1912; Lafond 1911 en
1913). Hij reageert tegen dit Greco-snobisme door zijn hartstochtelijke bewondering
binnen stevig-verantwoorde beschouwingen in te
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dijken, waarbij de hele status questionis van de toenmalige Grecovorsing volledig
is verwerkt.
Het zal de lezer zeker niet ontgaan, hoezeer de lezing van 1913 de sfeer van
omstreeks 1914 oproept: het woord ‘maniërisme’ komt één enkele keer voor (op
blz. 237) en wel in pejoratieve zin, waar hij zegt dat Filips II de ‘Mauritius’ van Greco
afwees ‘et commenda pour le remplacer une composition sur le même sujet à un
obscur maniériste florentin, Romulo Cincinnato’. In Van de Catacomben tot Greco
wordt het ‘krankzinnig’-uitgelengde van de figuren op andere wijze verklaard: ‘Greco
blijft de hoogste triomf van het maniërisme’ (V, blz. 779); in 1944 was het XVIe
eeuws maniërisme vrijwel algemeen als typisch en niet noodzakelijk
afkeurenswaardig stijlverschijnsel aanvaard. De enige voorkomende voetnota in de
Greco-lezing, op blz. 240 aangebracht, heeft Vermeylen naar alle waarschijnlijkheid
pas na jaren toegevoegd, zoniet zou hij zeker van deze stijlopmerking dankbaar
gebruik gemaakt hebben om het ‘uitgelengde’ in de figuratie bij Greco als typisch
tijdsverschijnsel te verklaren.
Evenzeer treffend voor de afstand die ligt tussen 1913 en 1944 is het herhaaldelijk
voorkomen van het woord ‘impressionisme’ in de tekst van 1913, - vervangen door
‘expressionisme’ in de tekst van 1944:
‘qu'il nous apparaît en certaines oeuvres comme l'ancêtre direct, je ne dirai pas
des impressionistes, mais de ce qu'on est convenu d'appeler les neo-impressionistes
(blz. 245).
‘et s'il nous donne cette vision impressioniste et monumentale à la fois...’ (blz.
246) ‘L'impressionisme, la froideur de la gamme, les délicatesses des gris...’ (blz.
251).

blz. 258: Carel van Mander
In 1938 werd te Meulebeke (West-Vlaanderen) een gedenksteen onthuld. Van
Mander werd geboren in 1548 en overleed te Amsterdam in 1606.
blz. 260 r. 22 Titel: Het Schilder-Boeck waerin vooreerst de Leerlustighe-Jeught
den gront der Edele Vrije Schilderkonst in verscheyden deelen wort voor-gedragen.
Daerna in drij deelen t' leven der vermaerde Doorluchtighe Schilders des Ouden
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ende Nieuwen Tydts... verschenen in 1604 (Wereldbibl., Amsterdam, 1936);
geïnspireerd door Giorgio Vasari's Le vite de' piu eccelenti pittori, scultori e architetti,
1550.
blz. 261 r. 10: Eveneens vertaald in het Duits en het Frans.

blz. 261: Drie Meesterwerken van Rubens
In 1927 schreef A.V. voor L'Art vivant een bijdrage Le Héros des Flandres. Pierre
Paul Rubens (Nr. 67, 1 October 1927; te vergelijken met zijn herdenkingsrede van
3 Juli 1927 in de Kon. Vlaamse Schouwburg te Brussel) en in 1936 het synthetisch
hoofdstuk De Vlaamsche Schilderkunst ten tijde van Bruegel en Rubens voor het
verzamelwerk Kunstgeschiedenis der Nederlanden (W. de Haan, N.V., Utrecht);
verder hield hij op 11-2-1940 een lezing over Rubens als vertolker van Italiaansche
Kunst in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen.
Een uitvoerige tekst over Rubens, - in de aard van deze voor zijn vier lezingen
over Rembrandt (zie blz. 274) - heeft Vermeylen niet nagelaten.
Daarom is de uitvoerige bespreking van Drie Meesterwerken van Rubens , van
drie schilderijen behorend tot de verzamelingen van de Koninklijke Musea te Brussel
van grote waarde: daarom ook worden de afbeeldingen, als onmisbaar voor een
vlot begrip van de tekst, opgenomen tussen blz. 272 en blz. 273.

blz. 274: Rembrandt
Dit is de tekst van vier lezingen gewijd aan Rembrandt. We kunnen ze noemen:
‘colleges’, want al wie Vermeylen als professor heeft gekend, stelt dadelijk vast dat
deze lezingen in niets van zijn lessen afwijken. Daarenboven is de tekst inderdaad
de zorgvuldig neergeschreven inhoud van zijn colleges, dezelfde colleges die wij
in het academisch jaar 1928-29 te Gent mochten aanhoren en die, zonder twijfel,
velen na ons nog zullen aanhoord hebben!
Zoals steeds begint Vermeylen met een historisch situeren van zijn onderwerp
en met een toelichting over zijn kunsthistorische methode. Zijn toehoorders zijn niet
helemaal onbekenden: hij herinnert vooreerst aan zijn, het jaar tevoren, in 1929,
voor het-

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 4

875
zelfde publiek gehouden lezingen Unité de l'Art européen (cf. blz. 166 en 868),
handelt vervolgens over de Barok in 't algemeen, - over de specifiek picturale
vormopvatting van de XVIIe eeuw -, verder over het Holland van de XVIIe eeuw, en
*
ten slotte over zijn eigenlijk onderwerp, Rembrandt,

blz. 343: William Blake
Dit stuk werd voor de Nieuwe Rotterdamse Courant (nr 280 30 Juli 1927) geschreven
naar aanleiding van het verschijnen - in het herdenkingsjaar - van Darrell Figgis The
Paintings of William Blake, 1925.
Vermeylen bekent dat Blake - als schilder en tekenaar - hem nu, in 1927, niet
meer zó sterk aanspreekt als in 1893, toen hij voor het eerst met het oeuvre van de
‘mystieke dichter en kunstenaar’ voeling kreeg: ‘Waar is de vlam, die zo licht
oversloeg, - van uit het werk of van uit me zelf?’, vraagt hij zich af.
Voor een beter inzicht in de gevoelssfeer der jaren '90 leze men Vermeylens
verslag van de tentoonstelling der XX, te Brussel, in 1892 (IV, blz. 466-474); hoe
innig doorleefde hij toen de twee hoofdstromingen van het moment, het
neo-impressionisme en het symbolisme! Het is dan ook begrijpelijk dat in 1893 Blake
voor hem de betekenis kon hebben van een openbaring.
Zoals zijn bewondering voor Blake - als schilder en tekenaar - gaandeweg zou
afnemen, zo ook zijn bewondering voor Toorop, voor Khnopff en voor Maurice Denis.
De laatste alinea uit zijn

*

Zijn eerste Rembrandt-lezing schijnt Vermeylen in 1906 gehouden te hebben, in de Kunstkring
‘Het Rietkamerke’ (Brussel, verkort stenogram in Lucifer en Vlaamsche Gazet, 12, 19 en 26
Maart 1906). Te Rotterdam heeft A.V. een lezing gewijd aan De laatste Schilderijen van
Rembrandt, op 30 Jan. 1934 voor het ‘Algemeen Nederlands Verbond’. Op 4 Nov. 1934 en
20 Jan. 1935 sprak Vermeylen respectievelijk in het Kon. Museum voor Schone Kunsten te
Brussel en in het Kon. Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen (een syllabus bestaat)
over De Zelfportretten van Rembrandt. G.S.

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 4

876
opstel over Blake, - vooral de laatste zin - geeft het waarom van zijn gewijzigde
houding. W.V.
blz. 343 Titel: Londen 1757-Londen 1827.
blz. 343 r. 16: Algernon Charles Swinburne (Londen 1837-Putney 1909) dichter,
en taalvirtuoos, vriend van de Rossetti's, schreef A critical essay on W.B. (1868) /
r. 22: E.J. Ellis, The works of W.B.; (1893).
blz. 345 r. 8: Svedberg Emanuel S. (Stockholm 1688-1772) theoloog, filosoof en
wetenschapsman. In zijn in 1734 verschenen Opera philosophica et mineralia
publiceerde hij zijn inzichten over het heelal en zijn hypotheses over het ‘atoom’. In
de 19e eeuw ontstond in Amerika een ‘Swedenborg’-beweging. (In Blake's Marginalia
worden commentaren aangetroffen over S's The wisdom of angels concerning divine
love and wisdom, 1788). / r. 14: Park te Londen. / r. 17: Catherine Boucher.
blz. 346 / r. 25: Besteld door Linnell, ook in 1825: honderd waterverftekeningen,
zeven daarvan waren bij zijn overlijden gegraveerd.
blz. 347 r. 5: Jakob Böhme (Alt-Seidenberg bij Görlitz 1573-Görlitz 1624)
meester-schoenmaker, protestants theosoof, waarvan de inwerking - over de
romantiek (Schelling-Hegel-Baader) heen - tot in onze tijd naleeft; Theosophia
relevata, oder alle Göttliche Schriften; Amsterdam 1624, 4 delen. / r. 6: Ierse sagen
en balladen vol melancholie door James Macpherson (Ruthven 1736-Bellville 1796)
uitgegeven als het werk van de Gallische bard Ossian (1765). / r. 11: Samuel
Coleridge-Taylor (Ottery St Mary in Devonshire 1772-Highgate 1834) auteur van
de meest beroemde Engelse romantische ballade, The rime of the ancient mariner,
1798. Publiceerde samen met Wordsworth Lyrical ballads. Novalis (Friedrich von
Hardenberg; Mansfeldischen 1772-Weissenfels 1801) / r. 13: Rimbaud, zie blz. 541
/ r. 14: Les chants du Maldoror, werk van Isidore Lucien Ducasse, dit le comte de
Lautréamont (Montevideo 1846-Parijs 1870). Proza-dichter, opstandig en
geëxalteerd.
blz. 348 r. 4: Sir Joshua Reynolds (Plympton Earl 1723-Londen 1792). / r. 11:
Polonius in Hamlet, act 2, scene 1. / r. 20: Samuel Palmer (Londen 1805-Reigate
1881), landschapschilder
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en graficus, die evenwel Vergilius vertaalde (posth. editie 1883); kwam langs Linnell
en Varley met W.B. in betrekking / r. 29-31: cf. Visions of the daughter of Albion,
1793.
blz. 349 r. 7: Mei 1809. / r. 19: 1789.
blz. 350 r. 5: Th.: systematisch verhaal op genealogische grondslag over de
oorsprong van de goden in polytheïstische systemen. / r. 9: The first book of Urizen,
1794.
blz. 353 r. 10: Odilon Redon (Bordeaux 1840-Paris 1916), auteur van Dans le
rêve (1879); A.E. Poe (1882); Hommage à Goya (1885); Yeux clos. / r. 30: cf. III,
blz. 885. G.S.

blz. 355: Constable
Is het aan de ene zijde een uitzonderlijke eigenschap bij Vermeylen zich in de meest
verscheidene kunstenaarsnaturen te kunnen inleven en zijn innigste neigingen en
voorkeur te temperen met de maximale objectiviteit die men van de historicus mag
verwachten, aan de andere zijde moet men toch toegeven, dat zijn persoonlijke
geaardheid, zijn door en door gezonde, positieve, krachtig-klassieke levenszin pas
heerlijk openbloeit vóór gevallen die met zijn eigen innerlijke overeenstemmen: het
is in die zin logisch dat hij Lorrain boven Poussin stelt, en Constable boven Turner!
Daarom mag men er zich om verheugen dat hij in volkomen overgave, bij een geval
waarover hij beweert niets te vertellen te hebben - Constable fut un peintre, rien de
plus - dit rustig betogend en sterk overtuigend opstel heeft geschreven; dit als lezing
voor de ‘Université Nouvelle’ te Brussel: 14 Mei 1914.
Zijn bewondering voor Constable is sindsdien onverdeeld dezelfde gebleven: in
zijn Unité de l'Art européen (blz. 183-185) van 1929 is het duidelijk en het bleek ook
uit de gesprekken die ik gedurende de jaren 1941-1944 met hem over dit onderwerp
voerde.

blz. 381: Millet en Daumier of Het romantisch realisme
Tekst van een lezing gehouden in het Stedelijk Museum te Amsterdam op 16
September 1938, waarin Romantiek en Realisme zorgvuldig worden omschreven
met verwijzingen, - tot een beter begrip van het Kunsthistorisch gebeuren -, naar
het verwante gebeuren in de letterkunde.

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 4

878
blz. 402: De Belgische Schilderkunst sedert 1830
Dit is het hoofdstuk XVII uit de Kunstgeschiedenis der Nederlanden , een
verzamelwerk uitgegeven onder de leiding van Dr. H.E. van Gelder, in 1936, bij W.
*
de Haan N.V., Utrecht.
Men merkt dadelijk hoe grondig een dergelijke, voor publicatie bestemde tekst
verschilt van andere in deel IV gepubliceerde teksten van ‘lezingen’. Inhoud en vorm
zijn met bizondere zorg bedacht en gesteld. Vermeylen kende onze XIXe eeuw
voortreffelijk en sinds 1889 had hij de artistieke activiteit in ons land, als tijdgenoot,
intens meegeleefd en op de voet gevolgd. Het is ook begrijpelijk dat hij zich aan
een bespreking van de postexpressionistische generatie niet waagt: pas circa 1940
treedt de bescheiden groep der zogenaamde ‘animisten’ op de voorgrond (Cf. dl.
III, blz. 713 en vlg., wat de literatuur betreft).
Er weze hier terloops gezegd, dat Vermeylen in dezelfde Kunstgeschiedenis der
Nederlanden het hoofdstuk behandelde De Vlaamsche Schilderkunst ten tijde van
Bruegel en Rubens, dat om ruimte-redenen niet in Verzameld Werk kan gepubliceerd
worden. (zie blz. 840).

blz. 427: H. de Braekeleer. Zie blz. 881.
blz. 429: Ensor
In 1929 ging de eerste grote Ensor-retrospectieve door in het ‘Paleis voor Schone
Kunsten’ te Brussel. Op 6 Februari 1929 hield Vermeylen een toespraak waarvan
**
de integrale tekst hier gegeven wordt. Over geen enkel schilder heeft Vermeylen
ooit geschreven zoals hij het hier over Ensor deed.
Er valt aan de eerlijkheid van zijn geschreven mening niet te twijfelen: in 1936
(zie De Belgische Schilderkunst sedert 1830, blz.

*
**

De tekst treffen wij in een lezing aan - zie blz. 935 -, van blz. 457, 2e al. af, terwijl inleiding
en slot van de lezing niet in het artikel voorkomen.
Op 14 Maart 1929 hernam Vermeylen zijn lezing in de ‘Union Coloniale’ te Brussel (zie blz.
932, menige variant duikt op). In hetzelfde jaar destilleerde hij er een tekst uit voor
‘Radio-Belgique.’
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419) zal hij Ensor nog eens als ‘de oorspronkelijkste en meest veelzijdige van alle
Vlaamse schilders uit de laatste eeuw’ bestempelen. Dat was zijn innigste overtuiging
en zijn uitvoerige bespreking bewijst het ten overvloede.
Doch meteen moet men in acht nemen dat Vermeylen Ensor persoonlijk sinds
1892 kende, toen hij hem, evenals van Gogh, tegen de haast algemene verguizing
in verdedigde (zie De XX te Brussel, IV, blz. 461-462). Hij kende hem van dichtbij,
- ‘ik moet spreken van den kunstenaar, dien ik onder al die van dezen tijd het meest
lief heb en vereer’ -.
En men merkt aan de wijze waarop hij over de mens spreekt, aan de Ensoriaanse
guitigheden, waarmee hij hier en daar zijn tekst kruidt, aan de tegemoetkomende
voorzichtigheid waarmede hij over de mens Ensor spreekt, en aan de eenvoudige
gemeenplaatsen waarmee hij van wal steekt, dat hij als eerste onder zijn
scherp-kritische toehoorders met Ensor-zelf af te rekenen heeft en zeer goed weet
hoe weinig eerbied Ensor, alles bij elkaar, voor de ‘schrijvers over kunst’ heeft.
De kern van zijn toespraak (blz. 434 en vlg.) - de gehele tekst is beslist geschreven
met al de zorg die een definitieve, persklare tekst bij hem veronderstelt - heeft hij
enkele weken later, met hier en daar een wijziging die noodzakelijk was om deze
gedeeltelijke publicatie tot een afgerond geheel te maken, gepubliceerd als De geest
van James Ensor in Vandaag van 1 Maart 1929 (zie II, blz. 546-551). Hetzelfde stuk
werd later in de bundel Proza, Bibl. der Ned. Letteren (1941) opnieuw opgenomen.

blz. 448: Zes bijdragen in de ‘Vlaamsche School’ 1890-1892
De jonge Vermeylen - hij was 18 jaar oud toen hij in 1890 zijn inschrijving nam aan
de Brusselse Universiteit - leverde voor de ‘Brusselsche Kroniek’ in De Vlaamsche
School zes verslagen van tentoonstellingen:
1. De XIVe Tentoonstelling van L'Essor, 1890; Vlaamsche School, Nieuwe Reeks,
blz. 93-95.
2. De driejaarlijkse Tentoonstelling van Beeldende Kunsten te Brussel, 1890. De
Buitenlanders; Vlaamsche School, N.R. blz. 155.
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3. De XX te Brussel. 1891. Vlaamsche School, N.R. blz. 85-86
4. Henri de Braekeleer, - tentoonstelling van de ‘Cercle Artistique’, Brussel, 1892;
Vlaamsche School, N.R. blz. 27-28.
5. ‘Voorwaarts’, Ve Tentoonstelling, Brussel, 1892; Vlaamsche School, N.R. blz.
28.
6. De XX te Brussel, 1892; Vlaamsche School, N.R. blz. 73-75.
In hetzelfde tijdschrift schreef Vermeylen, in 1892 (N.R. blz. 39-43) een stuk over
Constantin Meunier, dat hier niet wordt gepubliceerd; zie echter II, blz. 214 en 897.
Heel belangrijk zijn deze korte verslagen niet, maar wel kenschetsend voor de smaak
van de jonge Vermeylen.
In ‘De Driejaarlijkse Tentoonstelling van Beeldende Kunsten. 1890. De
Buitenlanders’, is het duidelijk hoe hij zijn taak van verslaggever opvat: hij valt de
verouderde historieschilders aan, begroet degenen - de echte modernen van het
ogenblik! - die aan voorstellingen uit het moderne leven de voorkeur geven en die
zich in een helder palet uitdrukken. Menzel schildert ‘in een verdrietige, getaande
kleur’ (blz. 450) en aldus ontgaat aan Vermeylen de avant-gardistische betekenis
bij deze Duitse meester, een trek die voor de latere, kunsthistorisch-geschoolde
Vermeylen natuurlijk duidelijk zal worden.
Treffend is vooral zijn bewondering voor Whistler die hij in twee snedige volzinnen,
als slot van zijn bijdrage, samenvat. Hier vinden we reeds de gehele, latere
Vermeylen: in de overtuiging dat zijn bewondering niet door allen gedeeld wordt en
dat hij iets te verdedigen heeft, neemt hij zich voor in een verantwoorde studie zijn
enthousiasme te verklaren.
Alles bij elkaar mogen we er ons om verheugen, dat Vermeylen zich niet lang als
‘criticus’ met dergelijke verslagen van tentoonstellingen heeft bezig gehouden. Maar
hoe zou hij het als jonge man niet gedaan hebben, waar een Baudelaire hem de
weg wees? Later zal men er hem een verwijt van maken dat hij het werk van
sommigen van zijn tijdgenoten overschatte of onderschatte. Als professor zou zijn
ex-cathedra-oordeel zich werkelijk als een geloofwaardig gezag opdringen en waar
hij het werk van levenden beoordeelde, verlangde men van hem de feilloze
helderziendheid en
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intuïtie van de historicus. We weten allen dat een grote tijdsafstand nodig is om de
waarde van een artistiek fenomeen te beseffen: en zelfs bij inachtneming van een
dergelijke tijdsafstand zijn de vergissingen vanwege een voortreffelijk criticus even
onvermijdelijk als de vele mislukte schilderijen in het oeuvre van een waarachtig
kunstenaar!
Een aangename verrassing zijn de twee bladzijden die hij over De Braekeleer
schrijft, (blz. 427) ter gelegenheid van de belangrijke posthume tentoonstelling van
1892 in de ‘Cercle Artistique’ te Brussel. Het levensoeuvre van de Antwerpse Meester
is afgesloten. Vermeylens oordeel klinkt categoriek, lovend zonder het minste
voorbehoud. Is de bewondering vanwege het nageslacht tot op onze dagen in
stijgende mate gegroeid, er moet erkend dat het oordeel van de twintigjarige nog
steeds het historisch onaanvechtbare blijkt: een ‘modern’ schilder was de eenzelvige
De Braekeleer door den aard van de behandelde onderwerpen inderdaad toen niet;
maar door zijn belangstelling voor het ‘heldere licht’ en zijn uiterst persoonlijke
‘pointillistische’ werkwijze bleek hij deelachtig te zijn aan de ‘modernste’ gevoeligheid
uit de jaren tachtig.

