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[Woord vooraf]
Deze studie over de Vlaamsche Primitieve schilders, waar werk van te zien was in
de Brugsche Tentoonstelling, lag ten deele of vollediglijk geschreven en - in het
e

tijdschrift: ‘De XX Eeuw’ - verschenen, als wij mochten kennis nemen van het vele
mooie en goede wat over en om deze Tentoonstelling uitgegeven werd.
Zoo zag het geleerde ‘Catalogue Critique’ des heeren G. H(ulin) de Loo slechts
het licht na dat ik een eerste gedeeltelijke verslag over deze schilderijen had
geleverd; en mijn werk was voltooid vóór dat ik ontvangen mocht het belangrijke
boek van den heer Henri Hymans: ‘L'Exposition des Primitifs flamands à Bruges’.
Deze werken, en 't vele overige dat hier omtrent werd geschreven, naast enkele
andere studies over het tijdvak dezer kunst en deze kunst zelve, maakte ik mij ten
nutte tot het overzicht van mijn eigen opstel, en bij het aanteekenen ervan: wat
alleen kon geven bate en voordeel, komend van zulke geleerdere vorschers.
Thans bied ik, aldus gewijzigd en aangevuld, mijn werk den lezer aan, dat het
moge bijdragen tot de belangstelling en - hoewel in geringen deele - de kennis van
deze Primitieve Vlaamsche Meesters.
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[De Vlaamsche primitieven
+
Hoe ze waren te Brugge]
De walmende en proestende spoor-halle uit (zij reeds een eerste beeld van deze
gansche stad: modern leven toegedekt onder 't kloosterige gothiseeren van het
barokke gebouw); over het plein, geregeld en regelmatig oplevend en weêr
indommelend naar 't gaan en komen der treinen, maar reeds heel vroeg
treurig-eenzaam in den avond, en desolaat-verlaten; en dan door een
kleinsteedsch-bedrijvige handels-straat, met duistere winkels waar laken wordt
verkocht, of verwonderlijk kantwerk: zoo komt gij, ineens, aan de
bangelijk-aangrijpende grachten.
Het water is zeer stil, en vaart niet. Tegen de muren aan der getaand-weêrkaatste
huizen, schilfert goor-grijs het gistig vuil dat - beweegt een zwaan het water, of de
riem van een tragen roeier, - dik-glooiend aan 't kringen-plooien gaat, en peerlemoerig
regenboogt van dichte glanzige blaasjes. Grauwend en groenend staan steil de
muren met hunne blinde vensters. Hier en daar het stoffige loover van een
binnentuintje, dat

+

Naar aanleiding der ‘Tentoonstelling van Vlaamsche Primitieven en Oude Kunst’, in 't
Provinciaal Raadhuis en in Gruthuse, te Brugge, van 15 Juni tot 15 October 1902.
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onbeweeglijk is van kromme boompjes en enkele stijve dahlias. Gij gaat langs de
steenen kade, in de ijlte van de lucht, waar koel door klopt de witte zang van een
kloosterklok. Een klein tenger meisje brokkelt voorzichtig brood voor twee witte
zwanen, die buigen hunne halzen en heffen hunnen bek, en blauwige schaduwen
hebben. En gij komt nader, en het meisje met sluwerigmager gezichtje en groote
bange oogen, onder de vracht van 't zwaar-kroezend haar, staart u aan, en de
pijnlijklange armen zakken langs de strak-witte schort. Gij gaat verder. In een
winkeltje van klein koperwerk hamert men tampend, klank als van een gebarsten
klokje. Dan is er een lange steenen bank onder schoone boomen. De beiaard zingt
als met kristallen bellen, treuriglijk-traag, een wals van Strauss. Gij gaat, en in u
bezinkt, traag-zwijgend, de pijnlijke schromende rust van deze ziek-slapende stad...
En treedt ge, eerbiedig, éen dier strenge huizen binnen: geleid in de pronk-kamer,
zal u weêr overmachtigen die berustende treurigheid. De dag, hier binnen door de
groene ruiten, trilt niet van ademend, levend licht, maar hij glijdt om de stoflaag die
dekt de meubelen; en deze zullen u schóoner schijnen in dit zilver-mat gewaad dat
rondt om iedere bocht der consoles, dekt de naakte schouders der bolle Pomona's
die 't berankte blad der weidsche schouw dragen, grijst even op den rand der groote
koperen schotels aan de wanden, schijnt giftig in de schaal der geslepen glazen
waar 't licht in breekt en taant, zakt wazig als een floers van witten nevel over 't vlak
van den ovalen spiegel uit Venetië, gesneden naar den vorm van menschen-
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aangezicht, en waar ge uw oogen duister zult zien, en uw lippen rooder. Uwe hand
zal gaan over de geribde zachtheid der verschoten zijde aan de wanden, en gij zult
rillen, zoo uw vingers glijden langs de kille lijn van een rijzig-buikende vaas... De
buigende gast-heer, karig in woorden, zal u toonen zijne schatten, die zijn vreugde
zijn; gij zult ze zien, en uw hart zal kloppen: het têer-treurig hoofdje eener Gorgô
dat óverweegt onder de slangen-vacht der haren, en houdt zijne oogen toe; het
romeinsch-gehelmd, dik-knieïg naakt keizerbeeldje wijd-beenend op zijn
dooraderd-marmeren, weer-kaatsend voet-stuk; het dubbele gelaat van een man
die lacht en weent. Gij zult zwart glimmen zien de Stier en de Zwaan, en huiverend
denken hoe Zeus beminde in stoere bronstigheid of zuiverlijk liefkoozen. Een schrale
beeltenis der Demêter zal spannen zijn lichaampje in vertoonens-sluitend gewaad,
en glimlachen, dubbelzinnig, met rechte lippen, tusschen 't gelijk-strepend haar...
En de huis-heer zal blijde en ernstig zijn, toont hij, eindelijk, zijn edelsten schat: een
rozig-grijs werkje uit Tanagra, eenvoudig vrouwen-lijfje van een pril meisje, alleen
een rompje, de twee rechte borstjes, en, over de lijzige heup, het lichte deinen van
een lijn die naar den rilden hals glijdt, en daalt in kinder-tengere schouders...
Dan, de avond gekomen, zult ge, uit den droeven wellust dier verborgen weelden
getreden, wandelen langs andere wijken. De lucht zal duisteren, waarin 't prevelen
der kant-werksters en 't naarstige vallen der klossen stil speelt in de fluisterende
avond-stilte, gaande naar de luisterende stilte des nachts. Langs een smal
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grachtje zijn schrale en povere boompjes en het loover dat niet beweegt; maar soms
komt een musch er slapen, en dan verroert een buigende twijg de hangende stilte.
En gij zult zwijgend zijn, en hooren hoe 't water eener gebarsten dak-goot drop voor
drop in 't kringende water van 't grachtje sijpelt. Aldus komt gij voorbij de rustende
avondhuizen. Op de stoepen zitten zoete kinderen die schooltje spelen. En zij bezien
u met groote oogen, en zwijgen tot gij voorbij zijt gegaan. In sommige kamers is
reeds het licht aan, een gele kring licht op de witte tafel, waar rondom geschaard
zitten de huisgenooten: gij ziet hoe vroom hun hoofd gebogen is, en 't open venster
brengt u hun dankgebed... In de kerken golft en galmt geheimelijk 't gezang van het
avondlof, en uit de purperen, ongeziene torens de samen-klank der klokken: eerst
het licht geklingel van éen klein klokje, zoet in den avond-lucht; het komt, en met
een tweeden toon, dieper; en de klank weegt op die tweede klok, tot een derde
óverweegt, in langer tampen; zóo zingt het drie schuchtere en milde geluiden, zacht
en gedempt en gelukkig. Een vierde en een vijfde klok zijn heel ver: een trilling over
de huizen, en geen vaste slagen meer, eene wade van stil-zinderend geluid over
de huizen ...
... Ik gaf dit beeld van 't huidige Brugge; van die pijnlijke verlatenheid, en die
nutteloos-schoone weelde, en dat geluk-in-vredig-zijn; van dien zieken sluimer die
slechter dan de dood is, van 't voluptueus-bitter genucht voor zichzelf alleen zúlke
schatten te bezitten, van de vrome gelatenheid die allen tegenstand vreest en schuilt
in eigen berusten tegen allen storm; (en ik
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sprak noch van de strak gesloten kerken; noch van 't veeg-witte begijnhof; noch van
Sint Jans-hospitaal met de kamer der Memlincs en een groote gewelfde, zeer
schoone keuken, en een binnentuin van gelijke schoonheid, waar soms, met
onhandige gebaren, zieke kinderen spelen); ik gaf dit beeld, omfloerst en toch zoo
diep spiegelbeeld van star en stervens-moe naleven der Middel-eeuwsche
heerlijkheid, waarvan het behouden heeft de treurige herinnering in relikwiën die
nog zijn alleen een mager kleed waar men onder huivert; ik gaf dit beeld dat
onvolledig is, - want het toont niet hoe in deze stad van den katholieken God, ook,
en met dezelfde zonden van vratige gulzigheid achter schijnheilige gevels en
onkuischheid in stijf-stemmige kleedij, de Satan huist die, ter vijftiende eeuw, de
festijnen bereidde, en leidde de ontucht aan 't Hof van Burgondie; dit beeld, omdat
het beter minnen leere, en dichter bij u brenge het werk der meesters die we hier
gaan bespreken, en toone hoe één ze nog zijn met ons, mogen tijden en stormen
ons hebben vervormd en gevormd.
Treedt ge hier, deze tentoonstelling, binnen, dan slaat u tegen, dadelijk en
onmiddellijk, méer nog dan de vreugde om schoon schilderwerk, het visioen van
weelde-rijke tijden. Niet verholen, omdat hij onbesproken en willig-gedulde meester
is, tiert de rijkdom, arrogant, in veel goud en de schoonste kleuren. Gij zijt, ineens,
met de oogen en den geest, in 't Brugge der veertiende eeuw: de Lombarden brengen
de Oostersche weefsels aan; Engeland voert hierheen wollen, lood, tin, kolen, kaas;
Ierland levert leder; Noorwegen komt valken,
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dienstig voor de jacht, en de huid der bokken, waar cordovaansch leder uit gelooid
wordt, verkoopen; Denemarken leidt hier, op zware schepen, paarden, zwijnen en
vaten gerookten haring; het heerlijk bont komt uit Zweden; goud en zilver uit
Hongaarsche mijnen; wijn en bewerkt ijzer uit Duitschland; Bulgarijë geeft, tegen
schatten, haar hermelijn en sabelbont; de zeven Spaansche koningrijken zenden
het behangleder, het zeildoek, de olijfolie, de zijde, de vijgen, en rozijnen; van de
kusten van Afrika, van uit de ‘zee der zavelen’ die Sahara heet, komen de dadels,
de suiker, aluin, peper en specerijen; en van uit het verre Tartarijë kwam men
1)
goud-laken en de schitterendste zijden uitwisselen . Daarentegen leverde Vlaanderen
zijne edelste waar: het graan.
Maar niet zoo zeer aan de veertiende, volksche eeuw, is deze tentoonstelling
eene herrijzende herinnering: de eeuw der groote en bralle hertogen van Burgondië,
de vijftiende, zegt hier het luidst hare weelde. De herfst van het bloeiende Brugge
draagt thans hier rijke, maar reeds beursche vruchten. Het verval treedt in, in een
kleed van somptueuze kleuren, met een sleep die, ongeëvenaard-rijk, in zijn plooien
voert, langzaam, het stof dat de kleuren zal doen tanen, en doen vergaan wat thans
nog weegt van eigen zware staatsie; tijd dat de kunst, beter dan onder de macht
der democratische Gemeente, zal geschoord en gevleid worden door de definitieve
opper-macht eener aristocratie: baken en leidster, die noodig is, opdat ze veilig vare,
en in de

1)

Ik ontleen deze opsomming aan Funck Brentano.
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haven brenge, rijker en rijker, de gaven van het genie, dat zich, onder zulke hoede,
veilig voelt, en meer zich-zelven, dan onder 't volksche stormen en 't gelijkschaven
eener democratie die geen misprijzende kunstoverheid, buiten het algemeene nut,
kan dulden. Draagt de menigte der gemeentenaars moeilijk het juk dat de
ijzer-handige hertogen drukken op hun nek; mort de poorter die, uitgebuit, zijnen
rijkdom ziet verminderen: de kunstenaars, die schuilen aan het hof, zien hoe de
stad schittert van opperste pracht, en zien niets anders. Zij eten aan de hertoglijke
tafel, of aan die van grooten, en kooplieden die, uit den vreemden, hier ruilden hun
rijke waren tegen het goud der vrijgevige, begeerige Vlamingen. Zij zijn - zoo verhaald
wordt van Hugue van der Goes - de inrichters van feesten der maag en der oogen.
Zij teekenen kleedijen voor hunne princelijke gastheeren. Zij leven van 't aanhoudend
feest dat Hof en stad doorwoelde. Zij bewonderen het brandend goud dezer
avondzon: de stad die onder zal gaan in eigen weelde; en hun bewondering melden
zij, met liefde en wijding, in hun werk.
Maar niet alleen die weelde zingen zij met blijde kelen: inkeer komt in de
gemoederen, en, zijn zij tot weerstand onmachtig, zij betreuren de groote zonden
van overspel en gulzigheid en gevoelen dat zij nog zeer geloovend zijn, hoewel
vergetend soms. Zij leven ook nog met hun God, de humane God die naast hen
blijft, en ze hoedt. Hij is van hun leven niet te scheiden; hij is hun goede vriend, die
soms verwaarloosd wordt, gelijk men doet met de beste vrienden. Hij woont, met
zijne Heilige Moeder, in de intiemste hunner kamers.
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Als Kind, eet hij hunne appelen en vleit hun papegaai. Zijn Maagdelijke Moeder
rustte in hun eigen bed, achter de zware, roode gordijnen. En Hij wandelt in hunne
tuinen, en waakt, Hij en zijne Heiligen, over hunne kinderen en hunne vrienden,
gelijk een geruste en weinig-achterdochtige vader zou waken. - En zoo is hun werk
de onbewuste uiting van hun familiaar-geloovenden en ongebonden-weelderigen
tijd: geloof dat bang en benepen, en tot weerstand onbeholpen, voortleeft in 't
schamele Brugge van thans, naast de verstofte en duister-verholen weelde, die zich
niet meer vertoonen durft.
Na de verwonderlijke rij beeldhouwers der veertiende eeuw, Claus Sluter aan het
hoofd: hunne onbewuste meesters in grootsch realisme; na de subtiele miniaturisten,
aan wie ze zooveel ontleenden van fijnen smaak in de samenstellingen, en tot in
de bewerking; na den gratievollen Melchior Broederlam, staan in-eens op,
reuzig-groot phenomeen, vrucht in volle rijpheid, volledig en onverbeterlijk beeld
van hun tijd, deze twee Van Eycks.
Gekomen uit het fijn-geestige Maasland, waar zich mengde en weerzijds louterde
't Germaansche realisme der toenmalige beeldhouwers, die uit Nederland kwamen,
en de tengere, stijlvolle gratie der Waalsche verluchters; beïnvloed door de
onpersoonlijke gothieken der Keulsche School, maar evenzeer door 't getrouwe
volgen van wat de natuur bood, dat ze in 't werk hunner onmiddellijke landgenooten
vonden; gewapend met eene wonderbare techniek, en sterk door zelf-bewuste en
gedegene kunst-

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 4. Beschouwingen over literatuur en kunst

19
individualiteit, staan ze in-eens op in het prachtige Brugge, zelf weldra het prachtigste
sieraad der weeldebarstende stad.
1)
Daar biedt de tentoonstelling ons heerlijke voorbeelden van aan.
Eerst van Hubrecht, de oudste der Van Eycks, een tafereel dat belangrijk is in
hooge mate, omdat het ons helpt het eigen karakter, de persoonlijkheid van Hubrecht
als artiest vast te stellen. Men weet dat deze thans nagenoeg algemeen gehouden
wordt voor den schilder van het midden-paneel en de drie boven-paneelen van de
groote ‘Aanbidding van het Lam Gods’ in Sint-Baafs, te Gent. Dit liet toe bij hem te
prijzen, meer dan bij den meer stipten, meer realistischen Johannes, een
bovenmatig-têere kleur, wonder begrip van licht en belichting (dit voor het
midden-paneel), en ideeële grootschheid in 't behandelen der figuren (men zie de
bovenpaneelen). Dit vindt men alles met blijdschap terug in het schilderij, hier
aanwezig, met zekerheid en wisse kunde, op vaste gronden door James Waele aan
Hubrecht van Eyck toegeschreven, en dat verbeeldt: ‘De drie Maria's bij het heilig
2)
Graf’. (7)
Het is nog duistere morgen: de zon is nog beneden den einder, maar de eerste
stralen kaatsen reeds, in den zachtbewolkten hemel, geel-gouden op de muren en
tinnen van een heel ver kasteel. Enkele vegen licht

1)

2)

De werken van vóor het tijdperk der Van Eycks, die men hier zien kan, zijn in meesten deele
te onbelangrijk dat wij er bij stilstaan blijven. Hun belangrijkheid is vooral archeologisch en
kunst-geschiedkundig.
Nummer van den catalogus.
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zijn over de wegen, waar menschen en paarden wandelen naar een stil-roode stad;
en licht ook, heel even maar, een peerlig-teêr, op het voorhoofd en de geel-en-blauwe
vlerken van den engel die, bij het nog schaduwig vóorplan, de verrijzenis meldt aan
Maria van Magdala die, in haar rijk-rood plooienkleed met bont-versiering,
pijnlijkgeloovend luistert, geknield bij het verlaten graf; Maria Salomé, in groen
gewaad, naast de Moeder der Smarten, die moe van weenen lijkt, is aan hare zijde;
terwijl nog slapen de soldaten die het graf bewaken moesten: knorrig, de eerste,
met zijn zwarten baard, diep-gedoken in zijn gelen mantel, zijn roode kap diep op
de oogen; en de tweede, goedige dikke, die nêergezeten is met zijn duister-glanzig
harnas en zijn zware laarzen, en zijn prachtigen helm heeft afgenomen; en, kin in
de hand, de derde, met groenen mantel en hooge muts, en zijne voeten bloot,
gewond van verre tochten. Zoo slaapt hun onverschilligheid naast de gelaten
1)
droefheid der drie heilige vrouwen.
Wat dadelijk hier opvallend is, en denken doet aan 't middenpaneel uit de Gentsche
‘Aanbidding’ is de wonderbare verlichting van het tafereel: hoewel in andere
tonaliteiten, even teeder en even merkwaardig juist. Hubrecht van Eyck is, meer
dan welke gelijktijdige primitieve schilder, de Meester van het Licht; hij is, durf ik
zeggen, een luminist die slechts veel later zijn

1)

Opmerkelijk is hier, hoe de houding der soldaten wel eenigszins overeenstemt (voor het eerst
bij een Vlaamsch schilder) met die uit ‘De Opstanding’ van Giotto, in de Arena-kapel te Padova.
Kan Hubrecht deze hebben gezien? - Want, wat men zegge, de attributie aan Hubrecht komt
ons onomstootbaar voor.
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even-beeld zal vinden; geen enkel landschap, als achtergrond door een tijdgenoot
of een onmiddellijk volgeling geschilderd, zal meer op licht-effect berekend blijken
dan deze wazig-mooie, schemer-zonnige schilderijen.
Wat het meest Hubrecht aan zijn broeder Johannes verwant, is de teekening: dit
blijkt uit de drie soldaten, grootsch in hun Byzantijnsch tooisel (grootschheid die aan
den God den Vader der ‘Aanbidding’ herinnert), en tevens zoo realistisch, dat ze
als een brug zijn van Hubrecht's werk naar dat van Johannes.
Deze bezat, overigens in ongeëvenaarde maat, het gevoel der teekening. Is dit:
ten uiterste-gedreven realisme? Neen, het is het vermogen, onder de uiterlijke
vormen der dingen, diegene te kiezen die kenmerkend zijn in hunne omlijning, en
met de meeste juistheid die dingen omschrijven. Komt de kunstenaar ertoe, die
lijnen tevens stipt en eenvoudig te kiezen, dan wordt zijne teekening allicht criterium
van grootschheid, en, vaak, van genie. Dit heeft Johannes van Eyck steeds bereikt,
en, is hij hard en minder têer dan zijn broeder, is zijne kunst mannelijker en stipter:
zijne natuur-getrouwheid en zijne teeken-kieskeurigheid stellen hem even hoog.
Schoonste bewijs hiervan zijn: ‘Adam en Eva’ de zijvleugels van de groote
‘Aanbidding’, thans te Brussel (9). Men kent de Adam: lichtelijk links gekeerd, de
linker hand onder de rechter borst, de rechter hand de vijgeblaren (die, doorschijnend,
wel kunnen van eene latere hand bijgeschilderd zijn) houdend; en het rozige van
hoofd en handen en knieën, en het amberig-geel-groene der schaduwingen, en het
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mat-witte der vleeschen. Boller de eerste Moeder, een moeder in al hare vormen,
slaperig-leelijk met haar bochelig voorhoofd en korte kin, magere en al te lange
armen, en de ziek-gespannen huid. Maar deze teekening! Men zie hals en schouder
van Adam, de leden van Eva. En zijn de modellen ongekozen: men zie hoe die
niet-mooie vormen behandeld zijn in hun mooist-gekozen lijnen, en grootsch wordt
deze leelijkheid.
Even grootsch, en om dezelfde reden, zijn de hier samengebrachte portretten:
dat der vrouw van den Meester (12), dat van een jongen man (15), dat van een
grijsaard (16), dat van Van der Paele op het beroemde schilderij (10), zonder te
spreken van een Schenker, zeker niet gansch van zijne hand (14). Dat zijner vrouw,
vooral, is opmerkelijk door de teekening; strak, uitdrukkelijk en van wonder-stipt
gevoel: expressief in zóoverre, dat het heel het karakter dezer vrouw onmiddellijk
openbaart: zelf-voldane en nijdige burgeres met rechte lippen en koele oogen;
neusvleugelen trillend van rasschen toorn en scherpe kin van vasten wil; kenmerkend
het korte lijf van geringe sierlijkheid, en de ronde handjes van niet zeer groote jeugd
meer. Zij is een praktische en niet zeer goede vrouw; en ze houdt van deftige kleedij.
Van Eyck heeft ze aldus geschilderd, meer in teekening dan in kleur (want deze is
zeer sober), met het geheime genoegen dat hij het had mogen malen zooals hij het
wel, misschien, dagelijks ondervond.
Het portret van eenen jongen man (15), wonder-edel van kleur: het gulden-warm
gelaat naast het rijk-blauwe kapsel, is, door de teekening, van gelijke psychologische
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diepte; deze edel-man, afgunstig met zijn nêerwaarts geplooide mondhoeken en
zijn oogleden die, zakkend, zeggen zijn onverschilligen trots en niet gering ongevoelig
scepticisme, zal behoord hebben tot het hof des Hertogs. Van Eyck zal eerbied
gehad hebben voor hem, en met minutieuse zorg hebben geschilderd zijne fijne en
schoone handen.
Maar met volle liefde heeft hij geschilderd het portret van dit oud klooster-broertje
(16). Ach, de teerheid dezer kleur op de slap-goedige wangen, om den dunnen,
bleek-lippigen en tandeloozen mond, om den rozigen rand der wimperlooze oogen
met hun grijs-slimme en toegevende blikken. Zijn schraal haar is een lichtkransje
om zijn hoofd, en hij glimlacht als hij ernstig is. Zijn goede handen zijn rustend. Hij
1)
is rustend van jaren, en zijn geest is ondeugend jong. - Maar van der Paele, hij, is
kanunnik, en bezadigd-kalm, een man van zéker gezag. In 't groote tafereel daar
hij, met staatsie, de heilige Moeder aanbidt, is hij streng-aandachtig, en bidt met
waardigheid. Zijn rustig-gebiedende oogen weten dat hij het schilderij liet
vervaardigen; zijn mond, dun tusschen de vette plooien, weet dat hij een wil heeft
die wordt geëerbiedigd, en zijn neus, en zijn dik-lappige ooren, weten dat hij
zich-zelven geheimelijk ruimgevig is, alsook de kleine, doorvoede handjes. Hij is
rijk, want zijn koorpels is zeer prachtig; hij heeft een hoornen bril, daar hij achting
geniet.

1)

Wij kunnen moeilijk aannemen dat dit werkje geen van Eyck zou zijn, zooals de heer Hulin
beweert, en, minder beslist, de heer Hymans.
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Gansch dit schilderij, ‘de Heilige Maagd aangebeden door Joris van der Paele, met
Sint Joris en Sint Donatus’ (10) is, overigens, zéker het schoonste wat ons hier van
Johannes van Eyck wordt aangeboden. Het wijst ons op eene nieuwe en groote
hoedanigheid van hem: de juistheid, en tevens de eenheid der kleur over 'tzelfde
werk. Beter gezeid: de kleuren, hoe eigen, hoe stipt natuurlijk ook, harmonieeren
steeds, en, wat meer is, zijn steeds te herleiden tot een grond-toon, éene kleur die
door al de kleuren van eenzelfde paneel glanst; hier: het goud. Het groen-gouden
licht, dat valt door de groen-glazenen vensters, glanst rechtstreeks op 't gouden,
heel-prachtig harnas van den leuk-dommen, vlijtig groetenden Sint Joris; anderzijds
op 't rijk ornaat, mijter en koormantel, van den statigen, engkoppigen Sint Donatus,
die zijn wiel-met-de-vijf-waskaarsen, en zijn aarts-bisschoppelijk kruis goed vast
houdt. En dat goud, over die kleur van glanzig metaal en rijk-gestikt fluweel, gaat
versmelten in 't rood van het middendeel: de roode kleedij der Lieve Vrouw, en 't
bruin-roode Oostersch tapijt, en, eindelijk, in 't hel-vleesch-kleurige kindeken Jezus
op zijn witten doek, en om zijn schelgroenen vogel; harmonie die, zelden bereikt,
niet werd overstreefd. - Wat ook niet nog te zeggen van de centrale en parallelle
samenstelling van het stuk, compositie die, symmetriek, noch de stijve eenheid
teweeg brengt van vroegere schilders, noch de onsamenhangende anarchie der
latere meesters wettigt - zoo, b.v. van Bouts - want ze blijft der natuur getrouw, en
is niet gedwongen. Hier bewijst van Eyck eenvoudig weer zijn klaar begrip der
ordonnantie van een schilderij, zijn gevoel van den
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1)

rythmus die 't samenstellen naar innerlijke wetten regelt.
Eene zeer mooie repliek van 't middendeel dezer tafel: weer de Heilige Maagd,
met het Kind, en den papegaai, en de bloemen, is hier tevens voorhanden (11):
waarschijnlijk getransposeerde eigen-kopie die weer bewijst de macht, waar we
over spraken, van 't harmonieeren der kleuren; men vindt deze terug, overigens zelfde goud en duistere pracht der tonen - in een schilderijtje van heerlijk-teedere
fijnheid, voorstellende ‘De Heilige Maagd en 't kind Jezus’; zij staan bij eene fontein
van klaar koper met vier bekken; Maria draagt een wijdgrootschen mantel; heur
haren houdt een band van peerlen; en 't Kindeken, dat bidt aan koralen paternoster,
streelt zachtekens de moeder. Engelen houden een rijk tapijt op, en er is bloeiend
gras en bloemen (13).
Een tafereel, waar wel over getwist wordt, is hier ook ter tentoonstelling. Het stelt
voor ‘De Heilige Maagd met een Schenker’ (14), en wordt aan Johannes van Eyck
betwist, om toegeschreven te worden aan Petrus Christus. Nochtans is het eene
der weinige schilderijen door Carel van Mander, als zijnde van de hand van
Johannes, beschreven, en in zulke voege: ‘Daer was van Joannes tot Iper, in de
kerck en prostie van S. Marten, een tafereel van een Mari-beeldt, waer bij quam
eenen abt priant: de deuren waren onvoldaen, hadden elck twee percken, met
verscheyden beteyckenin-

1)

e

Zeer gelukkig de opmerking des heeren Hulin [‘Catalogue critique’ 8 blz.], die in dit schilderij
eene prototypische ‘formule de composition d'un grand nombre de tableaux Brugeois’ vindt.
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ghen op Maria, als den brandenden Eglentier, Gedeons Vlies en dergelijcke, dit
werck gheleeck meer Hemelsch als Menschlijck te wezen.’ Maar buiten de vleugels,
die ‘onvoldaen’ bleven, kan ook niet het midden-deel van Van Eyck alleen zijn: de
kleur is te koel, hoe schitterend ook (wat het ook aan Christus ontneemt), de
rozig-vleezige Lieve Vrouw, ongewoon bij Van Eyck (of is ze overschilderd?), mist
de fijnheid en losse korrektheid der teekening die den meester eigen zijn, dat men
ze hem zou toeschrijven. Enkele slordigheid in het behandelen der handen, groote
gelijkheid van bewerking tusschen den mantel van den Schenker en een vrouwekleed
op 't voornaamste schilderij van Petrus Christus, zouden dezen eerder dit werk
toeeigenen. Maar van wie het ook zij, is hier een portret dat, in zijn licht-zilverige
kleur, overheerlijk is: dat van den Schenker; oogen met vagen blik van een
bij-zienden man, oogen van oneindige goedheid; een breed-schrander voorhoofd;
een kleinen, sentimenteelen mond: en de ovaal van 't aangezicht uitloopend in 't
grijzend kroezen van een licht baardje. Is dit hoofd alleen het werk van Van Eyck?
1)
Het zou volstaan om hem roemrijk te hooren noemen .
Zeer overschilderd is het beweerd-oudste schilderij dat men van den meester
kent: ‘de Inwijding van den

1)

Thans na nieuw onderzoek, deelen we in de meening des heeren G. Hulin, dat het
middenpaneel van dit schilderij zal zijn omgewerkt op het einde van de XVIe eeuw; ook, al
behield het zijne fijnheid, het portret van den Schenker.
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1)

Heiligen Thomas van Cantorbery’ (8) Stijf in de bewegingen; onbeholpen, grootelijks,
in de uitdrukkingen; maar boven-matig rijk in 't behandelen der kleedijën,
groot-machtelijk in de kleur, somptueus-prachtig in de voorgestelde personen, is dit
tafereel merkwaardig, eerst door zijn datum (deze is 1421), maar tevens om de
Nederlandsche en Rijnlandsche invloeden die het verraadt: noch de mooie eenvoud
der Sinte Barbara (11*) die we nog niet bespraken, in haar bewogen en schoon
landschap, noch de hoedanigheden van kleur, teekening en harmonieuze
samenstelling die we hooger bewonderden, vindt men hier echter terug. - Nog enkele
schilderijen worden aan Johannes, hier ter tentoonstelling, toegeschreven. De
echtheid er van zal zeker ieder zeer verdacht vóorkomen. De uiterst teêre bewerking
der nummers 98 (De Moeder-maagd met het Kind) en 160 (Een Schenker met H.
Antonius) weegt niet op tegen de zonderlinge en gezochte zwierigheid, de verfijnde
elegantie dezer decadente werken. Zij moeten verwezen worden; te meer dat het
echte werk hier volstaat om den naam van den meester hoog te houden.