blz. 474: Henry van de Velde
Met deze tekst begroette Vermeylen op 26 Januari in het Volkshuis te Brussel een
van zijn medewerkers van het eerste uur - medestichter van ‘Van Nu en Straks’ uit
1893 - bij diens terugkeer in 1924, in zijn vaderland, waar hij eindelijk de erkenning
zou genieten, die sinds jaren in Europa zijn deel was: Van de Velde zou
respectievelijk hoogleraar worden aan het Kunsthistorisch Instituut van de
Rijksuniversiteit te Gent en stichter én eerste directeur van het Nationaal Hoger
Instituut voor Bouwkunde en Sierkunsten in de Abdij Terkameren te Brussel.
In 1933, ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag, werd van de Velde in
een academische zitting, in de Rijksuniversiteit te Gent, gevierd, toen Vermeylen
rector was. De tekst van deze toespraak - niet geheel vreemd aan bovenstaande werd vooreerst gepubliceerd in het speciaal aan Prof. Henry van de
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Velde gewijde nummer van het tijdschrift Kunst, Jrg. IV, 1933, blz. 342-45 en
vervolgens in Het Boek in Vlaanderen, Jaarboek van de Vereniging van
letterkundigen en de Vereniging ter Bevordering van het Vlaamse Boekwezen, 1933.
H. van de Velde, geboren te Antwerpen in 1863 woont sinds 1945 te
Ober-Hegeri-Zug. Zie plaat 15, blz. 784. (G.S.)

blz. 477: Van Sassenbrouck
Vermeylen sprak slechts bij zeer grote uitzondering ter gelegenheid van een
tentoonstelling.
Bij deze korte spreekbeurt, gehouden in 1924 te Brugge, in de Kunstgalerij San
Salvador, waar Van Sassenbrouck tentoonstelde, weidt hij niet uitvoerig uit over
diens kunst maar geeft zeer eenvoudige beschouwingen ten beste over het
fundamentele probleem bij de beoordeling van een kunstwerk: het leren zien van
schilderkunst. Vermeylen kent de vijandige houding van het publiek tegenover de
‘moderne’, kunst en weet dat ze op een misverstand berust: hij poogt, aan de hand
van gemeenplaatsen en treffende voorbeelden zijn publiek op het rechte spoor te
brengen. In de spreekbeurt komen passages voor, die A.V. opnieuw gebruikte voor
Kunst leren zien, 1944, zoals ook in de commentaar voor de Permeke-tentoonstelling
(‘Kunstkring’, Gent, 18 Januari 1936) herkenbare wendingen voorkomen.
blz. 482 r. 21: In dit verband zij er op gewezen, dat A.V. in zijn andere
beschouwende teksten (zie blz. 866) meermaals de anecdote over Whistler ten
beste geeft, waar die voorhoudt, dat de natuur ten slotte op zijn werk zal gaan
gelijken.

blz. 487: Exposition de l'Art vivant en Europe
Deze toespraak, gehouden op 24 April 1941 ter gelegenheid van de tentoonstelling
van L'Art Vivant, in het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel - brengt Vermeylens
*
antwoord op de enquête-invier-vragen in herinnering, die P. Gust Van Hecke in
1932,

*

Uitgever van het inhoudrijke en overvloedig geïllustreerde Variétés.
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in Le Rouge et le Noir, doorzette, toen de groepering L'Art Vivant, een zware tijd te
doorworstelen had.
In het nummer van 20 April 1932 (3e a. nr. 16) publiceerde Le Rouge et le Noir;
hebd. litt. art. pol. et social, het antwoord van Vermeylen. Ziehier de integrale tekst.
1. Le rapport entre l'art et la société n'est jamais une équation simple. J'essaie
parfois d'expliquer pourquoi telle école fut ce qu'elle fut: cela peut se faire après
coup! Mais l'art est imprévisible.
2. Comment pouvez-vous vous imaginer que la Loterie nationale aurait une
influence quelconque sur les courants artistiques?
3. Pas mal de braves gens n'ont plus confiance dans ce que vous appelez ‘l'Art
vivant’, sous prétexte que des ventes récentes ont accusé un - fléchissement des
prix.
Ceci appelle plusieurs remarques.
Sous le pavillon de ‘l'Art vivant’, on a mêlé souvent le très bon et le pire.
Un fléchissement des prix ne prouve rien contre la vitalité de l'art vraiment vivant
(c'est-à-dire celui que j'aime bien). Les peintres ‘bourgeois’ ont descendu la pente
autant que les autres. Effet de la crise générale: on achète moins. Il est d'ailleurs
évident que si l'on jette l'oeuvre d'un peintre par paquets compacts sur le marché,
comme cela s'est pratiqué dernièrement, elle n'atteint pas sa valeur réelle.
Et puis, pendant quelques années, les prix ont été gonflés de façon arbitraire:
maintenant, on en revient généralement à la valeur normale. Tant pis pour les
spéculateurs!
Que les artistes se disent une bonne fois qu'en régime capitaliste leur prétendue
‘indépendance’ n'est pas à l'abri des crises.
Il est d'ailleurs indéniable qu'il y a trop de peintres. Espérons que la crise obligera
bon nombre d'entre eux à se livrer à des besognes plus appropriées à leurs facultés
et plus utiles à la société!
Quant aux artistes vraiment ‘vivants’, leur production n'en sera pas changée le
moins du monde: ils suivront leur voie, comme tous leurs prédécesseurs aujourd'hui
glorieux dont l'oeuvre était bafouée et ne se vendait pas. Et ils savent bien, ceux-là,
que se
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plaindre est une faiblesse romantique: la règle, c'est que le public ne comprend
jamais tout de suite.
4. Comment voulez-vous que je le sache? Pour les prophéties, voir réponse à la
o

question N 1.
Reeds in het nummer van 16 Maart 1932 had het dagblad Vooruit het antwoord
van Vermeylen op Gust. Van Hecke's eerste vraag gepubliceerd. (zie Roemans'
Analytische Bibliografie van Prof. Dr. A. Vermeylen, nr. 349, blz. 296).

blz. 492: Idil Janchelevici
Tekst van de inleiding tot de catalogus van de beeldhouwer Idil Janchelevici, Exposition du 18 mars au 8 Avril 1939, Bruxelles, rue de la Montagne, 52. (Zie Verz.
W. I, plaat tussen blz. 40 en 41).
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Aantekeningen bij Literatuur
Overzichten en beschouwingen
blz. 499: Een inleiding tot de ‘Belgische literatuur’
Bespreking in de N.R.C. (van Paul Hamélius) 25 Maart 1922, Av. A, en 1 April 1922.
blz. 499 r. 3: Ieper 1868- Luik 1922, waar hij G. Kurth (dl. III, blz. 156-157) in 1906
was opgevolgd. Een van de eerste, scherpzinnige, comparatisten in België. Dl. III,
blz. 190 en dl. IV, blz. 521.
blz. 500 r. 2: Tweede uitg. 1924 / r. 4: Cf. voetnoot dl. III, blz. 190 / r. 20: Cf. dl.
III, blz. 767, bij blz. 17 / r. 27: o.a. op 21 Jan. 1916 in de Young Men Christian
Association te Londen. Cf. De stem uit België. Londen 1914-1919.
blz. 502 r. 1: Denkt aan Ruusbroec, Hadewych, Gezelle, van de Woestijne; ook
aan van Lerberghe. Blz. 508; en 521 en vlg. / r. 5: Histoire politique et littéraire du
2

Mouvement flamand, 1924 , p. 3.
blz. 503 r. 1: op. cit. p. 3-4; laatste r.: jrg 1922; Febr.
blz. 504 laatste al.: zie blz. 81.
blz. 504 r. 27: Ed. 1921, p. 4, 1ste al.
blz. 505 r. 2: cf. dl. III, blz. 765, bij blz. 9. / r. 8: Cf. dl. III, blz. 828. / r. 17: Ed. 1921,
p. 4, 1ste al.
blz. 506 r. 10: Ed. 1921, p. 4, 2de al.
2
blz. 507 r. 27: Edm. Picard: Essai d'une psychologie de la nation belge; 1907 ;
Au pays des bilingues; 1923. Cf. blz. 525 en dl. III, blz. 770; 893; dl. IV, 850.
blz. 508 r. 9: cf. blz. 574, 528, 804 / r. 26: Cf. dl. III, blz. 169.
blz. 513 r. 7: Ed. 1921, p. 271-275; cf. dl. III, blz. 298 en dl. IV, blz. 574 en vlg.

blz. 513: De Vlaamse letterkunde van 1830 tot 1905
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Verz. W., dl. III, blz. 764. Voor de tekstvergelijkingen, zie aldaar. Zie ook dl. III, blz.
893.
1904 - het jaar van de verschijning van A.V.'s Verz. Opstellen I - was gekenmerkt
door een felle tegenstelling tussen de katholieke flaminganten en hun geestelijke
overheid, dit naar aanleiding van het wetsvoorstel Coremans. Het Fondsenblad van
Gent was het zwijgen opgelegd. Tóch kwam er verzet, b.v. te Dendermonde, en op
14 Mei 1905 werd te Leuven een algemene monstering gehouden, naar de formule
dier dagen, ‘Landdag’ geheten (cf. Kritiek der Vlaamse Beweging , in Verz. Opstellen
I, Verz. W. dl. II, blz. 55). De liberalen van hun kant, hadden de wind in de zeilen De Vlaamse Gids , door Max Rooses geleid, steekt van wal - en zij beriepen voor
27 Augustus te Antwerpen deze Landdag, gevolgd door een van het Davidsfonds
te Lier, in September. De Liberale Landdag, uitgaande van de ‘Liberale Vlaamse
Bond’ en gehouden in het Kunstverbond, stond onder het Voorzitterschap van Mr.
Is. van Doosselare. Zie: Handelingen van de VI. Landdag 1905, Antwerpen, Drukkerij
Burton, 127 blz. Tekst op blz. 61.
blz. 515 r. 25: Doelend op de nationaal-Belgische feesten; kenmerkend voor het
strijdkarakter van deze rede.
blz. 516 r. 15: Zie III, blz. 7, laatste regel.
blz. 517 r. 20: Bedoeld zijn de pogingen van de traditionalisten als Jan Matthijs
Brans en andere leden van De Distel, zie dl. I, blz. 17; dl. III, blz. 768 en 902.
blz. 519 r. 1: Voorbeelden in Franse toespraak, zie dl. III, blz. 32. / r. 8: A.V. doelt
op de Nederlandse uitgeverij. Zijn Opstellen b.v. worden door C.A.J. van Dishoeck,
Bussum, gelanceerd (cf. III, blz. 801). / r. 23-28: Doelt op de geest, die precies in
1905 zich manifesteerde; zie dl. III, blz. 32, 763-764; 770. / l. r.: M. Maeterlinck,
Charles van Lerberghe.
blz. 520 r. 6: Zie dl. III, blz. 618 / r. 9: A.V. doelt als verste datum op 1883, toen
de taalwet De Vigne-Coremans gestemd werd.

blz. 521: La littérature belge
Franse tekst gereed gemaakt voor de Enciclopedia italiana, VI, 1930; blz. 528-530:
Belgio litteratura. Voor A.V.'s verdere mede-
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werking zie Roemans' Bibliografie (zie Inl. van de Aant.).
Deze bijdrage werd gekozen, omdat zij quasi de enige is, waarin A.V. de
‘Belgische’ literatuur als een geheel beschouwt. Zie ook dl III, blz. 770 en 792. A.V.
zoekt hier naar het bindend element, daar waar hij in de polemische stukken zo
dikwijls op tegenstellingen in het Belgisch staatsverband moet wijzen.
blz. 522 r. 28 e.v.: Zie overeenkomsten in dl. III.
blz. 525 r. 24-27: Albert Giraud (ps. van A. Kayenbergh). Voor de sterfdata van
de Vlaamse auteurs, zie De Vl. lett. van Gezelle tot heden, dl. III.

blz. 530: Franse poëzie in de jongste halve eeuw
Leergang in vijf lezingen, gegeven in Nederland rond 1927.
blz. 531 r. 23: Cf. K. van de Woestijne's Verz. Werk, dl. I, blz. 173.
blz. 532 r. 11: Jean Arthur Rimbaud (Charlesville 1844-Marseille 1896) / P. Verlaine
(Metz 1844-Parijs 1891) / r. 18: cf. III, blz. 891 / r. 22: Leconte de Lisle (St
Paul-Réunion 1818-Louveciennes 1894).
blz. 533 r. 16: Cf. L'art in Emaux et camées, 1895.
blz. 535 r. 5: Spleen et idéal, IV, in Les fleurs du mal.
blz. 536 r. 13: S. Mallarmé (1842-1898). L'après-midi d'un faune, 1876. - Paul
*
Verlaine: Poèmes Saturniens, 1866.
blz. 537 r. 24: Cf. OEuvres. compl., VII, Confessions 1895, II, 6.
blz. 538 r. 2: Antoine Watteau (1684-1721), schilder van het klein-adellijke leven
in een koloriet-rijk landschap.
blz. 539 r. 20: Cf. OEuvres, 1896
blz. 540 r. 3: Zie dl. III, blz. 931. / r. 15: Une saison en enfer; Délires II: Alchimisme
du verbe. / r. 22: Cf. Lettres de J.A. Rimbaud, 1899.
blz. 541 r. 7: Ziekenhuis aan de Kruidtuinlaan (zie blz. 729), thans verdwenen
door de Noord-Zuidverbinding. / r. 9: te Mons. / r. 11: 1881. / r. 14: 1873, voorstelling
door de feiten achterhaald, Zie hierover o.a. H. Uyttersprot: Beschouwingen over
Franz Kafka, III in De Vlaamse Gids 1954, blz. 541.

*

Cf. Renans Vie de Jésus (1863) en L'avenir de la science; (geschr. 1843; uitgeg. 1890).
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blz. 544, noot: cf. ‘Préface’ van P.C. voor OEuvres de A.R., Vers et proses, Paris,
1912. zie blz. 812
blz. 545 r. 5: Edmond Lepelletier drukt de bundel en geeft hem uit te Sens,
Febr.-Maart 1874, waar hij - zelf uitgewekene - het verboden blad Le peuple
souverain voortdrukte. Lepelletier verzorgde ook de verspreiding bij vrienden en
pers. Cf. Y.E. Lepelletier.: P. Verlaine, sa vie, son oeuvre.
blz. 546 r. 24: 1881; in Lutèce (Réd. Léo Trézenik, 1881-1883); geschreven in
gevangenis te Mons (1873-'74), 3e vers in Jadis et naguère, éd. Vanier.
blz. 550 r. 7: Silvio Pellico (1798-1850), Italiaans dichter met bewogen politiek
leven. Ging (1820) van gevangenis naar gevangenis (Milaan, Venetië, Spielberg).
De ruwe behandeling gaf Le mie prigioni in (1832), een van de meest vertaalde
werken uit de romantiek. Met geknakte gezondheid ging P. de dood tegemoet / r.
23: Een soort van ‘poet laureate’ à la Petrarca (zie blz. 607) maar in
non-conformistische zin; verkozen na St. Mallarmé.
blz. 552 r. 14: 1872; 1876; 1877. Cf. Les poèmes d'Edgar Poe, Brussel, 1888 / r.
19: Joris Karl Huysmans (= Charles Marie Georges H., Parijs 1848-1907), van
Noordnederlandse afkomst.
blz. 553, r. 19: woorden van A. Mockel.
blz. 554 r. 17: cf. OEuvr. compl. La Pléïade 1950. Planches et feuilles, 328-330;
Hérésies artistiques: l'art pour tous p. 257; Richard Wagner, rêverie d'un poëte
français; p. 54 en vlg.
blz. 555 r. 12: In noten bij La musique et les lettres van M., Lecture on French
Poetry te Oxford en Cambridge (1/2.III.1894). Pléïade, OEuvres Complètes, NRF;
1951, blz. 644-655.
blz. 556 r. 22: Cf. OEuvres complètes.
blz. 557 r. 22: Athene, 1856. Voorrede tot Cantilènes (1885-1886).
blz. 558. r. 14: Joseph Joubert (1754-1824), Pensées de J. Joubert, précédées
7

de la correspondance, 1883 ; XXI, De la Poésie, p. 267.
blz. 561 r. 17: Pre-Raphaelite Brotherhood. Deze schilders en literatoren beriepen
zich, in 1848, op mystisch-religieuze principes, en los van het Victoriaans
conventionalisme, op de voorgangers van Rafaël. (Leider: D.G. Rossetti,
propagandist in de tweede periode: J. Ruskin). W. Morris was hun filosoof.
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W. Crane (zie plaat 4) sloot zich bij hen aan. (Zie dl. Ill, blz. 899 en IV, blz. 849).
blz. 562 r. 13-16: Jules Laforgue (zie dl. III, blz. 914); Gustave Kahn (Metz
1859-Parijs 1936) ging door als ‘vinder’ van het vrije vers; Francis Viélé-Griffin
(Norfolk on Stader 1864-Bergerac 1937) stichtte met Paul Adam en Bojar Lazare
de Entretiens politiques et littéraires, waarin de theorie van het vrije vers verkondigd
werd (1890-92); H. de Régnier (Honfleur 1864-Parijs 1936) (zie dl. III, blz. 679);
Emile Verhaeren (zie blz. 806); Albert Samain (1859-1900). / r. 24: Ch. Maurras
(Martigues, Rhône 1868) vestigde in de Wereldoorlog II, trouwens daarvóór reeds,
als monarchist, de aandacht op zich. Redacteur van L'action française; Maurice du
Plessis (1864-1924).
blz. 563 r. 4-5: Cf. Remy de Gourmont: Les petites revues, essai de bibliographie,
1900. Promenades littéraires, I-VII, Paris Mercure de France 1904-1927. R. de G.
(Bazoche en Houlmes, Orne, 1858-Parijs 1915); bibliothecaris bij de Bibl. Nat.,
ontzet voor zijn artikel (1891) Le joujou patriotique.
blz. 567 r. 25: H. de Régnier (zie dl. III, blz. 679).
blz. 568 r. 11: José Maria de Hérédia (Cuba 1842-1906). / r. 21: G. Rodenbach
(Doornik 1855-Parijs 1898) Bruges-la-morte (1892).
blz. 569 r. 24: Correspondance inédite de J. L.; Lettres à sa soeur, verschenen
in L'occident, janv.-mars, 1903. Overgenomen in OEuvres complètes de J.L., Paris,
19O2-'03; III, Mélanges posthumes, 1903.
blz. 571 r. 26: Karl Robert Edward von Hartmann (Berlin 1842-Grosslichterfelde
12