1)

Zeer uiteenloopend zijn de meeningen omtrent dit schilderij: de heer Justi ziet er een
r

aanvangs-Mabuse in, en vergelijkt het bij n 147, waarmede het zeker gelijkenissen aanbiedt;
r

maar de catalogus noemt n 147 een Gheeraert David, terwijl dr August Vermeylen, docent
aan de Brusselsche hoogeschool, naar een persoonlijke meedeeling er de hand in ziet van
rs

een volgeling van Carpaccio!... Ook de heer Hulin ziet éen meester in beide n 8 en 147. Zoodat heel de mooie geschiedenis van deze ‘Inwijding van den Heiligen Thomas van
Cantorbery’ in duige zou vallen, en handteekening evenals datum valsch zouden zijn... Met
den heer Hulin zien wij er eveneens geen Mabuse in.
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Margaretha van Eyck, de zuster der Meesters, is hier slechts door éen enkel werkje
vertegenwoordigd, een kleurig en glanzig triptykje: ‘de Aanbidding der Koningen’ in
't middenpaneel, ‘de Verkondiging’ en ‘de Geboorte’ rechts, ‘de Vlucht in Egypte’
en ‘de Voorstelling ten Tempele’ links (327). Is dit echt werk? Men kan het bezwaarlijk
weten. Maar het blijft, in zijne uiterste uitvoerigheid, in zijne miniatuurgelijke
behandeling, een juweel van kleur en hechte teekening. Vooral de kleur der
landschappelijke achter-gronden treft; in 't midden-paneel, een pril-vroegen
morgenhemel; de ster blinkt rustig, die verdooven gaat bij licht van schellen dag;
thans heeft ze nog glans op een wazig kasteel-landschap. Zoo bezie men me ook
den hemel boven de kribbe der Goddelijke geboorte: 't verkondigend licht van den
n rdalenden Engel, brekend door den diep-duisteren lucht boven 't hoofd der herders
die waken om een blakend vuur. En niet alleen dit, maar ook het intieme binnenhuisje
van Maria bij de Verkondiging.
En is dit tafereeltje weinig expressief; bezit het noch de grootschheid van Hubert
noch de mannelijke kracht van Johannes, het ware liefde-vol werk van eene
1)
schoongevoelige vrouw .
Geen eigenlijk of rechtstreeksch leerling van Johannes van Eyck (hij kwam naar
Brugge, waar deze meest

1)

Later en nader onderzoek heeft geleerd de attributie aan Margaretha te verwerpen. Het blijkt
dat de vleugelen naar platen van Schongauer en Lucas van Leyden zijn. G. Hulin plaatst de
datum van het schilderij na 1515.
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woonde en wrocht, slechts ná den dood des meesters) zal Petrus Christus, die
geboren werd te Baarle aan de Leie, aan de overzij van Sinte Martens-Laethem,
en op twee uur gaans van Gent, dáar de groote ‘Aanbidding van het Lam Gods’
hebben bewonderd. Zelf gedreven naar schilderen zal hem, bij de groote gebroeders,
die sumptueuse kleur en dat gevoel der lijn hebben getroffen. Hij zal ze navolgen;
zijn zin voor kleuren-harmonie zal verfijnen in teedere en weelde-rijke gamma's;
zijne teekening zal, in de uiterste omlijningen, zoeken naar veel eenvoud, en zelfs
- het moet worden gezegd - bij dat zoeken karakter en getrouwheid verliezen. Maar,
volgt hij ze na, zijne persoonlijkheid zal hij wél behouden: hij zal blijken een zeer
gevoelig, en ja gevoelerig, mensch te zijn. Stoere forschheid en koppige
mannelijkheid zwijgen bij zachte onderscheiding van tonen en lijnen, in omlichting
en gebaar; er is wijding en liefde, zoo krachtige flinkheid ontbreekt; en faalt sterke
zekerheid in het werk: stijl kan veel goed maken.
Zoo komt hij ons voor in 't eenig zeker-echte stuk dat hier is voorhanden: ‘Sint
Elooi, die eenen ring aan een verloofd paar verkoopt’ (17). De heilige, gezeten in
zijn winkel-raam dat op straat uitziet, weegt, zich wendend naar de verloofden en
met oogen die zeggen: ‘gij merkt mijne rechtschapen eerlijkheid,’ een ring met
rooden karbonkel dien hij hun verkoopen zal. Zij, teedere verliefden, staan gezellig
naast elkaar, de fijnmondige man houdend zijn bruid in den rechten arm met zachte
beweging der hand die op haar schouder rust, terwijl zijn blik, toch niet zeer
betrouwend, naziet het bedrijf van den goud-smid; en het bruidje is wel
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een beetje beschaamd, om dien arm die veilig en warm weegt op hare leden in
bijzijn van vreemden. Rondom hen is de weelde van peerlen, goud en barnsteen;
ringen rijen op een rolletje; koralen zijn sterk rood, en vertakken talrijk; kristal staat
naast edel-steenen; zilveren en koperen drijf-werk prijkt in schalen en schinkkannen;
en er zijn sluiers van rijk-gestikte zijde. Zij-zelf, de verloofden, hebben den dos der
rijke lui; hij, in panne en bont, draagt den degen der patriciërs; zij, het kostbaar kleed
van fijn goud-laken in rechte en deftige plooien. En dat steekt af bij 't roode kleed
van den gemeenen man, die deze goud-smid is. Zoo staan ze, rustig wachtend, in
dezen winkel, terwijl op straat de beweging is van voorbijgangers; wat men
getrouwelijk en licht misvormd weêr-kaatst ziet in een ronden spiegel die tegen het
venster-raam gezet is, en toont twee koutende wandelaars, en de plezierige
puntgevels der huizen.
Aldus: in zijn zacht-roode harmonie der kleuren, met deze teekening die meer
naar uitdrukking dan naar stiptheid streeft, en die uitdrukking van innemende
innigheid die waast om al de tafereelen van den meester, is dit schilderij, hoe het
ook bewerkt moge heeten naar wijze der van Eycks, een uiting van zeer eigen
kunst-zin, - een zin die echter, bewaart hij ook steeds zijne schoone, stemmige en
nobele hoedanigheden, niet altijd onafhankelijk blijkt, en zeer vatbaar is voor vreemde
invloeden.
Deze gevoelige bevattelijkheid spreekt voornamelijk uit eene ‘Afdoening van het
kruis’ (20) die, in lateren tijd dan den ‘Sint Elooi’ geschilderd, toch wel van Petrus
Christus' hand zal wezen: vergelijkingspunten
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zijn een paar hoofden, en, voornamelijk, treffend spel der samen-stemmende kleuren
in fulpen tonen van groen, rood en bruin. Maar hier is een zoeken naar scherpere
teekening, naar rechte en bijna stijve houdingen, naar naar-fijne weêrgave der
minste gelaats-trekken, die niet alleen herinneren aan Dieric Bouts, maar wijzen,
van wege Christus, op groote bewondering en ernstige waardeering voor dezen
meester. Men bezie, dit bewijzend, de Maria Salomé die staat met den man in
blauwen tabbaard; men merke ook het schoone landschap op, dat, opgevat naar
de wijze van den Leuvenschen schilder, realistisch-precies, en niet meer
phantaseerend-uitheemsch is. En ook strakker, en niet zoo levendig-beweegbaar
is de expressie geworden, in aangezichten en gebaren.
Maar welke teêrheid nog in dit liefde-plegend werk der zachte neêr-legging na
de behoedzame kruis-afname. Nicodemus houdt zorgelijk dit goddelijk lichaam dat
zoo menschelijk dood is, waar Joseph van Arimathiën onder spreidt, met schroom
op 't borstelharig gelaat, het heilig zweet-doek, de pij zijner laatste rust. Neêrgezegen,
Maria, door Sint Jan en Maria Cleophas meêlijdend ondersteund, terwijl Magdalena
weenend bidt. De nijdige werktuigen der foltering zijn ten gronde gespreid, naast
het vat dat den balsem inhoudt. En de namiddag is rijk en zachtelijk kleurend van
rustende zon op onbewogen landschap. En zoo is dit schilderij van week en
onbestemd-weemoedig gevoel.
Van hetzelfde tijdstip of even vroeger, moet nog een werkje zijn, een
‘Calvarie-bergje’ (19) dat Christus wordt toegeschreven, op grond der
kleur-schakeering die hem zoo eigen is, en toont dat de manier der Doornik-
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sche school hem niet onbekend bleef. Hier is het dramatische, in grootere beweging,
verspreid over een menigte personen. Zij gaan en komen, zijn niet rustig. Hun smart
kent geen gelatenheid; hij is hevig bij Maria Magdalena die, in haar wit, dun
plooien-kleed, de armen ten hemel heft, en heeft haar mooie haren losgeschud.
Soldaten gaan druk langs talrijke wegen. En heel hoog in den lucht hangt het
Goddelijk Lijk, dreigend en alleen... En 't is in den Johannes en in de Lieve-Vrouw
dat ge den vrouwelijken weemoed van den meester zult w r-zoeken.
Veel minder bevestigend zal men antwoorden op de vraag of Petrus Christus
schilderde deze ‘Beweening’ (325), want wie herkent in den gemeenen kop der
bedrukte Moeder, in de weinig-nobele gelaten der omstanders, dezen fijnen en
edel-aardigen meester? En nochtans is hier weer de kleur zoo zachtelijk éen en
schoon, en de groep der Heilige Maagd, die haar armen legt om den dooden Zoon,
om dit Jezus-figuur meêlijdend-teederlijk en nieuw-waar geteekend, zoo treffelijk
sober en eenvoudig-grootsch, dat men geen ‘neen’ durft uiten.
o

Maar met genoegen kan men instemmen bij de toewijzing van N 18: het portret
van een jongen man, met vrije, open oogen, de vochtige lippen van een kleinen,
mooien mond, de gezonde magerheid die het eerlijk gelaat teekent, en 't hooge
haar plat op de geschoren slapen: een beeld van brave burgerlijkheid en verstand
dat niet sluw wil zijn. Hij draagt een rooden, rechten rok met bonten kraag, en aan
zijn gordel hangt een goede beurze die beter dan den degen is. Zijn rustige

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 4. Beschouwingen over literatuur en kunst

33
schranderheid is gaarne vroom, want aan den wand zijner kamer is gespeld een
miniatuur van 't Heilig Aangezicht, waarbij men leest, in Latijnsche rijmversjes, een
gebed aan de heilige Veronica, vol beleefde gratie.
Vergelijkend met dit hoog-schoon werk, dat al zijne hoedanigheden, 't bewonderen
waard, vereenigt, en steeds heeft doorgegaan voor een gewrocht zijner hand, hoe
o

o

kon men er toe komen, de portretten, onder N 88 en N 146 gecatalogeerd, aan
Petrus Christus toe te schrijven?
Want het eerste, dat, onbetwist, den eersten hertog van Burgondië die over
Vlaanderen regeeren zou, Filips den Stoute, gemaal van Margaretha van Male,
voorstelt, spreekt dit tegen, niet alleen met bewijzen geleverd door de manier van
bewerking, maar met ontegensprekelijke historische data: Petrus Christus kocht te
Brugge eerst in 1444 het poorterschap, nog betrekkelijk jong, naar we meenen,
daar het eerste werk dat men van hem kent om 1446 zal zijn geschilderd. Hoe zal
men nu aannemen dat hij het portret schilderde van iemand die in 1404 overleed?
Tenzij we hier te rekenen hadden met een conterfeitsel na den dood gedaan. Maar
dan zijn daar bewijzen om die onderstelling tegen te gaan, al zag men ook niet de
groote levendigheid van het beeld die reeds klaarblijkelijk die denkwijze te niet doet:
men speure, inderdaad, deze hoekige en strakke teekening na, en deze zwarte,
stroeve kleur; wijst dit op werk van Christus? Het tafereel is overigens merkwaardig,
met zijne uitdrukking van verfijnde boosheid, zijne toeë, wellustige en wreede oogen,
zijn
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1)

genepen mond die gebieden kan, en zijn kin van harden, strengen wil .
o

Al even onecht zal wezen N 146, de beeltenis van een man, met fel-rood
hoofd-deksel, onderzoekende oogen, strak-gespannen lippen: gesloten en
gluiperig-fijn gelaat. Maar zal dit niet geschilderd zijn eerst later, in een tijd die de
gewild-bruine beschaduwing, het verwaarloozen, in de bewerking, der
bijzonderheden, de breedere behandeling, zal wettigen? En wil men dit portret bij
o

een ander, ook hier ter tentoonstelling, N 217 nl., vergelijken, dat, even valschelijk
wellicht, aan Gheeraert David wordt toegeschreven, zoo zal men dadelijk zien, aan
groote gelijkenissen, dat aan Christus het vaderschap ervan moet ontzegd worden,
en toegekend, bijvoorbeeld, aan een Van Orley.
Hoe hoorden we liever Petrus Christus den schilder noemen van een beeltenisje,
o

dat hier is onder n 96: een teederlijk vrouwenportretje, zachte, zuivere oogen, de
ovaal der durende jeugd, een goedige, vleezige mond, en die gelukkige rust van
wie, tevreden, geen wenschen hebben en onbewust genieten van eigen vredigheid.
c

De keer-zijde van het tafereeltje draagt: Johannes van Eyck Miiij XXV; maar dit
opschrift dagteekent eerst uit de 16de eeuw, en is bepaald onjuist. Veel meer,
overigens, dan aan Johannes, herinnert dit meesterwerkje aan Petrus: zelfde effene,
gevoelige kleur, en zelfde eenvoudige, vereenvoudigde teekening.

1)

H. Hijmans meent niet dat dit het portret van Filips de Stoute zou zijn. De modeleering herinnert
hem van Eyck, maar liever toch zag hij het schilderij een ‘Maître de Flémalle’ genoemd: de
kleur van het schilderij kan hem gelijk geven.
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Is onze gissing te gewaagd? Wij dragen ze op aan wie meer bevoegdheid bezit .
o

Meer betwist kan worden, als we meenen in n 103 een Petrus Christus te hebben
ontdekt, dat we der waarheid geen schade doen. En nochtans zullen ons hier geen
data tegenspreken. Dit portretje stelt voor, naar algemeen wordt aangenomen, Filips
den Schoone, op ouderdom van vijf, zes jaar, geschilderd dus om het jaar 1482-'83.
2)
Het is lang niet onmogelijk dat Christus, waarvan tot in 1472 sprake is, nog levend
zal zijn geweest; hij kon toen misschien ongeveer een vijf-en-zeventig jaar oud zijn.
Ons vermoeden is overigens zoo verleidelijk, al berust het op schamele gronden,
dat we niet aarzelen het uit te spreken. Want wie zal ontkennen dat hier hooge
hoedanigheden strooken met het onbetwistbaar-echte dat we van den meester nog
bezitten? Dit prachtig, slaperig-naïef, pruilerig-leuk kinder-kopje met de reine oogen
onder zware schalen, de schelpige vleugels van het rechte neusje, het hel-rood
kriekemondje en den ronden kin, en het blonde, lichtende haar, en alles: hoe mooi
bewerkt met beminnende hand, hoe zuiverlijk-teêr geteekend, en de kleur hoe
streelend en uitnemend-fijn!...
Zoo wenschten we wel het aan Christus te mogen wijten: een schoone bloem in
den avond-tuin waar zich

1)

2)

o

G. Hulin meent in dit portretje dezelfde hand te zien als in n 29: het huwelijk der H. Maagd,
valschelijk aan Rogier de la Pasture toegeschreven en waar we op terug keeren. - Wij kunnen
het met hem niet eens zijn.
En die, omdat later over hem wordt gezwegen, daarom niet in dat jaar moet zijn gestorven,
gelijk James Weale beweert.
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vermeit, bij tanende dag-kleuren, als een zorgvuldig hovenier, deze Meester der
Zachtmoedigheid.
De groote roem en princelijke steun die ze genoten, hun tijdelijk verblijf in Gent, hun
aldaar berustend meesterwerk, hadden aan de gebroeders van Eyck in deze stad,
behalve Petrus Christus die weldra naar Brugge zou verhuizen, eene rij volgelingen
bezorgd die hun geboorte-plaats niet voor de hertogelijke hof-stad verlieten, en
stichtten in Gent een school, al vroeg befaamd, en waar de hoogste
vertegenwoordiger van was, na een reeks meesters wier werk verging, de groote
Hughe van der Goes.
Schamel is, ongelukkig, wat ons van hem deze tentoonstelling biedt, en van
betwistbare echtheid. Want wie zal hier erkennen den wonderen Meester, uitstekend
onder de machtigste primitieven, der grootsche Florentijnsche ‘Aanbidding’ in de
‘Uffizi’? Wie ontdekt hier den edelen teekenaar der Magdalena-figuur, den
teerhartigen en fijn-gevoeligen schilder van Herders en Engelen, de onderscheiden
portrettist der kinder-kopjes? Wie mag hier zien den Heerscher over Stijl en Distinctie,
over sobere waardigheid en stemmige weelde?
Tenzij, misschien - maar in geringe mate! - in het rijkkleurig en intiem schilderijtje,
hem bij eerbiedige overlevering toegeschreven, en toont de aanbiddende Koningen
(52): goed werk van een tijd aan dergelijke tafereeltjes niet arm; tonen-innig triptiekje
waar men op terug-vindt den lang-harigen en baardigen, mageren Melchior, met
zijn kort-geslipt brokaten kleed en leêren gordel: traditioneel figuur dat niet mag
ontbreken,
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en voorkomt bij Bouts evenals bij van Eyck, bij de la Pasture en tot bij Bosch toe.
Traditioneel is overigens gansch dit tafeltje, vertoont de groote personaliteit van
Hughe van der Goes niet; vooral niet zijne macht over het portret: de Schenker is
geen bijzonder werk.
o

Heeft dit schilderwerk kans op echtheid, even-zeer dan toch n 107,
niettegenstaande den gouden grond waarop zijn afgebeeld een teedere Heilige
Maagd en een gratielijk kindeken Jezus dat houdt een anjer in het linker handje.
o

Maar waarom willen toeëigenen - zoo men het verder doet met n 54, dat bepaald
Leuvensch is -, aan een Meester wiens roem zij verkleinen, werken die hem niet
waardig zijn, als men hem ontneemt wat hem, ditmaal op soliede gronden, werd
vroeger toegeschreven en hier op de tentoonstelling uitsteekt boven het mooiste:
‘De kanunnik met den Heiligen Mauritius’ uit het Museum van Glascow (100)? En
op welke bewijzen steunt het oordeel van Georges H(ulin) de Loo, in zijn zeer geleerd
waagstuk van een ‘catalogue critique’, dat van dit meester-stuk Fransch werk wil
maken, absoluut, en bepaaldelijk van Jehan Perréal, genoemd Jehan de Paris?
Want wie durft, buiten hem, beweren dezelfde teekening en dezelfde ‘harmonie des
o

couleurs’ terug te vinden in n 181, al even weinig Fransch, overigens, naar we
1)
denken, en dat we wilden aan den Meester van Flémalle terug geven? .

1)

Langzamerhand, en bij nader inzicht, is zich in ons die meening gaan wijzigen. Thans durven
we niet zoo bepaald meer spreken. Eén ding houden we echter vol: dat we voor werk staan
van twee onderscheiden meesters: de factuur van beide werken geeft ons zéker gelijk.
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Niet dat we bepaald staande willen houden dat dit ontegenzeggelijk werk van Hugue
van der Goes zou zijn: stipte bewijzen ontbreken ons. Maar met aandacht ga men
dit stuk na, en zegge of het der grootschheid, der diepte van gevoel, der nobele,
melancholische distinctie van den meester niet waardig is: de bittere ernst van den
beschermheilige, zijn goedheid-uitscepticisme, 't gevoel zijner nuttelooze schoonheid
in wezen en in schijn; en daarentegen, de gezag-voerende blik van den kanunnik,
zijn koude mond, zijn koppige kin. En bij dit, de kenmerkende keus der lijn, de eigene
stijl, de edele beweging: wie herkent in den Mauritius niet den meester die den
Mattheus van 't rechterluik der groote ‘Aanbidding’ beeldde? Maar dit volstaat niet:
er is de kleur; op het groen en licht blauw van den landschappelijken grond (weer
vergelijkingspunt), de energiek-tanige koppen; het bruin, schoon-groen-omlauwerd
haar van den heilige; zijn pennoen dat, wijn-kleurig, zacht flappert in 't diepere blauw;
zijn blauwgrijzend harnas op 't scherp-blauw span-lijf over den rood-marokkijnen
wapenrok; en zijn mantel van marter-pels en bruin-purperend trijp, waarop zacht 't
getaande borduurwerk op 't witplooiend rood fluweel van de kanunniklijke koor-kap,
en 't bruinend bont der koor-pels: wie durft niet herkennen de rijkdom van 't
Florentijnsche drie-luik? - En deze gronden zijn wel zoo echt als die van het
‘catalogue critique’!
- Zoo ware het ons even-zeer een geluk, dat we niet zonder gevolg de aandacht
o

zouden hebben gevestigd op het portret dat n 231 draagt, met de onderstelling dat
het van Hugue van der Goes kon zijn: een schoon
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stijl-vol vrouwe-hoofd, welks behandeling weldra aan dat van Vrouwe Portunari, van
het triptuchon, herinnert; fijnheid, maar grootschheid der modeleering, tengerdelicate
behandeling der handen, gelaten-rustige uitdrukking. En boven alles, de
wetenschap-op-voorhand van 't uitzicht dat men bekomen zal; zeer gevoelige
subjectiviteit die synthetisch wordt in 't streng volgen der waarheid, en van Van der
Goes een zoo wonderbaar meester maakt. - En hoe vindt men dit hierin terug, veel
meer en zoo veel beter dan in ‘den dood der Heilige Maagd’ (51), dat men te zijnen
voordeele aan Jan Scoorl ontneemt, al zijn de bewijzen weinig (eene betwistbare
gelijkenis van een hoofd hier, bij dat van een herder in de ‘Aanbidding’). Wij spreken
deze toezegging niet stellig tegen, echter: want we staan hier voor zeer volmaakt
werk, dat even-goed aan den italianiseerenden Scoorl kan ontzegd dan aan een
evolueerenden van der Goes kan worden toegekend. Wij nemen inderdaad aan dat
deze laatste meer en meer kleur voor teekening zal hebben verwaarloosd: zijn eigen
genie bracht hem daartoe, en zijn waarde zal om dit tafereel niet verminderd heeten,
hoe grijzig-nuchter er de algemeene tonaliteit van zij. Want hier is vereenvoudigend
zoeken naar typeeren, sober trachten naar lijn in het drapeeren, en niet gewone
samenstelling. Schiet hier aanminnigheid tekort, en warm streelen van kleur, wie
ziet hier niet opperst trachten naar stijl?
Aldus weze het dan buiten-gewoon werk van wie, na de van Eyck's, de grootste
onzer Gothieken is.
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Andere schilders hadden toen, of weinig later, goeden naam in Gent: zoo Justus
van Wassenhove, die men meer onder de benaming, eenvoudig ‘van Gent’ kende,
wiens eenig echt werk, zooals men weet, ‘het Avondmaal’ uit Urbino is, en waar
o

hier niets van te zien is - want n 159 is zeker niet van zijne hand -; en dan Gheeraert
van der Meire die, bij overlevering, doorgaat voor den schilder van eene was-grauwe
‘Passie’ dat een altaar-stuk is in de hoofdkerk zijner geboorte-stad, en waarvan ter
tentoonstelling het oude voet-stuk, dat zeker niet van dezelfde hand zal zijn, berust.
Het stelt voor de zeer woelige ‘Inneming van Jeruzalem door Titus’ (119). Uit hun
kamp leidt de triumphantelijke Titus zijne Romeinsche leger-benden naar de
stadsmuren, niet gering bestormd van vele soldaten en een vervaarlijk
rotsen-werpend catapult. Ladders gaan de inname van den Tempel bezorgen. En
dat de Joden mooi verwonnen zijn toonen hun lijken aan hooge kruizen; en werk
hebben de beulen op weerlooze gevangenen. En der vrouwen wordt geen rust
gelaten door de bestormers...
Inniger verwant, naar de asch-kleur en de keuze der typen, met boven-genoemd
o

altaar-schilderij, is zeker n 120, cyclische voorstelling van 't Lijden Christi. En toch
is het bepaaldelijk niet van Gheeraert van der Meire, veel meer een Brugsche
samen-stelling naar een verlorengegaan werk van den meester van Flémalle,
o

waarvan nog een vleugel bestaat, en een kopij, hier, onder n 22, aanwezig. De
gelijkenis is treffend voor sommige figuren: zoo de Moeder-Maagd en den Johannes.
Andere personnages, zooals de dikke, welgedane en stuursche Longinus, zijn
rechtstreeks geïnspireerd op den Doorniker mees-
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ter: zij zijn de draad die ons naar hem heen leiden.
Er was, ter vijftiende en zestiende eeuw, groot verkeer tusschen Gent en Doornik,
om handel - beide steden verbruikten veel wol -, godsdienst - in bedevaarten die
Vlaanderen naar Henegouwen voerden -, en ook om kunst - want vele schilders
lieten zich opschrijven in de gildeboeken van de eene stad als van de andere. Gevolg was, voor Doornik, dat het langs Gentschen weg de Brugsche kunst leerde
kennen, en voor Gent, dat er werken werden heengebracht die, als blijkt uit de
pseudo-van der Meire's, van Doornikschen oorsprong wel konden zijn.
Nochtans zou, bij de studie der Vlaamsche meesters, de Waalsche geest geen
eigen karakter verliezen; sterke zin voor analyse, grootere subjectiviteit in de
weergave, meer koppige kunst-wil zullen een de la Pasture scheiden van een van
Eyck; en bindt distinctie (meer uiting van persoonlijkheid dan van ras-eigenheid)
Daret aan Hugue van der Goes - de Gentsche schakel tusschen de Brugsche en
de Doorniksche school -, de liefde voor kleur-om-de-kleur, 't plezier van te
schilderen-om-teschilderen zal ze ver van elkander houden. Bij de zuivere Vlamingen
is meer blijde gave, meer schilders-natuur; bij de Walen meer hardnekkige wil, en,
gevolg daarvan, meer taaie (althans meer merkbare) vlijt, meer zoeken en meer
ontleden van eigen karakter en eigen personaliteit.
Aldus blijkt uit wat men hier mag vinden van den ‘Maître de Flémalle’, met dien
naam bestempeld om de paneelen die van de abdij van Flémalle voortkomen,
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1)

en die zal geweest zijn Jaques Daret, leerling, naast Rogier de la Pasture, van den
befaamden Doornikschen meester Robert Campin, waar ongelukkig niets meer van
overblijft.
Naar kleur ivorig-koel en zilver-glanzig, en toch diep-harmonïsch, tenzij zijn tragisch
begrip ze vreemdelijk-duister zal laten zijn; - naar teekening uitdrukkelijk als niet
eene is: iedere vorm scherp omlijnd, al weet hij hardheid te ontgaan waar zij niet
passen zou: zucht naar streng en stijfvol profileeren zijner beelden; - naar actie en
compositie gevoelig-gezocht of sterk-dramatisch: een meester die meer in zijn hoofd
dan in de natuur ging zoeken naar wat hij schilderen zou, meer mensch der gedachte
dan mensch die de ziel der werkelijkheid kan vatten; kieskeurig en matig: zoo is
Daret een artist in modernen zin van het woord, en zou wel schijnen meer af te
hebben geleerd van de Italiaansche primitieven die hij weinig kennen kon, dan van
de Vlamingen, zijne onmiddellijke meesters.
Heeft hij wellicht van Antonello da Messina, die toen in onze streken kon zijn,
vernomen hoe men, geen slaaf der natuur maar haar meester, zou komen tot
dramatisch effekt door kiezen van typen en tonen, beter en gemakkelijker dan door
angstvallig en schromend navolgen van wat onmiddellijke omgeving bood (en dat
hij niet in grootschheid kon omscheppen)? - Want de getrouwe kopij - wij noemden
ze hooger - van een

1)

Meening thans algemeen, tegen die van den heer Fermenich Richartz in, die zegt de ‘Maître
de Flémalle’ te zijn: van der Weyden op jeugdigen ouderdom.
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1)

‘Kalvarie-berg’ (22) zijner hand, leert ons zijn zucht naar dramatiseeren; zijn zoeken
naar modellen, die meer door gelaatstrekken dan door gelaatsuitdrukking, meer
door drapeering en beweging, dan door gevoel, meer door contrast van
onverschilligheid en smart, aangeven het beeld dat hij heeft van 't Goddelijk Lijden;
zijn streven naar tegen-stelling van licht en duister, liever dan naar getrouwe kleur;
't verwaarloozen der bijzonderheden in 't behandelen van stoffen en pelswerk, tot
bekomen van meer eenheid: en, 't zij in éen woord gezegd, zijn wil die zwaarder
weegt dan zijn zorg om goede natuur-weêrgave.
Gelijk het daar is, dit drie-luik, mag het heeten een verschijnsel onder 't werk van
onze primitieven: scherp en duister is 't beeld van 't moeilijk werk der afdoening,
tegen het geel dat diep groen wordt in den hemel; Nicodemus en Joseph van
Arimathiën torsen de heilige en lastige vracht; Maria-Magdalena is zorgend en
angstig-druk; terwijl Maria-Moeder de armen strekt bij iederen schok van 't Lichaam,
en stort weldra, gebroken, in Johannes' armen; maar rustig blijven de drie gestalten
links: onverschillige aanwezigen in ver-afwezig gesprek, en éen heeft, opvallend
figuur, een schraal indringerig voorkomen met een gemeene joden-tronie op mageren
nek, en een mond als een sabelhouw. - Te rechter vleugel hangt en sterft de
geblinddoekte, goede boosdoener, waarnaast, hermetisch-gedoken

1)

Kopij nl. van het triptuchon dat hem doopen zou: ‘Maître de Flémalle’, en waarvan fragmenten
thans zijn in 't Muzeum van Frankfort.
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in zwarten sluier: beeld van fiere smart, een heilige vrouw. En te linker, de wringende,
kwade booswicht, met, kalm-koutend, de schoone groep van Longinus en den
1)
honderd-man...
- Verstandelijk, en aldus verscheiden, gaat Daret, van de somberste tragiek naar
de stemmigste intimiteit van een liefdeleven-binnen-huisje, waar in gélend amber-licht
van naderen avond de vredige Lieve Vrouw bij hoogen haard haar kindeken Jezus
uit-heet, dat, blijde, zijn hoofdje wendt, en lacht naar zijne moeder. Zij warmt haar
hand, dat het niet te koud worde aangeraakt zoo het daar ligt in zijn doorschijnend
hemdeken. En drie graciele engelen, in lelie-tengerheid, zingen de trillende innigheid
die leeft en luistert in deze kamer, terwijl een andere engel zorgvuldig uit de keuken
komt met het panneken pap en een lepelken om te roeren. En er is een luren-mand,
en een loop-stoel. - Dit zeer onderscheiden schilderij (24), heeft ongelukkig, naar
de kleur, die dof is, nogal geleden. - Deze, de kleur, zal men bij Daret hoofdzakelijk
bestudeeren in een onbetwistbaar stuk, zijn meester-werk: ‘de Zoogende
Moeder-Maagd’ (23).
Hier is de kamer koel bij de hitte van buiten: een

1)

Wij zullen wel de allereerste zijn, die er op wijst hoe het midden paneel van dit drieluik eene
e

rechtstreeksche kopij is, der XXI miniatuur [fol. 36], door Paul Durrieu bestempeld als zijnde
uit een ‘Atelier flamand’, van de ‘Très belles heures de Jean de France, Duc de Berry’ der
Biblioteca Nazionale van Turijn, onlangs phototypisch uitgegeven. Of is deze miniatuur door
Daret gemaakt? Wij komen overigens in eene eind-nota op de uitgave van de ‘Heures de
Turin’ terug.
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goede halfklare kamer, ver van reeds neigende zon. Hier zijn de verwen van
elpen-been en tanende blank van staal. De bleek-rozige Lieve-Vrouw in haar wit
kleed dat purperen schaduwt, en open is op blauwe mouwen, met haar
groenend-blond haar tegen het koudgélend vlechtstroo dat is, achter haar hoofd,
schut en aureool, biedt de borst aan 't kind, daar ze zit, zonder liefde op haar
aangezicht, ter bruin houten bank, tegen 't groen-blauw duister van gordijnen aan,
en naast haar een wijn-rood kussen. - En dit schilderij is rijk van kleur en passie-loos:
deze onbewogen Moeder bijna buiten-menschelijk, - terwijl daar, door het open
venster, is het leven, in een pleintje, druk van vele huizen.
Zeer aan te stippen zijn hier hoedanigheden van teekening, niet zoozeer omdat
deze uiterst-natuur-getrouw is: want dat is ze niet, maar om de wijze waarop iedere
vorm-aangevende lijn strak-zwart is gecerneerd. Dit was voor ons baken tot het
toeschrijven aan Daret van een ‘Schenkster met Beschermheilige’ (181), die hier
doorgaat voor Fransch, weêr aan Jehan Perréal wordt toegekend, en nochtans
opvallende gelijkenissen aanbiedt, niet alleen om die bijzonderheid der teekening
die zoo opmerkelijk is, maar ook om de rijke en toch koele kleur, en om de
behandeling der handen en der gelaatskleur. Wie onder-vindt hier overigens het
o

nobele gevoel, de elegante staatsie van N 100, dat ook, volgens den heer G. Hulin,
aan Perréal moest worden toegekend, en dat we liever aan Hugue van der Goes
behielden, juist om die hooge kenmerken die hier, hoe aristocratisch dit werk in zijne
koudheid ook zij, toch niet in 't gewild-
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1)

styleeren der lijnen en in het onexpressieve der gelaten wordt wedergezien.
Gezeten in een binnen-kamer is de schenkster in bruin-rood fluweelen kleed met
mouwen van hermelijnen omslag, wijder op de handen; en koel en donker is haar
beeld, nog zwart gekapt over wit mutsje, tegen de schelrijke Maria-Magdalena:
rood-gestikt kleed, waarover de appel-groene mantel, en een hoofd-deksel heftig
geel. Op de achter-grond, langlijnig, een rood gordijn.
Hoe liever begroetten wij in dit kiesch, fijn en gedistingueerd schilderij - al laat de
gevoellooze uitdrukking, wij herhalen, niet toe het naast meesterstukken te zetten,
o

noch ook gezochte zwierigheid - den Meester van Flémalle, wien n 206 minder eer
aandoet in zijn gewilde statigheid en weinig-rustige samen-stelling, eene Heilige
Drie-voudigheid die niet goddelijk is, maar pompeus, en meer werk van een verstand
dan van een gevoel. Echt, overigens, onder het echtste (wat blijkt uit de teekening),
komt het, bij eersten aanblik, vóor als decadent werk van een schilder uit de school
van Matsijs. - En is dat niet een treffend iets, dat een schilder 't beeld oproept van
veel lateren tijd, waar dit beeld spreekt van onoprecht gevoel, en theatraal-drapeeren
van bombast in een mantel van godsdiensterij?
Zoo zal Jaques Daret zijn tijd vooruit zijn geweest, maar in zeer slechten zin. Het
naïeve geloof der Vlaamsche primitieven zal hij hebben verloren; niet alleen hun
geloof in God of in de menschelijke onschuldige goedheid, maar het blij geloof in
zijn eigen goed

1)

Men zie de nota op blz. 37.
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werk; de vreugde van te schilderen zal bij hem zijn geweken voor cerebrale angsten,
angst om tragische uitdrukking, angst om lijn, angst om kleur. Hij is geworden wat
wij tháns noemen een artist, en bleef niet langer een schilder zoo een andere
lakenwever was: een werker, die trouw-hartig en zoo goed hij het kon zijn plicht
deed, en gaarne toonde hoe handig hij was, en vaak niet wist zijn eigen genie, of
zijn keurigen smaak bij schikken van gebaren en tinten. - Maar juist die angsten, en
dat bewust begrip van het dramatische, en het bovenmenschelijke, en het innige
van huiselijkheid, verzekeren hem een plaats aan 't hoofd dier school van Doornik
waar hij inleider voor was, en wier kenmerk zou blijven: subjectiviteit.
Even gezind op 't handelend verhalen van zijn onderwerp, intentioneel teekenend
en schilderend, willekeurig belichtend, rythmisch in plaats van symmetrisch
samenstellend; maar toch hecht vasthoudend aan de plastische voorstelling zijner
personen: schilder blijvend boven, of, allerminst, naast denkend en gevoelend
mensch, zoo staat, vollediger, Rogier de la Pasture, alias van der Weyden, maar
1)
misschien minder eigenaardig, tegen-over zijn stad- en tijd-genoot Jaques Daret.
Verwonderlijk knap, geleerd teekenaar en geboren colorist, niet blind voor stijl en
grootschheid, machtig meester over 't

1)