1906), auteur van Die Philosophie des Unbewussten, 1869; 1923 ,
DasGrundproblem der Erkenntnistheorie (1896, transcendentaal realisme). / r. 27:
Tristan Corbière (1845-1875).
blz. 572 r. 27: V.H. aan B. (Hauteville House, le 6 Oct. 1859), na de opdracht van
Sept vieillards en Petites Vieilles (Revue contemporaine, 1859; overgenomen in
OEuvr. posth. corresp. 1836-51, Paris 1895). Cf. L. Barthou: V.H. et B. / r. 29: cf.
Camille Mauclair over L. Mercure de France, févr., mars 1896; en Servitude et
grandeur littéraires.
blz. 573 r. 24: Edmond (1822-1896) en Jules (1830-1870) de Goncourt, cf. G.
Lanson, Hist. de la litt. française, 2oe éd., blz. 1082.
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/ r. 30: afgod van de Moabieten, tot kwade geest verworden.
blz. 574 r. 27: Grégoire Le Roy (Gent 1862-1941).
blz. 575 r. 5: Zie blz. 541, r. 7 en blz. 729.
blz. 578 r. 23: 1887, I. Décors luminaires, Fleur fatale (1e r., 1e str.; 1e r. 2e str.)
/ r. 30: 1890.
blz. 582-583: Cf. Thema's bij R. de Clercq.
blz. 583 r. 5: Cf. dl. III, blz. 898. / r. 18: dl. III, blz. 850-851.
blz. 584 r. 23 en 24: E. Verhaeren: R; p. 16 / r. 29: waarzegger, profeet l. r.: Zie
dl. III, blz. 302.
blz. 585 r. 10: Uit Six chansons de pauvre homme pour célébrer la semaine de
Flandre. Impr. chez Henry van de Velde 1895. / r. 17: Francis Jammes (Tournay,
Hs. Pyr. 1868-Hasparrin 1938)
blz. 586 r. 12: Paul Fort (Reims 1872), Trente séries de ballades françaises,
1897-1922, éd; déf., I, La ronde autour du monde.
blz. 587 r. 5: Anne Elisabeth, Brancovan, prinses, gehuwd: Comtesse de Noailles,
12

Roemeens van geboorte (Parijs 1876-1933); L'ombre des jours, 192O , IV, blz.
169-170). Paul Claudel (1868), Ambroise Paul Toussaint Jules Valéry (Sète
1871-Parijs 1945).
blz. 591 r. 1-3: Cinq grandes odes, 1913, 1re ode, Les Muses, p. 17.
blz. 592 r. 13: Jules Romains (St. Julien Chaptenil 1885); Georges Duhamel
(Parijs 1884), / r. 16: Blaise Cendrars (Parijs, 1887), Jean Cocteau (Maisons Laffitte,
1891); André Salmon (Parijs, 1881); Paul Morand (Parijs 1888).

blz. 593: Une revue Internationale des P.E.N.-Clubs
Pleidooi gehouden te Buenos Aires, XIVe Congres van de P.E.N. (5-15 September
1936) op 7 September; Discours et débats, (version fr.: R. Weibel-Richard), Buenos
Aires 1937, blz. 69-72 en 181-182. Voor België waren afgevaardigd Louis Piérard,
Lucien-Paul Thomas; A.V. en E. Claes. Henri Michaux was ere-gast.
Het voorstel heeft de volledige goedkeuring van het Congres niet kunnen
wegdragen. De financies schoten te kort en ‘de engel’ ontbrak (Mrs. Monroe) om
een zo subtiel idee te doen slagen. Spanje en Italië (Marinetti) waren vóor. Engeland
en Frankrijk tegen. De enen wensten alle talen vertegenwoordigd te zien, anderen
(B. Crémieux) zagen slechts heil in éne. Duhamel op
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wie algemeen beroep wordt degaan, wees redacteurschap af. Het Vlaamse centrum
zou de uitvoering verder onderzoeken.
blz. 594 r. 25: Forum, zie dl. III, blz. 932. / l. r.: Rotterdam.
blz. 595 r. 27: Franz de Backer, zie dl. III, blz. 742; en I, blz. 5, mocht felicitaties
in ontvangst nemen voor wat hij in een vorig Congres, te Edinburg, reeds gedaan
had.

blz. 597: Plagiaten
Overgenomen uit het ‘Speciaal Kerstnummer’, 1944, blz. 12, van Zondagspost
(Brussel). Na al wat in België, juist vóór Wereldoorlog I, te doen was geweest over
‘letterdiefte’, was te verwachten, dat A.V., eveneens in verdenking gesteld, het
vraagstuk-zelf nog eens onder de loupe zdu nemen. Mogelijk dateert het stuk,
althans in aanleg, van vóor 1940.
blz. 597 r. 16: Intentions and the soul of man (1908), The critic as artist; blz. 123.
/ r. 23: Karl Federn (Wenen 1868), een rechtsgeleerde-dichter, die tot specialist
werd in de romaanse literaturen (Dante) en baanbrekend werk verrichtte als
comparatist (1901-19O4). Vertaalde W. Whitman. Zie blz. 659 / r. 2 v. 0.: Richard
M. Meyer (Berlijn 1860-1914), veelzijdig geleerde, leerling van Scherer, met groot
combinerend vermogen.
blz. 599 r. 11: Van de Catacomben tot Greco verscheen pas in 1946. / r. 27 tot
600 r. 13: Poems in prose, 1908.
blz. 600 r. 17: René Berthelot (Sèvres, S. et O., 1872), hoogleraar te Brussel.
Nam een zeer bijzondere stelling in het filosofisch leven in. Was rationalist en wilde
het platonisme in het evolutionisme integreren, zonder zich tot Spencer noch tot de
romantiek te bekennen. Schreef aldus Un romantisme utilitaire. Etude sur le
mouvement pragmatiste (I. Le pragmatisme chez Nietzsche et chez Poincaré; II.
Le pragmatisme chez Bergson; 1913). Auteur o.m. van La sagesse de Shakespeare
et de Goethe, 1930. Zie blz. 859.
blz. 601 r. 1: Nîmes 1840- Parijs 1897; éd. 1869.
blz. 602 r. 21: Philippe Auguste Comte de Villiers d'Adam (St Brieuc 1840-Parijs
1889), Akedysseril dateert van 1885.
blz. 603 r. 1: Ze zijn het nu wel! Zie dl. I, blz. 468-470. / r. 14: 1927; blz. 91,
Grafschriften II
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Buitenlandse figuren
blz. 607: Petrarca
Lezing in het Stedelijk Museum te Amsterdam, 20 Sept. 1934.
blz. 607 r. 2: Zie blz. 193 / r.6: A.V. doelt op Studie van de Italiaanse Renaissance
in verband met Jonker Jan van der Noot (1899). Cf. Verz. W. II, blz. 658-659. / r.
15: Zie ook Dante, VerZ. W. dl. II, blz. 502; dl. III, blz. 651.
blz. 608 r. 9: Zie dl. II, blz. 492.
blz. 610 r. 12: Laura de Noves (geh. de Sade; 1308-1348), van Zuidfranse adel.
blz. 611 r. 19: Zie blz. 894 / r. 23: Cf. J. Perk's ‘Mathilde’-krans, naar de
handschriften volledig uitgewerkt door G. Stuiveling, 1941.
blz. 612 r. 4: Jaargeld verbonden aan een geestelijke bediening (Praebeo =
aanbieden) / r. 19: Zie aant. bij blz. 644 en blz. 645 / r. 21: Bij de Mont Ventoux
(1902, zie blz. 620).
blz. 615 r. 9: Via dell'Orto 22. / r. 11: Giovanni Boccaccio di Certaldo (Parijs
1313-Certaldo bij Florence 1375).
blz. 616 r. 12: Cola di Rienzo (Rome plm. 1313-1354).
blz. 617 r. 27: De vita soletaria en De otio religiosorum.
blz. 618 l. r.: Cf. dl. II, blz. 655 (Jonker J. van der Noot).
blz. 619 r. 7: 1353-1360.
blz. 620 r. 15: De contemptu mundi libri III, door hemzelf Secretum Suum geheten.
/ r. 23: Zie blz. 641.
blz. 624 r. 20: Te Bologna, 1323-1326. / Vader, notaris te Florence, met Dante
verbannen, heette in werkelijkheid Petracco di Parenzo, naam die voor Petrarca
gelatiniseerd werd.
blz. 625 r. 4: Onbekend geworden werken van Cicero en Quintilianus werden
door hem teruggevonden. / r. 5: Zie blz. 612, r. 4.
blz. 626 r. 12: Abelardus, Albertus Magnus, Thomas van Aquino, de H.
Bonaventura, Roger Bacon, Duns Scot. / r. 28: Verschenen als Rime of Canzoniere.
blz. 628 r. 1: in Le rime di Mess. Francesco. Petrarca, Venezia 1785, tomo primo,
p. 60, canzone IV, r. 4; naar de Duitse vertaling van K. Förster (Leipzig, 1851): I,
blz. 19. Geen Nederl. vert. (zie blz. 632). / r. 14: Tomo primo, p. 308, sonetto CXC,
r. 1-4; naar K. Förster, I, blz. 206. Geen Ndl. vert, (zie blz. 632). /
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r. 21: Id.; p. 310, son. CXCII, r. 1-2; naar K. Förster, I, blz. 207.
blz. 629 r. 13: Id. p. 7, Proemio, r. 12-15; vertaald in Nico van Suchtelen, Leven
en Werken van Petrarca, 1917, I, blz. 425 en vlg.; volgens Ypes, p. 41, vertaling
door Maerten Beheyt.
blz. 630 r. 14: Zie blz. 537 en vlg.
blz. 631 r. 1: Tomo secondo, p. 36, sonetto XL; naar de vertaling van J.J.L. Ten
Kate, Dichtwerken 1862-1866 ; VIII, blz. 387 en vlg., herdr. in Uit den vreemde,
1875-1876 ; dl. II, 192 en vlg. Vert. Förster 1851; nr. 237; p. 232.
blz. 631 r. 23: Id.; Trionfo della morte, capitolo primo, p. 193, / r. 16-28; naar K.
Förster, (Leipzig 1851), II, blz. 58.
blz. 632 r. 12: Het nieuwe leven (La vita nuova), II, XXIII; Adam. W.-bibliotheek
303, 1915, blz. 39; vert. van N. van Suchtelen. / r. 29: Petrarca in de Nederlanden,
Amsterdam, 1934.

blz. 633: Goethe
Tekst van een toespraak in het ‘Maison du Peuple’ te Brussel, op 19 Maart 1932,
honderd jaar na Goethe's overlijden. A.V. hield ook een Nederlandse rede, op 12
April, (vermoedelijk voor Sarov, zie blz. 848), waarvan de tekst alle elementen van
de Franse toespraak inhoudt; ten slotte ging een plechtige herdenking door in de
Gentse universiteit op 25 April, waar A.V. Prof. O. Walzel inleidde.
blz. 633 r. 11: Le Patron: gemeenzame naam voor de leider Emile Vandervelde
(zie dl. II, blz. 588).
blz. 636 r. 11: 1808; onderhoud Napoleon-Tsaar Alexander.
blz. 638 r. 11: Ostheim a/d Rhein 21.9.1780; An Lavater.
blz. 640 r. 16: Götz von Berlichingen; ontwerp 1771; opvoering Berlijn 12 April
1774. Door Götz brak de Shakespeariaanse invloed in de dramaturgie door.
blz. 641 r. 6: François René de Chateaubriand (1786-1848). René verscheen in
1805. / r. 2 v.o.: Urfaust.
blz. 642 r. 8: Sämtl. Werke, Jub. Ausg. in 40 Bn; Stuttgart-Berlin, 1906; Band II,
blz. 59: Bedecke deinen Himmel, Zeus... Cf. ook Band XV, blz. 11; en noten II, 291
en XV, 337; ook Goethe-Handbuch, Stuttgart 1918; III, blz. 159. Fragment bleef
onbekend tot 1878.
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blz. 643 r. 10: Baruch Spinoza (1632-1677) / r. 23: Cf. Du bleibst doch immer was
du bist. (Faust I, Ein fragment, 1790).
blz. 644 r. 8: A. Ch. von S., geb. von Schardt (Weimar 1742-Eisenach 1827). Haar
echtgenoot was stalmeester bij het Hof. Ch. v. Stein was ziekelijk, niet zeer mooi
en was moeder van zeven kinderen. Haar wezen treedt naar voren in Iphigenia (1e
vorm 1779, af 1787, 1e opv. 1779, uitg. 1787) en in Tasso (uitg. 1790, opv. 1807).
Ch. v. Stein gaf gestalte aan haar desillusie in haar treurspel Dido (1794). / l. r.:
Goethe's vertrek naar Italië, 3, Sept. 1786.
blz. 645 r. 28 en vlg.: ‘Rom, 18. Jan. 1787; An Seidel.
blz. 647 r. 14: Andrea Palladio (Vicenza 1518-Venetië 1580), bouwmeester,
opvolger van Bramante en Michel Angelo bij de bouw van St. Pieter te Rome;
ontwierp San Giorgio Maggiore te Venetië. Auteur van Quattro libri dell' archittetura
(1570).
blz. 648 r. 9: Römische Elegien. In 1790 weerhielden Herder en de vrienden G.
van deze uitgave. Enkel XIII verscheen in Juli 1791 in de Neue deutsche Monatschrift.
In 1795 volgde een algemene uitgave, zonder de veroordeelde zangen, in Schiller's
Horen (1795-1797). / r. 16: luidt: In der heroischen Zeit da Götter und Göttinnen
liebten. Jub. uitg. 1902, I, 1; p. 156. / r. 24: Christiane Vulpius (Weimar 1765-1816),
zuster van de auteur van de roverroman Rinaldo Rinaldini.
blz. 649 r. 1: Cf. Faust, II, 5, Chorus mysticus. / r. 10: Johann Christoph Friedrich
von Schiller (Marbach a/d Neckar 1759-Weimar 1805), / r. 15: A.V. doelt op de
samenwerking voor de tijdschriften Horen en Musenalmanach. Het succes bleef
uit. Beiden besloten de afzijdigen te straffen in hun Xenien: het auteurschap is
moeilijk te achterhalen, daar pentameters en hexameters door beiden werden
geleverd. / r. 22: 1796.
blz. 650 r. 4: Goethe wijdt zijn vriend een In Memoriam in Epilog zur Glocke. (Zie
noot bij r. 10 van blz. 649).
blz. 651 r. 1: Georges Cuvier (Montbéliard 1769-Parijs 1832), natuurkundige, die
op dertienjarige leeftijd Buffon door had; In de ‘Académie’ bevocht hij fel Et. G. Saint
Hilaire (Etampe 1772-Parijs 1844), leerling van Lamarck (invloed van het milieu op
bouw van het wezen), bioloog uit Napoleons gevolg; reeds hoog-
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leraar in de dierkunde van de gewervelde dieren - de eerste - in 1793; onderwees
daarna te Parijs vergelijkende zoölogie. Niet te verwarren met Isidore Geoffroy Saint
Hilaire (Parijs 1805-1861). / r. 5: Westöstlicher Divan (1891). G. leerde het Oosten
kennen langs Hâfiz om (14e eeuw) door J. von Hammer (1812-1813). r. 17: Minna
Herzlieb (Züllichau 1789-Görlitz 1865), huwde Prof. H. W. Walch. / r. 21: Die
Wahlverwandtschaften (1809). Woord behoort sedert 1775 (Bergmann) tot Duits
taaleigen. / r. 25: Marianne von Willemer, geb. Jung (Linz 1784-Frankfurt a/M 1860),
huwde haar pleegvader. Bezongen als Suleika in Westöstlicher Divan. / r. 29: Ulrike
von Levetzow (Leipzig 1804-Triblitz, Tsj. Slov. 1899).
blz. 652 r. 3: Trilogie der Leidenschaft (1823). / r. 7: Entsagung.
blz. 653 r. 4: Toespeling op Schillers Ode an die Freude, Thalia, Bd I, 1787, slot
van Beethovens IXe. / r. 17: cf. Slot, blz. 835.

blz. 653: Edgar Allan Poe
Uit Aus fremden Zungen, IX, 1899, Heft 19, blz. 911-912. Vulgariserend tijdschrift
zonder in het Gartenlaube-genre te vervallen.
blz. 653 r. 23: Niet eens in zijn eigen kleding!
blz. 656 r. 7.: het volkomen ophouden van het bewuste bestaan / r. 28: o.a. door
de vertalingen van Charles Baudelaire; (1856-57).
blz. 659 r. 6: 3de ed. 1881-1883, I-IV.

blz. 659: Walt Whitman
Wij kennen van A.V. drie teksten over Walt Whitman - de ‘universeelste dichter’
zoals A.V. hem kenschetste in dl. III -: de versie voor het Kunstverbond te Antwerpen
*
op 14 Jan. 1910 (volgens noten van A.V. ook gebruikt voor de ‘Philologische
Studentenkring’ te Gent op 26 Nov. 1924, de Volkshogeschool aldaar, 21 Dec. 1926,
en het Algemeen Nederlands Verbond te

*

Daar werden naar het voorbeeld van Les Grandes Conférences ook Nederlandse lezingen
gehouden. Vermeylen opende de rij. Volgden: architect H.P. Berlage, Karel van de Woestijne,
M.J. Brusse, Willem Royaards en Hugo Verriest.
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Brussel op 1 April 1927), van welke versie ook het klad bestaat; en deze, een latere
Franse tekst van 14 Feb. 1914, gelezen voor het Onderwijzend personeel van
Brussel. Zie dl. III, blz. 896. Zoals de teksten voor ‘Beeldende Kunsten’ werd deze
evenmin persklaar gemaakt. Al te korte zinnen volgen staccato op elkaar.
blz. 659 r. 20: Voor deze vertalingen, zie dl. I, blz. 539; plus vier verzen
teruggevonden in de Nederlandse (Antwerpse) lezing.
*

1.

Toen ik mijn studies begon, beviel me de eerste stap zo wel,
Het zuivere feit der bewustheid, deze vormen, de kracht der beweging,
Het minste diertje, de zintuigen, het zien, de liefde,
De eerste stap, zeg ik, hield me zo in ontzag en beviel me zo wel,
Ik kon niet verder, en wenste ook niet verder te gaan.
Maar ik talm daar en blijf er den helen tijd, het uit te zingen in extatische zangen.
**

2.

De vreselijke twijfel omtrent de verschijningen,
Het onzekere van alles, dat we wellicht bedrogen worden
... (Dat alles maar verschijningen zijn,
en het werkelijk iets nog moet gekend worden,
en dat géén mens er iets van weet) ...
Maar al die vragen worden beantwoord door hen die 'k liefheb,
Mijn dierbare vrienden,
Als hij dien ik liefheb wandelt met mij, of zit nevens mij een
helen tijd, me houdend bij mijn hand,
Als de subtiele lucht, het onvatbare, de zin die door geen woorden
en geen rede begrepen wordt, ons omgeeft en doordringt,
Dan ben ik geladen met onuitgesproken, onuitspreekbare wijsheid,
ik zwijg, ik wens niet méér,
Ik heb geen antwoord op de vraag der verschijningen of de
vraag der zelfheid aan gene zijde van 't graf,
Maar ik wandel of zit onverschillig, ik ben voldaan,

*
**

Cf. Bl. 673. In Fr. vertaling I, 23.
Cf. Bl. 673. In Fr. vertaling, I, 164.
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Hij die mijn hand in de zijne houdt, heeft me volkomen voldaan.

3.
O mij! O leven! en al de vragen die altijd terugkeren,
De sleep zonder eind der trouwelozen, de steden vol zotten,
(En ikzelf die altijd met mezelf overhoop lig, want wie is zotter
dan ik, en trouwelozer?)
En ogen die smeken om licht, en de armoedige dingen, en
de strijd aldoor hernieuwd,
En de armoedige gevolgen van alles, de ploetrende, vuile
menigten die 'k zie rondom mij,
De lege en nutloze jaren van sluimer, en ikzelf met dat alles
dooreengevlochten,
En de vraag zo droevig die aldoor terugkeert: Wat goeds in dat
alles, O mij, O leven?
- Ik antwoord:
Dat gij hier zijt, - dat leven bestaat en zelfheid, Dat het machtige drama zijn gang gaat, en gij er aan bijdragen
moogt met een vers.

4.
Kaptein, o mijn Kaptein! We hebben ons reis volbracht!
Het schip heeft allen storm weerstaan, de prijs wordt thuisgebracht,
De havenzang, de klokkenklank, ik hoor het volk dat juicht,
De ogen volgen de kloeke kiel, het schip zo grimmig en stout,
Maar O hart! hart! hart!
O de bloedende dropp'len rood,
Waar op het dek ligt mijn Kaptein,
Gevallen koud en dood.
Kaptein, o mijn kaptein, rijs op en hoor 't gelui,
Rijs op, voor u de vlag die zwaait, voor u 't bazuingeschreeuw,
Voor u de kransen en't gebloemt, voor u die stranden vol gedrang
Het roept u daar, het wuivend volk, u zoeken aller ogen, Hier, Kaptein, lieve vader,
Mijn arm onder uw hoofd!
Is het geen droom, dat op het dek,
Gij neervielt, koud en dood?
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Mijn Kaptein geeft geen antwoord, zijn mond is bleek en stil,
Mijn vader voelt mijn arm niet meer, - geen leven meer, geen wil,
Het schip ligt veilig geankerd thans, zijn vreeslijke reize is uit,
Het is gedaan, het komt nu aan, 't loopt binnen met zijn buit,
Juicht op, O stranden, en klokken, luidt!
Maar ik, in bittren nood,
Bewaak het dek, waar ligt mijn Kaptein,
Gevallen koud en dood.

blz. 659 r. 2-v.o.: 1909, traduction intégrate par Léon Bazalgette. Reeds enkele
verzen verschenen door bemiddeling van Jules Laforgue (La Vogue); F. Viélé-Griffin
(Les entretiens); Laurenze Jerrold (Le magazine international) en H.D. Davray (La
Plume en L'ermitage).
blz. 665 r. 28: 1889. / l. r.: Zie blz. 814.
blz. 667 r. 7: Drumtaps, 1865.
blz. 668 r. 21: R.N. Bucke: W.W., 1883. Werkte mede aan Complete Works, R.N.
Bucke, Th. B. Harned, H.L. Traubel, K. Federn (zie blz. 597), die Leaves of Grass,
vertaalde, 1904.
blz. 669 r. 10: Also sprach Zarathustra (1883); IIe deel, 7. / r. 25: Cf. blz. 653 en
blz. 835.
blz. 671 r. 14: Voltaire: Epître á l'auteur du nouveau livre des trois imposteurs,
1771.
blz. 673 r. 10 en vlg.: Cf. vertaling Léon Bazalgette, die niet met deze
overeenstemt. Vertaling A.V.? / r. 10: in ed. 1909, blz. 211; l. r. blz. 63.
blz. 674 r. 12-13: Zie dl. I, blz. 539 en vlg. / r. 27: Zie dl. I, blz. 552.

blz. 676: Gerhart Hauptmann.
Uit de Revue universitaire, 1891-1892, blz. 67-72, 194-201. G. Hauptmann
(Salzbrunn, Silezië 1862-Agnetendorf 1946), - zie voetnoot blz. 676. Met Vor
Sonnenaufgang, brak het naturalisme in Duitsland door (1ste opv. te Berlijn, 20 Oct.
1889)
blz. 676 r. 10-13: Hendrik Ibsen (Skien 1828-Oslo 1906) / August Strindberg
(Stockholm 1849-1912), onderging sterk invloed
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van Nietzsche / Björnsterne Björnson (Kirkne, Osterdalen 1832-Parijs 1910),
luchthartig voorvechter van het realisme in Noorwegen, Nobelprijs 1903 / Alexei
Theofilakt Pissemski (Vetlonga-Kostroma 1820-Moskou 1881), auteur van
toneelstukken en romans over het boerenleven en de provincialistische kleinstad.
Tijdschildering als bijv. in Boïartschina (vrije liefde), Mille Ames (1856, zeden vóór
de afschafiing van de lijfeigenschap) / Alexis Antipovitch Potjechin
(Kinechina-Kostroma 1820-St. Petersburg 1908), stond met zijn broer Nicolas
Antipovitch (1834-1896) in de bevrijdingsstrijd van Rusland. Zijn drama's werden
dikwijls verboden. Thema's: La voix du peuple n'est pas la voix de Dieu (1853), Les
nobles pauvres (1859); van N.A. Potjechin: La misère du jour. / Ernst von
Wildenbruch (Beyrouth 1845-Berlijn 1909), dramaturg uit de oorlogsgeneratie
1870-71 (Heldenliederen), met historische belangstelling. Pathetisch van toon,
handig in de plankentechniek. Auteur van Spartacus (1873), Christopher Marlow
(1885); roman: Der Meister von Tanagra (1885), Die Quitzows (1888) grootste
succes. / Arno Holz (Rastenburg 1863-Berlijn 1929), met Johannes Schlaf (Querfurt
*
1862-1941) voorvechter van Duits naturalisme, laureaat der letteren; wellicht de
meest persoonlijke lyriker van de tachtiger jaren; auteur van het thesiswerk Die
Kunst, Ihr Wesen und Ihre Gesetze (1890-92); scherp satyriker ook in zijn drama's.
Kon zich gemakkelijk parodiërend in andermans stijl hullen. / Ludwig Anzengruber
(Wenen 1839-1889) wordt als auteur van dorpsverhalen voor de vertegenwoordiger
van het genre - evoluerend naar het realisme - gehouden. Hoofdwerken zijn Der
Schandfleck (1877), Der Sternsteinhof (1884). / Hermann Südermann (Matzicken,
O. Pruisen 1857-Berlijn 1928), gedurende vele jaren als auteur en dramaturg het
type van het romantisch-naturalis-

*

Hamlet-Schetsen (1889). Evolueerde daarna naar een lyrisch impressionisme (1892-1900)
met mystieke inslag. Schreef monografieën over Whitman (1897), Verhaeren (1905),
Maeterlinck (1896), Novalis (1905). Leverde een kritiek op Taine (1906). Sedert 1923 bestaat
een J. Schlaf-Gesellschaft te Querfurt.
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tisch burgerdrama, nog verwant met het realisme (Voss, Dumas, Sardou); om zijn
figuur (zijn baard!) en schepping werd zware strijd geleverd door de jongere,
poëtischer ingestelde generatie. Auteur van Die Ehre (Ned. Magda, drama, 1884),
Frau Sorge, roman, (1887), Der Katzensteg (1891), Dramatische Werke (1923). /
r. 22: Carl Bleibtreu (Berlijn 1859-Locarno 1928), auteur van Revolution der Literatur
(1885), het programma der vroegnaturalisten. Toch schuilt in hem nog iets van de
oude pathosromantiek. / Konrad Alberti (ps. van Konrad Sittenfeld), (Breslau
1862-Berlijn 1918). Reizend toneelspeler, later secretaris van het Berlijnse
Centraal-theater. Eén van de hartstochtelijkste voorvechters van het naturalisme in
Duitsland; maakte er Zola bekend. Zie noot bij blz. 679 r. 8-9. / Richard Voss
(Neugrave-Pommeren 1851-Königssee 1918), auteur van een sentimenteel naar
het uiterlijk gericht oeuvre (Ullsteinbücher!), behandelde in fantasie-aard ook
grensverhalen. Autobiografie Aus einem phantastischen Leben (1920).
blz. 677 r. 19: Alexandre Dumas jr. (Parijs 1824-Marly-le-Roi 1895). La Dame aux
Camélias (Marguerite Gauthier) werd wereldsucces; als roman 1848, als toneelstuk
1852; als opera La Traviata (Verdi, 1853). / Victorien Sardou (Parijs 1831-1908)
handig toneelman, beoefende vooral het amusementstheater met enigszins politieke
inslag, auteur van Rabagas (1872) en met Emile Moreau van Madame sans gêne
(= la maréchale Lefèvre) 1893. Zijn Tosca ging in het opera-repertorium over (Puccini,
1905; libretto Giacosa en Ilica).
blz. 678 r. 5: Paul Bourget (Amiens 1852-Parijs 1935): Auteur onder veel meer
van Le disciple (1889) en Essais de psychologie contemporaine (1883-1885).
Tegenpool van E. Zola. (Cf. L'Etape, 1902). / r. 12: Fedor M. Dostojewskij (Moskou
1821-1881).
blz. 679 r. 7: André Antoine (Limoges 1857-1943); bediende bij een
gasmaatschappij; stichtte te Parijs het Théâtre libre (1887) om de jonge realisten
een degelijke kans te gunnen. In 1897 vestigde hij het Théâtre Antoine aan de
Boulevard de Strassbourg en liet alle nieuwe dramaturgen van alle nationaliteiten
aan woord; leidde van 1906 tot 1913 Odéon, werd ten slotte criticus. / r. 8-9: Freie
Bühne 1889, Freie Volks-
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bühne 1890, Neue Freie Volksbühne uit de vorige ontstaan.
blz. 680 r. 3: Oskar Blumenthal (Berlijn 1852-1917), auteur in samenwerking o.a.
met Kadelburg, van een serie vrij goedkope lachsuccessen van Europees
repertorium; schrijver van Im weissen Rössl (1898), Grosstadtluft (1891). Leverde
ook polemische en satirische theaterkritiek. / r. 4: Gustav von Moser (Spandau
1825-Görlitz 1903). / Franz Edler von Schöntau (Wenen 1849-1913), hoofdregisseur
van Weense, Berlijnse en Dresdener theaters. Werkte samen met von Moser en
Kadelburg. Auteur o.a. van Der Raub der Sabinerinnen (1885), Der Herr Senator
(1899). / r. 11: Paul Lindau (Maagdenburg 1839-Berlijn 1919); zeer bedrijvig journalist
en publicist. Intendant van beroemde Hoftheater van Meiningen. Als dramaturg
epigoon van Dumas en Sardou. Kenmerkte zich door eigen conversatietoon en
reislectuur-stijl. Ontweek elke problematiek. / r. 14: Otto Brahm (Hamburg
1856-Berlijn 1912). Auteur van Kritische Schriften (1913-1914) en monografieën
(over von Kleist en Schiller). Theaterdirecteur, stichter en leider van de Freie Bühne
(1889). Zie blz. 679, r. 8-9 Enthousiast verdediger van de nieuwe literatuur-stijl à la
Ibsen en à la Hauptmann.
blz. 683 r. 5: Haeberlin ? / r. 11 Personage uit De Wilde eend van H. Ibsen. Evenzo
Gregor Werle: r. 23.
blz. 685 r. 21: Coupeau figuur uit Zola's Rougon-Macquart; Mortensgaard figuur
uit Ibsens Rosmersholm; Relling, blz. 683, r. 11, r. 24: Oswald Alving, hoofdfiguur
uit Spoken van Ibsen.
blz. 686 r. 9: Friedensfest, 1890.
blz. 688 r. 1: Einsame Menschen, 1891.
blz. 690 l. r.: anangkee: dwang, natuurrecht, noodlot.

Vlaamse figuren
blz. 697: Hadewych et son amour.
Op 7 December 1917 hield A.V. voor de Assistance discrète au Concert Noble
(Brussel) een lezing over Ruusbroec l'admirable. Met een paar andere lezingen (zie
Lijst van handschriften, blz. 930)
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staan we hier voor de actie van Vermeylen tijdens de oorlogsjaren en sourdine
gevoerd. Cf. La Renaissance d'Occident van October 1938 (blz. 7-22).
Daar de verhandeling aanleiding werd tot de Nederlandse tekst gepubliceerd in
dl. II (zie blz. 474 en vlg. en 925), althans voor zover Ruusbroec-zelf betrof, volgt
hier - in originele versie - de destijds ook voor de inleiding tot Ruusbroec
(Tentoonstelling Koninklijke Bibliotheek, Brussel, 1932) opgeofferde tekst met de
vertaling zoals A.V. die van Hadewych maakte. (cf. ook Hadewych d'Anvers, poèmes
des béguines; trad. du néerlandais par le Fr. J(ean) B(aptiste) P(orion) Paris, Ed.
du Seuil, 1954).
blz. 697 r. 1: de hier gebrachte tekst sluit aan bij de inleiding tot Ruusbroec, dl.
II, blz. 475, r. 21.
blz. 698 r. 26: Hist. de Belg., p. 323 / r. 27: Cf. dl. III, blz. 170. / r. 29: Cf. dl. III,
blz. 60. /
blz. 699 r. 10: Cf. dl. III, blz. 170 en noten. / r. 12: A.V. denkt aan Herman Teirlinck:
Ik dien; er is ook nog libretto van J. Gondry, muziek van R. Veremans.
blz. 700 r. 6: Wij schrappen in de originele tekst de karakteristiek van mysticisme
(blz. 9 tot 11), omdat zij in Nederlands voorkomt, dl. II, blz. 475, r. 10 v.o. tot blz.
479 r. 4 v.o., en hernemen de originele tekst op de plaats waar A.V. voor zijn
Nederlandse lezing van 1932 een samenvatting gaf. (blz. 479, r. 3. v.o. tot blz. 450,
r. 4). / r. 14: Zie dl. III, blz. 170 en verder J. van Mierlo: De Letterkunde der
Middeleeuwen , 2de herziene en vermeerderde druk 1949.
blz. 701 r. 4: Zie noot hiervoor. / r. 11: Mogelijk doelend op 12e lied, 6e str. in
Strofische gedichten. / r. 14: Hooglied van Salomo. / l. r.: Sapho of Sappho, VII-VI
vóór J.C. Rivale van de dichter Alcaeus.
blz. 702 r. 1: Ste. Theresia, hervormde Karmelieten-orde. Avila 1515-1582. / r. 4:
Strofische Gedichten, opn. uitg. J. van Mierlo, 19e lied, XIII en 34e lied II. / r. 15:
Middelmaat (middelmatisme) zie dl. III, blz. 893 en IV, blz. 507. (Cf. Mengelgedichten;
XVIII, 226-228 / r. 21: Strof. ged.) XXI; vers 36.
blz. 704 r. 17: Cf. dl. III, blz. 767, bij blz. 17 e.v.
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blz. 705: Matthijs de Castelein en Lucas de Heere.
Verschenen te Amsterdam. Soc. d'imprim. Holland, 1920 als La Renaissance et les
rhétoriqueurs néerlandais Mathieu de Casteleyn, Anna Bijns, Luc de Heere.
Bespreking in Museum , 29e Jrg, 5, 1922, blz. 106-107.
blz. 705: Sjoerd Eringa, hoogleraar te Brussel; Nederlander van afkomst, die
promoveerde te Amsterdam op thema La proposition infinitive simple et subjective
de la prose française depuis Malherbe, werkte te Rotterdam en te Parijs
blz. 707 r. 1: In ‘ De conste van Roriken ’, 1571, Str. 52. / r. 11: Jean Molinet (geb.
in de Boulinais-overl. te Valenciennes 1507);
blz. 707 r. 25: Clément Marot (Cahors 1495-Turijn 1544), cf. dl. II, blz. 662. Zijn
invloed (uit Ballades en Rondeaus) werkte na tot in de 19e eeuw. Voor vraagstuk
an sich zie J. Vermeer - in J. van der Noot : Bosken - Theater, inl. en aant. W. A.P.
Smit, 1953, waar uitgemaakt wordt, dat Ronsard werd nagevolgd. Zie ook De Gids
, Aug. 1954. / Mellin de Saint-Gelays (Angoulème 1491-Paris 1558), kreeg van
Frans I de abdij van Reclus (Troyes) toegewezen; schreef een klare, doorzichtelijke
poëzie; bestreed Ronsard.
blz. 708-709: Refereynen ; opdracht aan Adolphe de Bourgogne. Hof en
Boomgaard 1565.
blz. 708 r. 29: Cf. dl. II, blz. 662-663.
blz. 709 r. 13: Cf. dl. Ill, blz. 92.