De nieuwe opzoekingen en beweringen van den heer L. Maeterlinck, waaruit zou blijken dat
van der Weyden van Vlaamschen oorsprong zou zijn, nemen niets van onze beschouwingen
af: de invloed van het midden werkt zéker beter in, dan de invloed van het ras.
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praktische en technische van zijn kunst, zou hij Johannes van Eyck dicht naderen,
of Hugue van der Goes, zoo hem niet de intuïtie 't stipt navolgen der natuur, 't plezier
der nauwkeurige weêrgave, 't zoeken der lijn-om-haar-eigen-schoonheid, ontzei en
verbood; om hem van statisch, drastisch te leeren worden; hem van kalm, bewogen
te laten zijn; hem zin der actie, meer dan zin der lijn te geven. Wat hem zal maken,
blijvend een toch nog steeds accuraat-objectief uitbeelder, een zeer subjectief
kunstenaar. Want (evolutie reeds begonnen met Jaques Daret en uitgeloopen op
eenzijdigheid) met de Waalsche School ondergaat de kunst onzer Primitieven een
diep-grondige kentering. Zich heffend uit het architectonische der altaarstukken, die
symmetrie en staande rustigheid den dit-gevoelenden schilder oplegden; wordend
meer anecdotisch, en, zouden we haast zeggen, illustratief naar wijze van miniaturen;
verliezend langzamerhand decoratieven zin om pathetisch te worden: zoo moeten
we het schilderij gaan beschouwen meer om de algemeene expressie ervan, dan
om de schoonheid der bijzonderheden en der bewerking.
Nog niet zoo opmerkelijk bij Rogier de la Pasture, als bij een Bouts die hem kan
ontmoet hebben in het land van Brabant; en, later, als bij een Gheeraert David die
eigen vizie en nieuw aangrijpende dramatiek zal verkiezen boven de parallelle, nog
conventioneele samenstelling van een Memlinc, die al spoedig den invloed van zijn
meester ontging om terug naar Rijn- en Maaslandsch-Vlaamsche traditie te keeren,
(wij bedoelen die der van Eyck's) - zal dit streven om individualiteit geleiden naar
spoedig-invallende decadentie; bloed-arm
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gaat deze uitwateren in dorre navolging van andere meesters, of gaarne reiken naar
de vreemde kunst; ze verliest collectieve beteekenis, kan geen ras- of volk-uiting
meer zijn; en slechts het personeele realisme van een Breughel zal, óm zijn realisme,
nog de illuzie geven dat een Vlaamsche kunst bestaat.
Maar Rogier van der Weyden behoedt, in zijn werk, nog werkelijk voor zulke
voorzegging. Want de levensbronnen zijner kunst blijven zuiver en oer-landsch;
ontwikkelde eene reis naar Italië bij hem meer-persoonlijke opvatting, was hij meer
beredeneerd-godsdienstig dan Johannes van Eyck: hij zal onderworpen blijven aan
de vaderlandsche, of liever Vlaamsche, norma's van uitvoering, en zijne beeltenissen
blijven realistischstipt, al is intentie van gebaar en gelaats-uitdrukking grooter en
subjectiever. En wat hem schakelt aan de keten der groote meesters, is juist die
gelijke kennis, die eendere techniek die verduikt, aan minder onderzoekende oogen,
de bedoelingen zijner persoonlijkheid.
Gansch eene reeks werken verduidelijkt, ter tentoonstelling, wat wij hier als
hoofdzakelijken karaktertrek bij Rogier de la Pasture aanstippen. Maar voornamelijk
o

de ‘Beweening’, onder N 25, gewrocht uit den rijpsten tijd des meesters, en een
zijner schoonste.
Onder fantastisch-regenboogenden, bral-gloeienden hemel die welft naar zwarten
storm-nacht, aan den lagen voet van 't schande-kruis, het valend-veege dood lichaam
met purper groenende zij-wond, 't vertrokken-torve lijdens-gelaat en de zware,
koorde-magere leden. En Maria, smartelijk en met passie-krampen, houdt dat doode
mensche-lijf, en niets zal sussen dit felle onder-
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vinden der moederlijke liefde-pijnen, - niet, zeker, de meêwarigheid van Johannes
die, den Meester dragend, tracht te weren de Vrouw beweenend den God dien ze
heeft gedragen. Treurig, maar betrouwend, knielt Magdalena, en bidt. Ver is de
stad, en het landschap....
Sprekend door rythmus der figuren, allen hellend naar den Christus; door
teekening, uitdrukkelijker dan ze de meer klassieke Johannes van Eyck zou hebben
gevonden; door kleuren-spel dat, somber, alleen om het effect, hoewel
o

realistisch-echt, is aangebracht; zal dit schilderij, vergeleken, bij N 32, toonen hoe
de Italiaansche reis, en bepaaldelijk de Noordelijke School van Venetië, hem besef
deed krijgen van dramatische weêrgave door uitdrukkelijke en intensieve aanwending
van lijn en verwe, maar hoe hij in die verwe en lijn eigen-landig Vlaamsch bleef.
o

Is dit N 32 ‘Christus beweend door heilige Vrouwen’, een echte Antonello da
Messina? Al stemmen gissingen daarin toe, niets levert rechtstreeksche bewijzen.
Maar Noord-Italiaansch of zeer Zuidelijk-Fransch zal het toch wel wezen. En hier
vinden we weêr, al is de algemeene indruk minder geweldig; al weegt hier meer op
leden en gelaten bevrediging die gelen avond brengt; al dragen, kalmer hier in hun
gebaren de heilige Vrouwen 't noodlot dat geen huilen roeren kan - éen slaat in rood
gewaad hare gestalte, en zal bewegingloos haar leed genieten; de heilige Maagd
draagt haar gelatenheid; en de Schenker, biddend, zegt hun aller vroomheid -, hier
vinden we weer kleur en teekening vol bedoelingen: de zwarte,
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recht-lijnige horizont, de duistere gekruisigde boeven, de strenge, gezochte omlijning
der beelden.
Maar bij Rogier de la Pasture: dat lillend naturalisme in het lijk, dit
heerlijk-gedetailleerde der koppen, en de schroom-vallige behandeling der
draperijen... Keus? Ja wel. Maar keus in de onmiddellijkste natuur, en grootste
eerbied voor die natuur, in alles, - kan dit worden gezeid van een Daret?...
Waar vooral blijkt Meester Rogier's hechten aan nationale overlevering, meer dan
os

een Christus of dan een van der Goes-zelf, is in het portret, in de N 26, 27 en 101,
naast 143, dat betwistbaar is, echter.
o

N 26: de beeltenis van den gekenden Pieter Bladelin, schatmeester van Filips
den Goede: ontnuchterd-bitter in zijn zucht naar autoriteit en laag de dunne oogleden
o

over den ijzer-killen blik. N 27, lollige jonge man, die, teeder ook,
1)
gemakkelig-vreugdig is, met open oogen en vochtig-effen onder-lip.
Maar de accent-volle teekening dezer tafelen, en hunne rijke, warme kleur (die
herinnert, verwonderlijk, aan een wreed portret van Jan zonder Vrees, zeker van
o

vroegeren datum, hier onder N 33 aanwezig: kopij, misschien door een meester
2)
van de la Pasture's-tijd of school ), bereiken hun hoogste uiting in het heer-

1)

Wij vinden niet, zooals H. Hijmans beweert, dat hier ‘les caractères de Roger’ minder duidelijk

2)

zijn, en gelooven dit tafereel even echt als n 26.
Henri Hijmans oppert de meening dat we hier voor vroeg werk van Van Eyck zouden staan.

o

o

Jan zonder Vrees werd in 1419 vermoord. - Wij blijven meenen dat n 33 eene kopij naar
vroeger werk is.
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lijke portret van den zoo-gezegden Hiëronymus van Busleyden met zijn
bescherm-heilige (101): betwist stuk, maar dat Rogier van der Weyden verraadt,
onder meer, in het landschap, en vooral door dien grooten kunst-wil, zijn hoogste
1)
eigenschap, gediend door onberispelijke techniek.
De gewaande van Busleyden - want zijn wapen spreekt dit tegen - kanunnik, bidt
aan een stoel in zijn gearmoriëerd brevier; purper wit zijn soutaan onder een
fijn-batisten koor-hemd; zijn koor-pels is van rijk marter-bont. Zijn aangezicht is
koppig en stuursch, zijn oogen strak en niet-vermurwbaar; de mond diep en gesloten
in de plooien van de ontspannen oude huid; zijn haar is hard en grijs: zoo staat hij,
bronzigzilveren gelaat en getaand-rijke gestalte, tegen den heiligen Hiëronymus
aan, die, kardinalen-rood, fellen achtergrond maakt; zeldzame en
bewonderenswaardige kleuren-harmonie, bekomen door gewild samenbrengen van
gelijkluidende tinten, meer dan door gemeenen ondergrond, zoo 't bij van Eyck zou
wezen het geval.
o

Men schrijft den meester van dit portret ook N 90 toe: een St. Jakob, Pelgrim;
maar, is hier een algemeene kleur, duister-groen, wijn-rood en vaal-grijs, die zulk
vermoeden kan rechtvaardigen, nauwere studie der behandeling toont weldra eene
andere hand.
Meer aan te nemen als wezend van Rogier de la Pasture, is het smakelijk
beeltenisje (143), hoe we

1)

De heer Hulin, die de echtheid van het stuk betwist, en het ‘Brabantsch’ noemde, neemt thans
reeds aan dat het ‘Doorniksch’ kan zijn.
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't liever aan een vereenvoudigend leerling van Bouts over lieten, van dezen
plezierigen jongeling, in wam-buis en mutsje, gezien tegen een stads-pleintje van
puntgeveltjes, waar een open kerk staat, en ín de kerk een priester ter consecratie;
een jongeling - deze zelfde - heft óp den kazuifel en rinkelt de bellen. En dit werkje
openbaart veel geestige gave van opmerking, teruggevonden in de talrijke
‘Madonna's met het kind’ (28, 94, 144); telkens hetzelfde schilderij, met zeer enkele
wijzigingen in behandeling en type; maar studies, en machtige, van rijk, glazurig,
doorschijnend koloriet, opmerkelijk, zoo we zeiden, voor de geestige teekening van
spelende handjes en voetjes van het kind, en de studie van gekozen sierlijke
vrouwen-handen.
De zij-vleugels van een verdwenen triptuchon, die voorstellen de beide Sint Jans,
Sinte Margarita en Sinte Apollonia, vertoonen gewone typen van Rogier de la
Pasture. Want deze hechtte aan eenmaal gevonden modellen, wat van hem Hans
Memlinc zal leeren. Is dit echter werk van eigen hand, niet veel meer werk van een
of twee mede-helpers (want bij de twee paneelen is de kleur onderscheiden)? En
o

eveneens N 89: ‘twee tafereelen uit het leven van St. Joseph’, zoo onharmonisch
samen-gesteld en ongewoon verlicht, dat we, hoe we ook bewonderen individuëele
expressie van ieder hoofd, glanzige tonaliteit en groot-verzorgde uitvoering, aarzelen
moeten voór dit opmerkelijk werk dat, zéker van een leerling van Meester Rogier,
1)
wijst op iemand wien Bouts niet onbekend was .

1)

De heer H. von Tchudi meent in dit nummer een werk te zien van den ‘Maître de Flémalle’:
o

moeilijk vraagstuk, want men vindt hier zéker typen terug uit n 22; zoo is de man op de
uiterste linkerzijde van het middenpaneel, die goed gelijkt op een der personnages van den
o

rechtervleugel van n 29. Maar schildering en behandeling zijn even zeker van lateren tijd.
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Werk der school van de la Pasture is hier overigens veel en schoon.
o

Zoo, eerst te noemen, N 115: ‘Sint Lukas die 't portret der Heilige Maagd schildert’,
een stuk dat, driemaal herhaald, rechtstreeks door de ‘Madonna met kanselier Rollin’
van Johannes van Eyck, berustend in het Louvre, is ingegeven: doek dat zeer
beroemd moest zijn, want talrijk werd het ná gedaan en door vele meesters. Dit
exemplaar van zooveel-herhaald schilderij kunnen we moeilijk aan Rogier laten
toeschrijven, zwart, als het is, in de schaduwing, en de schilder-wijze niet naar zijn
manier.
o

Zoo zou ook de ‘Lieve Vrouw’ van N 113, den toeschouwer verschalken door
os

o

gelijke type van N 28, 30 en van N 94. Maar men bezie me de grovere en lompere
bewerking!
En even-zoo te verwerpen, op zelfden grond, hoe schitterend van kleur en mooi
o

licht ook, het eigenaardige tafeltje, N 102, dat voorstelt ‘den keizer en de
keurvorsten’. - Wie leest hier de opschriften? Zij zouden oorsprong van het stuk
kunnen vast-stellen. Maar hoogstens van Van der Weyden's school kan het zijn.
o

Is echter ook N 148 slechts van een leerling (want bewijzen en toewijzingen
ontbreken): dit portret van een ‘Schenker met den heiligen Clemens’, is bijna even
o

schoon als 't boven-omschreven beeld dat N 101
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voert; verwonderlijk de dom-gedweeë, onderworpen uitdrukking van dezen burger
die zware ringen draagt, in 't warme van zijn bruin-bonten mantel, en zoo gekromd
onder de drukkende hand van den heilige die, in gluipende oogen, handen, neus,
toeë mond en vierkanten kin, getuigt van wil die plooit noch breekt; edelste werk
onder de naamlooze schilderijen eener school die over het lot der Vlaamsche kunst
beslissen ging, en discipelen zou tellen als Dieric Bouts en Hans Memlinc.
Met al zijne kunde gewapend naar 't land van Brabant gekomen van uit de stad
Haarlem, waar bloeide een schilder-school die rechtstreeks niets, dan misschien 't
gebruik van olie-verwe, bij die van Brugge had ontleend, of althans - zoo dit te veel
is gezegd - geen blijk gaf van onmiddellijk of met-der-tijd-gewijzigd navolgen der
Vlamingen, kwam Dieric Bouts naar Leuven brengen de uiting van, in velen deele,
nieuwe en persoonlijke kunst.
Reeds wist men in Holland hooge en bijzondere hoedanigheden te toonen, toen
Dieric zulke kunst in 't Zuiden nog niet openbaar had gemaakt. Want van Mander
zegt, naar wijze getuigenis, den oudsten dier Haarlemmer schilders, Albert van
Ouwater, laat tijd-genoot van Johannes van Eyck, deze zeer onderscheiden
eigenschappen toe: ‘Hy was seer uytnemende van tronien, handen, voeten, en
laken, oock van Landtschap’; wat men weer zal vinden, 't laatste uitstekend en
nadrukkelijk, bij de andere meesters die van deze streek zijn naar geboorte en
opleiding,
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als waren, buiten Bouts, Geertgen tot Sint Jans en Gheeraert David; Geertgen tot
Sint Jans, die de melancholie van hen die tot vroeg sterven zijn bestemd, toont en
edel heeft gegeven in 't heerlijk paneeltje dat hier is van hem: ontgoocheld-treurige
Johannes-Baptistus in een avond-landschap (34); hij zit, in haren pij en een mantel
van laat blauw des hemels, rustend zijn kin in de hand die ellebogend ten knie rust,
bedroefden blik, en moe, in een park vol schoone boomen die in kranzen staan; er
zijn daar veel vertrouwelijke, en aangename dieren: konijnen en een reebok, een
papegaai, een reiger, fazanten en een kraai; de schaduw is schoon groen onder de
1)
boomen; en 't is zoo stil dat zulke meestal-speelsche dieren rustig zijn. En ook
Gheeraert David die later ter sprake komt, en leerde van Dieric Bouts, naar men
acht, een zelfde eerbiedig realisme in 't behandelen van het Landschap: zoo we
zeiden, hoofd-karakter der Haarlemsche school. Want dát zal de Hollander Bouts
eerst hebben geleerd aan de hierin gaarne phantazeerende en componeerende
Vlamingen: strengelijk-realistisch landschap. Heeft men niet mogen zeggen dat, op
zijne tafelen, de vaakherhaalde toren van de Leuvensche Sint-Pieterskerk met hare
stipte omgeving van huisjes, gold als eene handteekening? Al heel vroeg merkt
men bij hem deze nauw-gezette zorg, en een enkel maal met groot dichterlijk

1)

o

N 255, dat ook aan Geertgen tot Sint Jans, maar valschelijk, wordt toegeschreven, - het stelt
voor den Kalvarieberg, -, herinnert (en daarom spreken wij er over) weêr uitdrukkelijk aan de
e

compositie van de XVIII miniatuur der boven-gemelde ‘Heures de Turin’.
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gevoel der omhangende atmospheer: op een schilderijtje, dat van heel jong in zijn
leven moet zijn, toen hij nog niet naar Brabant kwam, en herinnert aan Geertgen
o

tot Sint Jans, (het is hier onder N 43), zit de Lieve Vrouw met het Goddelijk
Kindeken. Dat is in een binnentuin; de priëelkens zijn net en zuiver gedaan, en daar
zijn lage muurkens van metsel-werk om; en men kan hier veilig wandelen: zoo het
doen edel-vrouwen, die malkaar ontmoeten en groeten met heuschheid; er is een
pronte pauw, er is een huis met rozig-grijze muren; en er is ook een vijver met
zwaantjes; en dan, over den sluitings-muur: de stad. Warme, zalige zomer-avond,
vol groote bloemen die geuren, en in de gele lucht de goedige Vader-God.
En dat is ontroerende realiteit, die zoo schoon een David van hem erven zal, maar
wier innigheid-in-de-kleur Dieric Bouts niet dikwijls bereikt, al te koppig naturalist
als hij is, en niet alleen bij het teekenen.
Want wat opvalt bij 't aanschouwen der tafereelen uit de midden-periode van zijn
loop-baan, is, eerst en dadelijk-kenschetsend, de zeer eigen-aardige kleur. Mag hij,
jong, getracht hebben naar teere tonen die zacht samen-stemmend waren, en, op
lateren leef-tijd, toen hij de ‘ongerechte oordeel-velling van keizer Otto’ uit Brussel's
Museum schilderde, getoond hebben een meester over felle, grondige en fulpen
verwe: in 't Leuvensche werk der jaren 1460, is hij tuk, niet op 't weergeven der
kleuren in hunne onderlinge verhouding - wat eigenlijk hunne waarde aangeeft maar op 't stellen der kleur gelijk ze, alléen gezien, zou kunnen wezen. Wat
onharmonische en leelijke schilderijen geeft:
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want ik weet een amaranten been op een appel-groen veld dat verfoeilijk is, en
aandoet als de schelle en onsmakelijke tonen van sommige miniaturisten.
Aan miniatuur herinnert, overigens, de arbeid van dezen meester vaak, wat ook
de afmeting zij: ware 't ook maar in de samenstelling. En zoo is, in zijn tijd, Bouts
wel de primitiefste der schilders.
In de samenstelling: deze is buiten alle conventie, en 't zuiverst-vaderlandsche
wat hij uit Haarlem meêbracht. Wijkt de la Pasture reeds van de van Eycksche
symmetrie, 't gewogen even-wicht van Van der Goes, af, om losser-dramatisch te
worden: de anarchie van een Bouts maakt dit tot loutere bloôheid. Want hij, al stelt
hij nog wel steeds zijn hoofd-persoon mooi-fiks in 't midden van zijn berd: wat dáar
om-heen gebeurt poseert hij al heel weinig in evenredige groepjes. Niet dat hier zoo
groote losheid is, maar de modellen gaan staan waar zij willen. En dan heet Bouts
hun stil te staan, en teekent hun staan, dat bij langen duur stijf wordt, wijl het
onrythmisch is, en te onnatuurlijk-door-vluchtigheid.
Deze slordigheid der compositie en onharmonische kleur, beide van ongekozen
en onverstandig realisme, komen echter terecht door weerga-looze teekening. Hier
geen trachten, wel is waar, naar grootschen eenvoud of dramatische uitdrukking;
geen diep gevoel van stand en gebaar, en vaak zelfs schijnbare onbeholpenheid;
overigens: geen intellectuëel of sentimenteel bedoelen (er is geen echter wérkmán,
onder de Primitieven, dan Bouts); - maar, buiten zuivere kunde, iets wat slechts
enkele Allergrootsten hebben bezeten, organische eigenschap, kenmerkend teeken
dat physio-psycholo-
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gische gronden zal hebben. Hoe het te omschrijven? - Zóo sommige lijden aan
Daltonisme, en steeds groen tot rood zullen maken: zóo teekenen soms enkele
meesters steeds te lang of te kort. Men heeft figuren uit het werk van Phidias
wanstaltig genoemd om algemeente-korte beenen; en thans is men de beelden van
George Minne van schrikkelijke lengte gaan vinden. - Dat zulks niet van den wil dier
kunstenaars afhangt, staat vast: deze teekening wil niet bijdragen tot expressie;
hare bedoeling is niet te treffen door magerte of dikte, al te smalle slankheid of ál
te gedrongen gezetheid; zij is niet intentioneel, maakt geen effect-bejag. Maar ze
is de natuurlijke uiting van aangeboren persoonlijkheid; Puvis de Chavannes heeft
ze bezeten; ze maakt in velen deele de distinctie uit van een Botticelli; en, zijn
enkelen groot door eigene kleuren-vizie, niet kleiner zal zijn wien 't gegeven is naar
eigen wijze vormen te vatten, zonder daarom buiten de anatomische waarheid te
gaan; want zij hebben gekregen wat hen zal leiden tot den stijl.
Machtig onder wie tot Stijl kwam door eigen Vormenvizie, en niet door
nobel-willen-doen en statig-gebaren, of schralen gezochten eenvoud en pover-vlakke
behandeling, is zeker Dieric Bouts. Dat zeggen vooral de twee rijke paneelen van
het Brusselsch ‘Oordeel’, hier ongelukkig afwezig; maar toch nog heel duidelijk wat
ter tentoonstelling berust: eene rij schilderijen van opmerkelijke personaliteit.
Vooreerst in den ‘Martel-dood van H. Erasmus’ (35), stuk van vermakelijk doen
van twee beulen die
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1)

nijdig zijn als in een poppenspel : rollen op, met lastig draaien aan den zwengel,
de lange darmen uit den buik van den heilige, die het niet ongewoon vindt. Dat doen
ook de omstanders niet, al hebben ze gebaren die zeggen: ‘een lastig karweitje!’;
maar ze hebben noch schrik noch medelijden op hun strak-onverschillig
gelaat-dat-zich-laat-conterfeiten. De stad glooit achter hen aan, en de hemel is van
't gelijkste blauw. - Maar heerlijk, hoe hier enkele figuren staan: zoo de rechter in
rijk ornaat van blauw-en-goud-brokaten rok met schoon bont, en een verwonderlijken
hoed; en de teekening van ieder gezicht, en de uitvoerige behandeling, hoofdzakelijk
van 's heiligen mijter, die naast hem staat om 't plezier van hem te mogen schilderen.
Op zij-vleugels staan hier nog dom-statig de H. Hiëronymus en H. Bernardus. En
ze gelden alleen om de wijze waarop men ze heeft gepenseeld.
Al even weinig gevoelig, ongodsdienstig haast, en even nuchter van kleur; maar
hard-uitdrukkelijk geteekend zonder dat stijl hier buiten in enkele personnages blijkt,
is het ‘Laatste Avondmaal’ (36). Anders sober geordineerd, zonder het triviale van
vorig schilderij, en van rag-fijne en liefderijk-minutieuze uitvoering (men bewondere
de groene glazen die op tafel staan), mag het heeten meester-werk van Bouts uit
zijn midden-tijd. Het is keurig en aangenaam, en

1)

Heel juist merkt de heer Hijmans op, dat éen der beulen goed lijkt op den man die stookt
onder de kokende olie waarin baadt Sint Jan op 't beroemde Antwerpsche drieluik van Quinten
Matsijs: nieuw bewijs van de filiatie, waarover we verder spreken, der twee meesters.
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de schilder was erover te vreden, want hij maalde, naast de Heilige Tafel-gasten,
zijn eigen beeld de voeten uit, en, te halven lijve, dat zijner zonen: de magere Dieric
en de dikke Aelbrecht (zoo beweert de heer G. Hulin), die kijken door het open luik
dat in de keuken uitgeeft. En deze beeltenissen, hoe bescheiden ook geplaatst,
nemen, bij eerste zicht reeds, in het tafereel een naarvoren-komende stelling in; zij
toonen de roeping aan van Bouts: die van een portret-schilder.
Geen diep psycholoog, echter; niet iemand die, in eens de lijn vattend van een
aangezicht en de waarde van een blik, met eenvoud en diepte een karakter uitbeeldt;
maar veelmeer de schilder die, door uiterste nauwkeurigheid in teekening en verwe,
de gelijkenis op een haar na treft, waaruit dan kan spreken, bij goedlukken, het
innerlijk leven van het model.
o

Hiervan is een mooi voorbeeld in N 38; subtiel en toch wel grootsch gebleven in
de teekening, door-werkt en tevens levend-frisch van kleur, met teerheid en
tonenschakeering in de schaduwing: 't portret van een man in bruin kleed en
wijn-roode, hooge muts; piep-oogjes van braafheid, een rechte beenderige neus,
een domme breede mond; nul en tevreden, en die zegt: ‘ik laat nu mijn portret
maken’. Men ziet hierin, op gelijkenis af, het beeld van Bouts-zelf. Wij aarzelen. Zou
een Bouts dan zóo slecht teekenen, dat hij zijn éen portret zóozeer van zijn ander
laat, in de gelaatstrekken, verschillen? Veel dieper van innige bediedenis, in de
o

aangezichten, zijn in N 37, dat de ‘Martelie van Sint Hippolytus’ voorstelt, de
geknielde Schenkers: Hippolytus van Berthoz en zijne echtgenoote Elisabeth

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 4. Beschouwingen over literatuur en kunst

62
van Reverwijck, zwaar en prachtig in damast en goud: groot vertoon van weelde.
En de kleur is hier rijk en glanzig, en de teekening niet stijf. Dáarop ging men beweren
dat dit geen werk kon zijn (men bedoelde de vleugel waar deze portretten op
voorkomen), van Bouts, maar was, zonder tegen-spraak, van Hughe van der Goes.
Op welke gronden, werd niet zoo uitdrukkelijk meêgedeeld... Eén ding is echter
zeker: verschil van kleur, en, eenigszins, van behandeling, tusschen de zij-vleugels
en het midden-paneel. Maar kan ónze uitlegging, die 't volledige werk aan Bouts
behoudt, niet evengoed als waarheid gelden: dat hij de vleugels enkelen tijd na 't
midden-stuk zal hebben geschilderd? Wij zegden reeds vroeger hoe 't laatste werk
van onzen meester, dat van na 1470, uitblonk door machtiger koloriet en zelfs door
steeds nobeler teekening. Wie zou het nu bewijzen, dat Bouts de bewuste portretten
niet heeft geschilderd om het tijdstip dat hij in zich die vernieuwde kleur voelde
groeien en rijpen, even na dat hij de ‘Martel-dood’-zelve reeds geschilderd had?
Gissing die we niet als waarheid zullen opdringen; doch beter aan te nemen dan
meê-werking tusschen Bouts, die te Leuven woonde, nogal ver van Hugue van der
1)
Goes, die bleef te Gent.
Wat nu het midden-paneel: ‘martel-dood’ van den door paardengesleur
gevierendeelde Hippolytus, betreft: het houdt mate met dat waarop Erasmus niet
minder, maar toch delikater, mishandeld wordt. Vier paarden staan er stampvoets
met prachtig-spannende en wendende

1)

H. Hijmans behoudt, naast ons, deze portretten aan Bouts.
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nekken. Op éen na zijn ze bezeten van knechten met zweepen, waar éene van zich
keert met vraag-blik, wanneer ze nu vooruit moeten. Daar tusschen in ligt de
schamele Heilige met smeek-oogen, en daar is wèl compassie bij twee der rechters;
maar een derde gaat toch maar het signaal geven, en een leuke vierde is wreeder
nog, die geeft een goede wissche aan een der voerlui, dat zijn paard straf trekken
zou. En die plezierig-bewegende menschen zijn met evenveel liefde en wijding
geschilderd, en met méer, dan de schamele Heilige die er niet goed uitziet...
Zelfde naïef behagen in 't bewegend anecdotische van zijn onderwerp heeft Bouts
gevonden in 't afmalen, hoe Jezus in 't huis van Simon, waar hij te gast was, werd
o

bejegend; en zoo het staat op een schilderijtje hier (N 39): grootendeels omgekeerde
repliek van een stukje dat te Brussel is en dat thans op zeer aanneembare gronden
aan Aelbrecht Bouts door G. Hulin is toegeschreven geworden, na doorgegaan te
hebben voor een Martin Schön. Aardig vooral hoe ze daar allen aan tafel zitten, en
eten bak-visch, en drinken: eerst Jezus, die het goed vindt dat onder tafel Magdalena
zijne voeten met zachte haren wischt; en naast hem Simon, met zijn mutseken op,
die vraagt: ‘wat is dat daar?’; en Petrus die toont hoe hij het ongemanierd vindt; en
de jonge Johannes die er wel stille pret om heeft, en het toont aan den Schenker
met uitgestoken vinger: ‘Zie-je dát nou?’...
Veel rijker van kleur, misschien van lateren datum, is dit schilderijtje, hierdoor
staande boven vroeger-gemeld werk. Maar toch niet zoo schitterend van felheid
dan het,
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o

thans overdrijvend, N 40: ‘Christus dood aan het kruis, tusschen de Heilige Maagd
en Sint Jan’, waar scherp rood en blauw is als glazuur. Zeer opmerkelijk schilderij,
overigens, om het warme landschap, maar weêr zoo onbeholpen naïef, en dommelijk
1)
thans!
o

Heb ik nog een klein paneelken genoemd, dat, onder N 44, fragment uit een
‘Kerst-nacht’, voorstelt Sint Joseph, die een kaars met de hand voor wind beschut,
gelijk we hem wel méer zien bij Memlinc, en dat een lief, gevoelig en amberkleurig
schilderijtje is, dan zal ik wel ál hebben vermeld wat in deze tentoonstelling van
Dieric Bouts is.
o

Of wil men er aan toevoegen N 115, waar onder de vermoedelijke trekken van
Bouts, Sint Lukas de beeltenis der Moeder-Maagd schildert? Het voorstel is
verleidelijk. Men weet dat gaarne de schilders zich aldus vromelijk afbeeldden. En
hier biedt de voorgestelde Heilige zeer groote gelijkenis met Bouts' portret aan. En
tevens vindt men hier zijne kleur, zijn landschap, zijn behandeling der gelaten. Maar
daarentegen gevoelt men de samen-stelling van Van der Weyden, zijn
Lieve-Vrouw-type, zijne teekening. En aldus worden wij geleid tot de bevestiging
van een vermoeden: dat Bouts wel naar Brabant kon zijn aangetrokken door den
grooten roem van Rogier de la Pasture, en, verblind, niet naliet hem in enkele werken
nà te volgen, vóor hij weêr zijne persoonlijkheid en zijn nationaal karakter had
terug-gevonden.
Vermoeden dat versterkt wordt door nog andere

1)

Het landschap stelt, ontegenzeggelijk, Brussel voor.
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o

tafereelen, bewijzen van de la Pasture's invloed op Bouts, zoo N 269: nog steeds
voor een Bouts doorgaande, om reden van een avond-teeder landschap, waarvan
het voorplan duister is; maar achter groote boomen is het gras nog licht; - en daar
zit een Lieve Vrouw met het kindeken dat speelt aan kralen van een paternoster,
zóozeer herinnerend aan Meester Rogier, dat het alleen onder zijne ingeving kan
zijn gedaan.
o

Zoo ook N 95: waar, op goud-bruinen grond (merkwaardig bij Bouts en naar van
der Weydengevolgd), een Man des Lijdens der Gode-Moeder de wonden van zijn
handen toont; den Leuvenschen Meester nog niet betwist, maar duidelijk geïnspireerd
1)
door dien van Brussel.
o

- Wat te zeggen van N 140, Bouts toegeschreven; maar dat we eerder achten
te zijn van een schilder die niet alleen hem, maar ook Memlinc goed zal hebben
gekend? Ware 't niet verstandiger (want de toewijzing houdt bepaald geen stand)
het met het ‘Catalogue Critique’ terug te schenken aan een Brabander die de zeer
eigen hoedanigheden van Bouts heeft weten te paren aan de vrouwelijke gratie van
Memlinc?
- Talrijk is hier overigens wat den stichter der Leuvensche school herinnert: al
o

dadelijk bemerkt N 42, een ‘laatst avondmaal’ dat, zeer uitvoerig bewerkt, maar
van lateren tijd allicht, onmiddellijk door groepeering en behandeling dat van Leuven
in 't geheugen brengt, en nog meer dat van Brussel.
Ook, om enkele bijzonderheden die gelijkenissen bieden met het ‘vonnis van
o

Keizer Otto’, N 50: zeer

1)

En weêr voorbereidend die van Antwerpen: Matsijs.
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weelderig verbeelden, en sumptueus van kleur, van ‘drie tooneelen uit het leven
o

van Sinte Lucia’, en waar we meenen dezelfde hand in te herkennen van N 45, al
is de bewerking minder mooi: weêr, beïnvloed door Bouts, 't zeer rijkelijk vertoonen
van eene niet-ontdekte legende.
Men merke op dat de Vlamingen onzen Hollander meer in de teekening dan in
o

de kleur navolgden: wat weêr duidelijk wordt in N 110, dat, in zijn strak realisme,
tot brutaliteit in de portretten overslaat, maar, voorstellend: ‘Salomo die een gezant
der Koningin van Scheba, en daar-naast haar-zelf ontvangt’, in de schilderij
barbaarsch rijk is.
Maar dit straalt het mooiste nog uit den ‘Pilatus die zijne handen wascht’ (339),
een gevoelig en schoon, krachtig en edel schilderij dat meesters waardig ware om
groenend-gele kleur die, decadent wel, aan een van Eyck doet denken, en een keus
van lijnen die hoogen stijl laat zien, en nobel begrip: onder invloed van Bouts zéker:
men bezie den Salomo en herinnere zich den Keizer Otto uit een der Brusselsche
1)
paneelen; maar, in zekere mate, hooger werk dan wat deze heeft nagelaten.
Hoe vaak ook nagebootst, kende Dieric Bouts geen rechtstreeksche leerlingen waar
de naam van tot ons is mogen komen, behalve dien van zijn jongsten zoon

1)

Merkwaardig, zeker, en bepaald Brabantsch: dat zittend en zich wendend figuur van Keizer
Otto, dat men al zeer vroeg vindt, onder meer op het gekende altaarstuk van uit het Hospitaal
os

te Aalst, en, hier weêr, in de n

50 en 339.
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Aelbrecht - die, naar onlangsche bewijzen, niemand is dan de zeer merkwaardige
‘Maître de l'Assomption’, naar een triptuchon van het Brusselsch Muzeum aldus
gedoopt, - en, maar minder zeker, Gheeraert David.
Wat we hier aan Aelbrecht Bouts toekennen, zal weinig zijn -: een zonderling
paneelken, saêmgebrachte vleugels van een drieluik, en variante van een werk
zijns vaders, dat deel uitmaakt van de Rod. Kannverzameling te Parijs (want
Aelbrecht zal wel meer replieken naar werken van Dieric hebben gemaakt: getuige
het bovengenoemde ‘Maal bij Simon’ dat te Brussel is). Deze vleugels stellen vóor
‘de Brandende Braam’ en ‘Gideon's Vlies’ (41), en zullen niet door zeer groote
hoedanigheden uitblinken.
Maar zeer lief in hunne uitvoerigheid zijn de, hier aan Gheeraert David ontnomen,
zijgevels: ‘de Schenker, met Johannes-Baptistus en Maria Magdalena’ en ‘de
os

Schenkster, met Andreas en Catharina’ (N 141 en 142): rijk-kleurig en
leuk-uitdrukkelijk, zonder diepte echter.
Men moest hem nog, naar zijne vereenzelviging met de ‘Maître de l'Assomption’,
o

volgens den catalogus, N 237 toekennen, dat zéker van Bouts' school is, en den
‘Christus met de doornen-kroon’ naar dezes norma verbeeldt. Het is van zeer
doorschijnend-schoone kleur, en van diep gevoel. Het echter wagen, Aelbrecht er
o

1)

den schilder van te heeten, - want dan moet men ook N 238, analoog onderwerp
en analoge bewerking,

1)

Deze attributie waagde reeds in 1900, het schilderij aan Matsijs ontnemend, de geleerde
Friedländer.
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o

om niet te spreken van N 239, toezeggen - durven we niet op eigen gezag.
Na Dieric Bouts de mannelijke, die, objectief met hardnekkigheid, noch aandoening
noch nadenken, in onontroerbaarheid die gewild was, liet schemeren of lichten, en
hechtte hoofdzakelijk en haast uitsluitend aan de natuur-getrouwheid van zijn werk,
en geen liefde kende dan voor het technische van zijn werk; man der
ten-uiterste-gebrachte bedrevenheid, der lijn-om-de-lijn, der kleur-om-de-kleur; voor
wien een heilige geen beteekenis had dan eene picturale, en dien hij met niet meer
gevoel schilderde dan den hoed die op zijn hoofd stond en de schaal waar hij uit
drinken zou: dorre ziel en strak-ziend oog, vaardigheid vóor aandoenlijkheid, en
knapheid aan diepe schoonheid verkozen; - na Dieric Bouts verschijnt Hans Memlinc,
Rijn-lander, ontvankelijke en onbestemde natuur, te vatbaar voor indrukken, lijdend
onder die vatbaarheid, ziekelijk zoekend naar graciele gevoeligheid, sentimenteel
haast en bijna passie-loos.
Naar de school van meester Rogier gekomen, uit een streek waar reeds moest
heerschen de melancholie der pracht die onder-gaat: het ‘guldene’ Mainz, zal hij
wel, en lang, leeren en na-doen het voorbeeld van den roem-machtigen de la
Pasture; en zelfs de eigene teekening en kunst van 't samenstellen bij Bouts liet zijn
bevattelijkheid niet onverschillig. Komt echter weêr persoonlijkheid te boven: zoo
uit ze zich in wondere kleur als een streeling, en teekening, vol van gratie; - maar
slechts later wordt zijn werk volledig de spiegel
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van zijn eigen ziel: de schoonheid van wat taant en welkt, der nevelen en der
droomen, van verren en woordeloozen zang en van ongezeide gevoelens. En slechts
in het portret blijft hij streng zijn weeke personaliteit betoomen, hoewel, en vaak,
met tegenzin.
Zoo toont zijn schilders-loopbaan drie perioden die vast en meest overeen
stemmen, in data, met wat ons van zijn leven en werken is bekend. En daarvan zijn
hier talrijke en treffende voorbeelden, die we vermelden gaan, als echt-typische
werken.
Aldus, en uit een tijd dat Memlinc's kunst zwakke weêrkaatsing was van die der
meesters - eerste schilderij, overigens, van hem met vaste jaar-aanwijzing gekend
- door koele metaal-kleur en realiteit van 't intieme landschap verwant aan Bouts
en door keus van typen en teekening aan de la Pasture: het triptykje, genoemd ‘van
Sir John Donne’ (56). Werk, te gelijker tijd van bekwaamheid en naïeviteit, vertoont
het, dikkoppig en ongevoelig, Maria die leest, met Jezusken dat naar een appel
grijpt die een engel, de vedel een oogenblik terzijde, hem biedt met gedwongen
glim-lach, wijl een andere engel bij vlijtige bevalligheid bespeelt het orgel dat hij
houdt. En daarnaast staan, indringerig een beetje de H. Catharina met haar zwaard,
en dom tevreden de H. Barbara met haar schoon torentje. - En dat ware noch beter
noch slechter dan 't gewone werk van dien tijd, toonde reeds hier niet Memlinc zijn
groote macht in 't schilderen van portretten, en was het landschap niet van
1)
uitnemende innigheid. De

1)

Zeer opmerkelijk is reeds hier, bij dit eerst-gekende werk van den meester, het traditioneele
in het typeeren zijner menschen. Henri Hijmans geeft er goede voorbeelden van op.
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portretten: Sir John Donne of Kidwelly met zijne gade Elisabeth de Hastings en hun
dochterken, hoewel nog niet de beteekenende diepte hebbend van later werk: sober
en stijl-vol; híj, met ziekelijke jukbeenderen en tril-neus, en de oogen
treurig-ontgoocheld; zíj, met dunnen mond van wil en kouden blik; en 't kleine meisje
voldaan en dikkerig. En het landschap: een waterken en een brugsken, een
watermolen en een zwaan; en de mulder, zak ten rugge, trekt zijn deurken in; en
daar is een weide, en daar is een koe, en ruiterkens gaan te paarde: en dat is blijder
dan bij Bouts hoewel bij hem geleerd, want de kleur is hier zeer vlijend. - De
zij-paneelen toonen ons oude-bekenden: de twee St. Jan's zooals ze ons voorwaar
van der Weyden heeft voorgesteld, en meer dan eens. Maar hier weêr de
bijzonderheid van een koel binnenhuis, waarin open venster uitzicht heeft op een
tuintje daar een pauw op een muurtje pronkt vóor een achter-bouw; en, ander-zijds,
achter een zuiltje, een man die door-gaat voór Memlinc-zelf, en hij is geen schoone
man, - betwijfelbaar portret overigens.
Meer bepaaldelijk nog onder inspiratie van Dieric Bouts, wiens werk het lang is
genoemd geworden, staat deze ‘martel-dood van Sint-Sebastiaan’ (69): niet zoozeer
door de kleur misschien, maar zeer uitdrukkelijk naar de slaafsch-nagevolgde
teekening: men bezie me den boog-schutter die, achteraan, de peze spant! En ook
de behandeling der kleêren, zóo in den mantel van den heilige, en de strakke gelaten,
en het landschap. - Wil men thans een tegenhanger die ten krachtigste even grooten
invloed van de la Pasture verraadt: men

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 4. Beschouwingen over literatuur en kunst

71
o

zie dan N 92: ‘de kruis-afname’ met op de vleugels St. Jacob en St. Christophorus.
De zwakheid van Memlinc, niet opgewassen tegen den grootschen dramatischen
zin van zijn meester, verwekt hier nutteloos armen-wringen; want aangrijpend kan
het niet worden, en zachtheid der gelaten spreekt al te zeer de heftigheid van de
gebaren tegen.
Opmerkelijk mag het hier al dadelijk worden genoemd hoe, bij dergelijke
onderwerpen, Memlinc nooit tot persoonlijk samen-stellen komt, en, zelfs in rijperen
tijd, daartoe nog steeds te rade gaat bij van der Weyden. Zoo 't wordt getoond, b.v.
o

door N 91: weer een ‘kruis-afname’, die, hoewel uit een periode van volle
meesterschap, en veel persoonlijker dan vorig tafereel, in compositie niet van
opgedrongen overlevering der school afwijkt.
En toch bezit die glorie-tijd veel eigen hoedanigheden, waarvan triumphantelijk
getuigt, en meesterlijk, het ‘mystisch huwelijk der heilige Katharina’ (59). De
bekleuring! Het wisselend groen van Barbara's kleed en, op den rechter-vleugel,
dat der Salomé; en het rood: in den mantel der Lieve Vrouw, en rood fluweel der
mouwen van Katharina en van Salomé, en te zelfden kant, een fulpen wambuis; en
purperend de mantel van Johannes te Pathmos, en zachter nog, de wijnkleuring
van den Evangelist op het middenstuk: harmonie onbereikt, en zoo puur van
ongemengde distinctie. En dan, de Eenigheid der zachtlijnige teekening; het gebaar
dat streelt en glijdt der Katharina in licht vooroverneigen; de rustige bevalligheid der
Barbara, en de evenwijdigheid in lijning om de twee schoone Johannes-
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figuren. - En de goddelijke genade van dien symmetrischen samenhang; onder
zuilen-gedragen bogen-dalen, omheen 't centrale baldakijn, een rythmus die, niet
nieuw, nooit even edel was: zoo is dit een meesterstuk voor alle tijden, en ook zelfs
in 't boven-menschelijke noch treurig-zijn, noch lachen dezer drifte-looze zuiveren.
Een zeer merkwaardige gedeeltelijke repliek, zeker tegen denzelfden tijd, ongeveer
geschilderd, of even vroeger, toont met lichte wijzigingen, dezelfde personen met
dezelfde groepeering in een stillen namiddag-tuin, waar Maria zit onder
wingerd-ranken, in eenvoudiger kleed, met mindere staatsie: landschap van stille
1)
teederheid, die inniger maakt, en wereldscher, dit tafereel (63).
Eene gansche reeks schilderijen leidt naar deze uitstekende werken. Zij ontwikkelt
Memlinc's kunst tot op dit hoogte-punt, ontgroeit de invloeden, stijgt op naar eigen
pure gratie.
Zoo zijn de vele Maria-beelden, wel wat vaak herhaald met zelfde gelaten en
gebaren, en de kleur, die onveranderd blijft; zoo ook het ‘drie-luik van Johannes
Floreins’ (60): de intieme aanbidding der drie Koningen, waarvan de oudste
schroomvallig en knielend de goddelijke voetjes kust, maar waar vooral te rechter
vleugel aandoenlijk is de jonge Moeder-maagd, die teeder en bezorgd hare armen
strekt, en de bezorgde Joseph met de keerse; en, te linker, de goedig-vermoeide
moeder Anna.
En ook het ‘altaar-stuk van Adriaen Reins’ (61),

1)

Volgens H. Hijmans zou deze repliek van lateren datum zijn, dan 't boven-gemeld stuk.
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minder belangrijk om 't midden-paneel dat van der Weyden weêr navolgt, dan om
den rechtervleugel met den statigen en gracielen bescherm-heilige, die waakt over
den strak-aandachtigen broeder Reins, die met de omfronste oogen toeziet, en is
dom, lomp-lippig, en van laag, klonterig voor-hoofd.
Maar om de jaren 1480 bereikt Memlinc eerst zijn volle en eigene schoonheid.
Zij is aristocratisch-sober, stil-gevoelig en beweging-loos nobel. Zij is noch
dramatisch, noch zuiver-plastisch. Zij is schoon noch om kleur, noch om lijn, die bij
zúlke innige hoogte alleen nog onontbeerlijke, maar onnoodig-rijke teekenen eener
uiterlijkheid zijn, slechts om 't verbeelde innerlijke aangewend. Zoo worde dan de
verwe stemmig-dof en de lijn van allen eenvoud...
Wat heeft de laatste jaren van den Meester gedreven naar deze meren van
grondelooze kalmte en bijnabangende vreê? - Want thans verwijlt hij op plaatsen
die niemand hem wees en waar niemand hem volgde; en men heeft schroom als
men voelt ze te naderen.
Want zie deze ‘Verkondiging’ (85); onbegrijpelijk wat u treft uit dezen eenvoud:
maar de engel heeft ook in ú gesproken. Gij voelt de nadering der ontvangenis bij
de na-bezwijmende Maria, zoo vreemd, zoo vreemd. En dan de gratie der Engelen
die wéten, en éene spreidt den sleep, glim-lachend, dat de Bruidegom komen moge...
Een wonder; en waarom? Ach, wij mogen het niet weten.
o

En N 82: ‘De Heilige Maagd’: en de eerbied der lange engelen die, bezijden,
zwijgen; en de eene biedt rooden anjer, en de andere houdt een laag-rollende
banderool; zíj is recht en ongenaakbaar, tegen 't brokaat
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aan, in 't stil-roode en grijs-van-bont slank-lijnend kleed: visioen van hoogste
zuiverheid en van verlangen naar die zuiverheid.
o

En weêr dat onroerbare, hoewel meer humaan, in N 79: variante, gedeeltelijk,
o

voor de figuren, van N 82. En weêr dat tenger bewegen van den nauwdurvenden
engel, die den appel biedt, en de vrome ernst van dien met de harpe.
Van denzelfden tijd is, fragment waarschijnlijk, van grooter schilderij, een
paneelken: bewogen Joden, die Christus' dood vragen (76); om de kleur magnifiek
in haar doffe, getaande weelde, maar ongewoon bij Memlinc om heftig gevoel:
huilende koppen en gebaren, die dreigend zijn; opeen-stapeling van menschen,
massa die vooruit-stuwt, wil der massa; - te kalm echter, te berustend, op een paar
bijzonderheden na, bij een ziel die zulke forsche breedheid niet bevatten kon.
Hoe is, hiernaast, het ‘Altaar-stuk van Burgemeester Moreel’ completer en van
diepere uitdrukking: weer éen der meesterstukken (66). Over drie paneelen heen,
de mooie duisterende avond, even licht nog over de rustige burcht dat weêrspiegelt
het stille water. Er staat een bekapt Christus-beeld aan 't brugje dat leidt naar 't
grijzend dorp. Aan de open deur van een huis staat een rust-bank. Men ziet de
donkerende kerk in de diepte. De diepe landen zijn rustend. - Wolkend de blauwende
nacht-lucht. Rotsen sluiten thans ín den stroom die breed is, het water van peillooze
spiegeling, en blauwer dan den hemel. - En de overzijde: het heerelijk park met
statige boomen om toe kasteel. En de lucht is zwarter geworden... Daarin ademen
avond-vroom de Heiligen
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en de menschen: gebogen en deemoedig en droef-gelaten aangezicht, de H. Willem
van Maleval, in harnas dat gebruind en niet krijgshaftig-blinkend is, naast Willem
Moreel met ernstige lippen. De vijf zonen zijn achter hem, wier gelaten, naar rang
van ouderdom, speelscher worden; en de heel kleinen kennen de zoete strengheid
van den avond niet. - En dan, midden-paneel: Sint Maurus en zijn aandachtig
gebeden-boek; Christophorus die, zwierig, steunt op rozenden stok, en waadt door
het water dat kringt met schelpe-kleur om zijne beenen, waar hij dragend is het Kind
wiens aureool zacht gloeit tegen grauw-wolkenden hemel; en de H. Gillis die vleit
zijn tam-ziende ree met innige droefgeestigheid. - En links: fijn-sierlijke H. Barbara
in brokaten kleed en gedempt-rooden mantel, naast Vrouwe Moreel die denkend
is, en al die zoete en vrome kopjes der tien meisjes die niet roeren mogen....
Met zulke werken naderen wij de laatste levens-jaren van Memlinc. Bereikt hij
thans, verouderend, niet steeds deze gevoels-hoogte meer: zijne kleur blijft van
diepere fijnheid; niet de glans van het middentijdvak, maar 't aristocratische van
werken als het ‘diptuchon van Marten van Nieuwenhove’ (67), wiens portret we later
krijgen, en waarvan de Lieve Vrouw, in 't heldere, nieuwe blauw en rood, is vol van
gratie; en de wel-beroemde ‘rijve van Sint Ursula’, senielen arbeid van iemand die
geduld heeft en veel ongebruikte volharding, vluchtig bewonderings-punt van
Engelschen-op-reis, en dat niet zelfs kan gelden als diep-oorspronkelijk: want men
o

deed ons het genoegen onder N 47 acht tooneelen ten toon te stellen uit het leven
van Sinte
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Ursula, geschilderd vóor de Memlincsche rijve, wát mooier, al gelijken zij de
1)
miniaturen, en die Meester Hans bepaald niet onbekend zijn gebleven... Verwijlen
wij bij dit zeer-beruchte werk? - Of vergeten wij dat deze schilder het ‘Mystiek
Huwelijk’, de ‘Verkondiging’ en het ‘Altaar-stuk van Willem Moreel’ heeft geschapen?
En dan, de portretten!
Zij zijn hier talrijk, en, hoe men ze schikke naar tijds-orde, het eerste verliest niet
in hoedanigheden bij het laatste, en de hand en het oog faalden niet méer bij 't
laatste dan bij het eerste. - Komt van Eyck tot absolute schoonheid door onovertroffen
gaven van stijl die de minste bijzonderheden nooit klein lieten worden, en acute
doorzienendheid van zijn model; streeft van der Weyden, colorist, naar leven in blik
en trillend vleesch, zonder overigens éene verwaarloozing der teekening; krijgt de
taaie wil van Bouts karakter achter houterig-behandelde aangezichten: Memlinc is
de eerste die wetens en willens vereenvoudigen durft, styleert, en 't gemoed boven
gelijkenis stelt; en is subjectief, bijna, als een Italiaan.
Geen wonder dan dat men zijn portret van den muntensnijder Nicolo Spinelli aan
Antonello da Messina toe ging schrijven, om gelijkenissen in de doffe en warme
kleur, op te merken vooral in een laag landschap onder zijgenden avond: einder
geel en diep opblauwend naar boven in den hemel, waar heel lichte wolkjes zijn;

1)

Van de hand die deze paneelen heeft geschilderd zijn hier ook twee schoone tafereelkens:
‘de Kerk’ en ‘de Synagoog’, beide zeer belangrijk voor de geschiedenis der Brugsche
schilderschool.
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gelijkenissen tevens, dacht men, in de strenge en toch eenvoudig-lijnige teekening
van dit hoofd: straffe mond met spot-vlijmende hoeken boven zakkenden kin; trillende
1)
vleugelen van langen neus en blik van groote eigene zekerheid (55).
Vergelijkt echter deze bijzonderheden der teekening bij wie dezelfde gaven bezat:
Hugue van der Goes, dan ziet men licht Memlinc verliezen bij 't uitbeelden van
karakter door de lijn. Gemakkelijk punt van vergelijken verschaffen hier de portretten
van Tomasso Portunari en dat zijner vrouw (57 en 58), ook afgebeeld, gelijk geweten,
op de zij-stukken van 't groot altaar te Firenze, in de ‘Uffizi’. Waar van der Goes
accent-vol, grootsch en tevens uiterst natuur-getrouw blijft, verslapt Memlinc allicht
in glad-strijken dat heet glooiend ineen-smelten der gelaats-plannen. Dit merkt men
overigens minder in 't Portret van Maria Portunari; want Memlinc is, eerst en vooral,
goed conterfeiter der vrouw; hij ziet hare luimen en kent hare ijdelheid; en deze
sentimenteele wordt vaak dan spiritueel en innerlijk-geestig, in de mate haast van
2)
Johannes van Eyck schilderend zijn weder-helft .
o

Wat aardig blijkt, b.v., in N 71, en meesterlijk: oude, onvoldane, nijdige vrouw;
kleine hatelijke, groen-

1)

2)

Dergelijke gelijkenissen leggen uit, hoe men in de Uffizi nog steeds twee portretten, van
Memlinc of naar zijne manier gedaan noemt, hoewel hun Italiaansche oorsprong (bepaald
Noordelijke) naar onze meening ontegensprekelijk is, vooral bij het éene; dat, op effen grond,
van een jongen man met eene muts op het hoofd.
Wij meenen niet, zooals H. Hijmans, dat men deze portretten aan van der Goes terug moet
geven.
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grijze oogen onder schalen die dekken den spiedenden blik; lange beenderige neus,
en de mond bloedloos, recht en dun; zij is dicht gedoken in haar zeer toeë kap,
afdak om haar verrimpeld-geel aangezicht; en ze toont hare knokelige, magere
grijp-hand.
o

En nog (al wordt de echtheid betwist) N 222, de tevreden domheid dezer zoo
juist genoemde, in de catalogus, ‘bourgeoise’ de Bruges.
En is daar ook niet nog, edeler dit, de beeltenis van Barbara Moreel, geboren van
Vlaenderbergh: deze patriciërs-vrouw, waar men eerbied voor heeft; schoon,
overigens, naar de idealen van den tijd: het voorhoofd hoog en zeer welvend, ronde
ovaal maar scherpen kin, recht levend neusje, oogen met zedige leden niet te dicht
bij elkander; en alleen de mond is vleezig genoeg, dat hij vroolijk hart, of aller-minst
niet melancholisch, verhaalt (65). - Moreel-zelf is man van zaken en van ernst (64).
Zijn mond schertst niet, noch zijne onderzoekende oogen, al heeft hij den neus niet
kwaad geluimd en den kin zeer goedig. Maar hij is Burgemeester.
Géen burgemeester, de man wiens knaapje zoo dikwijls heeft geposeerd voor
het Christus-kopje (het staat ook hier bij met zijn lichte gele krullekens en boldom
aangezichtje: niet mooi), maar een nederig geloovige in allen eenvoud (74).
Hier weêr bidt hij met strakke aandacht van voorhoofd en oogen; en hij wil niet
dat hij zal twijfelen. Zijn mond is hard toe, en hij heeft lange, mooie en witte
1)
kosters-handen.

1)

r

Men merke de gelijkenis op met den Schenker van op n 91.
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Zijne vrouw (75) heeft geen knaapje dat achter haar zal staan, maar zij heeft een
hondje, een kleintje, een leelijk dingetje als op het Londensch stuk van Van Eyck:
2)
Arnoulfini met zijne vrouw; zulke beestjes toen zeer in mode. Want deze vrouw
heeft den zin der deftigheid en van wat past: bij 't vouwen der handen houdt ze den
kleinen vinger een beetje apart, teeken van elegantie, nog steeds. Deftig, overigens,
tot in den domstarenden blik.
Maar slim in hare schalksche leelijkheid, de beruchte ‘Sibylla Sambetha’ (62), die
is eene jonge dame uit de familie Moreel, hoewel geen dochter zoo men heeft
beweerd: hoogste uiting van Memlinc als afbeelder der vrouw, verrassende waarheid
in deze geenszins sentimenteele oogen, de dikke, zinnelijke neus, de spottend-groote
mond met niet geringe onder-lip, en een punt-kin. Zij kan de gezelligheid
onderhouden met grappen en babbelen; maar zij kan haat-dragend worden ook,
en licht.
o

Bij zulke getroffen karakter-diepte past het mansportret van N 73:
niet-gemakkelijke heer met zijn gebroken zwel-neus en zijn opgetrokken
wenk-brauwen van ‘wat moet je hebben?’, een mond van ontevredenheid en plooien
naast de bovenlip van iemand die niet goed kan lachen. En zijn kin is stoer en dik.
Maar zelf-voldaan om behendigheid van knap boogschutter, laat deze andere
(70) zien dat hij een mooie

2)

Hetzelfde hondje komt weêr vóor op de reeks geringe schilderijtjes, Memlinc, misschien
r

terecht, toegeschreven, en zijnde onder n 176 (Kammerer spreekt de echtheid stellig tegen),
- en staat, geestig genoeg, naast het naakte beeld der IJdelheid!
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jongen is, en zorgt dat zijn haar in de plooi blijft onder de muts. Hij heeft vleezige
lippen en kleine oogen, en te gelooven is dat hij licht is van zeden.
Niet Martin van Nieuwenhove (67): hij bezit vele weerdigheden, en is van
onbesproken gedrag; doorvoed, overigens; - en toch: die dikke lippen ...
- Wij hielden voor het laatste dit schoon, schoon beeld van een jongeling (77).
Hier betuigde Memlinc al zijn liefde voor tengere, ontluikende schoonheid, zijn
treurig-wulpschen zin voor heerlijkheid die moet vergaan, voor mooiheid van herfst
en van lente. Dit portretje is een zang van verlangen en van afscheid: jeugd die rijp
gaat worden, komt en gaat verdwijnen; heerlijke verschijning, en bedroevende, van
zuiver schoone oogen, vocht-mondje dat geen hardheid kent; en de ronde zachte
1)
kin, en de lange rillige handen: werkje magnifiek naast het aller-mooiste...
En hier wilde ik wel mogen afscheid te nemen van Hans Memlinc, ware hier niet
deze ‘Christus met musiceerende engelen’ die het mij belet (84): groot triptuchon
dat bedekt heeft eene orgel-kast te Najera in Kastilje, daar veel is om getwist
geworden, en deze groote aandacht toch niet waard: decoratie-werk, dat het ook
zal geweest zijn in Memlinc's oogen. Waarom

1)

Hier wilden en moesten wij nog noemen een wonderlijk portret: dat eener gemeene en rijke
vrouw (108), van buitengemeene teekening en strakker dan Memlinc hadde gedaan. Het
heet, nochtans: van zijne hand of van zijne school. Ons komt het voor van even-vroegeren
tijd te zijn; en dat men het plaatste in den hoek der de la Pasture's, was een goede gedachte,
en de bevestiging van een gelukkig - hoewel ongerechtigd - vermoeden.
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er langer dan bij blijven, na zooveel tafereelen van geheele schoonheid?
In Brugge dat - de haven van Damme verzand; de kooplieden uitgeweken; en slechts
nog de zieke en trage weelde der in tijden van bralle pracht gewonnen schatten werd thans, op het einde dezer vijftiende eeuw, gelijk een vijver waar des te schooner
bloeien de water-lelies naar de vlakte stiller is, en rotter de onvaste gronden; - in
Brugge zouden thans sieren met de schoonheid hunner eigen kunst veel goede
schilders de grijzende weemoedige treurnis van berustend verval en de begoocheling
van vroegere staatsie. - Maar geen vreugd meer, van het volk, om geschapen
kunstwerk; geen vreugd ook meer bij den schilder, dan in eigen gemoed. De tijden
zijn niet meer, spoedig geweken - zij mochten duren geen honderd jaar! - dat kunst
deel uitmaakte van 't gemeene-goed; zij gaat thans wonen in gesloten huizen.
Nog even echter zullen, aangetrokken door gestapeld geld, en door het patriciaat
dat zijne luie verveling gaarne tooide met deze fel-roode, maar reeds welkende
roos; en ook door dit vermaarde voorbeeld van een Memlinc, vele kunstenaars,
liever dan naar het levende Brabant, komen naar Brugge dat in zachten glimlach
noodt, verkozen boven luid-ruchtig ontwaken van Antwerpen. - Zoo ook, uit
Oudewater, en na oponthoud, vermoedelijk, te Leuven bij Dieric Bouts, de Hollander
Gheeraert David: brenger, na Memlinc, van Brabantsche school-dogma's, die zijns
vermeenden meesters hoofdzakelijk, naar Brugge, waar hij werkte, tien jaren lang,
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aan een diptuchon, niet door Bouts ingegeven of verwekt door zijne gestalten, maar
waaruit blijkt bekendheid met de ‘martel-dooden’ en ‘'t Ongerechte Vonnis’, en tevens
levendige beweging en losse samen-stelling; maar hoe rijper, en met een strengen
smaak, geleerd en gelouterd op een reis naar Italië, die spreekt uit bijzonderheden,
op deze paneelen, van kransen en steenen amors: wij meenen ‘de Legende van
Sisamnes’, in twee deelen: zijne veroordeeling, en de foltering als boete (121 en
122), die herinneren, bij geleerde menschen, aan de beschuldiging van kuiperij op
zekeren Brugschen Lanchals uitgebracht, die gestraft werd op zelfde doeltreffende
wijze.
Cambyses, hier op 't eerste tafereel, is, met raads- en edel-lieden, naar waar de
omkoopbare Sisamnes recht pleegt, gekomen, en beschuldigt hem, strak,
uitdrukkelijk en aandringend, van snoode veilbaarheid, en somt, tellend aan zijne
vingeren, de wandaden op, en is zéker van wat hij zegt; - wat de gestalte van den
verschrikten rechter, half van zijn zetel rijzend, en een zeer angstig gelaat, niet
tegenspreken. De raads-heeren luisteren toe, ernstig, diepzinnig en met
geheimig-wijze koppen, terwijl een wapen-man van gemeen uitzicht niet zacht den
beschuldigde gaat vatten. - En tot verduidelijking voor wie mocht vragen: ‘Wat deed
deze man, om dien waardigen koning zoo streng, deze omstaande lieden zoo
straf-ernstig, en deze gemeene soldaat zoo onbetamelijk tegen-over zoo
welgekleeden heer te maken?’, heeft David in een hoek getoond hoe een man
geniepig een beurze gelds in de hand van Sisamnes, die de deur van zijn huis is
komen opendoen, gestopt heeft.
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't Andere tafereel toont ijverige beulen, hoofdzakelijk. Zij oefenen, met de noodige
werktuigen, hun kunst in 't villen van menschelijke borst en arm op den zeer te
beklagen oud-rechter, die grijns-lacht en grim-lacht van de begrijpelijke pijn, en
tracht te wringen zijn lichaam onder de goed-boeiende koorden. En al de
raads-heeren zijn er weêr allen bij, vinden dat het wel besteed is, en de straf wel
uitgevoerd: en denkt niet dat dit hun onvermurwbaar gelaat verschikken zal. - En
wat het gevolg zal zijn van het gevalletje wordt geleerd in den linker hoek, waar de
zoon van Sisamnes, die geërfd heeft het ambt van zijn vader, niet te erven wenscht
dezes hachelijk eindlot: want hij verstoot met gebaar van walg geld dat hem wordt
geboden; edel princiep hem ingeblazen, vooral, door de vaderlijke huid, die, tot
vermaan, over den rechterlijken zetel is gehangen geworden, waar dan de zoon is
op gaan zitten: familie-stuk...
Grond van naïeve dramatiek, verhaald door David als door een rijk-geestigen en
tragisch-oproependen zegger van sproken. Gouden licht straalt gedempt over
wezens en gebaren, maar vooral wonderlijk vermogen der uitdrukkingen op de
gelaten spreekt: wel eenigszins kinderlijk in verachtelijke tronies en verraderlijk rollen
van oogen bij beulen en soldaten, maar buitengemeen diep-juist, en treffelijk schoon
bij den gemartelden Sisamnes, wiens pijn lacht in de mondspieren, en den
verschrikten ernst, op 't eerste luik, der edellieden, en de zekerheid van Cambyses
zeer koninklijk. Werk, in zijn geheel, van volle rijpheid en goed-beheerschte macht;
pracht van kleur en onberispelijkheid van de teekening; toch ongewoon bij
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Gheeraert David, een zachtere en hoogere geest, dat hij zich lang zou vermeien bij
dergelijke anecdoten.
o

Ziet aldus N 123: het meester-stuk. - Weinig buiten de stad die met rijke gebouwen
en binnen-tuinen blauwt en groent in dichte diepte, (een burcht smelt teêrlijk zijn
kleuren in even-kleurige avond-lucht) is het woud van gladde beuken dat gadert de
duistere rust van dezen avond. Een klaar-zwarte water-beek gaat tusschen
zacht-mossigen grond en boomen waar klimop mooi is. En daarin wordt Christus
gedoopt, staande in den vloed van kleine golfjes die kringen gaan om zijne knieën,
en, handen in schromende vroomheid gevouwen, staart met oneindig-diepe oogen
áan 't weemoedig visioen van lijden en liefde dat dit doopsel voorbereidt: o schoone
god, maar zoozeer een mensch. - De vermagerde, triestig - bewuste, smartelijk aandachtige Johannes Baptistus laat vloeien, zacht hande-neigend, het water der
zonde-wassching, wijl, rijk-zwaar van ornaten, een engel het kleed houdt van den
Gedoopte. En men ziet de Duif, en God den Vader. - Rechts, tegen rotsen aan,
predikt Johannes voor een goedluisterende schare volks; links, zijn enkele menschen
die praten onder de stille woud-boomen.
Wat hier moet gelden als hoofd-schoonheid, is niet de compositie. Want deze
was traditioneel, en wij vinden ze onveranderd terug in een hout-snede uit een
zeldzaam boek: ‘tBoeck vanden leven ons heeren ihesu christi’; (naar het Duitsch
van Ludolphus Carthusiensis, 1487) waarvan de prenter zegt: ‘tot love gods en tot
heyl en salicheyt alre kerste menschen so is hier voleynt dat eerwaerdighe boec
van den leve.
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passie. verrisenisse en gloriose opuaert ons heeren ihu xti twelck gheprint is in die
zeer v'maerde coopstadt Antwerpen by my Gheraert de leeu woenende in die selve
stadt in sinte Marcus naest onser vrouwen pant. Jnt jaer ons heeren MCCCClxxxvij
den derde dach in november.’ Minstens een vijftien jaar, dus, vóor dezen ‘Doop van
Christus’ die van in 't begin der zestiende eeuw moet zijn. Dat men niet licht van
deze formule - zelfs met de bijzonderheden van dieren in het woud - afweek, wordt
nog bewezen, hier ter tentoonstelling-zelve, door een bevolkt landschap dat een
kopie moet zijn naar den doop van Christus door Patinir, die te Weenen berust.
Maar wat hier oppermachtig schoon moet heeten, is de oneindige uitdrukking dezer
schilderij, niet alleen nog in de diep-zinnige, uiterst-gevoelige hoofden die zoo
modern, zoo nieuw en zoo menschelijk zijn, maar in de omzijgende atmosfeer.
Want dít is de schoonheid die David stadig vertoont en die we nergens met die
standvastigheid en dien kunst-wil zien aangewend: het leven zijner beelden in een
lucht-kring die ze ademen laat, ze blijde of treurig stemt, ze kleedt met kleur van
innigheid of desolatie. Geen meester gaf zóo het gansche leven weêr, dat zijne
menschen onafscheidbaar waren van wat ze omringt, als David: zijn beelden meten
hun dagelijksch leven aan de luimen van lucht en licht, en zelfs de portretten, die
naast dezen heerlijken ‘Doop’ zijn, deelen in den weemoed van zulken schoonen
avond, en zoo vol geheimenissen: Jan des Trompes, de Schenker, droefgeestige
man met jammer-oogen die laag-omwald zijn, en mistroostig zakken van mond en
wangen; en zijn
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zoontje, ziekelijk-wit en naïef kinderkopje, te eenre zij; - nu te andre: Elisabeth van
der Meersch, zijne eerste vrouw, vast-beraden en goed met haar zekeren blik en
den vasten dubbelen kin; en de lief-deftige, gehoorzame hoofdekens harer vier
meisjes: kinderportretjes slechts overtroffen door Hughe van der Goes, in zulke
tijden. Sluit men de luiken, dan weer de twee beeltenissen van Magdalena Cordier,
nieuwe gade van Jan des Trompes: domme, zonder kin, maar met veel rijker kleed
dan de eerste; en van haar nietig dochterken Cornelia; zoo ze zitten voor een
binnen-plaats met een wandel-gang, rustig als een gelukkigen wandel-avond, en
tegen-over eene Moeder Maagd, duister-rood tegen het streng-lijnig plooien-groen
van een behangsel: eenig schoon, wellicht, in de kunst onzer primitieve meesters;
het jeugdig en klassiek zuiver hoofdje en het zwaar haar deinend over de smalle
golving der schouders, heel maagdelijk-rank uit het lang kleed met rechte kreuken,
dat daalt in licht-glooiende schuinheid. En de gratie van arm en hand houdt het witte
kindeken, dat druiven biedt.
Deze laatste sierlijkheid, die verfijnend gaat met de jaren, en wier edelheid
herinnert, ook hierin, aan Hughe van der Goes, vindt top-punt harer uiting in de
‘Maria met de Maagden’ (124): herinnering aan den Meester van Gent niet alleen,
overigens, om deze eenvoudig-aesthetische reden, maar om groote gelijkenis van
enkele figuren, zoo, bepaaldelijk, David's Heilige Maagd naast Hugue's Heilige
Margaritha van den linker vleugel der ‘Aanbidding’: herinnering, misschien, aan de
Florentijnsche reis? Niet alleen, echter, om de
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gratie der teekening is dit hoog werk: de kleur is van verwonderlijke schoonheid en
diepte. Centraal, blauwgroen van der Lieve Vrouwe kleed op donker-rooden mantel,
en glijdend over blauwig-wit van engelengewaden, gaat ze, symmetrisch haast,
over de kleeren der Maagden; links over het gouden bruin en groen fluweel naar
rood brokaat, en rechts weer over fluweel dat groenend-blauw is naar brokaat ook
rood, helder. En te zeggen dan de devote liefde van gansch dit schilderij, en den
vromen ernst, ook op het gelaat van Gheeraert David die hier zijn eigen
mijmer-portret en dat zijner vrouw, positief, heeft geschilderd, grootsch door eenvoud;
terug-gevonden in de, nuchter-kleurige, meer decoratieve, maar stijlvol-geteekende
paneelen van dit drie-luik: ‘Sint Nikolaas, de Heilige Moeder Anna met Maria en
Jezus, en Sint Antonius van Padova’ (125), echter niet-gevoelig werk, en dat
voorwaar reeds spreekt van Italiaansche verzuchtingen, niet alleen om de amorini
die hier sieren den troon der Heilige Anna, maar wel degelijk om nieuw begrip van
plastiek en compositie. Wat dit werk bij het latere van David schikken moet, naar
we meenen.
o

Maar, om de innigheid, brengt N 128 ons terug naar den ‘doop van Christus’:
een dubbel-beeldje van de ‘Verkondiging’; niet de vér-bovenmenschelijke
verwezenlijkte droom van Memlinc, maar, harmonie van blauw en bruin, de koele
zoetheid van een binnen-kamer: en 't even-buigend hoofdje van Maria, lichtend wit
en vroom tegen blauw bed en bij blauw kleed, en zeer verwonderd luisterend naar
de ongewone woorden van een engel, die, lichter van kleur, heeft blauwe
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schaduwingen op de blankheid van zijn rok. De salutatie kreukt den rood-brokaten
mantel, waar voering is van wissel-kleurige zijde: groen en roze. En de groote
vleugelen hangen diaphaan in de verwe der kamer: wit-gedempt langs binnen, en,
langs buiten, smeltend bruin, zooals is het houten beschot: werkje van hooge
distinctie, en gevoel weêr sprekend uit samen-hang van atmospheer en personen.
o

Zeer kenmerkend deze eigenschap, hoewel bij andere bewerking getoond, in N
o

132, waar N 133 eene variante van is, deel uitmakend van eene reeks schilderijen
die in de werk-wijze overeen-stemmen, en door enkelen aan Gheeraert David ontzeid
1)
worden. Wij integendeel, zien er zeer-vroeg werk van den meester in, misschien
uit Holland nog - want bijzonderheden zijn hier uit de Haarlemsche school - en
behouden het hem op grond dier gevoeligheid voor lucht-speling, en na vergelijking
o

met werken als N 134, hem wél toegekend, en juist als schilderijen uit zijne jeugd,
o

o

en met de miniaturen van N 129 en van N 131.
Zeer verschillend echter, en licht tot twijfel aanleiding gevend, is hier,
ontegenzeggelijk, de manier van schilderen. Waar, in de meeste schilderijen, hangt
kleur die warm is en streelend, en deinend in zachte beschaduwingen; waar
behandeling massaal wordt, en breeder, zie men hier de kleur stroef, bijna hard, en
wel zelfs schaduw-loos, en de behandeling uiterst uitvoerig.