blz. 709: Toespraak op Rodenbachfeest te Roeselare
Onder de teksten, die A.V. aan de gestalte van A.R. wijdde - aan de gestalte meer
dan aan de dichter en dramaturg - blijft er één van betekenis: de toespraak bij de
onthulling van Blauwvoet-gedenkteken te Roeselare op 22 Augustus 1909.
Die samenkomst (zie Verz. W. dl. I, blz. 15) is voor de periode 1909-1914 (zie dl.
III, de Hogeschool-beweging blz. 151-360, de Kunstdag te Gent, 16 Juli 1911 en
Conscience's Eeuwfeest 1912) en voor later een historisch feit geworden, geboren
als zij was uit de wil tot eenheid en samenhorigheid.
A.V. geeft aan zijn gevoelens lucht, als hij in De Amsterdammer nr. 1679, 29
Augustus 1909, zijn verslag aldus inzet:
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‘Afkeer van holle deklamatie, die geen daad kan worden, heeft me menigmaal
stilletjes thuis doen blijven, wanneer de Vlamingen in kantate stemming, een
standbeeld inhuldigden en er schetterden met “het roemrijk verleden”. Maar nu heb
ik wel den indruk, dat er bij de Rodenbachfeesten, l.l. Zondag, te Roeselaere, waarlijk
iets gebeurd is. Aan dien onvergetelijken dag kan ik alleen met dankbaarheid terug
denken, voor de schone aandoening die hij me gebracht heeft. De geestdrift was
zo oprecht en geweldig, stijgend uit de diepte van 't gemoed, duizenden en duizenden
verenigend, dat men zichzelven geheel vergat in die zee van opgetogen volk, en
men voelde ineens het ideaal, dat allen bemachtigd had, als het wezenlijkste dat
bestond. Daar heb ik nu, duidelijker dan ooit het besef gehad van hetgeen de
“volksziel” is, als ze groot voelt. En dat was het werk van dien jongen student, nog
een kind bijna toen hij stierf, - van dien jongen dichter: 't zijn ten slotte alleen dichters,
die zo iets vermogen! Had hij nu mogen neerkijken op die scharen, hij had zijn droom
herkend, maar ditmaal, na dertig jaren, geworden tot een werkelijkheid: “Vlaanderen
herleeft!” Wat een ogenblik, toen de doeken van 't standbeeld neervielen, en de
jeugdige slanke gestalte daar rees, in de lucht den vogel opwerpend die een symbool
geworden is van opstand en vrijheid; aller harten gingen mee met de schone
beweging dier lijn, men voelde waarlijk de siddering in het volk, en ik zie nog die
edele figuur van pastoor Verriest, den ouden meester van Rodenbach, fier en de
ogen vol tranen, die scheen te zeggen: “Ik groet u, mijn kind!” - Hij was de enige
niet die weende...
Ja, Rodenbach's gedachte is nu waarlijk tot vlees en bloed geworden, bij
honderden en honderden, de besten der natie.’
Het woord namen in 1909, behoudens A.V. (R. en den bloei der Vl. letterkunde):
Frans van Cauwelaert (Freiburg): R. en de studentenbeweging; L. van Puyvelde
(Gent): Het wezen van R. Noot op het programma: Geen andere aanspraken worden
toegelaten.
Even zij er aan herinnerd, dat A.V. dat jaar op tournee is gegaan met een lezing
over A. R., die in het Verz. W. moest wegvallen, maar die an sich een gesloten
eenheid vormt, waarin veel van wat A.V. zijn hele leven lang vóór en na 1909 heeft
bezig gehouden, met innigheid vertolkt staat. Hij sprak te Oostende (24 Januari
1909), te Groningen (Genootschap Dicendo Discimus, 5 Maart
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1909), te Brussel (22 April 1909; hernomen aldaar op 13 December 1913). Zie blz.
928.
Te Groningen zette hij zijn spreekbeurt aldus in: ‘Laat me u dan eerst nog (na een
dankwoord) vragen: Gelieve 't u, er vrede mede te nemen, dat ik spreek zoals ik
gebekt ben: ik ben nogal Vlaams gebekt, en al geld ik als “jongere” (A.V. is dan 37),
ik ben toch reeds te oud om daaraan nog iets te veranderen. Wij, Vlamingen, zijn
nu langzamerhand uw gesproken Nederlands gewoon geworden; misschien komt
er een tijd, wie weet, dat ook uw oren ons gesproken Nederlands natuurlijk zullen
vinden... Wilt me intussen vergeven, dat mijn aksènt (sic) wat meer spanning van
uw aandacht moet vergen.’
Het besluit van de lezingen van dit jaar luidde: ‘Geen heeft die belofte [die
Rodenbach inhield] vervuld. Maar ik wil deze voordracht niet op een toon van
mismoedigheid sluiten. Er is zoveel na Rodenbach gekomen, waar we trots mogen
op zijn. En er zit nog zoveel kracht in 't Vlaams volk, kracht die zich opwerkt met
den onweerstaanbaren drang naar 't leven. Ik geloof in het leven. Ik geloof dat geen
greintje schoon leven ooit verloren gaat. En ik denk stil bij mezelven: wie weet,
misschien zit hij hier al, in deze zaal, de dichter dien we verwachten, de dichter de
schepper van drama's die Rodenbach voor zijn volk wilde worden. Misschien zit
hier al de ene of andere stille jongeling, die niet veel zeggen zal, maar die naar mij
luistert met blinkende ogen, omdat ik van die hoop spreek, die in hem het voorgevoel
van zijn toekomstige grootheid gewekt heeft, het onbekend schone dat in hem te
wachten lag. De geest der schoonheid zij met hem - en met u allen, die ik bedank
voor de aandacht die gij mij geschonken hebt.’
In de lezingen las A.V. voor: Macte animo, Ter Waarheid, Hoe glanst, Stoet, Die
Zwane, Klokke Roeland .
blz. 713 r. 15: Leo van Puyvelde (Sint Niklaas 1882) Kunsthistoricus,
hoofdconservator op rust van de Koninklijke Musea te Brussel. Auteur van Alb.
Rodenbach en de Blauwvoeterie (1908). Zie blz. 904. r. 25: Cf. Een standpunt; Verz.
W. dl. II, blz. 406.
blz. 715 r. 17: Het vraagstuk staat nog steeds gesteld. De laatste levensmaanden
en -dagen zijn als het ware in nevel gehuld.
blz. 716 r. 14: Cf. Verz. W. dl. III, blz. 657 en 903.
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blz. 717: Prosper van Langendonck.
A.V. was Prosper van Langendonck op zeer bijzondere wijze toegedaan. (Zie blz.
820 Dankwoord). Geen gelegenheid liet hij voorbijgaan om over hem te getuigen,
zo aangedaan was hij in hem de mens ontmoet te hebben, die over de
tegenstellingen heen (geloof, overtuiging, condition humaine, enz.) bereid was voor
de ene en ondeelbare cultuur te leven.
Tekst gelezen te Antwerpen: 10-11-1923.
Over Prosper van Langendonck bestaan, behoudens de afscheidstoespraak, (zie
blz. 907), nog twee teksten: één van November 1921, een korte; en één, een rede,
uitgesproken bij de onthulling van de grafsteen ter ere van Prosper van Langendonck
(9 Juli 1923), toen ‘in stillen eenvoud’ ‘alleen de eerste vrienden en bewonderaars
verenigd waren rondom hem, die ons zoveel schoonheid geschonken heeft uit de
diepten van de ziel’. De grafsteen werd ontworpen door bouwmeester van Huffel,
de beeltenis door Jules Lagae. A.V. stelde zijn toespraak onder het geleide van de
door hem herhaaldelijk aangehaalde versregel: ‘O Weest mij goed gij die mijn
vrienden zijt...’. Het thema, gaande over ‘de strijd tussen de nare werkelijkheid des
levens en de hunkerende begeerte naar onmogelijk geluk, het eeuwig konflikt van
het aardse en het goddelijke, van de menselijke beperktheid en den oneindigen
droom’, sluit op: ‘Dit graf zal het Vlaamse volk heilig zijn’.
blz. 717 r. 15: Cf. Van Gezelle tot ... (cf. Verz. W., dl. III, blz. 650).
blz. 719 r. 14: Ook Giacomo Leopardi (1798-1837) beïnvloedde V.L. / l. r.: Cl Verz.
W., dl. III, blz. 891.
blz. 720 r. 5: Cf. Verz. W., dl III, blz. 892; 894.
blz. 721 r. 9: Cf. Verz. W.,. I, blz. 14 en 17, III, blz. 620 en 902. G. Schmook
onderzocht het aandeel dat de dichter in de activiteit van ‘ De Distel ’ heeft gehad.
Lezing Kon. Vl. Acad. voor Taalen Letterkunde (1951). Zie reeds Nieuw Vlaams
Tijdschrift , 1951, blz. 544 / r. 16: Cf. dl. III, blz. 903 / r. 27: Cf. dl. III, blz. 903.
blz. 722 r. 9: A.V. doelt op de uitgave van de Wereldbibliotheek Werk van Prosper
van Langendonck . / r. 29: Prosper van Langendonck was te Brussel de schakel
tussen West-Vlaanderen en Brabant. Hij zorgde er als katholiek voor, dat Hugo
Verriest
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vertrouwen kreeg in en aanhoord werd door de Van Nu en Straks-ers.
blz. 723 r. 27: Cf. Verz. W., dl. III, blz. 617.
blz. 724 tot blz. 729: Cf. Albert Westerlinck: P. van Langendonck; diagnose van
een ongeneeslijke ziekte , 1946. Te Brussel, debatteerden A. Westerlinck en R.
Herreman (Paleis voor Sch. Kunsten; Debatten van het Kunst- en Cultuurverbond)
om de betekenis van Prosper van Langendonck als dichter.
blz. 729 r. 10: Cf. dl. IV, blz. 43. Het is nodig hier de gemoedsuitstorting over te
nemen, die A.V. zich bij de baar liet ontvloeien, op 10 November 1920; overlijden
7 November. Prosper van Langendonck... Het ware me niet mogelijk thans de
woorden te spreken waarin hij geheel herleven zou, zoals wij hem zien, en zoals
hij nu de toekomst ingaat. Wat zijn hoge geestesdaad geweest is, wat zijn
doorslaande betekenis was in de geschiedenis van die heerlijk zich opwerkende
nieuwe Vlaamse wereld, dat zal in andere omstandigheden beter kunnen gezegd
worden.
Voor hen, die hier rondom den dierbaren dode geschaard zijn, is zulks niet nodig;
zij voelen zoals ik, dat de eenvoudigste uiting van droefheid de enige passende is,
en we zouden hem op dit ogenblik liefst in de stilte van ons hart herdenken, indien
we toch niet beseften, dat hij niet heengaan mag zonder deze getuigenis van onze
verering en van onze liefde. Ik kan den vriend niet scheiden van den dichter, het is
een stuk van ons eigen leven dat ten grave wordt geleid, maar ik wil me wenden tot
de glorie waartoe hij nu herschapen wordt. Dat smartrijke, dat zo diepe en zo ruim
menselijke hart heeft nu de rust gevonden van den dood, al wat van zijn leven een
dikwijls zo bitteren strijd maakte, is in eens achter hem weggezonken. Er blijft alleen
het wonder van zijn innerlijke schoonheid. Zij die hem gekend hebben zoals ik,
weten dat er in dat zwak gestel een edele kracht was, die hem altijd recht hield en
ten einde toe ongetemd bleef en ongerept. Dat zuiverste zelf staat nu in het licht
der eeuwigheid. Zorgen wij, dat ons volk het lere kennen, dankbaar bewonderen,
en beminnen.
blz. 729 r. 17: Zie verder M. Roelants: Herinneringen aan P. v. L. 1915-1919; blz.
30 en vlg. in Schrijvers, wat is er van den
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mensch , Brussel, 1943 / r. 30: Cf. Verz. W. dl. III en A. Verwey: Verz. W. Ged. I,
1911, 55.

blz. 730: De Starkadd-vertoning.
Artikel voor Nieuw Leven (N. R., II, 1909, blz. 232-236), maandschr. onder red. van
A. Herckenrath, G. van Hecke, R. Kimpe, F. van Hecke, en R. Verdeyen), bij de
eerste wederopvoering van Starkadd op 19 April 1909 in de Minard te Gent.
blz. 730 r. 6: Cf. dl. II, blz. 117 en 131. / r. 15: ‘Vlaamse Vereniging voor Toneelen Voordrachtkunst’, gesticht kort voor Kerstdag 1908. Zie dl. III, blz. 924 (bij blz.
718) en IV, blz. 734.
blz. 733 r. 12: Edward Burne Jones, Engels schilder en illustrator (1833-1898);
accentueerde in de Prae-rafaëlitische richting (zie blz. 876) het verfijnde karakter
van Botticelli. / r. 22: Brussel, 15 en 16 Maart 1899; Frans Belgische kritiek meende
een Skandinaafs stuk voor zich te hebben! (Cf. Hanootzri in De Jonge Kater , I,
17-19 Maart 1899). Ook te Amsterdam was Starkadd gegaan, zonder succes, met
Louis Bouwmeester in de hoofdrol en Willem Rooyaards als Froth, 1900. Zie voor
details L. van de Putte in Herdenkingsavond Dr. J.O. de Gruyter 26 April 1949, toen
Starkadd nogmaals gespeeld werd.
blz. 734 r. 1: Starkadd is één van de lievelingsspelen van Dr. de Gruyter gebleven.
Van 1909 tot 1912 speelde Dr. de Gruyter Starkadd nog zesmaal (Gent (2×), Leuven,
Brussel, Antwerpen, Aalst). Na 1918 kwam hij er opnieuw mee te voorschijn. / / r.
6: Adonis , woud-spel; fragment Bosvoorde 1907. Zie Verz. W. dl. II, blz. 147 en
874. Fragment in Groot Nederland 1910, II, blz. 39; Elsevier's Maandblad 1910, II,
blz. 269. r. 7: Zie III. 924. Philoctetes (vertaling van J. van Leeuwen jr.) opgevoerd
in het buitenverblijf van de Heer en Mevrouw Ameye te Louise-Marie bij Ronse, op
20 Augustus 1909 (zie blz. 903. Cf. L. Jagenau in Dietse Warande en Belfort , 1911,
nr. 10.

blz. 735: Een oordeel over de Vijfjaarlijkse prijs 1905-1909.
Enquête van De Boomgaard , 1911, (zie dl. III, blz. 905). Dejury bestond uit voorzitter
E.H. Jan Bols, secretaris Gustaaf Segers verslagschrijver Prof. Dr. C. Lecoutere,
leden Prof. Willem de
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Vreese, Jan Bouchery. De beslissing werd bij meerderheid van stemmen genomen.
Prof. de Vreese stond Buysse voor. Dl. II, blz. 83 (1890-1895) en blz. 299
(1895-1900).
blz. 736 r. 2: Karel Lecoutere, Vlaams filoloog (Antwerpen 1865-Knokke 1921);
studeerde te Leuven, Bonn (Franck) en te Leiden (Verdam). Zijn Onomasticon op
persoonsnamen van de Middel-Nederlandsche Letterkunde (1904) steunt op circa
100.000 citaten. (cf. Grootaers Jaarboek KVA 1944). Auteur van Inleiding tot de
Taalkunde en tot de geschiedenis van het Nederlandsch (1915); 3de verbeterde en
6

vermeerderde druk door L. Grootaers; 1948 .
blz. 737 r. 8: Staatsblad, 16-17 Aug. 1911, blz. 4735-4746.
blz. 738 r. 9-11: Voor de auteurs zie dl. III Van Gezelle tot heden . Leo Meert (St.
Niklaas 26 Aug. 1880), Auteur en actief flamingant, die mede de grondslagen legde
van het Vlaams Economisch Verbond; hij maakte zich verdienstelijk ten tijde van
de incidenten rond de wereldtentoonstelling te Gent, 1913. / Pol Selens geb.
Antwerpen 17 Maart 1876, eertijds leraar Nederlands bij de Norm. voor Onderw. te
Antwerpen.
blz. 739 r. 23: cf. L'art moderne 4 Oct. 1891; r. 27: Voorstel ingebracht bij de Ver.
van Letterk. (zie blz. 755) door Stijn Streuvels, Victor dela Montagne en Jules Persijn.

blz. 740: ‘De Schandpaal’ van C. Buysse
Bespreking in Vandaag , 5 Nov. 1929, nr. 18, blz. 400-401. Behoudens de algemene
karakteristiek over Buysse in de literaire overzichten brengt het Verzameld Werk
van A.V. geen situering van Buysse's figuur. Cf. echter het Buysse-enkwest van De
Boomgaard (1911).
De hier geboden tekst komt in grote trekken overeen met het artikel uit de reeks
opstellen in Universum , November 1934, blz. 826-830 (zie blz. 840) gepubliceerd,
waar twee novellen zijn toegevoegd aan het betoog, Louis en Twee oudjes .

blz. 745: Fernand Toussaint van Boelaere
Inleiding tot de Analytische bibliographie van en over F.V. Toussaint van Boelaere
door R. Roemans, met literair-critische beschouwingen van A.V., H. Robbers, D.
Coster, R. Herreman en een verant-
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woording van F.V.T. v. B. Overdr. uit Verslagen en Mededelingen der Koninklijke
Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde , Gent, 1936.
F. Toussaint van Boelaere, Anderlecht 1875-Brussel 1947.
blz. 745 r. 7. Cf. Ik houd van het proza... van Lodewijk van Deyssel, in Over
literatuur (over Netscher), X, Verz. W., 3de Druk IV, 1920, blz. 80 / r. 13: Deze
formulering komt haast bij alle critici voor! Was André de Ridder de eerste toen hij
ze op T. v. B. toepaste, naar aanleiding van Landelijk Minnespel (De Boomgaard ,
Mei 1911, blz. 350)? Zowel K. van de Woestijne (N.R.C., 20 Dec. 1924) als L.
Monteyne (Vlaamse Gids, XIII, nr. 10) gebruikt het epitheton. / r. 15: André Breton
(Tinchelray, Orne 1896), theoreticus van het surrealisme; schreef zijn Manifeste in
1924. Publiceerde met Philippe Soupault Les champs magnétiques van 1921 af /
r. 18: Fernand Toussaint. Vermoedelijk gaat het over Jef Toussaint, toneelschrijver
(Brussel 1867-St. Joost ten Node 1934).
blz. 746 r. 9: Cf. dl. II, blz. 379; 1907.

blz. 746: Lode Baekelmans.
Toespraak ter gelegenheid van de zestigste verjaardag van Lode Baekelmans,
uitgesproken te Antwerpen in de Nederlandse Schouwburg (Kipdorp) op 26 Februari
1939. Filip de Pillecijn en Leo J. Kryn, namen daar nog het woord.
blz. 746 l. r.: Titel van F. Nietzsche (Werke 7), waarin zijn uitspraken over
‘Herren-Moral und Sklaven-Moral’. Cf. dl. III, blz. 643.
blz. 749 r. 13: zie dl. III, blz. 699.
blz. 751 r. 3: zie dl. III, blz. 618; dl. IV, blz. 530.

blz. 751: Claes-zijn-Witte
Toespraak in het Paleis voor Schone Kunsten, Brussel, op 5 Mei 1929.
blz. 752 r. 11: Mijol-Club, zie dl. I, blz. 42. / l. r.: Te onderzoeken
boekhandels-succes en cultuur-conjunctuur. Cf. G.W. Huygens: De Nederlandse
auteur en zijn publiek , 1946. Voor Conscience zie G. De Groote en J. De Schuyter,
Hendrik Conscience en zijn uitgevers , 1953.
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blz. 755: Vijfentwintigste verjaring: Vereniging van Letterkundigen
Wie in 1911 tot voorzitter van de in 1907 gestichte Vereeniging van Letterkundigen
werd verkozen zat ook de plechtigheden ingericht ter gelegenheid van de XXVe
verjaring voor: 1) te Antwerpen op 25 Juni 1932, in het Huis De Beuckelaer (nu het
‘Archief en Museum, voor het Vlaamse Cultuurleven’);
2) te Brussel, 26 Juni 1932 (in de Koninklijke Bibliotheek), de tentoonstelling
Zuid-Nederlandse letterkunde gewijd;
3) eveneens te Brussel, waar op 26 Juni 1932 een Academische zitting werd
gehouden in het Paleis voor Schone Kunsten: de katholieke Antwerpse essayist
Jozef Muls (zie dl. III, blz. 905) handelde over Vlaams proza; de spreekbeurt door
de linkse Vlaanderse dichter R. Herreman over Vlaamse poëzie moest door gebrek
aan tijd (zie dl. III, blz. 929) wegvallen;
4) nog te Brussel op 26 Juni 1932, waar ten slotte het Feestmaal gehouden werd.
blz. 755 r. 8: Prosper Arents, letterkundige en bibliothecaris te Antwerpen
(Borgerhout 1889), zeer gewaardeerd om zijn kennis van de Franse literatuur en
om zijn Rubens-bibliografieën. Zie ook dl. III, blz. 801.
blz. 756 r. 22: Zie blz. 812
blz. 757 r. 17: Victor Tourneur (Verviers 1878) bekend als numismaat; was tot
1948 secrétaire perpétuel van de Koninklijke Belgische Academie. / r. 24: Frans
Schauwers (Mechelen 1896), thans conservator van de oude drukken in de
Koninklijke Bibliotheek / Louis Lebeer (Mechelen 1895) kunsthistoricus, thans
conservator van het Prentencabinet (Brussel) Frederic Lyna (Kapellen bij Glabeek
1888) handschriftkundige, conservator van het Handschriftencabinet, daarna
hoofdconservator van de Koninklijke Bibliotheek tot 1953 / Albert van Hoogenbemt
(Mechelen, 1900) auteur van o.a. De stille Man (1938), secretaris van 1923 tot 1945.
blz. 760 r. 4: Cf. Het Boek in Vlaanderen , Antwerpen 1932. Bijdragen van F.V.
Toussaint van Boelaere en Herman Robbers. Karakteristieken over de voorzitters:
V.A. dela Montagne, P. van Langendonck, Herman Teirlinck, A. Vermeylen. Verder
in Mededelingen van de Vereniging van Letterkundigen , verslag
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van F. Smits (Med.; 7 April 1954). / r. 26: James Anthony Froude (Darlington
1818-Salcombe 1894), hoogleraar te Oxford, behoorde aanvankelijk tot de
Newman-gemeenschap, (zie dl. III, blz. 888), doch sloeg rond de vijftiger jaren de
rationalistische richting in. Verzorgde de literaire nalatenschap van Carlyle en
publiceerde Reminiscences, een levensbeschrijving, en de brieven van Mrs. Carlyle.
blz. 763 r. 3 v.o.: Cf. dl. II, blz. 608.
blz. 764 r. 5: Herman (Johan) Robbers (R'dam 1868-A'dam 1937). Romancier.
Publicist met grote invloed; ontplooide activiteit om het schrijversvak te doen
waarderen en honoreren (Berner-conventie). Een van de stichters van de
Nederlandse Vereniging van Letterkundigen (1905). Maakte zich bovendien als
hoofdredacteur van Elsevier's maandblad buitengewoon verdienstelijk, door ook
Vlaamse auteurs aan te moedigen (o.a. L. Zielens). Een beminnelijke figuur trouwens.
blz. 764 r. 8: Pieter Cornelis Boutens (Middelburg 1870-'s-Gravenhage 1943),
grootmeester van het moderne Nederlandse vers / r. 11: Frans Bastiaanse (Utrecht
1868-Amsterdam 1947), dichter en auteur van een Geschiedenis van de
Nederlandsche Letteren (met bloemlezing, waarin ook Vlamingen een plaats vonden)/
Frans Mijnssen, (Amsterdam 1872-Baarn 1954). Toneelrecensent. Schreef
toneelstudies. Vertaalde Schnitzler.
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Aantekeningen bij Korte karakteristieken
Wetenschap en Cultuur
blz. 769: Max Rooses
Een grote manifestatie was onder het voorzitterschap van Pol de Mont op touw
gezet, toen Max Rooses in 1912 bevorderd was geworden tot Commandeur in de
Leopoldsorde.
Een Vlaamsch Muziekfeest werd op 19 Mei gehouden onder leiding van Edw.
Keurvels.
blz. 769 r. 3: zie dl. III, blz. 127 en 192.