1)

Door G. Hulin, nl., die hier een ander, onbekend, Brugsch meester meent in te zien, of liever
nog: het gevolg van eene tijdelijke, Brugsche, manier.
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Maar men gedenke, eerst de jaren-afstand die beide groepen werken van elkander
scheidt, daarna de vaardigheid van den meester die de wijze van arbeiden stemt
naar 't onderwerp. Zien wij een zomerdag: de lucht is strak en winde-loos; alle adem
zwijgt, en niets zal roeren; dan kunt gij tellen de bladeren der boomen, door stilte
en gelijke klaarte; en de schaduwen zijn niet, tenzij wazig-licht: zoo schildert het
dan, hard in de kleur en scherp-stipt in de teekening, David, die weet dat, anders,
een avond eischt breedheid, en dat schemering vervaagt de lijn der dingen, en
hunne vormen.
o

Zoo is N 133 dan zomersch; gij hoort geen siddering; de lucht is vast rondom de
Heilige Moeder en 't Jezus-kind, die nauw bewegen zullen. Een pauw hurkt,
staart-lang, op een hek. Een reebok is stijf-staande, wijl eene hinde koelte drinkt uit
een beke. En er groeien, roerloos, lisch-bloem en leeuwen-tand en vele andere
bloemen. En eindeloos is de diep-doorschijnende rust die toont in eindelooze verten
bosschen en kasteelen.
o

Stil naar avond die hijgt, gaat de dag in N 132: zelfde Lieve Vrouwe-beeld, licht
schaduwig thans, en moeier, in de hangende omgeving van leliën en akeleiën,
viooltjes en myosotis.
Het dichtst naar bewerking komen twee miniaturen dit werk nabij, lief-gedane
o

dingetjes, verloren hier een beetje in schilderijen van ruimeren omvang; N 131:
‘Pinksteren-dag’ en Maria en de Apostelen hoofdhoog naar de Duif die neêrstrijkt;
o

en N 129: ‘Twee tafereelen uit het leven van Johannes Baptistus’, buitengemeen
delikaat in het landschappelijke, en die, bij de bewerking die zeer sterk den David
dezer eerste manier
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aanduidt, voor het eerst de invloed van Bouts, in type en groepeering, toont.
o

Wat tevens het geval is, en uitdrukkelijk, met N 134: twee luikjes die, weinig
expressief, toonen Sint Jan Baptistus en Sint Franciscus, en, misschien onder 't
eerste zijn in Brabant vervaardigd.
o

Maar vooral uit N 135, ‘Aanbidding der Koningen’ blijkt Bouts' invloed! Sedert
geruimen tijd aan David terug-geschonken, hangt het in het Museum van Brussel,
1)
waar het vandaan komt, nóg als zijnde van een ‘Onbekenden’. En dat men met
weêrzin dit paneel aan den schilder van den ‘Doop des Heilands’ toeschrijft,
verwondert niet: want men vindt hier noch de zachte kleur die schitterend is
geworden, noch lenige teekening die hard werd. Toch, anders, een schoon schilderij,
van vóor den tijd, zeker, der ‘Legende van Sisamnes’, die deze fouten omschiep in
kwaliteiten, zoo we vroeger zagen.
Ook in den ‘Heilige Hiëronymus die boete doet’ kan men nog wel Brabantsche
inwerking zien (172): conventioneel stukje, overigens, naar de wijze waar den Heilige
op afgebeeld is; maar zoo fijn van kleur en teêrmooi van expressie, dat het zoet
aandoet, te zien hoe lief die eigen-kastijding wordt bedreven.
En deze lief-stemmigheid van den braaf-vaderlijken Gheeraert David roert vooral
in een tafereelken van eenvoud en innige huiselijkheid: dát waarop Maria pap geeft
aan Jezusken (209); onecht stuk misschien

1)

Vroeger heette het een Johannes van Eyck te zijn; even later een Mabuse.
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(of schilderde de Meester, die plezier had bij dit werk en deze voorstelling, enkele
malen hetzelfde onderwerp? want varianten zijn er), maar zoo naïef-burgerlijk, en
tevens zoo nobel, dat men vergeet dofheid der kleur wel ongewoon en onvaste
behandeling, om alleen te monkelen bij het liefelijk treffen van zulk vertoonen: op
tafel het brood en den appel, en de bloemen op 't venster-kozijn, en 't jong Moederken
1)
dat aandringt, zacht, opdat het Kind ete.
Onmiddellijke kopie naar dit tafereel, we zouden zeggen haast: van David's hand,
o

is N 343, valschelijk aan Quinten Matsijs toegeschreven, en dat vertoont niet alleen
zelfde figuren, maar, in 't landschap, een zelfde burcht, werk van groote liefde
eveneens; en 't zou gaan lijken of David daar niet van scheiden kon.
Want het moet geweest zijn een man die diep beminnen kon, die geschilderd
heeft - laatste echt werk dat we van hem hier toonen mogen - dezen roerenden
‘Moeder-kus’ (218): op mooien veegen kop die de oogen even opent, de dalende
smartelijke en schromende kus der Vrouwe die Maagd bleef en leed de vlijmende
zwaarden der Moeder-liefde zonder éene Moeder-vreugd. De teêre handen zijn
schragend en moe; maar de vrees van scheiden staalt de dragende armen. En ze
zal slechts éen kus geven durven.
Die dit geschapen heeft was een diep-zinnig en gevoelig mensch; hij de harmonist
der ‘Maagd onder de Maagden’; de meester der atmospheer in den ‘Doop

1)

Wij vernemen door H. Hijmans dat dit vroeger een Memlinc werd genoemd.
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van Christus’: zeer groot schilder en de laatste onder de wezenlijke grooten; eerste
boven de kleinere meesters der ingetreden Brugsche decadentie.
Geen gilde-boek of lijst van schilders leert dat Gheeraert eene ‘school’ zal hebben
gevormd. Maar zijne knapheid, zijn faam en de hoeveelheid der bestellingen hadden
om hem heen geschaard eene rij mindere meesters, helpers meer dan leerlingen,
geen navolgers zelfs in eigen arbeid, maar die gaarne kregen deel in zijne
werkzaamheid, en beoogden de erfenis van eene winstgevende beroemdheid.
Enkelen zullen 't werk aanzetten dat hij volmaakt; meer, ook, schilderen ná zijne
tafereelen: want zijn naam was zóo in de monden, dat ieder, die 't vermocht, wel
iets van hem heeft willen hebben, was 't ook maar kopie door iemand die het
voor-recht had te mogen werken in zijn atelier.
Voorbeeld, hier aanwezig: een hoofd van dooden Christus (127), fragment uit
een ruimer tafereel, vermoedelijk, en, om de kleur en de uitdrukking, toegeschreven
aan David uit den schoonsten tijd; wondere en smartelijke teêrheid, verweekte
tragiek van beklagelijken en gruwelijken dood, oneindige droefheid van den bitteren
mond, en de nog open oogen onder doorkorven voorhoofd; - echt stuk, betwijfelen
o

wij niet, en te vergelijken bij N 218.
En nu vinden we er naast (126), grof, distinctie-loos en gemeen van teekening
die gebrekkig is en van kleur zeer hard, eene ‘kruis-afdoening’ waarin verwonderlijk,
het hoofd van den Gekruisigde is repliek, zorg-vuldige maar onvermogende, van
vorig stukje, ontegenzeglijk van andere hand: bleek nadoen door éen dier schilders
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uit David's werk-plaats, of die, gevestigd in Brugge, voor wie 't bestelde wrochten
1)
in dezes trant en naar dezes voorbeelden.
Wie hier te noemen? Want talrijk waren de kunstenaars die, naar 't meer gebeurt,
teerden op 't vele geld van 't onwerkzame patriciaat, en waaronder was, éerste na
David, de jongere Adriaen Ysenbrant, door Sanderus als ‘in vultibus humanis
delineandis egregius’ vermeld en geschetst, en die men, op grond van deductieve
vergelijking, éen vermoedt met den ‘Meester van de Maagd ter Zeven Weeën’;
eigenaardig schilder door meer dan éene hoedanigheid, waar enkele tafereelen
hier van ten toon werden gesteld.
Te vermelden aldus is hier eerst, diptuchon dat hem moest doopen, de twee
o

o

paneelen van N 178 en van N 179: het linkere, de Moeder Gods, groot, maar wat
gemaakt, van gratie-vollen wee-moed; hoofd neigend, en de fijne handen, samen
in schoon doorstrengelen, rustend in den schoot; droefheid van iemand die het toont
met mooi-zijnde gebaar; zeer merkbaar vooral, de bedoeling van den schilder, die
het aldus wilde, en versterkte den indruk door zwaar en duister gewaad om hoofd
en handen; - en, om de nis in

1)

G. Hulin meent hier een nieuwen meester te zien, dien hij noemt ‘le Maître du St-Sang’, wien
hij eene gansche reeks werken toeschrijft die hij ontneemt hier aan David, elders aan den
‘Maître de la Mort de la Vierge’ (Joost van Cleef). - Wij zullen hier noch bevestigen noch
tegenspreken: materialen van onderzoek ontbreken ons voor het oogenblik. Eén ding moeten
r

r

wij echter staande houden: dat n 127 van andere hand dan n 126 is, en wèl van David of
van zijne school.
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Renaissance-stijl waar ze zittend is, kleine tafereelen der Zeven Weeën, en klein
gemaald: Besnijdenis, Vlucht naar Egypte, en de verbazing van het terugvinden ten
Tempele, in 't midden der Wet-geleerden; dan Christus onder 't Kruis, de Goddelijke
dood, de Afname en de Begrafenis: dit alles fraai gedaan, en net, maar zonder
groote onderscheiding; lief eerder, en popperig.
Maar te rechtere, getuigenis van zijn kunnen en bevestiging van Sanderus'
schatten: portretten, zeer schoon en van schildering nieuw, van den schenker Joris
van de Velde, oud-raadsheer, oud-schepene en Burgemeester van Brugge waar
hij was proost der Heilig-Bloed-confrerije; van zijne vrouw Barbel Lemaire waarvan
geschreven staat dat ze ‘festo Dolorum Virginis Mariae multum affectata’ was,
devotie die ons dit twee-luik na den dood haars echtgenoots geschilderd, te danken
geeft; en van zijne kinderen: negen zonen waarvan drie niet meer levend zijn, en
dochteren acht waar vijf van stierven: wat wordt beduid door kruiskens. Zoodat hier
negen personen op goed geheugen af geconterfeit zijn, hetgeen de passielooze
strakheid uitlegt op het gelaat van den vader, die lijkt een dom mensch doende alsof
hij schrander was, in zijn kleed dat symbolischgestikt is met de tranerige
pelikane-geschiedenis en doorne-ranken en droppelen bloeds: gods-vruchtig en
offer-gereed; en op die der zonen die stijve maskers dragen van onverschillige
leelijkheid. Bevoorrecht de dochters die de gunst genoten er levender uit te zien,
en van de moeder, waardig: en de weduwe van den Burgemeester. Zeer lenig van
teekening en de verwe
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diep en doorschijnend (Ysenbrant liet niet na met glacis te werken) hoewel hier
zwart geworden, is de schildering op te merken, om 't feit dat deze meester onder
de eersten is die rekent op het spel van licht en schaduw. Italiaansch reeds, en zeer
opvallend, in vormen, keus, en gracieus groepeeren, is hij modern-impressionistisch,
niet langer omstandig-realistisch, in de behandeling: klaarte en donker geven, eer
dan dóorgevoerde teekening, gedaante aan en vorm; waarin hem David, niet
evenveel-durvend, den weg wees.
o

Om dit licht-spel over schoone kleur die glanst, is N 183, van zelfde hand
geschilderd en erkend, zeer aan te stippen: bij avond-lucht, de Heilige Moeder, op
rijk kussen van rood, blauw en goud en onder welvend baldakijn van schoon laken,
zij-zelve teederlijk mooi, biedend de borst aan 't Jezus-kindeken, is omringd van
den Schenker: treuriglijk-slappen man, verdrietig kniezer met oog en mond; zijne
vrouw die gebiedendscherp ziet uit kleine, erge oogen boven nijdig-vleugeligen neus
en den mond recht-lijnig; en zijne bolle gehoorzame kinderen: maar 't oudste meisje
zal op hare moeder lijken. En op een muurtje wandelt en wendt de mooie staart van
drie pauwen.
Bij dit echt paneel vergelijkend, ontnam men aan den - wáar verdwaalden? Mostaert een schilderij (daarna, en te recht om de gelijkenissen van typen en
techniek, meer andere), dat dezelfde Schenkers voorstelt en in nagenoeg zelfde
houding; de man met zelfde ringen en de vrouw met zelfden pater-noster, enkel
eenige jaren later geschilderd; met dit eenige verschil dat de man triestiger ziet, dat
de oudste zoon
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een schaperige Sint Jan is geworden, en daartoe is gevoegd eene
ganzerig-pretentieuze Heilige Colomba. En de kleur won nog in doorschijnende
distinctie, geholpen door verder-gedreven kunnen (180).
Door Waagen, en zeer verstandig, aan den schilder van dit stuk toegekend, dus
ook van den waarschijnlijken Ysenbrant, toonen eene reeks tafelen, kostbaar door
gevoelige behandeling en verfijnde zinnelijkheid om vrouwelijke bevallige gestalten,
dezelfde ronde sierlijkheid en teederheid: bekorende zachtheid in de
‘Maria-Magdalena ter woestijne’, een lieve heilige in 't doorschijnend klein-plooiïg
hemd en den diep-rooden mantel, luchtigjes biddende in haar schoon kerke-boek,
en wereldsch en bijna gracielijk wulpsch (182); strenger in de - minder expressieve
- ‘Lezende Maria-Magdalena’, zelfde model dat, in rood-en-groene kleeding, staat
áan tegen eene kast die de schale der reukwerken draagt, en leest uit een boek.
- Onder merkelijken invloed van Gheeraert David, zonderling echter in de compositie
en weinig uitdrukkelijk, tenzij door de houdingen: een werk uit vroegsten tijd
waarschijnlijk, zeer mooi van kleur, en het landschap eenvoudig als bij de ‘Boetende
o

Magdalena’ en veel minder uitvoerig dan bij den Meester van ‘Christus' doop’, is N
185: 't samen-staan van Andreas, Michaël en Franciscus om 't schande-hout. Maar
weêr eigener, hoewel ook een stuk uit Ysenbrant's jeugd (want het is oppervlakkiger
dan 't rijpe werk), is dit heel teeder gedaan figuurtje der Heilige Maagd in gezellig
landschap-
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1)

je van een hoeve en een ezel (212) ; en, stralend-persoonlijk, uit zijn glans-tijd, de
heilige Lukas (187): onbetwistbaar zelf-portret, auto-psychische studie prachtig klaar
in dezen helderen kop, de blik verstandig uit fiks-open oogen, de hard-willige neus
en de vaste, toeë lippen: mensch van groote schranderheid; merkwaardig, overigens,
bij dezen idealiseerenden verfijner, het realistische der beeltenis, gezien in de
niet-mooie dikkneukelige vingeren die een lief tafereelken houden van Maria met
het kind. - Slordiger gedaan, losser, en niet zoo mannelijk; gaande naar schilderijen
als de Magdalena's en niet eens diep als de ‘Lieve Vrouw met de Schenkers’ en de
repliek dier schenkers, maar bij traditie echt, is het ‘triptuchon der familie Wielant’
(184), sprekend vooral door fijn-melancholieke gelaten der zachte bescherm-heiligen,
en 't goedige in zijn domheid van wie het heeft besteld. Maar noch de ‘Voorstelling
in den Tempel’ van het midden-paneel, noch de geheele ordonnantie zijn zeer
buiten-gewoon.
Al even weinig, overigens, een nieuw drieluik, gezeid ‘van Pardo de Spinoza’
(195), wel zeer zacht geschilderd, en met smaak, maar zonder kracht van vinding,
en dat zelfs, in een figuur, herinnert, en ten stelligste, aan Memlinc: schade bij een
meester die waardig was van eere, daar hij bleek in velen deele nieuw, schoon en
2)
eigenaardig.

1)
2)

Dat, inderdaad, aan Joachim Patinir, zooals de heer Hulin doet, moet worden geweigerd. Wij
meenen vast hier werk van Ysenbrant te zien.
Wij durven niet zoo uitdrukkelijk als den heer G. Hulin voor de echtheid van dit drie-luik instaan
al komt ons de attributie aan Pucheel, in den ‘Catalogue officiel’ al even verdacht voor.
rs

Onbetwistbaar, de aangevoerde gelijkenissen tusschen de n
een Ysenbrant?...

r

195 en 93; maar is n 93 wel
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Zoo Waagen toeschreef aan Mostaert niet-te-vinden werken die toekomen aan den
vermoedelijken Ysenbrant, wien dan te schenken deze ‘Sibylla Persica’ (220), hem
zéker af te nemen: wat ziet ieder die oogen heeft, vergelijkend bij 't
1)
hierboven-getoonde? G. Hulin wijst, aanneemlijke verklaring, op den ‘Meester der
Deiparo Virgo’ van Antwerpen, en juiste opmerking, dat hier treffende
overeenkomsten zijn. Dezen Meester te noemen: Ambrosius Benson, is gewaagder;
- heeft hier overigens minder belang, waar alleen geldt te handelen, naar toeval van
den naam Mostaert hier uitgesproken en als onderteekenaar gezet, over een zeer
schoon stuk dat we houden te zijn van lateren datum, minstens 1530, om de doffere
en vrijere schildering en bekleuring, maar dat is van uitnemenden nobel-lijnigen stijl:
lange handen met vingeren als fijne spoelen; en, faalt uitdrukking, hier is zoo rijke
en sobere onderscheiding. Werk, in een woord, van hooge elegantie.
Of zou dan die Mostaert zijn - om met hem in eens af te handelen - de aardige en
zeer eigene ‘Maître d'Oultremont?’ Vermoeden verleidelijk, en bijna zekerheid aan
2)
te nemen. Want dezes werk is onbetwijfelbaar

1)
2)

Henry Hijmans verwerpt echter - en niet goed begrijpelijk - deze toewijzing niet gansch.
Gustaf Glück beweerde het reeds in 1896. Thans is het bij ons zekerheid, na de vergelijking
r

van n 270 met de photographie van eene ‘Aanbidding der Wijzen’ die vermoed wordt te zijn
r

van zijne hand in 't Museum te Amsterdam, en van n 340 met portretten, hem toegekend,
nl. in de Louvre en in 't Museum van Berlijn. De echtheid van het portret van Justus van
r

Bronckhorst, hoe schoon ook (223), schijnt ons eerder betwistbaar. Voor hetgeen n 338
aangaat, wij wagen geen uitspraak, al zouden we eerder naar toezegging neigen.
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uit de school van Haarlem; vele hoedanigheden die we zegden bij Dieric Bouts en
Geertgen van St-Jans: streng naturalisme van den eerste en van den tweede
o

distinctie der teekening, zijn hier in 't oog springend. Wat veel meer is: N 340, een
manneportret, den ‘Maître d'Oultremont’ toegeschreven en te recht, komt
verwonderlijk overeen met wat Carel van Mander vertelt van een eigen-portret van
Mostaert, niet zoozeer om de bijzonderheden (men merke op dat we niet beweren
1)
dít portret het beschrevene te zijn) dan om zelfde schikking in de samenstelling.
Men hoore: ‘Oock isser seer natuerlijck wel ghelijckende zijn eijghen conterfeijtsel,
van hem selfs, en schier 't leste van hem ghedaen, en is ghenoegh van vooren
hebbende de handen 't same, voor hem light een vijftigh oft Pater-noster, achter
comt een natuerlijck Landtschap: in de locht heeft hij ghemaeckt Christus als een
Richter sittende, en hij naeckt voor hem gheknielt: op d' een sijde is de Duyvel met
een langhe rolle, die hem beschuldight: ter ander sijde knielt den Engel die voor
hem bidt.’ - En men vergelijke: deze man zal zeker niet Jan Mostaert zijn geweest,
te jong voor zeer laat portret van iemand die ‘in goeden en vollen ouderdom’ stierf,
't schilderen overigens van vroeger dan de jaren

1)

H. Hijmans, die hier het door van Mander beschreven eigen-portret meent te zien, vergist
zich blijkbaar, en heeft niet goed den tekst gelezen.
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1550, laatste van den Meester; en 't wapen niet dat der Mostaert's, dat droeg ‘dry
gulden Sweerdheften in een roodt veldt’; mogelijk zelfs de gissing van J.Th. de
Raadt dat dit de beeltenis is van Claude de Pontailler; - maar de houding van dezen
mageren man met triestig-dunne lippen en ernstig-starende oogen; zijne perelgrijze
handschoenen die, op het kussen, houden 't beschreven pater-noster; de verschijning
is analoog in den hemel vol lief-teêre engelkens: 't ‘natuerlijck Landtschap’ slechts
gedeeltelijk vervangen door 't weelderig kasteel ter linker zijde, waar, bewegend,
veel menschen zijn: formule al zeer merkwaardig van overeenstemming, sterk
argument voor wie meent thans echt werk van Mostaert te mogen zien. Werk zeer
stijl-vol, daarbij, scherp-natuurgetrouw als bij overige Haarlemmers, en zeer
persoonlijk de kleur.
Die, echter, in 't andere hier-zijnde gewrocht van den ‘Maître d'Oultremont’ zeer
hard wordt: het triptuchon dat als typisch gewrocht geldt, behoorende vroeger aan
den graaf d'Oultremont de Warfusée, en voorstelt, te vóor-zijde en in 't midden: ‘de
Graflegging’, rechts ‘de Kroning met de Doornen’, links, het ‘Ecce Homo’, en te
achter-zij, op vleugelen, ‘de Vracht des Kruisen’ en 't portret van den schenker,
Albrecht van Adrichem (270): sterk-omlijnde teekening, schildering onharmonieus;
en zoo evenwicht hier schoon is in de ordonnancie, deze is meer decoratief dan
gevoelig: arbeid te noemen van iemand die, in zulke onderwerpen, was reeds, en
verregaande, een decadent, wien Italië niets zou leeren, dan aanwenden van nieuwe
architectuur, - hoewel blijvend, als steeds zal zijn, verwonderlijk conterfeiter.
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Want deze tijden, bloed-arm, eischen nieuwe bronnen der inspiratie: omwentelingen
zijn in de geesten en in de harten. En wie uitwijkt zal hebben meesten kans te leveren
schoonste en rijkste werk. Zoo de schilder die Franz Wickhoff heeft gedoopt als
‘Meister der weiblichen Halbfiguren’, Vlaming naar Frankrijk gereisd, zal hebben
gevonden aan het hof van Frans I nieuwe verleidende schoonheid en tengere gratie
die schromend zijn vlaamsch penseel met vlijing heeft gegeven. En hij schildert,
met streelende liefde om dit nieuwe mooi, vrouwen die hij hier ziet, en zijn adellijk
meer dan edelvrouwen uit zijn land, en hebben beangstigend-fraaië manieren van
kijken en spreken, en bezigheden die licht zijn en lief: spelen muziek, zingen, en
schrijven wel zoete minne-briefjes.
Zoo hij ze heeft gemaald in twee tafereelkens hier: 't eerste (263), dat verbeeldt
een concert van stemmen en instrumenten, waar speelt een jonge vrouw op een
fluit, de andere eene luit in de handen, en een derde die zingt dit zoet liedje van
Clément Marot:
Joissance vous donneray
Mon amy et vous mèneray
Où prétens votre espérance.
Vivante ne vous laisseray
Encore quand mort seray
Si vous aray en souvenance;

dat staat in een muziek-boek waarin ze kijken met schoone neiging der hoofden.
Delikaat en lichtend schilderijtje, door stralend wit der rozig-omwaasde gelaten,
midden gedempt groen en blauw en donkerend rood van de gewaden en 't glijdend
bruin van het beschot.
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Stiller en inniger van licht, dat komt door blauwe ruiten glanzen in de innigheid der
kamer, waar ademt het rustig gevoel van eene vrouw die schrijvend is, zoo schijnt
me échter te zijn van intiem leven, en, durf ik zeggen, meer Vlaamsch, het tafereel
o

van N 265.
o

Niet nochtans in de mate van N 264, wat ligt, zeker, aan 't landschap waar de
ezel is van Sint Jozef, bij dezen ‘vlucht naar Egypte’, dat wordt een goed dorp met
boeren-huizen en 't noodige kasteel, en soldaten van Herodes die naderen. Maar
de Familie heeft allen tijd: en Maria zit rustig neêr op haar rijk-rooden mantel, en 't
Kindeke zal de peer profiteeren uit het mandeken van zijn Vader Jozef: zeer
blij-gevoelig werk, en haast zoo mooi als 't vierde tafereel dat ons hier van den
Meester tot onze vreugde wordt geboden: weêr ‘rust in Egypte’ (266), en thans zal
Jezuken zuigen. Het is zachte namiddag over een land dat ligt bezijden een lange,
glooiende, rechte laan vol van de schoonste boomen. En dit schilderij is
werkelijk-compleet: verwonderlijke diepe en gedistingueerde kleur, en lijnen om
vormen van groote edelheid, gewrocht van een mensch vol glimlachende teederheid
en beschaafdheid, maar tevens van grondige kunde; een artiest met groote voorliefde
om bepaalde typen en bepaalde kleuren: miek oogen ros en fel-roode lippen, en,
steeds, vleesch dat peerlemoerig was; een italianisant wél, maar met eigen-gebleven
persoonlijkheid; geen slaafsch navolger, maar iemand die geleerde lessen omschiep
tot eigen kunst.
Hem naast-staande, de dolle en fijne Mabuse, wiens gril en zin op avonturen, wezende, zoo van Mander
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verhaalt, ‘heel slordigh en van onghereghelden leven’, - dreef, in 't gevolg van Philips
van Burgondië, naar Italië: de openbaring van hoe men moest werken ‘naar de
rechte wijze van te ordinere, en te maken Historien vol naeckte beelden, en alderleij
Poeterijen’; voortaan ideaal, dat hij meêleidt op de verdere reizen, naar Middelburg
waar hij het overmaakt aan Jan Scoorl en aan Lambrecht Lombard, naar Antwerpen
waar hem zeker heeft gekend Quinten Matsijs, en nageleerd.
En toch behoudt deze Jannijn Gossaert, taaië walenaard, wat steeds de
Vlaamsche primitieven kenmerkt: de zorgvuldige en uitvoerige werk-wijze; - de
breedheid zijner architectonische visie, de zwier zijner figuren, sluiten niet uit dat hij
geduldig schildert, en zoo fijn als hij vermag; en blijft, wat van Mander wel een beetje
verwondert, ‘gheschickt, suyver, net, en verduldigh in zijn constighe handelinghe
oft wercken, als oyt Constenaer mocht wezen’: streng zelf-beheerschen van dezen
losbandigen man die verblijf vond in een gevangenis; maar was een schilder, wist
het, en ernstig was als hij zijn werk ging doen.
Maar speelsch-blijde, - teedere en gevoelige natuur steeds, die leidde de
vaardig-lichte en subtiele hand - wordt zijn werk nooit innig godsdienstig; hij heeft
gezien de schoonheid in menschelijke gelaten en gaat ze niet zoeken in diep geloof;
zijne kunst is wereldsch; zijn slanke sierlijkheid wordt heidensch; hij zal de vormen
kíezen. En vindt hij ze schoon, hij maalt ze met onuitputtelijke liefde, heeft de teêrste
kleuren, lijnen die plooien om lippen en hals; hij ademt van hun adem, hij maakt zijn
ziel naar hunne schoonheid, en de ziel
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zal aan de gereede hand gebieden.
Zoo in het verwonderlijk portret van Isabella van Burgondië, zuster van Keizer
Karel (221): beeld van het meisje dat eene vrouw gaat worden; het dartele
kerse-mondje wordt wak in zijne gladde vleezigheid, en kinderlijk groote
amandel-oogen, onder den langen boog der fluweelige wimpers, krijgen
droom-verstrooide blikken; maar geen hand strijkt weg van welvend voorhoofd de
lichte krullen van 't amber-blonde haar; en mollig is, rondmooi geteekend, het willend
kinnetje. En de doorschijnende, schelpige beschaduwing van dit melk-rozig vleesch,
en 't leggen der klein-slanke handjes om een reuk-vat; en de somptueuze eenvoud
van 't wit plooien-kleed om dit ronde meisjeslichaampje: beeldeken dat hij wél deed
te maken eene Maria Magdalena, als het is van opperste gratie, volledigste
schoonheid, en onschuld zonder éen verlangen dan heel ver en argeloos-heimzinnig.
Een schilderij tevens dat hem toont, naast Italiaansch-ontwikkeld, te behooren
nog steeds tot de kunst van Vlaanderen, en dat te stellen is, bijvoorbeeld, maar niet
zoo streng-klassiek meer, naast den Memlinc van het ‘Jongelings-portret’ uit de
verzameling Salting (77).
- Gaven die ge zult weêrvinden, opnieuw zeer Vlaamsch, in de beeltenis van
1)
Philips van Burgondië (161) : Gossaert's patroon, die hem meêvoerde naar Italië,
en zijn Italiaanschen smaak deelde; was overigens

1)

Wij meenen wèl hier voor een portret van Philips van Burgondië te staan, liever dan voor dat
van Floris van Egmond zooals door enkelen wordt beweerd. Het portret des hertogen te Berlijn
is bepaald verkeerdelijk genoemd.
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zijn begunstiger, liet hem waarschijnlijk 't bovengemeld portret van Isabella maken
dat hij het bieden kon aan haar verloofden: Christian van Denemarken, vóor hij ze
hem als vrouw zou brengen; nam hem meê naar Utrecht toen hij daar bisschop
werd, - en liet zich voorloopig hier schilderen in Italiaansche kleedij - wie weet?
misschien gedurende zijn verblijf over de Alpen; wat werd een statig portret van
deze staal-blauwe oogen, dien langen beenderigen neus, dien rechten mond, in
kleuren van geel-bruin-groene warmte, en groote nobelheid.
Gij zult ze ontmoeten, losser, maar met kalme, bewuste zekerte van behandeling:
moderner en breeder gedaan, maar angstig natuurgetrouw, in het hoofd van een
Sint-Donatiaan (370), die houdt zijn wiel met de brandende kaarsen:
grootsch-eenvoudig in eene teekening die ongewoon laat spreken 't karakter van
dezen Prins der kerk: autoriteit in zakkenden mond, volontaire kin die duikt in de
vetplooien, en oogen rustig en vasten blik die weet te zullen worden gehoorzaamd.
Zagen wij hier den Vláming Gossaert: een ander paneelken toont, grappig bijna,
den Italiaan die hij wilde worden: een Hercules die gaarne Antheus van de trappen
kreeg op vrij-onzachte manier, en toont bolle spieren, en eene bedenkelijke anatomie.
Zoodat hier weêr hoofdzakelijk lof verdient oer-landsche hoedanigheid der kloeke
en willekeurige, door-schijnende en vaste kleur (225).
Maar bepaaldelijk, en naar den geest, Zuidersch is deze ‘Lieve Vrouw met het
1)
Kind’ (330); lang-

1)

De heer Friedlander, aangehaald door G. Hulin, ziet hier een van Orley. Wij aarzelen: de
gratie van Mabuse is ons hier te duidelijk, - reden van zuiver-aesthetischen aard, wel is waar...
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gezocht, zeer gekozen type der Madonna-geworden Moeder-Gods; en aaiënde
schildering van glijdende schaduwingen over ivorig en peerlemoerig vleesch tegen
duister-rijken grond: niet grootsch wel, of zeer edel, maar zuiverlijk lief.
o

Echter zal N 191 het meest den stempel dragen van het Italiaansch visioen, niet
alleen, hier, om ordonnancie en teekening, maar, hoofdzakelijk, om de schouwplaats
waar deze ‘Aanbidding der drie koningen’ wordt vertoond: buitengewoon
weelderig-barokke Italiaansche bouw-werken die verblindden dezen man uit het
Noorden; en 't ornaat der wijzen in stemming gebracht van zulken rijkdom:
karbonkelige juweelen die blinken zeer barbaarsch; en uitdrukking op de gelaten
maar geofferd aan 't behandelen, precies, net, en met hardnekkigheid, van al dit
pralen; - wij herhalen: werk minder onder invloed van Italiaansche schilders dan
van de Italiaansche natuur en van Italiaansch leven bij een man die toch wel Vlaming
2)
bleef.
Niet alleen een bezoeker van het Zuiden wiens schildervaardigheid hier schoone
exempelen vond, maar een leerling, en een goede, van Raphaël Santi, zeer
toegelegd op ernstig navolgen en bestudeeren van procédé en geest - maar wie
zal den taaien nationalen aard dooden

2)

o

Met opzet spraken wij niet over N 192: ‘de Heilige Catharina met de philosophen’; het toe
te schrijven aan Mabuse vonden wij te gewaagd: men herinnere zich de kleur.
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bij iemand wiens jeugd is gevoed geworden door de diepe dramatiek van een Rogier
van der Weyden? - partijdig en hardnekkig vernietiger van het vaderlandsche dat
in hem blijft woelen, en hooge, ijverige lover van 't vreemde dat hij alleen in 't
bezinnen zal bereiken en in de uitvoering nooit: zoo is Bernardt van Orley, man
zonder veel natuurlijke gave maar een geduldig en geleerd werker, de eigenlijke
eerste die naar Vlaanderen zal brengen, vooringenomen en onwrikbaar, wat zijn
voortvarendheid heeft geleerd van de Italiaansche Renaissance. En zoo zal ons
naderen, veel-tallig en goed in 't zicht, het bent der verkorte houdingen; zwier draait
om de gewrongen heupen in de wapper-lijnen van gewaden die draperieën worden;
gebaren zonder innigheid zeggen gevoelens zonder grond; en spieren zijn waar ze
beter weg bleven. Waar dan hars-achtige kleur geen mooiheid bij zal voegen, noch
distinctie de gemeenheid van vele, zeer gezochte aangezichten... Zoek niet te lang
de voorbeelden: in de ‘dood der Heilige Maagd’ (163) - merkwaardig noch door
vaakvalsche teekening noch door de grijzige verwe, maar waaruit spreekt de zucht
om groot-te-willen-doen, is dat reeds duidelijk; meer echter nog in de twee
bombastische paneelen, die toonen de ‘Doornen Kroning’ en het ‘Kruisdragen’ met
goede theater-figuratie (279 en 280), wier stroopige kleur, noch wringen van vormen
1)
roeren kunnen.

1)

Wij meenen, al spreekt men het tegen, de attributie aan van Orley te mogen behouden, na
vergelijking met het Brusselsch drie-luik.
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Maar grootsch is hier een klein tafereelken, een glorieus portretje van Keizer Karel
te paarde, waar echte weidschheid is bereikt in houding en staatsie van schoon wit
paard en vederbossen, de rechte overwinnende Keizer die mooi-stijf rijdt over 't
genade-jammerend lijf van een smeekenden en niet-verhoorden Turk, en zeer rijken
triumph-boog: maar kinderlijk naïef in de vleierij van zulke voorstelling (164). Portret,
1)
overigens, hoe weinig-gedaan ook, zeer uitdrukkelijktrotsch en karakter-diep.
Want deze vervreemde Vlamingen blijven realistische portretschilders: de Italianen
hebben geen vat op hun onaantastelijke erfenis. Zoo het toont hier Van Orley in een
goed conterfeitsel van zijne beschermvrouw, de zeer voldane Margaretha van
Oostenrijk in haar rozig, malsch-mollig, slap-rond vleesch; gelaat van tevreden
domheid met anemiek-dikke lippen van een mond te klein, een lage vleesch-kin die
hangt, en de bleeke blikken, gespleten in de lange dikke oog-leden: magnifiek van
kundige oprechtheid; immediaat terugkeeren naar vroeger, toen zulk werk mieken
2)
de schoone en zuivere primitieven (224). En schoon bewijs, voorzeker, dat de
teekenen van ras-eigenheid niet totaal sterven onder drang van vreemde opleiding.
Waar deze Brabanders vernieuwing zochten voor oud

1)
2)

Friedlander schrijft het Cornelis Engelbrechtsen toe. Wij kunnen niet controleeren. H. Hijmans
neemt het bepaald van Orley af.
Geen enkel kunst-kenner behoudt nog, met de ‘Catalogue officiel’, dit portret aan Mabuse.
Deze was steeds fantaisistisch. Zulk werk is te streng voor zijne natuur.
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gevoelde kunst, leefde Brugge uit in koppige traditie, onwerkelijk gedroom en seniel
archaïseeren. Niet dat geen adem der Renaissance tot hier mocht komen: zij vond
er een meester die blijde de jongere schoonheid aannam, en was Jan Provost; maar
't italianiseeren verleidt den metselaar Blondeel tot zijn holle Mantegna-architecturen;
de Claeyssen hechten star, en tot in de zeventiende eeuw, aan overlevering die
was als eene mummie goed gebalsemd; de Pourbussen, na aarzelingen, vinden
redding slechts bij de Antwerpsche post-romanisanten, die een Jordaens, en wat
volgt, gaan voorbereiden. En noch het buikig-bombastische, schitter-gulden
verschijnsel Lanceloot Blondeel; noch de Claeyssen (hier, overigens, kwalijk
vertegenwoordigd); noch Pourbus, vader en zonen, te ver reeds, in hun goed werk,
van den tijd die ons hier bezig houdt, vergelden de moeite dat we ze bespreken
zullen, evenzeer als een enkel paneelken dat we hier zien toegeschreven aan
Mabuse en dat is waarschijnlijk van den delikaten Bergenaar Jan Provost, wien de
1)
Heer G. Hulin, met kunde en smaak, eene persoonlijkheid hergeven heeft : stelt
voor den Heiligen Franciscus die de wereld verlaat, en is vol teederheid (150). Van
zeer groot-gevoelend en zeer bedreven meester is het naakte figuurtje van den
Heilige: tenger jongelings-lichaampje van vorm en sobere belijning zeer elegant,
en verre reeds van

1)

Namelijk in het tijdschrift: ‘Kunst en Leven’ (L'Art et la Vie), vijfde aflevering, eersten jaargang.
Wij prijzen de eruditie des heeren G. Hulin hoog, maar kunnen hem niet steeds volgen, waar
hij Provost werken toekent die, aesthetisch, elkander antinomisch zijn.

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 4. Beschouwingen over literatuur en kunst

110
zuiver-primitief werk; gelaat van schoone melancholie en groote gelaten opoffering.
De omstanders in mooie en breede draperijen, geen overdreven besiering, en de
behandeling niet klein. Een schoon tafereel vol nobelheid, en zeer nieuw begrip der
bewerking, om schaduw en licht, en rondere molligheid der teekening.
Wat men ziet vooral in de drie aanwezige ‘laatste oordeelen’ (167, 168, 169)
kenmerkend, minder om betwijfelbare tragiek en gering-sprekende samenstelling,
dan om de wijze waarop hier het naakte geschilderd is, vooral het vrouwelijke.
Verlaten, de opvattingen van van Eyck en Memlinc, en de vormen ronder
geworden. Heeft de kleedij, veranderd, aan 't lichaam betere en juistere verhoudingen
laten terugkrijgen? Belette ze niet langer de ontwikkeling der borst; beneep ze niet
meer en al te zeer het midden? Want hier is belangrijk, op te merken hoe breed en
hoe natuur-getrouw de onbevangen Provost omgaan zal met de lichamen, ze
delikaat, maar naar renaissante wijze, zeer persoonlijk schilderen zal.
Zoodat deze Waal alleen ophoudt - want noch Albert noch Jacob Cornelis zijn
hier schoon genoeg, dat ze daartoe helpen zouden - de eer van eene school,
waarvan de luister overging, sinds ruimen tijd, met de handels-macht van Brugge,
op de stad die deze macht had geërfd: Antwerpen; daar het is waar dat kunst niet
gedijen kan dan waar arbeidt een levend volk.
Hier is, overigens, en heerscht de vrijheid der geesten, waar geen streng geloof de
zielen praamt. Benepen, enger, en traditioneeler was Vlaanderen, dan het Brabant
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waar gingen ontstaan de woelingen van het geweten dat wilde toch een zekerheid
thans, na lang knagen reeds van scepticisme, 't Geloof zou ontstijgen de harten:
de hoofden wilden eene wisheid. 't Berustend betrouwen in God had geweken voor
wijze menschelijke zelf-bewustheid; 't sentimenteele mooi-vinden van wat werd
godsdiensterij, het aesthetische van het katholicisme mocht enkelen hebben
behouden in eene overlevering: het gauw-sarrend twijfelen van anderen zou deze
weldra weren voor kloeke wereldsche werkelijkheid; men begreep nog het
dramatische, dat niet goddelijk was, der Christus-legende: maar de Moeder-Maagd
was nog schoon alleen als Vrouw. En liever dan ook schilderen, voor deze
handelaren, paneelen waar ze zich in terug-vonden achter toon-banken en met veel
geld, dan diep-gevoeld te malen een God, die jammerlijk was gestorven in hunne
zielen.
Reeds vroeger had het scepticisme een groot kunstenaar aangetast, en
Hiëronymus Bosch van Aken had gekleed in grijnzende drolligheid het gevreesde
ongeloof dat bij hem knagend was. Zijne hei-visioenen, karikaturaal, worden tragisch;
de monsters die hier om-zwieren en kruipen zijn de vrees van iemand die beangst
is om den laatsten Vaart. Hij waant zich slecht, omdat geen goddelijk betrouwen
van hem kan weren de roode droomen van zijn verlangen; en niet om vreugde staat
hier wit en vleezig, stralend in gloeiënde duisternis, deze naakte Proserpina op de
tentatie van Antonius: schrik zijner nachten die woelen in de gevreesde genuchten
zijner zinnelijkheid... Want, zoo niet aldus, hoe te verklaren het wondere werk van
dezen ongewonen
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kunstenaar? Uitgelegd, zoo men dit als dusdanig aan mag zien, door dat mager,
bleek gelaat met staar-oogen: zijn portret, waaronder Lampsonius mocht schrijven:
‘Quid sibi vult, Hieronyme Boschi,
Ille oculus tuus attonitus? quid
Pallor in ore?’

Schoone werken zijn hier ten bewijze van wat een schilder was deze man des
o

Schriks. Zoo N 285: voortslepen van Jezus naar het Oord der Schande;
meewarigheid van den schoonen bleeken kop van Christus, tusschen de groene,
grijze, helle-kleurige tronies van het smoelig rakalje met hunne brokkel-tanden:
gezichten van afschuw die gillen om eigen vrees te overschreeuwen, en wier brutale
verwoede oogen zeggen hun machtelooze haat voor 't Goddelijke dat ze voelen,
en klopt in hunne borst als een ongewenschten hamer; - o marteling van ongeloof
dat zich klampt aan dit afbeeldsel van eigen verachting als aan den reddenden
spiegel; karikatuur tot het vreeselijke toe, van dit slechte; karikatuur niet alleen in
de teekening, maar tot zelfs in de kleur.
o

Zoo 't ook is in N 137, een ‘Ecce homo’, waar Jezus, bloed-bedroppeld tot op de
teenen, piteus en gansch bejammerlijk, bespottelijk is voor dikke buiken van leelijken
Herodes en anderen, waaronder een priester.
Maar 't verschrikkelijke is in de boven-genoemde ‘Verzoeking van Sint Antonius’
(287): de vieze gedrochten van alle ondeugden, om dit schoon naakt lijf, deze
opperste Zonde die 't opperste Genucht is, scherp-blank verlokkend rozig-blank
voor den wringenden Heilige die deze passie doorstaat, de gruwelijkste: marteling
van het vleesch door het vleesch.
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Het Vleesch: zie hoe het bralt in dit tafereel dat is geheimzinnig als arkanen van
een monstrueuzen godsdienst (289): om een ronden water-kom waar blanke en
zwarte vrouwen in baden, rijden op allerlei dieren, mannen naakt, dragend vogelen,
over-groote vruchten, en vreemd spooksel. En verder schuilen paren onder glazen
stolpen, kristallen bollen zijn hun liefdebed, of half-open mossel-schelpen: vervaarlijk
schouwspel, aangrijpend en monstrueus; want niets dat hier begrijpelijk is, dan door
gevreesd vermoeden.
o

Duidelijk en even-schrikkelijk is ‘'t Laatste Oordeel’ van N 288: werk van zeer
oprechte angsten: want érnstig is deze lijdende man die jong stierf, en een van vele
folteringen.
- Want men vergelijke werk van een volgeling die vaak was een na-schilder: Jan
1)
Mandijn, waar veel klaarder is de grappige bedoeling dat hij de menschen
licht-geloovig, schrik aanjagen wil. Wat wordt gezien in een ‘Hellegang’ (286): de
burcht der helle blaakt in zwarte solfer-luchten; Christus met het hoog kruis, gaat
bangelijk naar de ophaalbrug toe, waar hunkerend hem roepen de gedoemden; en ge begrijpt dat het een sprookje is om verstandige lui eens aardig te doen lachen.
Gezond, evenwichtig, en geest der middel-maat, goed burger naast goed schilder,
man niet van den droom maar spiegel der werkelijkheid meer en meer, schooner

1)

r

N 286 is zéker niet van Bosch. Jan Mandijn is de beste naam, die men hier zeggen kan.
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dan als hij wil zijn toorts van het gevoel; afbeelder van zijn tijd vooral: van geloof
alleen nog de dramatiek en het lieve, zonder onder-grond van onwrikbare echtheid;
gevat meer op de onaantastelijke wezenlijkheid van geld-handel en goed
leven-van-alle-dagen; idealist door zijn wil en realist door zijne voor-liefde; hersenen
zonder boven-aardsche bekommeringen, maar aardsche lusten niet vijandig: zoo
opent, knap, blij en zeer werk-zaam, Quinten Matsijs de schilder-school te Antwerpen.
Zeer dubbel, zijn werk - hier overigens, niet goed vertegenwoordigd, - dat,
evenwijdig loopend, toont wat hij godsdienstig was in Heilige Maagden die het halen
bij die van Jannijn Gossaert, en, te andere zijde, de licht genaakbare schoonheid
van wegende wisselaars, schartende schacheraars, en vrouwen van slecht leven
die vele waren, en nog zijn, in die stad.
Komend - men merke op! - van Leuven, plaats waar bleven, te dien tijde, de
schilderijen van Dieric Bouts: goed voorbeeld, wiens duidelijke, hoewel
onrechtstreeksche invloed spreekt uit talrijke Christus-koppen, schoon-gemaald
maar óf onuitdrukkelijk, óf tranerig-al-te-zeer, gemeen van droefheid in de
o

o

o

1)

Ecce-Homo's van N 238, N 239 en N 248; - naar Antwerpen, waar het kan zijn
dat Gheeraert David heeft verbleven (om niet te spreken van Mabuse die jonger
was), die hem kon toonen de zachtheid zijner Maagden, en leeren de geheimen
van het licht; - zal hij uitdrukken, volledigst, zijne eigenheid, als de ziel

1)

Welke, hiervan, zijn aan Aelbrecht Bouts terug te schenken?
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der stad-zelve in hem zal zijn gedrongen, en hem maken zal de hoogste en
liefderijkste uiting dier ziel in 't portret van schatting-heffende ambtenaren,
geld-tellende bankiers en groot-dignitarissen der bralle moeder-kerk.
Gezeid reeds de Christus-koppen, vermoedelijk van Leuvenschen tijd, en die
bewijzen, door 't gekozen type, - dunne snor, lage baard en ver van elkander staande
o

oogen - dat N 373: een zegenende Jezus, wel aan dezelfde hand mag worden
o

toegeschreven (wat werd betwist), zegt, gemoedelijk, delikaat en smakelijk, N 371
de duidelijke inwerking van Davidiaanschen geest: gevoel gegeven door atmospheer
om eenvoudige en teedere lijnen, in dit beeld ten halven lijve, van St-Jan die, tegen
stil landschap aan, maakt, door zijn zegening, dat een draak verlaat eene drinkschaal,
en van de Heilige Agnete, Maagd, waar aanleunt een schoon lammeken, en zij
rijk-rooden tegen den avond die zilvert in de wateren van eene rivier.
o

En deze invloed ook, intenser en met meer wil, in N 372: te rond, een weinig,
van teekening, eene niet veel beduidende, zacht-sentimenteele Lieve-Vrouw, maar
het landschap op den achtergrond is uitermate schoon, toonend blauw-groene
bergen duisterend op geel-groene lucht, die, dieper en heller, weêrkaatst in
zwart-overbrugd water.
Vrijer, eigener, vermoedelijk van lateren tijd want Italiaanscher (ik denk aan een
o

geforceerden Mabuse) is N 278: bewijs, meer van zoeken naar gevoelige uitdrukking
dan van persoonlijk-innig gevoel; anders is deze Heilige Maagd, om de teekening,
eene der meest aristocratische, meest verfijnde van Meester Quinten; -
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maar het landschap is éen-kleurig en stemming-loos, moge ook de hemel vol heerlijke
wolken zijn.
Veel dichter bij het Leven, het alledaagsche leven, de expressie-volheid van een
jonge Moeder en een Kind dat ál zijn gespannen aandacht wijdt aan het boek dat
o

het aan 't spellen is, toont ons N 21 - hem teruggeschonken door Waagen - een
Matsijs naar eigen aard; zeer schoon schilderij: de Maagd in stemmig-rijk kleed met
bont-werk en de weelde van haar dat, glooiend, bruin is als kastanjes, houdt den
Bijbel waar het bolle Jezusken, vlijtig met rimpelig voorhoofd over drukke oogen en
de lipjes vooruit, lezend meê bezig is. En ze zijn in eene kamer, waar geschilderde
venster-ramen toonen Barbara en Catharina.
- Maar dat leven moet ge zien, gevat als een wonder in de lijst van dit schitterend
o

portret, in N 190: de sprekende beeltenis, op kalm landschap, van een recht,
schrander-blikkend kanunnik, die zijn waardigheid stelt ten toon in boek en bril van
zijne hand gehouden, de oppermacht van zijne zware koor-pels, de trots van zijn
kleed, zijn roket en 't baret dat op zijn hoofd blijft: zelf-bewuste en onvermurwbare
eigen-waarde, hier zonder overdrijving meesterlijk-matig, en met diepe en machtige
kunst gemaald.
Verwonderend zelfs bij een meester, die gaarne toegaf aan versterken der
gelaatstrekken, wiens oog te goed kenmerkende bijzonderheden zag en er te zeer
plezier om had, dat zijn hand die niet, wat al te bepaaldelijk, uitdrukken zou.
Zoo is 't gesteld met dit zeer schoon portret, bruinend op ivoor-witten grond, breed
vleezend in plooien; vet

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 4. Beschouwingen over literatuur en kunst

117
gelaat dat ligt met lagen, en waar psychologische diepte der vroegere meesters
samengaat met een vrijheid en frischheid der behandeling die de latere school
voorbereidt: beeltenis, naar Henri Hijmans meent, van Cosimo da Medici (351), die
moet zijn geweest - onder zware muts van haar zoo spreekt dit aangezicht - een
wreede wulpschaard, en een man die, zeer autoritair, vleeschelijk toegevend was
zijner dikke wellustigheid, uitgedrukt met onnavolgbaar accent.
Gij vindt het terug, veel sterker en ditmaal met beredeneerd overdrijven der
expressie-lijnen, in de - anders minder mooi geschilderde en lossere (wellicht
onechte) - koppen dier twee kwezelig-devote grijsaards: een schilderij dat zijn faam
niet verhoogen zal (382) - zoo ook, om beters te noemen, en uit den tijd van zijn
schoonste zekerheid, in deze ‘boeleerster met een gierigaard’ (359): symboliek stuk,
haast, en niet alleen om het geil-zinnelijke van 't Antwerpsche volks-karakter dat
hier luidt uit kin en neus van dezen oude die gretig is naar vrouw maar gretig is,
tevens, naar geld; maar om de les van den Duivel die, achter 't koppel aan, bij hun
scharrelen wegloopt met de beurze, en grijns-lacht met zijn uitgestoken tong, - want
de Duivel alleen zal hebben profijt van dezen handel in lichamen en in goud...
- Aldus stelden we ons het leven van Meester Quinten voor, dat hij, groeiend uit
het geloofs-leven dat in zijn tijd alleen anekdotische beteekenis nog had, ging staan
- want hij was onder dezen die met voorkeur vasten grond onder hun voeten
wenschen - in de eenige werkelijkheid waar zijn geest voor vatbaar was: het
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dagelijksch leven van wat in Antwerpen heerschte, de macht van weerdijen en van
lichte vrouwen.
De kunst, in Brugge aristocratisch en behoudend, wordt in Antwerpen, eenmaal
zelfstandig (want de Brabantsche uiting van vroeger sloot zich bij de Brugsche aan)
en aldaar het brandpunt vindend, burgerlijk en wentelend naar de uiterste polen.
Distinctie ontaardt in gemaaktheid, sterft uit in bombastische of smachtende
dramatiek, laat plaats voor plat - bij de heel groote satyrisch - maar zeer levend
realisme dat geen driften uitsluit, en niet, of zelden, pessimistisch wordt. De
schilder-kunst wordt demokratisch: en allereerst zal het technische er onder lijden;
impressionistisch haast, in allen gevalle hoofdzakelijk drastisch, gaat zoeken der
lijn voorloopig verloren; wat wáar schijnt voor 't gewone oog, in vorm, kleur en
uitdrukking, en beantwoordt aan 't voor-ingenomen beeld der dingen, zal hoogste
kunst zijn, kán het alleen nog wezen. En de nobele statiek der van Eycks, vindt nog
weinige beoefenaars.
Wèl, echter, en hoewel Italië hier het machtigst spreekt uit vormen en gestalten, en
Mabuse en de godsdienstige tafereelen van den onmiddellijken vóor-ganger Matsijs,
zonder van bepaald-Duitsche invloeden te gewagen - herinnering meer om
zuiver-schijnend en oprecht geloof dan om aesthetische gronden -, de ‘Maître de
la Mort de Marie’, die naar de laatste vorschingen, die we nazien kunnen, moet zijn
geweest Joost van den Beke, van Cleef: een mindere meester, waarvan toch
bewondering verdient zijn eigen portret: gladde behandeling, maar expressief ten
uiterste, en stijf-hoofdig traditioneel (259).
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Zeer te scheiden - in zóoverre dat de vraag, of de toewijzing niet op vergissen
o

1)

bestaat, gerechtigd is - van N 250: een drieluik der ‘Heilige Familie’: schelpigfijne
en tevens gloeiende kleur, maar teekening waarvan de losheid over-gaat in
slordigheid, vooral bij handen die vormloos worden. Maar er is groote onderscheiding
in de vrouwe-koppen die zeer teeder zijn. Gaat daar echter tegen zien de kop van
den Heiligen Jozef, hoe karakterloos hij is, al is de zucht tot streng typeeren zeer
merkelijk!
Met zekerheid mag men zeggen dat deze nieuwe ‘Heilige Familie’ (376) van
denzelfden schilder is: even reikend naar stijl, even onbeholpen van nochtans vlijtige
teekening; van verwe rijk maar van schaduw zwart; en toch plezierig van echt
verteederd gevoel: geen schromelijke eerbied meer, maar innige, menschelijke
liefde. En hoe zijn hier vruchten behandeld!
Doch, schoonste werk van deze hand wellicht, hoewel minder gemoeds-werk,
deze Calvarie-berg (347): de Christus hoog tegen een inkt-lucht van purperen wolken
die dikkend gaan; hals en armen strak-gespannen, waar tusschen hangt de vreemde
vrucht van het ellendig dood hoofd met zwart-open mond-holte: een zeer sterk figuur
van wat, te dien tijde, het ‘academische’ moest zijn. Maar daar staan óm die figuren
pathetisch-theatraal, die toonen hoe zelfs bij de meesters die nog het dichtst bij
oorspronkelijk-godsdienstig betrouwen bleven, de tijd had laten groeien
gedachte-kruid dat heette ordon-

1)

G. Hulin noemt het een schilderij van ‘le Maître du Saint Sang’.
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nancie en andere zaken, zoo ze beschreef van Mander in de vers-vormige inleiding
van zijn ‘Schilderboek’, en die in rankende omslingering strikken en verwurgen zou
alle schoone echtheid die zonder zulke beredeneering wel hooger ware gekomen.
Maar zúlke schoonheid was dood: rechtstreeksche volgelingen van Quinten Matsijs
gaan het ons leeren, als zijn Jan Matsijs en Marinus, die ze noemen van
Reijmerswale. Zij laten het religieus onderwerp, zoo 't niet biedt gelegenheid tot
burgerlijke voorstelling, of ten minste, niet-heilige, varen, en wijden tijd en genoegen
aan wat dadelijk trekken moest den blik van den onmiddellijken stadsgenoot die
niets meer kende dan zaken-doen. Zoo worden zij, meer heftiger dan de vóorganger
Quinten, de schilders van neuzen-in-handelsboeken, en uitwisselen van gouden en
o

papieren geld: Jan Matsijs met mindere begaafdheid - want buiten N 240, een aard
Doctor Faustus die speelt comedie met oogen, mond en gebaren, naïef en klein,
o

en N 241: ‘Judith’, toont hij hier niets gewichtigs - dan Marinus, een groot werkman
met kleuren, en opmerker zeer personneel.
Want juister en expressiever, dikwijls, dan Quinten, al gebruikt hij niet het
gemakkelijk karikatuur-overdrijven (hoe spirituëel deze het deed: toch laakbaar) tot
bekomen van uitdrukking, zijn hier van hem twee tafereelen - een derde,
toegeschreven, is bepaald onecht -, die wijzen ál zijne gaven: lenige teekening,
groepeeren sober en sprekend, amber-kleur van groote onderscheidenheid. Vooral
op te merken: zijn hechten
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aan eigen aard, en vreemde invloeden werkt hij niet in de hand, al is zijne
behandeling zeer stout-nieuw, en, werkelijk, grootsch.
o

- Zoo 't is gezien, eerst in N 296: een Hiëronymus: bang-triestig van door-korven
angstig hoofd, in de omlijsting van schrale haren en dun-langen baard. Heerlijk
getrouw de omlijning van alle vormen: de magere, rustende handen, de
bijhoorigheden van boek en kandelaar, en 't bewonderen waard, een doods-hoofd.
Maar schooner nog, en uitvoeriger: nationaler hierin, deze ‘Roeping van Matthias’
(295), een uitnemend schilderij, zoo 't is in de bewerking van wezens en stoffen men ga de rood-en-groene zijde van Matthias' kleed na -, in de teederheid van
levende gelaten, en gebaren zeer uitdrukkelijk, en, in eens gezeid, om zeer
aantrekkende eigenschap dat alleen goed werk, bij wie de praktijk der schilderijen
heeft, oefenen kan. Zoo zij ons Marinus Claeszone in dezen aard de grootste der
eigen-landige schilders.
Maar niet alleen zou onvermijdelijk het schilderen van figuren, door verplaatsing
van het werk-centrum, verandering ondergaan: het landschap, zoo 't minder kentert,
zal worden, bij geringere idealiteit, een afzonderlijke kunstvorm. Nog waagt de
schilder het niet, de anecdoot weg te laten: het ‘onderwerp’ moet blijven, wil het
‘schilderij’ bestaan. En welk onderwerp is er, als alleen boomen, rotsen en water
zijn te zien, zonder den minsten ‘Doop van Christus’ of een ‘Vlucht naar Egypte’?
Daarom blijft stoffeeren goed en prijzelijk, wordt zij ook beperkt tot het infieme. En
Joachim
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Patinir zal onder de eerste zijn, die het hebben aldus uitgevoerd; en riep zelfs ín de
hulp van confraters voor die kleine mensche-beeldekens; eerste echte paysagist,
zoo hij was, en onder de zeer schoone.
Niet zoozeer een impressionist; geen verbeelder van zon en schaduw, of schuiven
van wolken over groen van weiden; ook niet nog de schilder van een ‘hoekje’: meer,
en hoofdzakelijk, panoramiek, - bij overlevering van in de eerste tijden; liefelijk
werk-man, en stipte, met getrouwe kleur, staat hij hier in nogal gemengde rij van
tafereelen, waar 't echte van 't on-echte bezwaarlijk te schiften is, al ziet ieder dat
veel leelijks, of minders, is tusschen enkele goede werken; zooals is, in de eerste
plaats, het triptuchon van de ‘Rust in Egypte’, tusschen Johannes Baptistus en
Cornelius (199).
Niet dat de figuren, stijf en onpersoonlijk, belangrijk zijn. Maar, op achter-grond,
deze land-bouwende boeren! Het is een landschap als ik ken eene teekening van
den Ouden Breughel. Eéne egt, en daar ploegt een andere, terwijl maaiers zijn in
't groen-gouden graan dat rechts is in windloozen lucht. Het dorp is verder, waar
onheusche moord wordt gepleegd op de Onnoozele Kinderen: maar Jezusken is
goed veilig, zuigend in den schoot der Heilige Moeder, gedoken door dicht groen
van een koel boschje. - Rechts, is de Johannes Baptistus, weêr oneigen, herinnerend
aan 't gekende Memlincsche prototype, terwijl de Prediking op verder plan is gedaan
naar Gheeraert David. Maar 't is in een schoon en diep avond-land. - De heilige der
linker-zijde, keurig en popperig, is aan in de zee, bij rotsen: minste der drie paneelen.
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o