blz. 770: Lodewijk de Raet herdacht
Artikel geschreven voor het December-nummer van De Vlaamse Gids (1939, nr.
3), 25 jaar, maand voor maand, na de Raets overlijden in volle oorlog, als België
voor goed bezet was. Over de Raet zie Max Lamberty: Lodewijk de Raet, grondlegger
van een Vlaamse volkspolitiek , Antwerpen 1951.
blz. 771 r. 3: Cf. dl. III, blz. 664 / r. 15: Hubert Langerock, zie dl. III, blz. 895 / r.
18: zie blz. 136; Cf. dl III, blz. 832 en M. Lamberty: Lodewijk de Raet, 1951 / r. 22:
Cf. dl. III, blz. 620 / r. 2 v.o.: Lion (= Leo) Simons, ('s-Gravenhage 1862-Rotterdam
1932), stichter van de Maatschappij voor goede en goedkope lectuur (1905), waarvan
een serie de titel droeg Wereldbibliotheek, die op de maatschappij overging. Cf. ‘
Gedenkboek der W. B. ’, 1915.
blz. 772 r. 7: August de Winne (1862-1935) A travers les Flandres verscheen in
2

1902, 1909 ; de Nederlandse vertaling van Karel Beerblock Door arm Vlaanderen
. Inleiding van Edw. Anseele (1903), 1904 en 1911-15. / r. 11: Emile Waxweiler,
Belgisch socioloog (Mechelen 1867-Londen 1916), accidenteel overleden (zoals E.
Verhaeren). Door Ernest Solvay als directeur uitverkoren voor diens ‘Institut de
sociologie’ (1902), na de Arbeids-
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beurzen van Gent en Brussel te hebben bestuurd, Zie dl. III, blz. 803 en 831. / r.
22: Vlaams Economisch Verbond opgericht op 28 Juni 1908 als Vlaamsch
Handelsverbond; in V.E.V. overgegaan in 1926.
blz. 773 r. 3: Er bestaat een tekst in handschrift op 29 Dec. 1914 geschreven.
Was hij bedoeld als een lijkrede? Slaat hierop de slotpassus van het artikel? De
tekst van 1914 volgt hier:
In memoriam L. De Raet.
Midden in de tragedie, die we dag aan dag beleven, viel het ongelooflijke bericht:
de Raet plotseling gestorven. Moest ook dàt ongeluk ons nog treffen! Sedert enige
maanden hebben we ruim gelegenheid gehad, om het nutteloos rouwbeklag af te
leren: we zijn wel wat verhard. Maar dit was weer een slag, - dit neep ons de keel
toe. Zo kort na 't afsterven van Max RoosesCf. Dl. III, blz. 792., den grijzen leider
der Vlaamse Beweging, wiens gezag door allen erkend werd, onbesproken! Lodewijk
de Raet was hem opgevolgd als voorzitter der Vlaamse Hogeschool-Commissie,
hij nu de aanvoerder in den beslissenden strijd, die ons het allernodigste geven
moet. En thans... - Hij was 44 jaar!
De betekenis van L. de Raet zal zijn, dat hij meer dan wie ook gedaan heeft om
de Vlaamse Zaak een vasten grondslag van werkelijkheid te geven.
Hij was wel de eerste niet die zulks beproefde. Reeds in 1869 had Vuylsteke in
zijn Korte statistieke beschrijving van België op de economische zijde der Vlaamse
kwestie gewezen. Maar zeker is toch, dat tot in de jaren 1890 de ideeële dampkring
van het flamingants geloof vrij romantisch bleef. En dat de Raet, toen een
realistischer opvatting allerwegen ingang mocht vinden, toen het Vlaamse vraagstuk
als sociaal vraagstuk beschouwd eindelijk in zijn ganse uitgebreidheid aangreep,
terwijl hij, man van studie, door stipte feiten-kennis goed onderlegd, het omvangrijk
en nauwkeurig materiaal stevig ineenzette.
De leuze van J.F. Willems: ‘De Taal is gansch het Volk’, kon eigenlijk niet meer
voldoen. Men ging inzien, dat voor een
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natie het volkomen bezit van haar taal niet de enige bron is van veredeling en
welvaart, niet de enige bron van volkskracht. Maar ook omgekeerd, dat in het
Vlaamse land geen enkel vraagpunt van economischen of socialen aard geheel
onafhankelijk van de taalkwestie mag heten.
De opstellen die de Raet in het tijdschrift Vlaanderen schreef, over Vlaamsche
Captains of Industry, Vlaanderen's economische ontwikkeling, Vlaanderen's
Landbouw, Vlaanderen's Zeevisscherij (1905), Volkswelvaart en Stambelang (1906),
zijn afzonderlijk verschenen stuk over Een economisch programma voor de
Vlaamsche Beweging (1906): het zijn als zovele daden, waardoor hij de werking
van een Vlaamse elite, op een onafzienbaar arbeidsveld, richting en macht tot
handelen gaf.
Maar van den beginne aan moest hij inzien, dat de omzetting der Vlaamse
volkskracht in werkzame technische en zedelijke waarden eerst in ruime mate kon
geschieden, als we over het onontbeerlijk ‘orgaan’ van ons hoger verstandelijk leven
beschikken - de Vlaamse Hogeschool. Deze was het eerste vereiste, - het
middenpunt dat veroverd moest: anders zou geen poging ooit afdoende gevolgen
hebben.
Dank aan het helder inzicht en het doorzettingsvermogen van prof. MacLeod was
de Vlaamse hoogeschool het hoofdartikel van het flamingants programma geworden.
Door hem werd het verslag der eerste hogeschool-commissie ontworpen (1897).
MacLeod's plan kunnen we aldus samenvatten: de hogeschool van Gent moet
vervlaamst worden, en wel trapswijs, door iederen nieuwen leraar bij zijn benoeming
de verplichting op te leggen, in het Nederlands te doceren; deze maatregel zou
echter voorlopig op de Technische Scholen niet toegepast worden.
L. de Raet, dien zijn studies telkens weer leiden moesten tot dat centrale vraagstuk,
ontdekte weldra dat het stelsel van MacLeod grote bezwaren opleverde, en waagde
o
het, een radicaler oplossing voor te dragen: 1 De gehele hogeschool, met inbegrip
o
der Technische Scholen, moest vervlaamst worden; 2 het bestaande moest niet
alleen vervlaamst, maar merkelijk uitgebreid, door toevoeging ener faculteit voor
sociale- en handelswetenschappen, en ener faculteit voor landbouw en
veeartsenijkunde.
Die nieuwe zienswijze werd door L. de Raet uitvoerig toegelicht
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in het lijvig boekdeel: Over Vlaamsche Volkskracht: De Vervlaamsching der
Hoogescholen van Gent (1906). Nog nooit had men de hogeschool-kwestie aan
zulk een diepgaande studie onderworpen. Er kwam beroering, in de intellectuele
kringen drong het besef door, dat het verslag der eerste commissie moest herzien
worden. En zo werd de stoot gegeven tot de vorming ener tweede
Hogeschool-Commissie, die nog eens de vraag in al haren omvang geduldig
onderzocht, de nieuwe gezichtspunten van de Raet bijtrad, en het ontwerp van
MacLeod nog ingrijpender veranderingen liet ondergaan, in dien zin, dat de wijze
van vervlaamsing, door MacLeod voorgesteld, minder doelmatig werd bevonden
dan een geleidelijke, maar op de gehele lijn doorgedreven vervlaamsing per
studiejaar.
Van die tweede Hogeschool-Commissie, die den strijd behoorlijk organiseerde,
was L. de Raet de verslaggever, en zijn uitgebreide memorie van toelichting (1910)
zal wel, meen ik, de grondslag blijven van alle verdere uiteenzettingen. Hiermede
toonde hij zich echter nog niet tevreden: daar een tweede uitgave van zijn boek van
1906 gewenst was, vatte hij in 1913 al zijn studies omtrent de Vlaamse Hogeschool
samen in Over Vlaamsche Volkskracht: Vlaanderens Kultuurwaarden (XVI, 686
blz.), bij verre het voornaamste monument der jongere Vlaamse Beweging. - Een
tweede boekdeel ligt in handschrift gereed en zal, naar ik verneem, zodra mogelijk
verschijnen.
L. de Raet had niets van den volksleider-redenaar, die de menigte opzweept: hij
was de man der wetenschap, de stille werker. Ik kan niet beter zeggen dan de
Brusselse correspondent van de Nieuwe Rotterdamse Courant: “Deze tengere was
de best-gewapende, deze schuchtere was de minst-verschrokkene, deze
bescheidene was de meest-beslagene”. Achter zijn bedeesde zachtheid voelde
men het vuur van zijn innige overtuiging; hij groef zijn vore tot het einde toe, zonder
zich ooit te laten afleiden, - zonder één zwakheid. Hij had het geloof en de kennis,
en de onverbreekbare trouw aan wat hij als waarheid erkend had, en den taaien
wil...
Den taaien wil... Ineens ligt alles neergeveld, we kijken elkaar aan als ware 't niet
mogelijk: de Raet is dood!
... We mogen niet staan treuren: meer dan ooit hebben we behoefte aan hoop,
voor de dagen die komen. Gelukkig die, als de Raet, door den blinden dood getroffen,
zulk een werk mag achterlaten!’
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blz. 773: Alberik Deswarte
Geb. te Nieuwpoort, 28 Juli 1875 advokaat; overl. te Brussel, 19 Juni 1928.
Toespraak voor de Senaat in naam van de B(elgische) W(erklieden) P(artij) (Ann.
Parl. 19-6-1928; blz. 958) na de Voorzitter E.L. Tibbaut en de Minister van Justitie,
Paul Janson.
Gedeeltelijk verschenen in Ontwikkeling , maandschrift uitgeg. onder bescherming
van de B.W.P., 19 Juni 1928.
blz. 776 r. 1-2: OEuvres Complètes. II, Sagesse 5.

blz. 776: La manifestation Pirenne
Tekst verschenen in Le Flambeau; revue belge des questions politiques et littéraires
o

(dir. H. Grégoire et O. Grosjean), avril 1932, n 4, blz. 412: ‘M. Henri Pirenne ayant
publié le tome septième et dernier de l'Histoire de Belgique, Le Flambeau a convié
les admirateurs et les amis du maître à le fêter dans une manifestation qui a eu lieu
à Bruxelles, le lundi 14 mars.’ A.V. spreekt in naam van de Universiteit van Gent.
H. Pirenne: Verviers 1862-Ukkel 1935.
blz. 776 r. 19: A.V. heeft ettelijke keren H. Pirenne tegengesproken. Cf. dl. III, blz.
157 en dl. IV, blz. 521.
blz. 778 r. 4: A.V. doelt o.a. op de professoren J. Ganshof, H. van Werveke, op
dr. V. Fris, enz.
blz. 779 r. 10: Cf. dl. III, blz. 797.

blz. 779: Manifestation Léon Leclère
Onder het voorzitterschap van Staatsminister Paul Hymans richtte de Cercle d'histoire
de l'Université de Bruxelles een huldezitting in, op 23 Mei 1936, om de ‘ancien
recteur’, de ‘ancien Ministre des Sciences et des Arts’, het lid van de Kon. Academie
van België en de ‘Président de la Commission Nationale Belge des Sciences
historiques’ te eren. Aldaar spraken: M. Gilissen, A. Dustin (rector), G. Smets (voorz.
van de Faculteit), G. de Leener, T. Jonckheere, Augusta Violon.
Een plaket werd uitgegeven; deze tekst, in naam van de oudleerlingen
uitgesproken, figureert aldaar op blz. 20-21.
L. Leclèrc beantwoordde de woorden van A.V. als volgt:
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‘Merci à M. Vermeylen. Ses paroles amicales m'ont reporté à cette année 1891 où,
jeune professeur de 24 ans, j'eus en même temps comme élèves, en candidature,
Auguste Vermeylen, en doctorat, Charles Van Lerberghe et Fernand Séverin,
c'est-à-dire les futurs auteurs du Wandelende Jood , de la Chanson d'Eve et de
Don d'enfance, les jeunes gens qui allaient brillamment se placer au premier rang
dans notre mouvement littéraire.’
blz. 781 r. 2-3: Toespeling op de slotregel van een fabel van Jean de la Fontaine;
Le vieillard et l'âne: Notre ennemi est notre maître. (Fables VI, 8).

blz. 781: Auguste Michot
In memoriam. Uit een brief aan de uitgever van La vie et l'oeuvre de Auguste Michot,
1866-1921; témoignages de ses amis recueillis par Georges Rency, Bruxelles, 1921.
Bijdragen van M. Seligman, M. de Backer, M. de Craene, J. van Gils, V. de Ghistelles.

blz. 783: In memoriam Fr. Franck
Bijdrage voor Stemmen over Frans Franck , het herdenkingsalbum, dat in 1933
verscheen met een biografie van Arthur H. Cornette. De tekst van A.V. sluit de
vijftien stemmen af, waaronder E. de Bom, C. Buysse, J. Ensor, A. Gide, Lugné
Poe, M. Sabbe, Stijn Streuvels, Walter Vaes.
Frans Franck (Antwerpen 1872-Oostende 1932), hoofd van een huis voor
kunstmeubelen; begiftigde het Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen met
een zaal 19e-eeuwse en moderne meesters (Verhaert, Linnig, Stobbaerts, Smits,
Ensor, Wouters).
blz. 783 r. 14: Cf. in Lode Baekelmans ter eere de bijdragen van V. Resseler I,
42 en A.J.J. Delen II, 144. / r. 16: ‘Maatschappij der Nieuwe Concerten’ = ‘Société
des Nouveaux Concerts’; gesticht op 31 Oct. 1903 door Ernest van Dijck (Bayreuther
tenor), Frans Franck en Dr. de Keersmaeker. Dirigent Lode Mortelmans. Uit De
Kapel ontstaan (zie bij r. 14). Succes zo doorslaand, dat Frans Franck ook actie
voor schilderkunst inzette.
‘Kunst van Heden’ = ‘Art Contemporain’; gesticht in 1905. Willy Koninckx
(1901-1954). Dertig jaar in den dienst van de
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Kunst (1935) en R. Avermaete (1893): Herinneringen uit het kunstleven , I en II
(1952-53).

blz. 784: Hommage à Emile Francqui
Als Vice-voorzitter van de Universitaire Stichting brengt A.V. de dodenhulde aan
Voorzitter van de U.S., Staatsminister, in de buitengewone zitting van de Raad van
Beheer van 22 Nov. 1935; opgenomen in Quinzième Rapport van de Fondation
Universitaire 1934-1935, Bruxelles, blz. 11-13.
E. Francqui: Brussel 1863-Overijsse 1935.
blz. 784 r. 26: E.F. maakte er kennis met de latere President van de U.S.A., C.
Hoover. Tijdens de eerste wereldoorlog overtuigde E.F., C. Hoover er van de nood
in België te helpen lenigen; aldus kwam de Commission for relief in Belgium tot
stand, geleid door C. Hoover (Amerika); van Vollenhoven (Nederland) en Markies
de Villalobar (Spanje).
Op het laatste ogenblik kwam nog een tekst te voorschijn, die Pro-Rector A.V.
voor Z.M. Leopold III uitsprak als ‘hommage des Universités et des Académies (met
M. Cassier, Mgr. P. Ladeuze en Luit. Gen. Nyssens). Opgenomen in “In Memoriam”;
Hommage de “l'Illustration congolaise” au grand Belge, au grand Colonial E.F. (Niet
in Roemans, Bibl. van A.V.).

blz. 786: Toespraak huldebetoging J.F. Heymans
Toespraak door A.V., als rector van de Gentse Universiteit, voor de ‘Huldebetooging
- Manifestation J.F. Heymans’, 7 Juni 1931, blz. 19.
J.F. Heymans (Gooik 1859-Middelkerke 1932) pharmacoloog. Niet te verwarren
met Prof. Dr. C. Heymans, geneeskunde, Nobelprijs 1938.
blz. 787 r. 10: H. was rector toen in 1923 een gedeeltelijke vervlaamsing te Gent
werd doorgevoerd, naar het ontwerp van Minister Nolf. De universiteit werd toen
smalend ‘Nolf-barak’ genoemd. H. betitelde de onderneming als ‘schoenlapperswerk’.