Zeer te vermelden, om elders-afwezige hoedanigheden van Atmospheer, is N 200:
rijk-herfstig Maas-landschap; de lucht is diep-blauw; bruinend-warm zijn de boomen
op de vallei van 't vóor-plan; rotsen blauwen op, waar een kasteeltje staat; en de
Maas is heel diep in de verte. - En deze ‘Vlucht in Egypte’ gunt geen aandacht, om
de natuur-omgeving, aan de personen die hier op zijn.
Maar waar deze mensche-gedaanten bijna komiek worden, het is in den Heiligen
o

o

Hiëronymus van N 203 en N 204. Maar op 't eerste is een koele namiddag, waar
rustig-breed water spiegelt diep-groene boomen; en achteraan is, te keurig haast,
grijs-blauw een stadje, en rotsen die verdwijnen in uiterste verte. - Veel donkerder
het tweede: een bosch van zware boomen en dikken schaduw; maar de hemel
klaart over water, en over de groen-gele rotsen die de stad dragen langs hunne
hoogende verdiepingen.
- Onbeholpen niet alleen zijn de meeste figuren van Patinir: hij durft ze bij enkele
gaan leenen; zoo 't we zeiden als we spraken over David's ‘Doop van Christus’,
waarvan we hier eene licht-gewijzigde repliek zien, ditmaal in minder-mooi
landdeinen.
Want we hebben hier het mooiste genoemd; niet zeker, overigens, dat het alles
echt was. Kwam niet op, overigens, na Patinir, een gansche school van volgelingen,
waaronder, aan 't hoofd, waardig mocht worden gemeld een Hansken van der
Elburcht? - Zoo hebbe hij dan, Dinanter-Waal, de eer inleider te zijn geweest van
de diepe genuchten die werken heeten van een Ruysdael, Hollander, en van wat
daar uit gaan zou, over
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de wereld heen, als heerlijke en hooge schoonheid.
Landgenoot van Patinir - daar hij was van Bovines - had Henri Bles, van eene
schilders-familie waarvan de werken moeilijk uit elkander te onder-scheiden zijn,
onder de kunstenaars den faam van groote eigenaardigheid. Zijn arbeid zou de
diepe beteekenis krijgen van dien des eersten Breughels: hij gaat eigen weg van
echte kunst. Roem niet over-maakt, zoo echt is het eenige luik hier van hem te zien
(want het overige is bepaald onecht, of aan latere naam-genooten te schenken),
en dat voorstelt, verwonderlijk, ‘de Geboorte Christi’ (233). Veelzijdig belicht, en met
groote warmte; voorspellend, zou men zeggen, een Rembrandt, is het werk van
opperste schoonheid: zuiver-geteekende Lieve-Vrouw met zalvendmooi gebaar en
't Jezusken spelend met mooië handjes; extase der engelen wier hoog-uitslaande
vleugelen zijn verlicht door schoone vlammen; en de zorgende Jozef, en de ezel
die eet, en de os die dom toe-ziet; - en in de verte is een schoon bruin dorp, onder
den glans der verschenen Hemel-klaarte, die doet verbleeken het vuur waar om
waken de goede herders.
Helaas, om dit éene schoon werk dat oerlandsch bleef, niettegenstaande vreemde
invloeden, hoeveel valschheid en leelijkheid die worden ging! Want thans is de tijd
der Vlaamsche Michel-Angelo's; en wie zal niet heeten, éens ten minste, de Raphaël
van het Noorden, of, naar 't past bij de maat, den vernieuwden Apelles; zoo het
schreven, Latijnsch of Neder-duitsch, Lampsonius, Lucas d'Heere, en de goede van
Mander? - En geene
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meer die zou worden terug, in schepping van schoonheid, de zoon van deze
moeder-aarde, en de stem van zijn ras: zoo wij ze hier wandelen lieten, door dit
opstel heen, met hunne eigenheid; hovelingen als Van Eyck en Daret (wiens broeder
Daniël Johannes' plaats aan het hof zou erven); stede-schilders, hoog-waardig, als
Bouts en de la Pasture; goede burgers in een patriciaat als Christus en Memlinc,
en David; diepere aristocraten als Van der Goes en Geertjen tot Sint Jans, die,
jongoud, hunne verveling muurden in een klooster; democraten als Matsijs en
Marinus Claeszone: de gansche maatschappelijke gang van het wiel dat draaide
met de tijden. - En éen enkele zou nog zuiver spreken, in schilder-werk, de táal van
zijne streek; och, niet in de verborgen schoonheid, in de geheime arkanen die - wie
definiëert ze? - dadelijk de nationaliteit van een kunst-uiting zeggen ook buiten alle
uiterlijke teekenen; maar in 't ruwer dialekt zijner naturalistische boeren, stipt en met
dadelijkste objectiviteit: de oude Pieter Breughel, verlost van Italiaansche reize, die
bij Koeck van Aalst meer koken dan schilderen had geleerd, en meer omging met
de kinderen zijns meesters dan met de nobele Romeinen die hier naarstig werden
nagemaald.
- En zijn werk, aandoenlijk bijna, moet schouder-ophalend bejegend zijn geworden
van wie om hem leefden in 't pakje hunner zuidersche ijdelheid; thans voor ons,
echter, de laatste fakkel over ons land waar nacht intrad.
Geniaal, overigens, want van nieuwe schoonheid. Zei hij ons niet de vluchtigheid
van ieder gebaar; beperkte hij niet het landschap, meer dan wie, tot eigen
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natuur en in grenzen van zijn eigen horizont; gaf hij ons niet het leven onzer goede
boeren met de humor en de diepte - en veel treffender - van de allergrootsten?
Zoo sluite hier dan deze echte primitieve schilder met zijne tafereelen het werk,
van eigen aard, dat we zoo gaarne beschreven; zooals ze hier zijn, drie, van
uitnemende beteekenis: eerst, de ‘Aanbidding’ (356) der sufferige en
onbeholpen-schromige Koningen; éene biedt knielend en smeekend zijn jonste aan;
de tweede is haastig dat de zijne worde aangenomen; en de derde, in grooten
wit-wollen mantel, heeft lol, dat hij dat mooie bootje zal aanbieden; Jozef, dikkert,
is deftig, vindt het natuurlijk, en weet er alles van; maar niet zóo boeren en soldaten:
zij hebben oogen open, en monden, en er is er éen met grooten dubbelen bril...
Of zal ik u verhalen hoe, bij kouden dag, te Bethlehem de volks-telling geschiedde?
(358). Er was veel volk in de stilte van den sneeuw, in laten nanoen dat de zon,
rooden bal, reeds onderging. En zij bouwden schut-huisjes, dat ze hier vernachten
konden, en, tot onderhoud, slachtten zij varkens. In een hollen boom houdt er éene
gelag: en de tonnen bier en zakken meel zijn aangekomen; en hij zal goede zaken
doen. Men heeft een vuurtje aangestoken, want het is vroeg koude nacht. Reeds
krassen de raven, al pikken nog de magere hennen die anders vroeg gaan slapen.
- En terwijl ijs-toppen en ijs-stoelen gaan, en men zal schaatsen, en de jeugd vindt
haar genoegen in gooien met ballen van sneeuw, niet zonder het gevolg van duchtige
rammeling, - heeft het de magister die het alles opschrijven moet, van die
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dringende massa menschen, zeer druk... Maar niemand belet Jozef, Maria, en den
ezel...
- Maar wie genoegen hebben wil, luistere naar 't sprookje van ‘Luilekkerland’ waar
je komt als je zeven mijlen hebt gebeten door den breiberg. Dan is een zee van
melk onder je blikken. De zwijnen loopen gebraden en 't mes gereed in hunne huid,
dat je er in snijden zult. Koeken en taarten zijn naast kapoenen en ganzen; de daken
der huizen zijn van witte of bruine vlaai die je maakt met melk of met stroop, naar
believen. - En dan kan je er luieren als clericus, boer of soldaat; zoo ze hier liggen,
vol-zat, en gapen naar meer (357)...
Zoo sluite dit stuk wat we schoonst zagen in deze Brugsche tentoonstelling, en
beschreven, om eigen genoegen meer dan om andermans, met meer liefde dan
kunde, meer om schoonheid dan om geschiedenis. Men hechte geen al te groote
waarde aan werk van al te geringe wetenschap. Men houde het, zooals ik het heb
willen zeggen: voor een opstel van allen eenvoud, schroomvallig voor zooveel
schoons. Men leze het aldus, zoo men het goed wil lezen.
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Eind-nota
Een paar schilderijen, te dezer studie besproken, (de lezer zie blz. 46 en 59) gaven
aanleiding tot nota's waarin werden genoemd de pas-verschenen ‘HEURES DE TURIN.
Quarante-cinq feuilles à peintures provenant des TRÈS BELLES HEURES de Jean de
France, duc de Berry. Reproduction en phototypie d'après les originaux de la
Biblioteca Nazionale de Turin et du Musée du Louvre. - Paris MDCCCCII.’ Op dit
Getijdenboek, uitgegeven ter eere van den geleerden Leopold Delisle en ter viering
van zijn vijftig-jarig jubileum als ‘administrateur général de la Bibliothèque nationale’
te Parijs, werd ons gewezen door Dr. Paul Bergmans, conservator der Gentsche
Universiteits-bibliotheek; en weldra waren wij het eens met de heeren A. Heins, die er een paar artikels in de ‘Petite Revue illustrée de l'Art et de l'Archéologie en
os

e

Flandre’, (N 21 en 23, 3 Jaargang, 1902) aan wijdde en aldus der publicatie in
België toegang gaf, - en Georges Hulin, - die in ruimer werk deze miniaturen zal
bekend maken, - om hier talrijke sporen van de meêwerking, naast die van talrijke
andere meesters, der beroemde van Eyck's te erkennen (nl., en onder andere, in
de miniaturen XXXVI en XXXVII-folio 59 en 60): feit zeer merk-
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waardig, en van hoog belang voor de geschiedenis onzer Vlaamsche Primitieven.
- Verwonderlijk is dat de inleiding, door den gekenden graaf Paul Durieu, - die hier,
en terecht, drie stijlen erkent: de eerste behoorende tot de school die in Frankrijk
bloeide ten tijde van den Hertog Jan van Berry; de tweede, die, in een eigenaardigen
groep, op zijne miniaturen een vorst van het Huis van Beiëren-Henegouwen vertoont;
de derde, die onder invloed der Vlaamsche Primitieven ontstond - op deze
ontegensprekelijke inwerking of meêwerking der van Eyck's niet wijst; de genoemde
miniaturen XXXVI en XXXVII staan gecatalogeerd: Beiëren-Henegouwen. Miniatuur
o

XXI, waar wij den ‘Maître de Flémalle’ in erkenden, heet Vlaamsch; die onder N
XVIII, die ons schijnt te behooren tot de school van Haarlem, evenzeer. Een nadere studie brengt ons tot deze ‘Heures de Turin’ terug. - Heden wilden
wij alleen, tot slot van deze volkomen-subjectieve studie over de Primitieven, den
zuiver-objectieven geschied-vorscher in Nederland, waar wij ze binnenleiden, op
deze hoogst-belangrijke uitgave wijzen.
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Kunst en geest in Vlaanderen
aan
Prof. Dr Frans van Cauwelaert
MCMXI
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Nota
Zooals het jaar-tal, dat er onderaan staat, bewijst, werden de hier-gebundelde
opstellen, uit de tijdschriften - ‘Dietsche Warande en Belfort’, ‘Europa’, Elseviers's
Geillustreerd Maandschrift’, - waar zij eerst het licht zagen, overgedrukt in de
volg-orde van hun verschijnen. Aan den tekst ervan werd, voor zoover het
noodzakelijk weglaten der illustraties, die oorspronkelijk met de meeste samengingen,
dit toeliet, doorgaans niets veranderd. Dat dit boek, feitelijk niet meer dan eene
verzameling van stukken op onderscheiden tijd geschreven, maar over kunstenaars
die in eenzelfde land hebben geleefd en voor het meerendeel bewust of onbewust
onder zelfden geestesstroom gingen, - dan dit boek, evenzeer door zijne
ontstaans-redenen als vanwege den aard der ingevende stof, herhalingen aan
gedachten-ontwikkeling, beschrijving en karakterizeering moest bevatten, was
onvermijdelijk. De schrijver heeft gemeend, die herhalingen te moeten behouden,
niet alleen omdat de opvolgenlijke vorm en belichting ervan kon wijzen op de
ontwikkeling zijner eigen denk-beelden en opvattingen (want in een boek is de auteur
nog steeds onder het belangrijkste, en het hoort dan ook dat hij zich toone in alle
oprechtheid), maar tevens omdat dit bijhouden, waar gelegenheid was, van
hoofd-lijnen als van bijzonderheden, misschien de eenheid van het werk bevestigen

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 4. Beschouwingen over literatuur en kunst

136

zal, en versterken. En daaruit moge vervolgens blijken, waarom de schrijver, behalve
van ‘Kunst’, ook van ‘Geest’ dorst gewagen, en of hij daartoe het recht had.
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Albijn van den Abeele
Ik kan u niet gedenken, dagen van dadig leven en uren van ernstig genot, o gij vier
volle jaren die ik onderging, daar in den berustigden schoot van Vlaanderen, bij de
gladde Leie waaruit de ronde rug der weiden groeit naar de bosschen op, daar
roerloos staan de rechte lorken; vier jaren onder vrienden die, vertrouwd en vredig,
mieken vredig en blijde het werk; - ik kan u niet gedenken, bemoedigend en
leed-verlaten verblijf van Sinte Martens-Laethem, zonder dat me speelt in de
gedachten, wandelt door de herinneringen, gaat - vreemdelijk en toch
zuiver-onderscheidbaar - langs heropgewekte landschappen, 't beeld van wie heeten
mag, durf ik zeggen, - en gij zult het bevestigen, die hem kent, - den geest dezer
streek, den goeden geest zonder slinke slimheid maar met wijs en oerlandig verstand,
op dezen grond geboren en éen, fijn éen met dezen grond: Albijn van den Abeele:
subtiele, gelouterde spiegel-ziel van 't wezen en leven dezer gouwe.
Men kent ze, en hare bewoners. Deze zijn tweeaardig, naar ze verblijven ter
Leie-weiden - en dan zijn ze groot en schonkig, en schoon als Romeinen, en blijven
het in hunne kinderen, - of niet en verlieten, van geslacht tot geslacht, de huizekens
en de dorre
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zavel-tuintjes ten bosch-kante, die ze zag verschrompelen, en fijn-glurend worden
van geest en gedoe. Maar hoe andere aarde en ander leven ze verschillen lieten,
zij bleven blijde en compassielijk van hart en vredig van zeden en manieren; en de
ergste pense-jager krijgt er het torve uitzicht niet van uit andere streken, maar hij
lacht, en is zonder achterdocht, en grondig goed.
Zoo leven zij, in een allerschoonste land, eerlijk en zonder slechtheid dan van die
der natuur-menschen - en zelfs op dat gebied, der zedelijkheid, staan ze te goeder
zijde -, in 't wisselend landschap dat, begrensd door de Leie, de veie aarde der
zoet-deinende kouters paart aan den hard-witten korrel-grond, den bosschen
ontgonnen, of vast beplant nog met de heuvelende macht der rijzige maste-boomen.
En zoo ziet men, ten hemel de lucht-bogen, laag te éenen kant, kort stuiken, te
andren, achter de zwarte en hoog-staande lorketoppen; en is, te rechtre, lief te zien
over verre velden, in den tuil zijner boomen, Afsnee-kerke: te linkre staan uw oogen
alleen op de dichte massa der Deurle'-sche bosch-streek. Aldus deelt de schoonheid
zich over de effenheid van 't trage water, de breede glooiïng der weiden die klaar
zijn, en de geheime aantrekkelijkheid, die u bevangt en vreemd maakt, der
veel-bijeene sparren. Gij leeft er van drie-dubbele natuur-weelde, geboden in juiste,
klassieke maat. En wie in dit land naar hart en naar geest heeft gewoond, hij zal
het niet vergeten, noch laten, door de jaren, het te gedenken met liefelijken lust.
Maar hoe zal 't dan gaan hem die, gelouterd tot het smaken van zooveel schoons,
hier is geboren, gegroeid
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en gaarne gezien; die, gewonnen uit boeren, zijn land beminnen kan om de
voort-brengst en niet bloot om 't eenige natuur-mooi, en met sappigheid mag spreken
over wind en weêre, en 't nut van vette en den nood van 't vee; die, geleerd in de
geschiedenissen, zijn streke lief-heeft omdat de kerk aldaar stond, onder de oogen
van andere Laethemenaren, in de elfde eeuwe reeds, en de molen - vóor dien van
Deurle nog, zoo 't schijnt, - te zelfder plaatse ten tijde alreê van den Spanjaard (en
de molenaar kwam nooit naar hier dan met bijlken en lanteerne); en hij weet met
zekerheid dat, ter hoeve van dezen Leie-boer, een sterk kasteel stond der St.
Bavo-heeren: - wie, die aldus begaafd en rijkelijk gewapend met kunst-zin, met de
kunde van den zorgenden boer, met de kennis van den lievenden vorscher, hoe zal
hij zijn land huldigen en beminnen met de diepste genegenheid, en - hij een
veel-vermogend kunstenaar zijnde - het anders zeggen of uitbeelden dan
innemendschoon!
Maar Albijn van den Abeele is beter en schooner dan den zuiveren en
geest-innigen uitbeelder van zijn geboorte-grond. Vergaêrt hij niet in zich, verfijnd
uitermate, gespiritualiseerd, te ziele geworden, heel 't stoffelijke van dezen grond,
deze lands-lieden, deze lucht, dit water, en de heuvelen dezer bosschen; is hij niet,
gelijk ik zei, als de verklarende, de verdiepende spiegelziel van heel dit land? En
kunt ge denken aan dit geliefde dorp, aan dit Laethem dat ge niet vergeet, 'tzij ge
er woont', 'tzij ge geen gelegenheid verzuimt het telkens te bezoeken, gij groote
beeld-houwer George Minne, gij fijne meester Emiel Claus, gij Cyriel Buysse,
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die niet ver van hier uw heul-middel tegen Haagsche hoofschheid hebt gevonden:
kunt ge denken aan de vredige vreugden die hier geboden zijn, en vergeet ge dan
hem dankbaar en monkelend bij voortduring in geheugenis te hebben als den
bedrijvigen, stil-nederigen, en innig-goeden Kobold dezer streek? - Zoo moge ik
dan trachten hem hier als-zulks te schetsen; niet in een dorre biographie dus, noch
met het vliem van wie, ontledend, achter iederen vezel eene bedoeling of een
resultaat vermoedt of ziet, maar als iemand die, beminnend wel, maar onbevangen,
een kunstenaar schat naar zijn artistiek werk, dit werk mag toetsen aan den wil en
het gevoel van den schepper, en wien 't gegeven is geweest zelfde stof te hebben
gehad ter ingeving en ter uitwerking.
Is 't vrijpostig mij zulke hoedanigheid toe te kennen?... Albijn van den Abeele
verschoone mij om al te groote oprechtheid.
Zoon van den lande, vond Binus - zoo hij toen werd genoemd en thans nog heet
bij den dorpeling, dien hij een eerbiedig vertrouwen is - in hem van jongen jare af,
(als een stil-rimpelig vijverken, dat, troebel wel bij wijlen, maar zeer gaarne, ontvangt
het tegenvoetig beeld van boomen en van wolken), een groot genoegen als hij dacht
aan wat hij dag bij dage zag. Eerst wel niet duidelijk, werd het bij hem al vroeg eene
teederheid, te denken aan 't onmiddellijk schoone om zich. Hij wierd als éen dier
ronde zwarte spiegelkens, gelijk hij er een bezit en bewaart, die de vroegere
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landschap-schilders gebruikten tot meten van kleurverhouding en de opvolging der
gezichts-vlakken: zij toonen 't weêrkaatste dieper, inniger en gevoelig schooner, al
verkleinen zij het in uitzicht en bijzonderheid. Zoo werd hij, onbewust, een
kostbaar-ontvangend kunstenaar, in zich met liefde veerdig-strijkend de glazen vallei
van zijn gemoed, en zinderend bij 't ontvangen van elken zonne-straal die, als
ontkiemend zaad, in stil weêrkaatsen, nederig-oprecht, hier weêr uitgroeien zou in
schoone schijnen.
Zijn eerste werk, van een artiest, was letterkundig. Andere hand heeft het, door
1)
bevoegderen geest geleid, uitvoerig ontleed . Hoe echter gezwegen met welk
verkneuterend genoegen ik Karel en Theresia las, en Het Hof ter Beken, zijne twee
lichte en lieve en ernstigaantrekkelijke dorps-verhalen? Alzeker schrompel en
eerbiedig beïnvloed door den groot-meester van den tijd: Conscience, en door dezes
satellieten, - beide werken zijn even vóor en even na 1870 verschenen; - wie zal
echter niet merken, dadelijk en verrassend, de frissche natuur-beschrijvingen buiten
alle schoolsche rhethoriek, en dialogen die verwonderen door hunne
waarheids-spraak, zóo buiten de dus-genoemde schrijftaal om, dat ik moet komen
tot bij een Streuvels om ze even eenvoudig en tevens stijl-vol terug te vinden. En
dit alles met de naïefste onbedachtheid, alleen met den lust en de schroomvallige
begeerte deugdelijk-waar te zijn.

1)

Prof. L. Scharpé, van Leuven heeft, nl. een herdruk van Karel en Theresia in de
Duimpjes-uitgave (Delille, Maldeghem) met een biographie ingeleid.
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Want lees me deze luttele lijn beschrijving: ‘Laethemklok bromde hare ronde toonen
door het ruim’; en gevoelt ge, denkend dat dit in 1866 werd geschreven, hoe nieuw
mocht heeten, en vanwege een zeer oorspronkelijk kunstenaar, dit ‘ronde toonen’?
En dan het volgende, als fijne landschap-weêrgave:
- ‘De volgende dag brak aan met eenen schoonen ochtend: alles was stil en grijs
en schemerde om u henen; huizen, boomen en hagen vertoonden zich
ononderscheidbaar, want haar nachtkleed, de dauw, belette u de natuur te zien.
Slechts het beurtelingsche gekraai der hanen uit onze bekende buurt brak er de
stilte, zonder nogthans de heerschende rust te kwetsen, en de flauwe lamplichtjes
boorden er door de vensters en vervolgens door de schemerige lucht, maar
veroorzaakten geene klaarte.’ - Al is dat niet van volle losheid in woord en beeld:
gevoelt ge hoe, schoon buiten alle aanstellerij, zulk onbevangen impressionisme
afsteekt bij 't gepuimde alledaagsche der menschen die, op een gekuischten leest,
aanminnelijk en zoet maar dom en onziende, het schilderen der natuur schoeiden?
(Men vergeve het beeld: ik ben onder indruk van hunne literatuur.)
Maar échter zijn nog, om hun verwonderlijke getrouwheid, de gedialogeerde
tooneelen die me schijnen ongeëvenaard hier te lande, aanziet men den tijd.
Voorbeeld: een oude berispt zijne nicht, dat ze vrijt iemand tegen zijn goeste.
- ‘... En zich langsachter de haag des boomgaards richtende, stapte hij de woon
zijner neven binnen.
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Binnen de keuken ontmoette hij Theresia, die, teruggekomen van Deurle, hare
zondagskleeren had afgelegd en teweeg was haren broeder, die den koeien eten
gaf, te gaan helpen.
Het meisje groette hem met al de minzaamheid harer stem:
“Dag, Jan Oom. En hoe gaat het?” En ze huppelde hare kamer binnen en keerde
met eenen schoonen lekkerkoek, dien zij bij den bakker te Deurle gekocht had,
terug. - “Ziedaar, Jan Oom,” bood zij hem den oude aan; “bakker Wijngaert heeft
mij verzekerd, dat dit van de fijnste en beste soort is, die hij heeft. Het is zoo goed
voor bejaarde menschen, zoo een stukje lekkerkoek.”
“'k Zal altijd uwen koeke nemen,” murmelde hij “maar 'k heb met u een eitje te
pellen.”
Theresia werd bleek, want zij zag en hoorde dat haar oom niet welgezind was.
“Meisken! Meisken...” begon hij bedenkelijk en halfgram, “meisken meisken!...”
En hij zette zich neder bij de keukentafel.
Hoe... wat, - Jan Oom...? fluisterde Theresia met een angstige zachtmoedigheid.
“Trezeken, Trezeken!” ging hij voort, maar zei niets anders.
“Maar, Jan Oom...?”
“Wie heeft u dat toegelaten?” brak hij los met woede.
“Och God!”
“Waarom... zonder mij eerst te spreken?...” En zijne stem werd meer en meer
gram.
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“Jan Oom?...”
“'t Is hier niet te doen met Jan Oom hier of Jan Oom daar; - maar 'k vraag u, wie
u dat toegelaten heeft?” En hij sloeg met zijn vuist zoo geweldig op tafel, dat geheel
de keuken er van dreunde.
“Maar hemel,” gilde de maagd. En ze meende te vluchten.
“Blijf hier Treze... of...”
Theresia bleef, en liet zich met armen en hoofd op tafel vallen en begon te
weenen.’
Wel mag hier worden gegispt wat al te sierlijke gemanierdheid in de taal der ‘maagd’,
- waar, overigens hoofd-doel was op den gang der samenspraak te wijzen. Dat van
den Abeele echter ook wél in de meest-gepaste woorden weet te verhalen: men
luistere.
Een oude stal-knecht is aan 't spreken:
‘“Ik heb waarlijk compassie met onzen boer,” zegde Tone eindelijk, in een dikken
roggen boterham bijtende; “ik ben sedert 't jaar dertig op het Hof, en het eerste
stuursche woord is mij nog te geven, 'k Ben hier gekomen twee maanden vóor den
trouwdag van den boer; ik heb zijne vrouw zaliger nog jong gekend en ik weet er
nog van dat de boer te vrijen ging bij haar, en dat heur vader geenszins van Pier-Jan
Willems wilde hooren, en dat Treze, zijn wijf ter zalige, er zot van was, van heuren
Pier-Jan, en dat Pier-Jan op 't laatste niet meer wilde gaan, en dat de vader van
Treze dan zelf kwam om hem te overhalen. 't Is gelijk het nog maar van gisteren
geleden ware. - En van de
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geboorte van Melanie weet ik ook; en heur peetje en heur meetje heb ik ook gekend:
allen zijn ze bij den Heer... En van de geboorte van Melanie's broêrken, en van de
begrafenis van Melanie's moeder, en hoe ze met haar klein kindje in ééne kist werd
in de put gesteken... En den ouden Pier-Jan Willems, den vader van onzen boer,
en den ouden Pier-Jan Willems' wijf, - die heb ik allemaal gekend.”
Tone zweeg eene poos, veegde eenen traan van goedhartigheid van zijne wang
en dronk een teug van de frissche thee.
“De thee is koel,” sprak hij voort; “dat doet goed in zoo een heet weder. - Maar,
om op boer Willems weer te komen, wanneer ik daar zoo op peinze en denk dat ik
nog meer dan twaalf jaren ouder ben dan hij...”
“En dat ge nog niet getrouwd zijt, Tone,” viel Rozeken, die gaarne van zulke
dingen sprak, in zijne rede.
“En dat ik hier nog werke,” ging Tone voort, als had hij niets gehoord van 's meids
gezegde, “en dat ik nog zoo staande ben en sterk gelijk over twintig jaar, - en als ik
dan onze boer bezie, die zoo ongelukkig is, dan zeg ik in mijn eigen: er heeft toch
niemand zijnen “wel” op de wereld: de rijken zijn krank en de armen zijn slaven...”’
En is dit niet een goede proeve van gewikte, gepaste en schoone wel-gespraaktheid?
- Wie dàt deed, en in zúlken tijd, is geen gewone schrijver. Noch wie eene lastige
impressie kan geven als in volgende woorden:
‘De kermis zelve had niets van hetgeen Theresia
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verwacht had: zij was haar een eentonig en vervelend gewoel; het scheen haar als
werd er niets anders verricht dan deze op gene kijken, en gene op deze; dit koppel
binnenkomen, en gene groep buitengaan; Jan schenken, Klaas drinken: Dok zijn
pijp aansteken, en Lieven naar vuur zoeken; Pier aan Tist zijnen dreupel toebrengen,
Tist ervan drinken en hem aan Pier teruggeven, en zeggen: ‘veel volk, niet waar?’
De waard met eenen witten voorschoot aan, heen- en wederloopen in de herberg,
en al de tafels en al de menschen, die er rond zaten, bezien; kijken of de potten en
maatjes ledig waren, en de ijdele glazen ophalen. En op de straat er voorbijgaan,
die klapten, die sprongen en die zongen; er gelukkigen en ongelukkigen, schoonen
en leelijken zien; er zoete stemmekens hooren, en grove woorden, benevens zeer
dikwijls: ‘schoon weder hé?’
Hier is geen enkel woord onecht meer, nietwaar? en de indruk groeit er tot stemming,
en 't verhaal tot zeer juiste, zeer volledige, zeer bewuste stemmings-weêrgave. En
dát mag heeten de juiste beteekenis van Albijn van den Abeele in de literatuur van
dien tijd, dat hij zonder minsten revolutie-geest, zich weren kon van sentimentaliteit,
en sentiment gaf, gegoten in vasten beeld- en phrase-vorm, die wassen kon van
zeer echte impressie naar zeer zuiver gevoel.
Wijlde ik wat al te lang, 't geen buiten bestek van een opstel viel dat het schilder-werk
hoofdzakelijk beoogde, over de kunst in de letteren van Albijn van den
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Abeele, - en niet zonder opzet deed ik het in voorbeeldige citaten, - dan is het, omdat
ik noodzakelijk vond, hier te wijzen, niet alleen op zekere zijde van zijn talent, maar
vooral op het verband tusschen zijn literair en zijn plastisch werk, - beter gezeid:
om te toonen hoe het laatste natuurlijke voort-zetting van het eerste was.
Letterkundige arbeid onderstelt in-zich een erkende tucht: die van het aangenomen
woord, - de eenige taal-kundige strijd van die dagen was een orthographische, en
't ontvoogdings-pogen der West-Vlamingen was onbegonnen nog, - die van den
algemeen-goed-gekeurden vorm; Vlaanderen nog zeer angstvallig handelend in
zijne nauw-begonnen literatuur, en zeer eerbiedig voor 't geijkte in eene roman-kunst
die de onpersoonlijkste der wereld was.
Wél had Conscience reeds - in 1861 - met zijne Burgers van Darlingen een
nieuwen weg gewezen, die afweek van het bloot-moraliseeren om de baan van
eigenlijke observatie te betreden. Maar wáar was dan nog de Kunst om der liefde
van de Kunst, wáar (ik spreek van proza-werk) 't uitstorten van eigen gewaar-worden
in eigen vorm, wáar de vrijheid die 't verhaal versmaadt om den lust, het landschap
te toonen? De Kunst ging in nauwe schoenen; de Vrijheid was een schoolsch begrip,
tenzij men ze zocht in de Orde; en wie persoonlijke oogen had, moest maar gauw
het brilken passen dat hem het streng genoegen geven moest, denzelfden blik te
krijgen als zijn meester.
Een opstands-geest, geholpen door wezenlijke talent, hadde hier grond gevonden
om veel besproken arbeid, die later wellicht geniaal ware genoemd geworden, te
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stichten. 't Alleene toonen van individuëele vizie en uiting hadde hem gemaakt tot
een baan-breker, ware hij ook de schamelste der kunstenaars geweest. - Anders:
Albijn van den Abeele, die, onbewust-onvoldaan, geen revolutie bracht in eene
proza-letterkunde die hem lief was, maar verkoos, wijl ze beter scheen geschikt
voor eigen openbaren van wat daar nederig woelde in zijn hart en in zijn hoofd,
eene kunst die hem ruimere breedte moest geven. En hij ging, zonder eenige
voorbereiding, aan 't schilderen.
Verkeerd dus, te meenen dat eenige ontmoediging - men zei reeds, geloof ik:
ontkenning - de schrijver gekeerd had in een schilder die hier meer bijval zocht. 't
Ware slecht hém keuren, die uit bescheiden schaamte hoog-plaatsende ambten
weigerde voor 't schamel genoegen een gemeente-secretaris te zijn. Maar logisch
en goed is het, te gelooven dat deze man schilderde, omdat, na zijne letter-kunst
en als gevolg, ordelijk gevolg ervan, schilderen nóodig was.
- Toen schilderde hij. En hoe?
Herlees, bid ik, 't aangehaalde uit zijn verhalen. En ge gevoelt, niet waar, onder
't lastig keurs van opgeleide vormen, twee hoedanigheden, in hoofd-zaak: 't
onmiddellijke, rechtstreeksche oorspronkelijke van den indruk, van de vizie; het
trachten, 't zij door de waarheid der kenmerkende bijzonderheden, 't zij door hunne
opéen-stapeling, den lezer niet alleen dien indruk te doen deelen, maar hem opleiden
tot de stemming, leede of blijde, waar de schrijver in verkeerde toen hij dien
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indruk ontging. Aldus is deze kunst niet louter impressionistisch, zij is tevens gevoelig
en zinnelijk (dit woord etymologisch begrepen). Zij toont u niet alleen, en laat u
gevoelen, dit tafereel op dit uur van den dag, met déze boomen en géne menschen:
zij doet meer, daar ze u treurig maakt of vreugdig, melancholisch of bang, naar de
schrijver-zelf of zijne schepsels waren treurig of vreugdig, bang of melancholisch.
Aldus, in essencie, die literatuur. En aldus, daar ze er de betere, zuiverdere
voortzetting van is, in volle werkelijkheid deze schilders-kunst.
In volle werkelijkheid, ja, en in de scherpste. In literatuur willig-schoolsch, is hij,
schilder, van de onbedwongenste vrijmoedigheid. Ongedeerd in alle praktijk (want
zelfs zijn goede vriend Xaveer de Cock, de uitnemende dieren-maler, vond geschikt
hem nooit éen raad te geven), is zijne kleur van de felste stoutheid. Ik ken van hem
groene schilderijen waarvan de verwe afschrikken zou de onbeteugeldste luminist.
En dit nochtans zonder bombast, zonder aanstellerij, alleen uit waarheids-liefde
tegenover de natuur en tegenover zijn eigen gemoed.
- En de gevolgen zijn wonderlijk, als men denkt dat het aller-eerste werk van een
veertiger is, en 't laatste, van haast een zeventiger, nog even frisch, ja frisscher,
even jong toont een talent, zoo zuiver in hem brandend, dat de jaren noch
levens-wisselvalligheden er vat op hebben.
Dat allereerste werk! Ik zag het onlangs opnieuw: bij elk terug-zien haast een
openbaring! - Ik weet dat
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het onmiddellijk komt ná het letter-werk, waar ik juist bij gispte al te sterke
schoolschheid. Maar dít is als een bevrijding, met schier 't overdrijven dat elke reactie
meêbrengt.
En hoe één van den beginne af, hoe volledig, hoe... van den Abeele'sch! Ziet hier
een winterzichtje: één enkelen ongeknotten, zwaren, zwarten beuk op de
onmetelijkheid van de gélende sneeuw; - vreemd door de angstvallige zorg der
weêrgave; bevangen door de berooide verlatenheid der wijde winter-streek; met
zijn lichte onbeholpenheden een meester-stuk haast van sentiment, bangelijk
sprekend, beter dan in welk verhaal, het huiver-desolate der slechte seizoenen.
- En toch en haalt het niet, dit eerste werkje, bij het doeksken dat, even-eens
onder de eerste, den schilder meer essentiëel doet kennen, wijl het Laethemsch is.
Want niet om niets zei ik dat van den Abeele de ziel der streek mag heeten. Het
hier bewijzen vermag ik niet, bij wie de gouwe niet en kent. Maar beziet me dit
Breughel-schoone valavond-zichtje, in zijne oprechtheid het stipte conterfeitsel van
een bocht der Leie: hier een knot-populier, die zijne branken opent op 't vergezicht
van de daken eener oude hoeve, en, ten ende, Laethem-kerke. 't Is zoet-grijs weêr.
Ik geloof dat de avond wel motregenen zal misschien. Ik weet dat van middag de
koeien hier over-zwommen. Er was gezang, en 't pletsen der beesten in het water.
De stille namiddag had slechts éen geluid, dat flapte: zeker de zoon der hoeve die
schoot een wilde eend. Dan niets meer. Ik weet niet meer... En nu roert het water
niet langer. Het is lood-kleurig, en geel gelijk het lood wel
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is, bij plaatsen. De lucht is laag, die luisterend is. Ik hoor het kletsen meer van geen
enkele zweep; alle vee binnen. Zij eten daarbinnen pap, in dempend-dalenden
duister. Ik ben zoo eenzaam, zoo eenzaam; ik ben haast droef...
- En dan dit maantje over den kouter... De molen hoog, en schrompel enkele
huisjes; een paar oppers; - daar omheen de wijdte, de stille schemer-wijdte, de
badende gele wijdte waar zuiver vloeit het rondende mane-licht, het licht dat
gelijk-vloeiend als olie is, het licht uit de klaarte-doorweven hemelen. Gij hoort
éen-enkelen kriependen krekel; maar gij hoort, drie en vier, de vér-galmende
nachtegalen. Gij denkt niet meer, want gij zijt breed-gelukkig. Gij hoort uw hart
kloppen en er is zoetheid in uw mond. Er kaatst een zachte toover weêr in 't wit van
uw gloor-bekoorde oogen. Gij gaat, en er is fluistering om uwe treden. Gij moogt u
gevoelen een goed mensch... En er is, nietwaar, ook, de geurende frischheid van
den dauw die uw aangezicht gaat beklampen...
- Aldus, en zonder verdere bestand-deelen dan de onmiddellijke, streng-,
schroomvallig-naturalistische weêrgave van 't gekozen landschap, weet van den
Abeele, bij eersten aanvang al, u in de stemming te voeren die hij-zelf onderging.
Nergens echter groeit zijn kunst zoo hoog als in latere bosch-studies. Is het omdat
deze karakteristiek-Laethemsch zijn, met de Leie de echtste en meest-eigene
schoonheid? 'k En wete; maar de indruk vervolgt mij, van deze verwonderlijke
schilderijen, en ze leeren béter kennen de bosschen, dan deze in nature het deden,
en ze beter en eerbiediger beminnen.
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Ziet: de Lente komt allengerhand gewandeld, ten rande van waar, gemengeld nog
met zilvergele berken die niet dieper zullen gaan en hier alleen de barsten toonen
in hun bast, de masten te hoop gaêren, binnen de bakening der regelmatig-staande
beuken, die schoon groen zijn. Het kreupel-hout is talrijk hier, dor, en zwart. Het
rost en paarst in de verschieten: recht en bézemig winter-rijs dat niet meer knoppen
zal, en draagt, ten laatsten male, het slap bewegen en even-wapperen van dit en
geen verschrompeld blad, gespaard door ruwe winden. Week, en vol winter-geuren
nog, is de doorwaterde aarde en de veerende, veenige zachtheid der tapijt-vereende,
saêm-gebleven herfste-blaêren, die traag verrotten. De lucht is keerse-grijs. De
masten zijn onroerend... Maar ziet ge, ziet ge en hoort? Het is geen stilte meer. Er
neuzelt een bewegen in twijgen; een windeken is, dat niet vreezig maakt; de kilte
wordt veie neerschheid van 't geluchte; - en omhoog, ziet me omhoog het hoog geel
der eerst-bloeiende lorken regenen als bevende stippels mat-groenend geel koper;
voelt me ijveren, zoo ge ze aanstaart, het sap in barstende, lastige berke-botten.
En huivert ge; drijft in u niet eene andere huivering dan van als herfst u sidderen
doet, en de winter rillen?... - Het is de Lente van wakken April nog. Maar 't is de
Lente...
- Of rijper: de rassende, beurende, gulzige Lente van na-Mei. En het is een diepe,
wijde wieg van sappignat, schel groen; een warrelen van gil-scherp groen dat wittend
deint naar de diepste horizonnen. Eén bosch van laag hout nog, rijzen nieuw er
enkele rechte lorken, die hangen laten de grappige note-katjes. En al 't andere
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is dol-bont: fel van kleur de ahornen, naast 't geel-rooden van groot eiken-geblaêrt.
- Gij gaat er niet dóor, gij blijft te rande staan; gij hebt de overweldigende groei-kracht
van àl die leutige jeugd over u; en krast een kraaie: er stijgen vier leeuwerikken...
- Maar te avond, en in dieper bosch, is de lucht vol geuren, de geur van spar en
zilver-spar, en van de gebarsten bast der schobbige lorken, die wél rieken van
stollend hars. Hij prevelt, de lucht, en waart duisterend over het kleed der mossen,
der goud-groene behuikte blad-mossen, en der bruin-gebrande dichte veen-mossen,
en het korst-mos, dat grijzig is. Een fazant snik-lacht als een zonderling mensch;
de schreeuw van den gaai is rauwer... En langerhand begint de bangheid in u, om
de tralie van deze duizenden rechte masten in de bedompte-dalende duisternis. De
geuren worden bitter-beklemmend; en gij ziet niet éens meer, gerust-makend, den
witten gevel van boschwachters huis, dat u was een licht-baak. En de toover vangt
aan, in uw hoofd dat hol wordt en in uwe starre oogen, van het nacht-bosch...
- Andere avonden zijn zoeter: de doodgaande zon rekt de schaduwen der lorken
tot somber-groene lanen, en al de stammen staan als gloeiende en purperende
staven in een fornuis. De fijn-zingende zwerm der muggen komt zinderen als een
krevel-verveling die vreemd blij maakt, om u: als eene kroon van warme zindering
om uwe slapen. En gaat ge liggen ter aarde: vaak valt een logge mei-kever op zijn
rug, naast u, met een doffen slag, dat ge er om moet lachen...
- Aldus gaat door de bosschen het jaar, dat den
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herfst laat beurschen en geuren en gloeien in de verwen van 't geblaêrt. Er heerscht
weldra koninklijk-schoone verlatenheid, en verholen hoeken lokken u, die thans
beduidend zijn van de kleuren. De dunne bladeren, als van de beuken, zijgen géel;
waar zware ribben zijn krimpen zij tot krakende rosse holheid. De wind, in smalle
lanen, hoopt ze tegen nuchter-kleurige stammen op, te elken kante. Een enkel
blaadje holt nog, loopt of sliert, blijft liggen eene wijl, gaat dan verder. - Er is alleen
de grootschheid van al dat goud, tegen een lucht die, ros zon-doorzegen, niet sterven
wil... En 't is als een weidsch orgel, bruisend heel alleen in eene leêge kathedraal...
- Zulkdanig (maar woorden zeggen zoo nederig-slecht het gevoel!) zijn van den
Abeele's Laethemsche bosschen. Zij zijn een breed jaar-gedicht, 't verhaal van 't
ziele-leven van wie hier, te elken seizoene, zijn wezen heeft uitgezongen, integraal,
zinnelijk, ongemeten - maar tevens kiesch, fijn, en in de mate van een klassieken
zang. Want 't en is niet zonder gevolg of belooning dat men zich, onbewust, ter
verheerlijking eener streke wijdt: de Muze kroont liever wie naarstig zijn eigen land
bemint, dat hij toont, dan wie zijn dilettanten-oog laat gaan van gouw tot gouwe, en
't pittoreske alleen aldus te schouwen geeft.
Maar niet alleen de bosschen toonde hij volledig in hunne dichterlijke en
schilderachtige waarde: Leie en land maalde hij even schoon. - Hier uitwijden durf
ik niet, in een stuk dat maar al te lang wierd. Maar hoe te zwijgen over dat opperste
werk: de jonge Lente-Leie, bevaren van een zeil-bootje met slappe reven, en
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alles is zoo zwijgend-jeugdig, zoo monkelend-stil, en zoo nieuw, zoo nieuw! En dan
die ernstige winter: heel de vlakte. De huizen ver van-éen, de boomen
eindeloos-naakt den hemel in. De sneeuw smeltend over breede voren...
Maar ik zwijg: beschaamd, nu ik herlees, omdat ik zoo zwak-zeggend was bij dit
natuurlijk doen van een groot kunstenaar.
Want dit moet nog gezeid: bij Albijn van den Abeele is schilderen eene natuurlijke
functie, die hij volbrengt zonder inspanning. Hij heeft gezien en gevoeld: dáarom
moet hij schilderen. En dáardoor maakt hij zulk eenig-wonderlijk werk.
Toen hij schreef voelde hij wel dat het valsch was. Er was een dwang over hem:
de intrigue, de taal, de zegs-wijze, wat weet ik! - Zijn eerste boekje: Karel en
Theresia, wilde hij aanvankelijk doopen: Een Landschap met Figuren... Is dat niet
eigenaardig? Maar er waren natuurlijk letterkundige vrienden die het hem afrieden!...
Daarna heeft hij, Gode zij dank, - hoe hoog wij zijn literair werk ook schatten, geschilderd.
En hij is geworden, ik herhaal het: een groot kunstenaar.
- En daarom heb ik getracht hier eenigszins-kenschetsend over hem te schrijven:
wat ál te los, dat men uit mijn opstel den mensch en den artiest kenne; wat ál te
ruw, dat het den mensch niet schende in zijne schoone nederigheid, en den artiest
in zijne onzeggelijke fijnheid.
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Hij vergeve ons: we konden niet zwijgen, dat op Laethem aan de Leie iemand zeer
buiten-gewoons leeft, heet Albijn van den Abeele.
1904.
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Emile Verhaeren
Vroegt ge mij, dat ik u in de eenvoudigste lijnen de moreel-intellectueele gestalte
van den dichter Emile Verhaeren teekenen zou, ik kon hem u bezwaarlijk beter
voorstellen dan met deze woorden: een Vlaming van het einde der negentiende
eeuw.
Niet dat ik, als ik ‘een Vlaming’ zeg, onmiddellijk zou denken aan die
ras-eigenaardigheden, aan die ethische algemeene-hoedanigheden waar, sedert
Taine, tot gemakkelijke verklaring van deze of gene bijzonderheid, met al te groote
vaardigheid een al te lichtzinnig gebruik van is gemaakt. Als ik zeg ‘een Vlaming’,
bedoel ik niet uit het toeval van eene geboorte 't gebouw van Verhaeren's werk te
verklaren; en 't ware te brutaal-eenvoudig, te veralgemeenend-didactisch, den zin
voor mystiek en de drift naar sensuëel leven, bij dezen dichter twee kenschetsende
eigenschappen, 'tzij als ras-symptomen te aanzien, 'tzij als dusdanig tot grond en
steun van zijn werk te plaatsen. Anders gezeid: niet omdat hij sensuëel en mystiek
is aangelegd, is Verhaeren een Vlaming; en het is niet omdat hij een geboren Vlaming
is, dat zijn werk sensuëel en mystiek is opgegroeid. Te zeer is hij overigens een
Europeeër, dan dat men zijn eigen manier van denken en voelen bloot door afstam-
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ming en overerving uit zou leggen. Zoodat ik, wanneer ik hem een Vlaming noem,
bedoel: niet zoozeer iemand op Vlaamschen grond uit Vlaamsche ouders gesproten;
maar: iemand die, in 't Europa van dezen tijd, geestelijk gevormd is geworden zooals
wij, Vlamingen, - welk ons temperament, wie onze voorouders, wat onze levenskring,
hoe de levensvoorwaarden ons ook wezen mochten, - in ruimere of engere mate
geestelijk werden gevormd.
Die vorming, in Europa eene zeer-bijzondere, zeer-uitzonderlijke, is het allicht,
die aan de Fransch-schrijvenden onder ons over de wereld zulken roem heeft
bezorgd.
Heeft ze op sommigen minderen invloed gehad; is ze afgeschampt, eenerzijds,
op de Vlaamsche beweging: de taal - het Fransch - waarin ze gebeurde, de geest
waarvan ze doortrokken was, hebben op ons, ontwortelden, ‘déracinés’ die we
waren, op ons Vlaamsch oerwezen, op onze Vlaamsche tong en onze Vlaamsche
denk-gewoonten eene Latijnsche cultuur geënt, die ons tot weifelende dubbel-naturen
maakte; zonder dat voor een deel der onzen - het deel dat de hoogere burgerij
behoorde en door de geestelijken der groote steden werd opgevoed, - de
rechtstreeksche omgang met hun volk, zonder dat het bewust-zijn der nooden waar
dat volk onder buigt, zonder dat de taal-gemeenschap die hun als een laatste keten
aan dat volk kon binden, hun de gezondheid, de oorspronkelijke over-macht geven
konden, die 't natuurlijk-eigene - ‘wat men is’, zegt Schopenhauer - of het
overgenomene - ‘wat men heeft’ - die 't wezensecht-Vlaamsch op het opgelegd-
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Fransch hadden laten zegevieren. De Fransche, niet nationale opleiding, stappend
steeds, dag aan dag, naast het van huize-uit Vlaamsch-zijn, naast het gedoe en
gedenk van eene trouw-, hoe ook onbewust-bewaarde traditie, liet ze worden tot
dubbel-wezens die, waren ze maar eenigs-zins kritisch aangelegd, meer dan de
Vlaamsch-schrijvers te dien tijde naar oorsprong en geestelijken tucht staand midden
in hun volk, - weldra objectief en als buiten zich de kenteekenen der overlevering,
de zeer-levende overblijfselen van traditioneele driften en energieën, van
hoofdzakelijk-doorwerkende idealen en denkbeelden als iets bijzonders, als iets
essentiëels gingen bemerken en beminnen, niet zoozeer als onafschudbaar
eigendom, als erf-pand onverdelgbaar, maar als teedere, zelf-weer-aangeknoopte
draden die ze leidden tot een schoon verleden en bonden aan een heden waarvan
ze zich, helaas, de bannelingen moesten voelen. Van hun volk gescheiden en
afgescheurd, door hun geestelijke vorming verwijderd van hun eigen
oorsprongswezen, zonder dat de Latijnsche cultuur hun 't zelf-doodend scepticisme
had kunnen opleggen, waren die Vlamingen - Maeterlinck, van Lerberghe, Eeckhoud,
Verhaeren - Vlaming herworden door een wending van hun intellect; en werd hunne
liefde in la teren tijd echter en inniger in zóoverre, dat zij vertoonen gingen meer
traditioneel-eigenaardige, méer nationaal-karakteristieke hoedanigheden dan hunne
land- en tijdgenooten die schreven in de taal van hun volk, in het Vlaamsche
Nederlandsch: die scherpere aanduiding van het speciaal-Vlaamsche - het
mysterieuze in Maeterlinck, het verwoed-gepassioneerde van Eeckhoud, het gul-
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groteske dat van Lerberghe ons bood in ‘Pan’ - is reeds een teeken dat die liefde
een intellectueelen onder-grond heeft, niet ongelijk, in 't fijnere, aan den grond
waarop de zeer-oprechte liefde bouwt van een archaeoloog of van een
geschiedkundige, die zijn land bemint om de studie die hij er van gemaakt heeft.
Wat die Vlamingen dus onderscheidt van deze anderen, die er door een lagere
afkomst of door de Vlaamsche Beweging toe gebracht zijn geworden in de taal der
bevolking te schrijven, is dat, bij gelijke vorming, door die vorming de eersten van
hun volk gescheiden en er slechts door bespiegeling en natuurlijke sympathie toe
teruggekeerd zijn - aldus met een klaar oog er de vermakelijke of tragische
eigenaardigheden van bemerkend -, terwijl de anderen, tot het rechtstreeksche hart
van hun volk, tot den kern der volks-geaardheid teruggekeerd, zijn meê gaan vóelen
waar hun broeders nog slechts oogen en ooren bezaten, en, met minder
kenschetsende bijzonderheden misschien, maar met meer echtheid en bloed-warme
gezondheid, dat volk hebben vertoond in zijn breedste verschijnen en in zijn
verborgenste innigheid.
Ik wil nu niet zeggen, dat Verhaeren bij alle uitsluiting tot die eerste reeks
Vlamingen, tot de objectief-beschouwende behooren zou. Want naast die zijde van
zijn Vlaming-zijn, die we zouden kunnen noemen de vleesch-geworden gedachte,
het in eigen wezen belichaamde beeld dat hij van Vlaanderen in zich draagt; naast
die gehechtheid-door-ervaring die bij vele onder onze landgenooten de
liefde-uit-der-aard heeft vervangen - en de liefde voor eigen bodem der flamin-
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ganten, is ze, het weze hier terloops aangeteekend, wel iets meer dan een
gehechtheid-door-ervaring, op andere gronden? waar overigens de natuurlijke liefde
tot het land, de liefde-buiten-bezinning toch alleen bij zeer-eenvoudigen gevonden
wordt, en van lagere orde is, tenzij ze wordt ingegeven door hoogere geestelijke
geboden, als bij een Franciscus van Assisi, of door de matelooze teederheid van
een menschen-hart als dat van Guido Gezelle; - buiten die zijde dus van Verhaeren's
Vlaming-zijn, is er eene die, toevallig, de hoofdzakelijke bijzonderheden van een
ingewikkeld temperament overeen laat stemmen met wat, algemeen maar zeer
oppervlakkig, als 't karakteristieke van de Vlaamsche geaardheid geijkt is en staat
geboekt, - en even-goed voor Provençalen of Napoliteinen kon gelden: het
hartstochtelijke, niet bloot van zijn werk, maar, ik herhaal het, van zijn temperament.
Zou de forsche, struische, op sport en praktische werkelijkheid tukke Maeterlinck
geenszins door lichaams-gesteltenis en rechtstreeksche levens-uiting zijn werk het aanvankelijke vooral - van fijne mystiek en teer of schrikwekkend mysterie
voorbereiden, die onbetwijfelbaar gevolg zijn van intellectueele liefde, van geestelijk
Wahlverwandschaft voor wat hij aan dergelijks in 't verleden vond van zijn volk, en
dus buiten zijn onmiddellijk Vlaming-zijn staan; zou - om een voorbeeld te nemen
in eene andere kunst dan de literaire, die in Holland beter gekend is dan ik vermoed
de Belgisch-Fransche literaire te zijn, - zou de sensuëele, diep-gezonde, weer
praktische meer dan geestelijk-verfijnde natuur van den beeld-houwer George Minne
bezwaarlijk een verklaring zijn van zijne ascetische,
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geëmaciëerde gestalten (die hun oorsprong hebben in een wil der synthesis, in een
zin van het monumenteele, die onbewust opklimmen tot onze beeldsnijders van het
Boergondisch tijdvak, en - ook wel een niet-Vlaming konden behooren): het wezen,
zooals men het uit de oprechtheid van zijne gedichten, die 't verleden niets te danken
hebben, vermoedt; de hartstochtelijkheid van Verhaeren laten hem toe dichter te
naderen, en met een beter, een onmiddellijk-voelend hart zijn evenhartstochtelijk
volk te belijden.
Noemde ik dus Verhaeren een Vlaming, ik bedoelde: iemand, helaas buiten
onmiddellijke voeling met zijn volk, in een andere taal en onder anderen geest dan
van zijn volk gevormd en gekweekt; die echter, door de neiging van zijn hart en 't
redeneeren van zijn geest tot dat volk is teruggekeerd; en door zijne natuurlijke
gaven, door 't bijzonder wezen van zijn temperament beter dan wie onder zijne
lots-genooten geschikt is en voorbereid, dat volk medelijdend te begrijpen; - een
Vlaming gelijk we het allen zijn haast (Stijn Streuvels is eene uitverkoren
zeldzaamheid); sommigen, de Vlaamsch-gezinden, met een beter begrip van wat
het volk noodig is tot zelf-ontwikkeling en breederen bloei; maar weinigen met
even-veel natuurlijken aanleg om het te door-voelen zoo niet te doorzien, te erkennen
zoo niet te verklaren...
Ik zei ook Emile Verhaeren een Vlaming van het eind der negentiende eeuw te
zijn.
Vlaanderen, smelt-kroes waar de dubbele stroom van twee onderscheiden
beschavingen in zijne antinomische bestand-deelen woelt en kookt; krijt waar, in
de onvaste, ontredderde geesten, de botsing schramt en kneust, niet
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alleen tusschen essentieel wezen en opgelegde geestesvorming, maar tusschen
de bronzen voorhoofden van twee tegen-strijdige levens-opvattingen, van twee
vijandige denk- en voel-wijzen; het wankele en achterlijke, vooruit-willende en
achterdochtelijke Vlaanderen had zijne kinderen nooit zoozeer als op het einde der
e