blz. 788: Camiel Huysmans-hulde
Toespraak gehouden ter gelegenheid van de hulde Camiel Huys-
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mans gebracht bij 't einde van zijn minister-mandaat in 1928. Driehonderd vijftig
vlaamse intellectuelen uit alle partijen waren aanwezig. Spraken aldaar ook Frans
van Cauwelaert, Edward Anseele (die C.H. ‘een ijsbreker’ heette, die de koelte
tussen intellectuelen en arbeiders verjoeg), M. Defrêcheux, Hein Boeken en Herman
Teirlinck. Cf. De Volksgazet, 12 Februari 1928.
Camille Huysmans werd geboren te Bilzen op 26 Mei 1871.
blz. 788 r. 4: zie dl. III, blz. 734 / r. 7: Publiciteitsfirma. / r. 12: Isidoor Opsomer
(Lier 19 Feb. 1878). Zie L. Zielens: Opsomer , 1943, waarin enkele reproducties
van Huysmans-portretten van I. Opsomer voorkomen. (Zie Plaat 16) Albert van Dijck
(Turnhout 1902-Antwerpen 1951), gevoelig schilder en etser.
blz. 790 r. 13: ‘Gezond verstand’: een leitmotiv van Huysmans' oordeelvellingen,
en criteria.
blz. 792 r. 8: Een superlatief van de studentikoze drink-formule: Hij leve, hij groeie,
hij bloeie, geluk en gezondheid, dat alles in de hoogste mate.

blz. 792: Frans Daels
Toespraak tot het 8e Wetenschappelijk Congres te Gent op 3 April 1932. Frans
Daels werd geboren te Antwerpen op 7 Jan. 1882. Bekend gynecoloog en
kankerspecialist (Le problème du cancer, Genève, 1950); Vlaams strijder en
extremistisch nationalist. Behoort tot de IJzer-generatie. In de loopgraven 1914-18
9

ontwierp hij zijn Moeder en Zuigeling, 1950 .
blz. 792 r. 23: Felix Daels, geb. Diest 1877. / r. 24: De activiteit van de
verschillende soorten van wetenschappelijke congressen wordt steeds beschouwd
als het meest tastbare bewijs van de opgang van de Vlaamse cultuur. Tot 1912
werden - van 1841 af - taalkundige congressen gehouden; reeds vóór 1914 werd
de reeks met geschiedkundige en geneeskundige dito uitgebreid; van 1921 af werden
de congressen (van allerlei disciplines) gegroepeerd onder de stimulans van o.a.
Prof. Daels en Dr. Peremans.
blz. 793 r. 17: Zie ook blz. 776, r. 4.
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blz. 794: H.D. van Broekhuizen
Dr. Herman D. van Broekhuizen (Nederland 1872-Pretoria 1953): gezant te Brussel
van de Unie van Zuid-Afrika van 1933 tot 1939. Had een groot aandeel in de
oprichting van de Belgische Zuid-Afrikaanse Vereniging (17 Nov. 1936), die ook de
culturele betrekkingen met Kongo in haar programma opnam. Voerde in vele plaatsen
het woord over Zuid-Afrika en betoonde bij elke gelegenheid zijn belangstelling voor
het Vlaams cultuurleven.
blz. 794 r. 7: Cf. Dom. A. Smits: Betrekkingen tussen Vlaanderen en Zuid-Afrika
, Brugge, Suid-Afrika reeks, 3, 1943. / r. 14: Jan François Elias Celliers
(Wamakersvlei-Wellington 1865-1940). Zie over hem in verband met G. Gezelle:
R. Antonissen: Schets van den ontwikkelingsgang der Zuid-Afrikaansche Letterkunde,
1947, I, blz. 107 en vlg. / Jakob Daniël du Toit (Totius), (Die Paarl 1877-1953), zie
Antonissen, op. cit. 115 e.v. / Daniël François Malherbe (Daljosafat-Die Paarl 1881),
id. 127. / r. 26: zie onder Celliers.
blz. 795 r. 12: Christiaan Maurits van den Heever (Narvalspont, concentratiekamp
1902), dr. in de Neerlandistiek, lector te Londen (na studies te Bloemfontein en
Utrecht); in 1933 prof. te Johannesburg; voornaamste romancier van Z.-Afrika.

Letterkundigen
blz. 799: Isidoor Teirlinck
Bijdrage voor het Isidoor Teirlinck Album; verzamelde opstellen opgedragen aan
I.T. ter gelegenheid van zijn 8osten verjaardag, 2 Jan. 1931, Leuven, 1931, blz. 66.
Isidoor Teirlinck: Zegelsem 1851-Brussel 29 Juni 1934.
blz. 799 r. 4: Toespeling op studies gewijd aan de ‘Reinaert’, bijv. De toponymie
van den Reinaert , Gent, 1910-1912.

blz. 799: Aan Willem Kloos.
Bijdrage tot het Kroonjaar Willem Kloos, 6 Mei 1859-1929, in De Nieuwe Gids ,
XLIVe Jrg. Mede nieuwe serie van ‘De 20e eeuw’ en Het Tweemaandelijksch
tijdschrift , Mei 1929, blz. 572.
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Willem Kloos (Amsterdam 1859-'s-Gravenhage 1938).
Typisch is wel, dat W. Kloos nooit of dan zeker uiterst zeldzaam in nauw contact
gestaan heeft met Zuid-Nederland (Zie blz. 798).

blz. 800: Lodewijk van Deyssel
Drie groeten aan Karel Lodewijk Alberdingk Thym (zoon van de ultramontaan Jozef
Alberdingk Thym): a) in de Nieuwe Rotterdamse Courant , Avondblad A, 20 Sept.
1924, ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag; b) in De Nieuwe Gids , XLIX
Jrg., Sept. 1934, p. 228, tien jaar later; c) in De Nieuwe Gids, LIV Jrg., Nov. 1939,
p. 715, nog eens vijf jaar later.
Karel Joan Lodewijk van Deyssel (Hilversum 1862-Haarlem 1952).
blz. 800 r. 9: zie blz. 801 / r. 14: Verzameld Werk, De Kunst van Rembrandt , V,
3e druk, 1920, blz. 311: Over het ‘Joodse Bruidje’
blz. 801 r. 4.: Cf. blz. 910 bij blz. 745.
blz. 802 r. 14: Cf. blz. 799.

blz. 803: Hugo Verriest
Toespraak voor de Verriest-hulde te Ingooigem op 17 Aug. 1913. Secretaris F.V.
Toussaint, Halle; kasmeesters Stijn Streuvels en Maurits Sabbe, voorzitter Aug.
Vermeylen, ondervoorzitter Rafaël Verhulst.
Hugo Verriest: (Dl. I, blz. 15; Deerlijk 25 Nov. 1840-Ingooigem 27 Oct. 1922). Cf.
dl. II, blz. 471.
blz. 803 r. 11: Het is wel typisch, dat A.V.'s eerste woorden ‘de schoonheid’ gelden,
een thema dat bevruchtend op hem heeft ingewerkt. Zie dl. III op ontelbare plaatsen.
/ r. 21: H. Conscience, zie dl. III, blz. 766.
blz. 804 r. 14: A.V. en H.V. spraken samen bij Rodenbachs standbeeld te
Roeselare, 22 Aug. 1909. Zie blz. 709.
blz. 805 r. 2: Toespelingen op René de Clercq's poëzie. / r. 20: K. van de
Woestijne: De Gulden Schaduw ; Het huis van den Dichter , Verz. W. I, blz. 242. /
r. 26: Brons van Jules Lagae (Roeselare 1862-Brugge 1931).

blz. 806: Bij het overlijden van Pol de Mont
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De Volksgazet gaf op 1 Juli 1931 ‘enkele stemmen’. Zie dl. III, blz. 612 en daarbij
horende aantekeningen.
Pol de Mont (Wambeke 1857-Berlijn 1931).

blz. 806: Emile Verhaeren.
Toespraak te Brussel gehouden op 28 November 1926 (Conservatorium), met Albert
Mockel en Francis Viélé-Griffin (zie blz. 563), ter gelegenheid van de herdenking
van E.V. tien jaar na zijn overlijden te Rouen als slachtoffer van een spoorongeluk.
Tekst overgenomen uit Le Thyrse, revue d'art et de littérature, IVe sàrie, 28e année,
o

n 39, 5 déc. 1926.
Emile Verhaeren (St. Amands aan de Schelde 1855-Rouen 1916). Thans begraven
te St. Amands-aan-de-Schelde, in een indrukwekkende omgeving, Ontwerp: Arch.
van der Swaelmen.
blz. 807 r. 7: Cf. Verz. Werk, dl. IV, 1950, blz. 9. / r. 10: Titel van verzenbundel:
Toute la Flandre, 1904.
blz. 808 r. 11: Gent 1861-Brussel 1907. / Cf. dl. III, blz. 298 en 618; dl. IV, blz.
574; Karel van de Woestijne: Verzameld Werk , 1950, VI, 192. Chanson d'Eve,
eerste verzen in Durandal, Dec. 1903. - Voll. in Mercure de France, Lente, 1904.
blz. 809 r. 2: zie blz. 659 en dl. III, blz. 896. / r. 28: Het thema van dit gesprek
slaat terug op een leitmotiv in Verhaerens poëtiek: la folie. Les soirs (1887), Les
débâcles (1888) en Les flambeaux noirs (1887-90). Tweede uitg. van alle drie: 1896.
Les multiples splendeurs (1906).

blz. 811: Maurits Sabbe †
Tekst geschreven voor De Vlaamse Gids , XXVI, Feb. 1938, blz. 204
A.V. sprak ook voor de Franse Radio, op 18 Feb., een In Memoriam uit, waarin
hij, voor ‘les cendres de celui qui fut toute simplicité’, het curriculum vitae van M.S.
schetste en hem vooral huldigde als humanist, ‘car humaniste il le fut dans le sens
le plus complet et le plus élevé du mot’. ‘Un humour indulgent et spirituel’, ‘une
supérieure distinction’, kenmerkten M.S.

blz. 812: R.A. Schröder
Bijdrage tot Festschrift für Rudolf Alexander Schröder zum 60. Ge-
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burtstage am 26. Januar 1938, herausgegeben von E.L. Hauswedell und K. Ihlenfeld,
Berlin u. Hamburg 1938. Onder de 26 medewerkers worden aangetroffen: Hans
Carossa, Anton Kippenberg (Insel-Verlag), Stijn Streuvels, Felix Timmermans, F.
Toussaint.
Schröder (Bremen): dichter en bibliofiel. Stichtte met A.W. Heymel en Otto Julius
Bierbaum Die Insel (1899-1902), waaruit Die Insel-Bücherei ontstond. Vertaler van
opmerkelijke kwaliteit: Homeros, Virgilius, Horatius, Cicero, Racine, Molière,
Shakespeare, T.S. Eliot en de Vlamingen G. Gezelle, St. Streuvels, H. Teirlinck; de
Nederlander G. Gossaert. Gesammelte Werke, 1952-53.

blz. 813: Nico van Suchtelen
Amsterdam 1878-Ermelo 1949.
Op 29 Oct. 1938 werd de opvolger van L. Simons (zie blz. 769) als directeur
(1925) van de Wereldbibliotheek, ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag te
Amsterdam gehuldigd. A.V. denkt hier aan de veelzijdige en veelomvattende auteur,
de all-round sociaal-culturele werker; de schrijver van het wijsgerige Quia absurdum
(1906), de begrijpende kritiek op van Eedens ‘Walden’, en van het pacifistische De
stille lach (1916) in samenwerking geschreven met Annie Salomons (zie 10e uitg.).

blz. 814: Paul Claudel
Toespraak te Brussel op 2 Dec. 1933 bij zijn ontvangst.
Paul Claudel (Villeneuve sur Fère (Aisne) 1868).
Bewerker van het ‘renouveau catholique’; moeilijk toegankelijke lyriek; diplomaat
in het Verre Oosten en elders (1893-1935); auteur o.a. van Le soulier de satin en
Le pire n'est pas toujours sâr.
blz. 815 r. 16: Best bekend in 3e versie, 1912 (eerste La jeune fille Violaine, 1892),
opgevoerd door het ‘Vlaams Volkstoneel’ in vertaling. Protée, 1914. / r. 23: 1906.
‘A Philippe et Hélène Berthelot; en témoignage de ma grande affection je dédie ce
livre’. Zoon van de beroemde wetenschappelijke vorser, stond in de Franse politiek,
zoals Poincaré ze nastreefde. A.V. was bevriend met de filosoof René B. (Zie blz.
600). / r. 2 v.o.: zie blz. 574.
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August Vermeylen over zichzelf
blz. 819: Ere-doctoraat
Op 15 Nov. 1937 werd ter gelegenheid van de Vondel-herdenking (1587-1937) A.V.
het doctoraat honoris causa toegekend door de Universiteit van Amsterdam, samen
met Georges Duhamel, Prof. Th. Frings en Dr. du Toit. Plaat bij blz. 25 in Dl. I.
blz. 819 r 4: Prof. Dr. Nicolaas Anthonie Donkersloot (=Anthonie Donker),
Rotterdam 1902. / r. 7: zie blz. 593.

blz. 821: Dankwoord 15 April 1923
A.V. werd op 15 April 1923 te Brussel (‘Trois Suisses’) gehuldigd, na heel wat
verdachtmakingen naar aanleiding van de hernomen strijd voor de integrale
vervlaamsing van Gent (zie dl. III, blz. 791 en blz. 829). De gedeeltelijke vervlaamsing
- Nolf, zie blz. 919 - kwam op het einde van 1923 tot stand. Juist waren dertig jaren
heen over de verschijning van het eerste nummer van ‘ V.N. en Str. ’ Van de
manifestatie verscheen een verslag o.m. in Het Laatste Nieuws , 16 April 1923. Het
woord werd gevoerd door: F.V. Toussaint van Boelaere, H. Teirlinck, H. Boeken, L.
Franck, E. Anseele, J. de Meester, F. van Cauwelaert.
blz. 821 r. 16: Een wel zeer juiste karakterisering van zichzelf. Zie de vele
aantekeningen met verwijzingen in dl. III en IV.
blz. 822 r. 4: Zeer delicate schotel, zo men het Gentse en het Brusselse dialect
recht moet laten gelden. / r. 5: Botokoedo. uit 't Frans: botte au c...: iemand die een
schop in zijn zitvlak verdient. / r. 16: Dirk Coster (Delft 1887). Gold in deze jaren als
het geweten en het orakel van de Noord-Nederlandse literaire kritiek.
Bestuurder-stichter van het tijdschrift De Stem , waaraan A.V. in 1921 en 1922
medewerkte (zie Roemans, blz. 463) / r. 20: Johan de Meester (Harderwijk
1860-Utrecht 1931); leidde van 1891 tot 1927 de rubriek ‘Kunst en Letteren’ van de
Nieuwe Rotterdamse Courant en bracht aldus K. van de Woestijne, Em. de Bom
en A. Vermeylen tot de Nederlandse krant van standing. Tijdens de aanval op
Rotterdam in Mei 1940 ging veel van zijn correspondentie verloren. Zie dl. II, blz.
608. /
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r. 26: A.V. doelt op de herrie rond de annexionistische drijverijen in België om
Zeeuws-Vlaanderen in te lijven.
blz. 824 r. 26: In de omgeving van Brussel. Cf. Prosper van Langendonck, Verzen
.
blz. 825 r. 4: Gabrielle Brouhon, overleden in 1932.
blz. 826 r. 13: Verzamelde Opstellen , 2e druk.
In de noten voor de toespraak komen nog een paar passages voor, die A.V. niet
gebruikte. Zo:
‘Voor hetgeen ik wél gedaan heb verdien ik zoveel lof niet; ik heb nooit gedaan
dan wat me genoegen deed, door mijn natuur gedreven, - en daar heb ik al mijn
beloning voor ontvangen: het geluk, zoveel trouwe vrienden rondom mij te hebben,
en het geluk, gehoond te worden door anderen, die ik liefst op een afstand zie
blijven, omdat ze anders zouden kunnen geloven dat ze mijns gelijken zijn.
...
Ik ben altijd een man van den plicht geweest, van den onmiddellijken plicht: mijn
werk gedaan zo goed als ik dat kon: geluk van mijn leven.
Fouten begaan, me vergist, vroegere meningen afgezworen: nooit uit
kleinmoedigheid of lafhartigheid. Tegenover degenen die me sommige meningen
verwijten zeg ik met opgeheven hoofd: noch in zake literatuur, noch zelfs in zake
politiek, waar men zo makkelijk uitslibbert, heb ik ooit tegen mijn geweten gehandeld:
geluk van mijn leven.
En ten slotte heb ik altijd mijn best gedaan om de mensen van goeden wil bijeen
te houden. In dat opzicht een leider: geen meningen opgedrongen, maar er voor
gezorgd, dat mensen met verschillende meningen samen konden werken, als er
boven die meningen toch een gezamenlijk ideaal bestond.’

blz. 831: De Taak
Zoals A.V. nog tijdens wereldoorlog I een paar teksten voorbereidde (zie Verz. W.
dl. III) met het inzicht onmiddellijk na de strijd de Vlaamse draad terug op te nemen,
zo was hij, tijdens het tweede wereldconflict, weer doende ook déze toekomst voor
te bereiden. Mocht de 1 Mei-tekst van 1940 (zie blz. 59) als een boodschap gelden
vóor de beproeving, dan wordt De Taak als het ware een testament, te meer daar
het Vermeylens laatst gepubliceerde tekst is. Het opstel was bedoeld als programma
- verklaring -
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eens te meer - voor het nieuwe tijdschrift, dat Diogenes zou heten. Het V.-fonds
publiceerde De Taak in 1947 en vertrouwde de verzorging, onder leiding van Jan
Cantré, toe aan de Nationale Hogere School voor Bouwkunst en Sierkunsten van
Ter Kameren (Brussel).
blz. 831 r. 6: Cf. Eerste Mei 1940 , blz. 62, r. 14. / r. 20 . Cf. De intellectuelen en
de gemeenschap , blz. 54 r. 16.
blz. 834 r. 19: Cf. Vlaanderen in het Kader van België , blz. 156.
blz. 835 r. 21: zie Vlaanderen in het Kader van België. blz. 146.
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Lijst van handschriften (meestal teksten van lezingen)
1906

Guido Gezelle; Delft Vrije Studie, 30 Nov.
(blz. 852 en 75).

1908

Het zwijgen van Guido Gezelle; lezing
Antwerpen en Brussel; ook te
's-Gravenhage in 1910, 24 Jan.

1909

Rodenbach; lezing te Oostende, 24
Januari; te Groningen, 5 Maart en te
Brussel, 22 April.

**

Rodenbach; Roeselare, 21 Augustus. Zie
blz. 709.
Inleiding tot de opvoering van Elckerlyc
(Het Tooneel van Amsterdam; leiding
Willem Rooyaards) Brussel 19
September 1909 voor het Vlaams
Natuur- en Geneeskundig Congres. Met
Den Spieghel der Saligheyt van Elckerlyc
werd nog Een gheneughlyck
Tafelspeelcken opgevoerd.
Voordracht voor de Vlaamsche
Studentenkring, Brussels, 21 October.
Zie blz. 849.
1910

Watt Whitman; lezing in het
Kunstverbond te Antwerpen, 14 Januari;
ook gehouden voor de Philologische
Studentenkring te Gent, 26 November
1924; voor de Arbeidersvolkshogeschool
te Gent, 21 October 1926; voor het
Algemeen Nederlands Verbond, 1 April
1927. Zie blz. 659.
Voordracht voor de Vlaamsche
Studentenkring van Brussel, 27 October,
Zie blz. 849.

*
**

Tenzij getypt, zoals eventueel aangeduid bij de titels.
Volgens Roemans Het Werk van Prof. Dr. A.V. (1953), blz. 435 las A.V. ook in Maart 1894
in de Rotterdamsche Kunstkring over Gemeenschapskunst; einde Februari 1896 te Groningen
over Van Gogh; in Februari 1903 te Zwolle over Vlaamse Beweging en Vlaamse Literatuur.
Teksten niet voorhanden.
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*

1911

Over Vlaamse kultuur; lezing voor de
Vlaamsche Bond van het Antwerpsche
Athenaeum, 15 Januari. Zie blz. 67.
Voorstelling van Stijn Streuvels in de
Vlaamse Vereniging van Letterkundigen,
29 Januari.

**

1912

Noord Nederland en de Vlaamse kultuur;
29 Febr.
Toespraak bij de onthulling van de
gevelsteen in het woonhuis van Hendrik
Conscience (Wiertz Museum) te Elsene,
21 Juli. Nederlandse en Franse tekst.

België en de Europese beschaving;
lezing voor Help u zelf te Brussel, 7
October; getypt.
Germaanse en Romaanse kultuur in
België; lezing te Delft, 12 December. Zie
blz. 75.
***

1913

El Greco; lezing voor het Institut des
Hautes Etudes te Gent; 12 April. Zie blz.
232.
Toespraak tijdens de Verriest-hulde, 17
Augustus.
Lezing voor de Vlaamse Studentenkring,
Geen Taal geen Vrijheid, te Brussel, 30
October. Zie blz. 850.

1914

Les romanistes; lezing voor de Cercle
Artistique te Antwerpen, 14 Januari. In
het Nederlands voor het Museum voor
Schone Kunsten te Antwerpen, 25 Maart
1928. Zie blz. 868.
Vlaamsche Wacht Brussel, 20 Febr. Zie
blz. 105.
Whitman; lezing 14 Februari. Zie 1910.
Constable; lezing getypt, voor de
Université nouvelle te Brussel, 14 Mei.
Zie blz. 355.

*

**
***

Roemans geeft, (blz. 447) het verslag van Lucien Brulez over de Openingszitting van de
Vlaamse Studentenkring, ‘Geen Taal geen Vrijheid’, Brussel, October 1911. Tekst niet
voorhanden.
De Vlaamsche Gazet van Brussel houdt op 22 Januari 1912 het verslag van een lezing in
over onze Vlaamse dichters. Tekst niet voorhanden.
Roemans geeft (blz. 451) het verslag van Swing van een lezing te Antwerpen (Stadhuis)
gehouden op 29 Januari 1913, over De Vlaamsche literatuur en het volk, voor de Vereniging
van Vlaamse Letterkundigen. Tekst niet voorhanden.
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In memoriam Lodewijk de Raet; 29
December. Zie blz. 914.
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1917

La grâce féminine dans l'art florentin de
la Renaissance; lezing voor de
Meisjesnormaalschool te Brussel, 21
Juni.

1918

L'art dans la maison; Salle Giroux te
Brussel, 5 of 7 Juli.

1918/19

Le problème flamand. Zie blz. 856.

1920/21

Het begrip ‘Renaissance’.

1921

L'art dans la vie; lezing voor de Ecole de
Service Social te Brussel, 10 Februari.
Zie blz. 867.

1922

Meeting te Gent, 29 October (over de
vervlaamsing van de Universiteit). Zie
blz. 838.

1923

Prosper van Langendonck; Vereniging
van Vlaamse Letterkundigen te
Antwerpen, 10 November. Zie blz. 717.

*

Dankwoord V.-hulde, Brussel, 15 April.
Zie blz. 821.

De literaire opvattingen van De Nieuwe
Gids; lezing te Antwerpen, 13 October.
1924

Les lettres flamandes d'aujourd'hui; voor
La Lanterne sourde.
Wat het zien van kunst ons geven kan;
lezing te Mechelen, 10 Januari; te Gent,
17 Januari en te Antwerpen, 7 Februari.
Zie blz. 867.
Henry van de Velde, pour lui souhaiter
la bienvenue à la ‘Maison du Peuple’,
Brussel, 26 Jan. Zie blz. 474.
De symbolistische beweging; lezing te
Brussel, 2 Mei.
Lodewijk van Deyssel; te Brussel 22
(26?) September. Zie blz. 800.

**

1925

Franse, getypte, teksten voor de
Encyclopedia Britannica.
Meeting, Mechelen, 13 Maart. Zie blz.
838.

*
**

Roemans geeft (blz. 455) verslag van een lezing over Guido Gezelle voor Art et Charité in
October 1916 te Leuven gehouden in de St. Gertrudisabdij. Tekst niet voorhanden.
Roemans geeft (blz. 457) verslag van een lezing over De moderne roman in Vlaanderen,
November 1925, Londense afdeling van het Alg. Nederl. Verb. Tekst niet voorhanden.
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De kunst in het dagelijks leven; lezing
gehouden te Gent, 26 Maart. Zie blz.
866-867.
De mens en de maatschappij; lezing
gehouden voor de gevangenen te St.
Gillis, 27 Maart. Zie blz. 24.
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(De Franse lezing niet voorhanden: La
fortune ne fait pas le bonheur).

Kunst en kultuur; Amersfoort, 19 Mei. Zie
blz. 866.
Johan de Meester; toespraak op 22
November.
Achille van Sassenbrouck; 27 December.
Zie blz. 477.
*

1926

Kunst en socialisme; toespraak
gehouden te Ledeberg, 8 Maart. Zie blz.
867.
Toespraak tot de P.E.N.Club, Londen,
April.
Herdenking Prosper van Langendonck
op de begraafplaats, 7 November. Zie
blz. 906.

La littérature flamande actuelle; lezing
voor de Ecole de Service Social, Brussel,
26 November.
1927

Toespraak tot de Kon. Vlaamse
Academie voor Taal- en Letterkunde,
Gent; Bestuurderschap, 19 Januari.

Nationalisme linguistique et
internationalisme, lezing in het
Egmont-Paleis te Brussel, 25 Januari.
Zie blz. 849.
Tafelrede gehouden voor de Vereniging
van Vlaamse Letterkundigen, 13
Februari.

Rubens; Vlaamse Schouwburg te
Brussel, 3 Juli.
Aspects internationaux de la peinture;
Genève, Aug.
1928

Chalcographie; toespraak voor de
Commission Internationale de la
Coopération intellectuelle, 7 Januari.
De intellectuelen en het socialisme;
toespraak gehouden te Gent, 27
Februari. Zie blz. 848.
De Romanisten; Museum voor Schone
Kunsten te Antwerpen, 25 Maart. Zie
1914. Blz. 839.

*

Roemans, geeft (blz. 458) verslag van een lezing over de Vlaamse cultuur gehouden te
Londen in de P.E.N.Club in April 1926. Tekst niet voorhanden.
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Coopération européenne; lezing
gehouden te Brussel in de Fondation
universitaire, 29 Mei.
Aspects nationaux de l'histoire de l'art;
lezingen gehouden te Genève, 23 en 24
Augustus.
Vlaamse schilderkunst in de vijftiende
eeuw; lezing voor de Hogeschool te
Gent, 18 October.
La haute Renaissance italienne; cours
élémentaire d'histoire
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de l'art; Cinquantenaire te Brussel, 24
Nov.
1929

Les lettres flamandes contemporaines;
lezing gehouden te Luxemburg, 20
Januari.
James Ensor; lezing gehouden te Brussel
in het Paleis voor Schone Kunsten, 6
Februari. Zie blz. 429.; 14 Maart. Franse
lezing voor de Union Coloniale.
James Ensor; Radio-Belgique, getypte
tekst.
Toespraak tot Ernest Claes; Paleis voor
Schone Kunsten te Brussel, 5 Mei. Zie
blz. 751.
Meeting-tekst (getypt) uitgesproken te
Leuven, 7 Mei; te Lier 8 Mei; te Gent 13
Mei; te Vilvoorde 14 Mei; te Antwerpen
15 Mei. Zie blz. 838.

Socialistische beweging en Vlaamse
kwestie; lezing voor de
Arbeidershogeschool te Ukkel, 26 Juli.
Zie blz. 118.
Unité de l'art européen; lezing gehouden
te Genève, 13-16 Augustus. Zie blz. 166.
Heildronk op Cyriel Buysse; te Brussel
uitgesproken op 27 October.

Karel van de Woestijne; Rotterdamsche
Kunstkring, 5 November. Ook voor La
Lanterne Sourde te Brussel in de Union
Coloniale, 16 November; en te Oostende,
9 Mei 1937.
1930

Architectuur en beeldende kunsten;
lezingen gehouden te Leeuwarden, 27
Februari; te Groningen, 28 Februari; te
Assen, 1 Maart.
Guido Gezelle; Tekst (getypt) voor het
Paleis van Schone Kunsten te Brussel,
5 Maart.
Guido Gezelle; Radio-tekst (getypt) voor
de S(ocialistische) A(rbeiders) R(adio)
O(mroep) V(ereniging), 8 April.
Rembrandt; Genève op 25 en 29 Aug.
Zie blz. 274.
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Prosper van Langendonck, 9 November.
Zie blz. 717.
1931

La question flamande. Zie blz. 856.
De kunstenaar en de werkelijkheid;
Antwerpen, Museum voor Schone
Kunsten, 22 Febr. Zie blz. 867.
Toespraak ter gelegenheid van de
tentoonstelling L'art vivant en Europe,
gehouden in het Palais des Beaux Arts
te Brussel, 24 April. Zie blz. 487.

Visage de la Flandre; radio-tekst, 21 Juli.
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Johan de Meester; Rotterdamsche
Kunstkring, 12 Nov.
Rusland; Rubenspaleis te Antwerpen, 3
Dec.
1931/1932

Getypte en handgeschreven Franse
teksten voor de Enciclopedia italiana,
o.a. La littérature belge, Zie blz. 521.

1932

Dankwoord hulde-betoon. Zie blz. 821.
Opening Wetenschappelijk Congres te
Gent, 1 April.
Toespraak tot Prof. Frans Daels, 3 April.
Zie blz. 792.
Een woord over van Eyck, 3 April.

Goethe; getypte tekst, 12 April. Zie blz.
633.
Toespraak (getypt) tot het Vrijzinnig
Vlaams Hoogstudentenverbond, ‘Geen
taal, geen vrijheid’, te Brussel 21 April.
Goethe-herdenking in de Gentse
Hogeschool: voorstelling van Prof. Dr.
Walzel, 25 April. (Duitse en Nederlandse
teksten). Zie blz. 893.
Toespraken in opdracht van de
Vereniging van Vlaamse Letterkundigen;
Antwerpen, 25 Juni; te Brussel
(Koninklijke Bibliotheek en Paleis voor
Schone Kunsten), 26 Juni. Zie blz. 755.

Buysse; toespraak voor de Vereniging
van Vlaamse Letterkundigen, te Brussel,
13 November.
1933

Guldensporenslag, Antwerpen. Zie 860.
Rubens' Marteldood van Sint Livinus;
Museum voor Schone Kunsten te
Brussel, 26 Nov. Zie blz. 877.
Toespraak tot Paul Claudel in naam van
de P.E.N. Club, te Brussel, 2 December.
Zie blz. 814.

1934

Rembrandt's laatste schilderijen; lezing
gehouden te Rotterdam voor het
Algemeen Nederlands Verbond, 30
Januari.
Rembrandt's zelfportretten; lezing
gehouden te Brussel in het Museum voor
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Schone Kunsten, 4 November; ook te
Antwerpen, 20 Januari 1935.
Arnolfo di Cambio; lezing gehouden voor
het Comité voor Oud-Italiaanse Kunst te
Amsterdam, 6 Juli. Zie blz. 195.
Petrarca; lezing gehouden voor het
Comité voor Oud-Italiaanse Kunst in het
Stedelijk Museum te Amsterdam, 20
September. Zie blz. 607.
1935

Monumentale plastiek in de
Middeleeuwen; lezingen gehouden te
Delft, 11 en 12 Maart.
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Kunst en werkelijkheid; lezing gehouden
te Amersfoort, 18 Mei. Zie blz. 866.
Kunst en cultuur; kunstontwikkeling in
lichtbeelden; lezing gehouden te
Amersfoort, 19 Mei. Zie blz. 866.
Brabant; radio-tekst, 7 Juni.
Ontwerp-tekst voor een verklaring van
de Vlaamse auteurs in zaken de
dictatuur, Juni. Zie blz. 39.

Russie; lezing gehouden in het Palais
des Beaux Arts te Brussel, 24 Juni. Zie
blz. 40.
Anti-dictatoriaal; meeting-tekst, October.
Zie blz. 50.
Leonardo da Vinci's Madonna in de grot;
lezing voor de Vlaamse Club te Brussel,
21 October; ook in het Museum voor
Schone Kunsten te Antwerpen, 6 Maart
1938.
Vlaamse literatuur van de laatste twintig
jaar; vier lessen voor de Rottersamsche
*
Volksuniversiteit, 26 (27) Nov.
1936

Vandervelde 70.
Permeke; lezing voor de Kunstkring te
Gent, 18 Januari.
Meeting-tekst (getypt) voor Antwerpen,
9 Februari; Lier, 20 Mei. Zie blz. 838.

De intellectuelen en de gemeenschap;
radio-tekst voor S.A.R.O.V., 12 Mei. Zie
blz. 53.
Toespraak tot Professor Leclère te
Brussel in de Cercle

*

Deze vier lessen lopen enigszins parallel met de publicatie van zekere teksten van de
artikelenreeks in Universum, geïllustreerd maandblad voor beschaving en wetenschap,
efficientie, organisatie en succes; onder leiding van J.C. Dalmeyer: 21 geïllustreerde
commentaren met bloemlezing, beginnend op 9 Januari 1934 (nr. 386, blz. 5-9) en eindigende
op 12 Maart 1936 (nr. 412, blz. 214-216). De tekst van nr. 399 (Karel van de Woestijne)
vertoont verder treffende analogieën met de spreekbeurt van 5 November 1929 in de
Rotterdamsche Kunstkring. Daarom moet niet tot identiciteit besloten worden! Trouwens de
vergelijking van de bewijsvoering in de Vlaamse Letterkunde van Gezelle tot Heden met de
Universumversie én de gesproken woorden in 1934 blijft lonend voor de nuances.
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d'Histoire de l'Université libre, 23 Mei.
Zie blz. 779.
Lezing voor Les Amis du Musée van
Buenos Aires, (thema: Kunstenaar en
werkelijkheid), September. Zie blz. 867.
1937

België en de kunst; radio-tekst, 13
Februari.
Karel van de Woestijne; Oostende, 6 Mei.
Guldensporenslag; herdenkingsrede
uitgesproken te Kortrijk op 11 Juli. Zie
blz. 137.
Toespraken tijdens de Vlaamse
Hoogdagen; Antwerpen, 13 November;
Brussel, 14 November.
Dankwoord bij de toekenning van het
Ere-doctoraat, Amsterdam, 15
November. Zie blz. 819.

*

1938

Hulde-woord tot Camille Huysmans,
uitgesproken te Brussel op 12 Februari.
Zie blz. 788.

Maurits Sabbe; radio-tekst 18 Februari.
Zie blz. 811.
Herdenking Carel van Mander,
uitgesproken te Meulebeke, 17 Juli. Zie
blz. 258.

Millet en Daumier, of Het romantisch
realisme; Amsterdam Stedelijk Museum,
16 Sept. Zie blz. 381.
Toespraak tot Nico van Suchtelen, te
Amsterdam uitgesproken op 29 October.
Zie blz. 813.
Toespraak tot het Congres van de
B.W.P., 5 Nov.

De Leeuw van Vlaanderen in de Vlaamse
letterkunde; Brussel Paleis der
Academiën, 4 December.
1939

Toespraak tot Lode Baekelmans
uitgesproken te Antwerpen, 26 Februari.
Zie blz. 746.

Hendrik Conscience, Luxemburg, 4
Februari.
Vandervelde humaniste; 20 Februari.
*

Guldensporen-herdenking, niet voorhanden.
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Janchelevici; tentoonstelling Luik, 18
Maart. Zie blz. 492.
Meeting-tekst (getypt) voor Mechelen,
23 Maart; St. Truiden 29 Maart; Duffel,
31 Maart. Zie blz. 838.

La poésie flamande contemporaine; radio
I.N.R., 8 en 11 Apr.
De kunst en de arbeiders; tekst voor
S.A.R.O.V., 1 Mei.
Prosper van Langendonck, 12
November.
Emile Vandervelde; radio-tekst voor
Resef (= Radio socialiste française), 28
December.
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Mechelen en de nieuwe literatuur;
Mechelen, 28 Januari.

1940

Eerste Mei; toespraak uitgesproken te
Brussel. Zie blz. 59.
Kunst leren zien. Zie blz. 866.

1944

De Europese eenheid in de letterkunde
en in de kunst. Eerste les na de
bevrijding. Zie blz. 869.

Niet gedateerde handschriften
Drie meesterwerken van Rubens. (Zie blz. 261). Franse poëzie in de jongste halve
eeuw; vijf lessen. (Zie blz. 530). Socialistisch Congres vóór 1930.
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Lijst van de illustraties
1.

Omslag van ‘De
tegenover
Kunstwereld’, 1894

blz. 16

2.

Titelvignetten voor tegenover
‘Van Nu en Straks’,
1893 (door Henry
van de Velde) en
‘Ontwaking’, (door
Richard Baseler
1896)

blz. 17

3.

Het ‘Withof’
tegenover
(‘Vogelenzang’
destijds bewoond
door de zuster van
H. van de Velde) te
Kalmthout, waar
‘Van Nu en Straks’
werd gesticht. De
twee taxusbomen in
de tuin, ‘Prosper’ en
‘Gust’ genaamd

blz. 32

4.

Walter Crane, De tegenover
triomf van de arbeid

blz. 64

5.

P.P. Rubens, De
tegenover
marteldood van St.
Livinus. Brussel,
Koninklijk Museum
voor Schone
Kunsten

blz. 272

6.

P.P. Rubens, De
tussen
Kruisdraging.
Brussel, Koninklijk
Museum voor
Schone Kunsten

blz. 272 en 273

7.

P.P. Rubens,
tussen
Landschap met
Jacht van Meleager
en Atalanta.
Brussel, Koninklijk
Museum voor
Schone Kunsten

blz. 272 en 273

8.

J. Constable, De
tegenover
baai van
Weymouth. Parijs,
Louvre

blz. 352
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9.

H. Daumier, De
wasvrouw, Parijs,
Louvre

tegenover

blz. 384

10.

James Ensor, De tegenover
intocht van Christus
te Brussel

blz. 432

11.

Paul Verlaine en
tegenover
Jean Moréas op de
tentoonstelling van
de ‘Salon des Cent’,
December 1894

blz. 576

12.

Francesco
Petrarca. Parijs,
Bibliothèque
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Nationale

tegenover

blz. 608

13.

Edgar Allan Poe

tegenover

blz. 640

14.

Walt Whitman

tegenover

blz. 672

15.

Lodewijk de Raet, tegenover
Alberik Deswarte,
Henri Pirenne,
Henry van de Velde

blz. 784

16.

Camiel Huysmans. tegenover
Portret vervaardigd
door Baron I.
Opsomer ter
gelegenheid van de
huldiging van
Camiel Huysmans
in 1928

blz. 785

De documenten voor deze illustraties werden afgestaan door de volgende
instellingen en personen:
Nrs 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14: Archief en Museum voor het Vlaams Cultuurleven,
Antwerpen;
Nrs 5, 6 en 7: A.C.L., Brussel;
Nrs 8 en 9: Archives photographiques, Parijs;
Nr 10: cliché Manteau;
Nr 15: Archief en Museum voor het Vlaams Cultuurleven, Antwerpen, met
uitzondering van de foto van de heer Alberik Deswarte die ter beschikking werd
gesteld door de Documentatiedienst van de Senaat, Brussel.
Nr 16: met goedkeuring van de heer Camiel Huysmans afgestaan door de heer
Baron I. Opsomer, Antwerpen.
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