19 eeuw hartstochtelijk en onzeker, aarzelend en geestdriftig gekend.
Niet zoozeer de generatie van Verhaeren-zelf - zij teerde op de verworven rust
van eene gezette en degenereerende bourgeoisie - maar de daarop-volgende, waar
hij zich geestelijk meer-rechtstreeksch bij aansluit, zag een jeugd van
onrustig-ziedende breinen. Nooit had de onbestendigheid der karakters evenzeer
naar vastheid gedorst, naar vliedende waarheid gehongerd. Voor een tijd, voor een
maatschappij, die hun wrak voorkwam, stonden ze met de wanhoop van de
onmogelijke oprechtheid in hun denken en voelen. Geen enkele gedachte, of zij
droegen er zelf het schaduw-beeld van in zich; geen gevoel, of het spotte in zich-zelf
om de gedeeltelijke logen die het in zich voerde. En met zulk schamper bewustzijn
stonden ze voor wat hun onmiddellijke noodwendigheid scheen, eene starre
noodwendigheid die brandde in en buiten de geesten: het hervormen der
maatschappij, het anders-moeten-worden van wezen en uitzicht der wereld. - Zij,
die sterk waren, bedrogen zich-zelf en smeedden zich een blinden wil, schudden
van zich af den wrangen wellust der aarzeling; zij vergaten zich-zelf voor 't gekozen
doel, en, leugen om leugen, lieten ze de zorg om eigen persoonlijkheid vervloeien
in den stroom van breedere en, scheen het
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hun, gezondere utopieën. Bewust van hun varen naar eene onbestaande Atlantis,
doodden zij zelfbeschouwing in de hardnekkigheid van een levenswekkenden strijd.
Zij werden werkdadige socialisten; zij werden theoretici van een halsstarrig-sloopend
anarchisme dat zelfs hunne dierbaarste herinneringen en gevoelens ontzag noch
spaarde. - Anderen zochten sociaal verweer tegen een staat-van-zaken waartegen
zij hun weifelen onmachtig wisten, zochten een bittere gerustheid in 't oude Μέμνησο
ἀπιστεῖν, in het ‘zorg er voor, wantrouwend te zijn’ der Grieken, en slaagden erin,
onder een goed-geoefenden moreelen argwaan de schrijnende snikken van hun
innige menschelijkheid te dooven.
En zij werden allicht de dorre toeschouwers van een leven, waarvan de zeer
bewuste rotheid, het vervloeien van alle energieën, hun een objectief-gehouden
vermaak was verworden. Weldra liet hun cynisme hun toe, met kouden blik en niet
zonder welbehagen hun eigen zwakheid, hun eigen onvermogen, hun eigen veegen
geestdrift in de oogen te zien; zij konden worden oprecht tegenover zich-zelf, en 't
was hun verdedigings-middel tegenover eigen wondbare plaatsen. Hunne ijzige
weelde was, prat te zijn op hunne eigen armoede... Maar ten koste weêr van welke
logen, ten koste weêr van welk een lijden deze overwinnende onaanroerbaarheid;
en, in den grond, welke ellende van zelf-afstompende zenuwen, welk verdoemen
van eigen sensibiliteit; en zelfs waar zulke hondschheid niet was dan hyperaesthesie
van zelf-eerbied: welke nuttelooze, welke pijnlijke heldhaftigheid... Anderen nog, en
zij waren het talrijkst onder dezen die zich der kunst dachten te moeten wijden,
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vonden in 't onbereikbaar-geweten doel van sociale ombuiteling het voorwendsel
dat hun leidde tot oefening van de eigene dubbelzinnige vraag, die was hun arme
menschelijkheid. Zij gingen schuil in den ivoren toren van hunne snikkende
afgetrokkenheid; hun levens-bangheid zag het leven door de bedompte ruiten hunner
‘serres chaudes’. Elke drift werd hun de onafwendbare aanleiding tot napluizen en
uitvezelen van drijf-veer en gevolgen; elk verlangen, de smartelijke herinnering aan
de steriele asch van vroeger genot. Mystici zonder geloof, onmachtige sensuëelen,
deden ze niets, of hun eigen gebaar verweet hun zijne ijdelheid; elke daad stelde
haar-zelf om den uitslag op voorhand te leur; elke poging vond bij den eersten stap
een ontgoochelden glimlach op haren weg; hunne verwoedheid kende geen
hardnekkigen drang naar leven, of hij wist in zich te voeren de onvermijdelijke
spotternij eener dood.
Aldus, moedwillige misleiden van een ideaal dat ze wisten onbereikbaar;
schampere schouwers op een miserie die ze wisten de hunne; pijnlijke wroeters
naar een schat die ze wisten onbestaand, zoo had eene zieke maatschappij gekweekt
deze ziekten. Een gansche jeugd had, van een tijd die, ‘out of joint’, alle evenwicht
had verloren, eigen gebrek aan evenwichtige gezondheid geerfd. De leugen der
maatschappelijke verhoudingen had de leugen der karakters onoverkomelijk
gemaakt. Kwam er een die zei: ‘ik wil’, zijn voorhoofd stootte tegen de harde muren
van voor-oordeel en opgelegd wan-begrip, terwijl onder zijne voeten de onvruchtbare
doo-laag van list en leugen, van leelijkheid en laagheid aan 't bewegen en woelen
ging. En wilde hij recht blijven,
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hij had te kiezen onder de drievoudige houding: de leugen te leiden, om de leugen
te spotten, de leugen in eigen leêgheid te ontvluchten...
Een gansche jeugd zou zich, op het einde der vorige eeuw, onder zulke gedaanten
vertoonen, - zich in zulke gestalten vermeien. Het werd, door Europa, een
onvermijdbare liefhebberij, een onbewust dandysme. De maatschappelijke nooden
werden overdreven, om 't wanstaltige in eigen vertoon te wettigen. Er ontstond eene
sentimentaliteit der sociale vraag. Wie anders niets dan spot om eigen gevoel
koesterde, werd de gevoelerige van eene toekomst-schoonheid die hij wist nooit te
zullen zien. Zelfs de bittere scepticus van 't huidig samen-leven werd vroom en
ernstig bij den toekomst-droom; en ook hij die heil nog zag alleen in
zelf-beschouwing, werd een apostel van de uiterlijke feest-vertoonen der beloofde
toekomst-heerlijkheid. - Ander verschijnsel, en minder nog te verklaren: men vond
lof en wierook voor 't abnormale waar de maatschappij zelf aan verrotte; men prees
de oorzaak van eigen krankheid. Nooit werd het ziekelijke en wanstaltige van
geslachts-leven en geestelijke verhouding gehuldigd en geloofd als toen. De euvelen
waar de maatschappij aan ten onder ging werden verheerlijkt door wie die
ondergaande maatschappij verdoemden. Er ontstond eene literatuur dier sociale
zwammen, een liefdevol collectioneeren van wat tierde op de verachte verdorvenheid.
Handel en nijverheid, de natuurlijke componenten die alle maatschappij
samenhouden, zij werden in hun geschacher, in hun slavernij gerecht en veroordeeld;
maar ontucht, ja sexuëele en moreele inversie, die woekerende gif-bloemen van
een
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over-rijpe samen-leving, zij werden met meer dan belang-stelling, zij werden met
de nieuws-gierigheid van den weerzin, zij werden met de ziekelijke koppigheid der
ontaarding gekoesterd en gekweekt. Velen van dezen, die smachtten naar de
eindelijke sociale zuiverheid, zwelgden intusschen in de sociale verrotting waar de
versmade bourgeoisie slechts met schrik en afkeer op neêrzag. Deze kampioenen
van het ideaal, ontnuchterd weliswaar of slechts op eigen gebod geestdriftig, genoten
gulzig van 't vuige eener al te reëele wanstaltigheid. Deze strijdende of lijdende,
sceptische of snikkende hooners en smaders schenen eigen opperste genot te
vinden in 't uitschot, in 't schimmel van dat gehoonde en versmade. En de kunst
van die hunkeraars naar 't betere, naar 't zuivere, was om een groot deel een
satanische kunst, was de spiritualisatie van het kwade, was 't vergoddelijken van
het abnormale. Deze zieke jeugd, ziek van eigen twijfel en verlangen, verteerd door
eigen onmacht en begeeren, krankzinnig van zelf-negatie en onbereikbaar-schoone
volkomenheids-voorstelling, deze jeugd was de verfijnde uitbloei van wat ze, door
de wet der contrasten, uit ganscher ziel verfoeide, en waar ze met al hare
overprikkelde zinnen aan gebonden was...
Aldus was de jeugd van het einde der negentiende eeuw over een groot deel van
Europa. Mocht het nuchter-degelijke van Holland aan 't aanstekelijke dier geestelijke
verwarring deels ontsnappen, België, neen, Vlaanderen had er ruimschoots zijn
deel van. Evenzeer als in het Walenland vierden de Vlaamsche nijverheidscentra
het wassend, weldra machtig socialisme. De Waalsche ironie mocht er een dijk zijn
voor de burgers-
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jeugd; de Vlaamsche hartstochtelijkheid was een prikkel der onze. Onze intellectueele
jeugd was aldra een jeugd van opstand, eene echter die het niet bij socialisme liet.
Het Duitsch-afgebakende, het puëriel-systematische, het regelmatig-organiseerende
ervan, met het eind-doel van een collectivisme dat hun alle vrijheid, vooral alle
fantazie scheen uit te moeten sluiten, kon geenszins geesten bevallen, die Fransche
spontaneïteit, Fransche zelf-cultuur Fransch individualisme boven Duitsche
schoolschheid, Duitsche wetenschappelijkheid, Duitsch kaporalisme stelden.
Gegroeid in een tijd zonder moreel houvast, zouden ze allen tucht weêrbarstig zijn;
hun houding buiten de georganiseerde maatschappij waarin ze leefden liet
bezwaarlijk het hechten aan een sociaal systeem toe. Slechts de meest-praktischen
en onmiddellijkst-heerschzuchtigen sloten hun gewilden geest-drift bij een partij
aan. De meesten bleven bloot opstandelingen, om hun opstand spottend, of er
onder lijdend. Zij zochten steun of heul in àl wat buiten de regelmaat van het
gevestigde stond; zij hoopten en dachten ze te vinden in 't excentrieke, hoe 't ook
verdorven mocht zijn; in 't wanvormige, hoe leelijk 't mocht wezen; in 't onverwachte,
waarin ze 't eindelijke nieuwe meenden te zien. Vlaanderen, als het centrum van
éene dier ronde kaarten waarvan het vlak, met de zeven kleuren van het
zonne-spectrum beschilderd, bij 't hevig draaien alleen nog wit vertoont; Vlaanderen,
dat, midden-punt van alle Europeesche beschavingen, waar al die
beschavings-stroomen tot éen kolk, tot éen baaierd samensnellen en, bij
opvoeding-reeds-onvaste, geesten te gemakkelijker opzuigen: Vlaanderen werd
een nest waar ontallig-hunke-
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rende jongeren de dagelijksche spijs wijdbeks wachtten, van welken kant ze komen
mocht. Meer dan waar ook, gistte de rotheid der stervende eeuw in de Vlaamsche
breinen, gistten er, als op gift-vijvers de schitterende water-bellen, de peerlemoerige
schijven vuil. Geen oord buiten Rusland misschien waar op zulke geringe oppervlakte
zoo heftig het opstand woei in zulk groot getal geesten; in zooverre dat - wij kennen
er voorbeelden van - de school-overheid niet zonder onrust was om den
omwentelings-geest die in sommige onderwijsgestichten heerschte. Een rijke streek
als de onze kweekt gemakkelijk eene on-arbeidzame, intellectualiseerende jeugd.
Bij ons groeide tot een kracht een generatie van weerbarstige ideologen. Een
negatieve kracht nog wel, en geen opbouwende; maar die bij het rijpen ons schenken
zou eene zieke, ja, maar niet te minder een sterke, eene pezige, eene levens-taaie
literatuur, gedragen, onwillekeurig, op de struische bloedrijkheid van haar volk.
Tijdschriften ontstonden, als gevolg van zulke toestanden: het was de Brusselsche
Société Nouvelle, het was het eerste Van Nu en Straks. - Thans zijn de tijden rustiger
geworden. Meer evenwichtsgevoel, ook op sociaal gebied, heeft meer vrede en
kalm bewust-zijn gebracht in de heete hoofden, in de strijd-veerdige en helaas,
strijd-onmachtige handen, in de wankele en kranke gemoederen van toen. Het is
geworden een stijgen boven de omstandigheden, een overzien der toestanden, een
weten van kracht en kunde. Toen was het een vruchtbare dool-hof, - vergeef me
dat ik geen betere omschrijving vind, - waar 't zoeken naar de rechte wegen, zoo
niet 't gewenschte pad (of wie weet?
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ongewenschte), dan toch menige heerlijke bloem, menig wonder-kruid deed
ontdekken. Uit de woeling van een weêrbarstigen tijd, die, wars van alle
gemakkelijkheid, en alle gewoonheid vijandig, eigen stem leerde te zingen eigen
wijs, eigen woord dwong tot eigen uitdrukking, is hier te lande eene deels Fransche,
deels Nederlandsche literatuur opgestaan die, meer dan waar ook, in Holland
weêrklank en sympathie vond. In die literatuur is Verhaeren de
meest-representatieve, de volkomenst-Vlaamsch-moderne, de sterkste en de
zuiverste, onder ons allen. Hij vertoont er zich, meer dan wie, in alle schakeeringen,
in de verste afwijkingen als in de eenvoudigste rechte-lijn, in alle diepte en in alle
hoogte, den dichtenden Vlaming van het einde der negentiende eeuw, zooals ik
hem noemde en hem u beschreef.
Dat hij het er echter niet bij liet, te zijn de lyrische uitdrukking, de groote dichter
van een land en van een tijd; dat hij, niet alleen van dien tijd en van dat land, boven
den strijd gestegen, een synthetisch beeld en de affectieve symbolen heeft
geteekend, maar - gerijpt door de jaren en door eigen grootheid beveiligd - is weten
te worden: eenvoudig een Mensch; een mensch buiten de streken en buiten de
eeuw; een naakt, eenvoudig mensch van alle menschelijkheid; de puur- en
hoog-zinnelijke mensch buiten alle toevalligheid van ruimte en duur; de mensch die
de eeuwige passie en 't eeuwig leed is: het is zijn schoonste glorie en 't is onze
diepste vreugde. Ja, Verhaeren wist van negentiende-eeuwschen Vlaming tot de
sereene-diepte-en-breedte van, bloot, den Mensch te stijgen. Hij wies tot de
Adamische hoogte der allergrootste dichters. En is
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zijn zang nog niet bestendig-definitief, hij draagt in zich nog jeugd genoeg en voortaan
het evenwicht die hem boven zijn geboorte-streek en de tijds-omstandigheden
heffen. Hij, Verhaeren, kan worden, boven toevalligheden, de complete dichter die
de begonnen eeuw tot eigen zekerheid verwacht. En onze vurige hoop is, dat hij
het worde.
Het ware van minder nut u, na de moreel-intellectueele, de literaire gestalte van
Verhaeren binnen de lijst van zijn tijd te teekenen. Behalve dat deze door gene
wordt bepaald, staat van nu af aan zijn kunst te zeer buiten zijn generatie, dat ze
er meer dan door het speciaal-formeele, door de uiterlijke bijzonderheden aan zou
gebonden zijn.
Niet dat zij steeds op zelfde onafhankelijke hoogte zou hebben gestaan. - Toen
hij, met de jaren tachtig, zulke heerlijke loop-baan begon, was in België eene nieuwe
letter-kunst de aandacht gaan trekken. Brekend met het romantisme van een André
van Hasselt, die in ons land, naar denk-wijze en gedachten-vorm, naar inhoud als
naar taal, de Victor-Hugo-traditie wél met talent en breedheid, maar zonder
eigenaardigheid, meer door rhethoriek dan door echt leven voort-zette, had de
‘Jeune Belgique’, 't orgaan dier nieuw-gekomenen, verkozen zich bij een verfijnde
parnassiaansche poëzie, bij de funambuleske van Théodore de Banville, bij de
diskreet-innige van den Coppée die ‘Le Reliquaire’ had uitgegeven, bij de
gracie-gevoelige van Sully-Prud'homme, bij de plastiek-machtige van José-Maria
de Heredia
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aangesloten. De algemeene bewondering ging nog niet beslist naar Verlaine en
naar Mallarmé, waar overigens de beweging van Decadenten en Symbolisten in
Frankrijk nog pas-geboren was. Maar de levens-wekker Max Waller, de
wonder-schoone aarts-engel die de voor-hal van de herworden Belgische poëzie
bewaakte, - en wien we, 't zij tusschen haakjes gezeid, de dichteres danken, die 't
aan Vlaanderen te wijten heeft dat ze eens ‘het hart van Holland’ mocht worden
genoemd: ik bedoel Hélène Swarth; - Max Waller had voor huis-goden opgesteld,
eerst Musset en Vigny als dorpel-wachters, daarna Baudelaire als
schoonheids-plenger op 't hoogste altaar en - ging 't smartelijk-en-ironische van
zijne eigene zins-verfijning met meer genegenheid naar 't subtiele en ingewikkelde
van de Dei Minores - zijne volgelingen hadden hun ijver en hun vroomheid aan de
gekozen voorgangers geheel gewijd.
Hun levens-sterkte zou echter niet uit navolging, - ze zou uit dat nationalisme
blijken dat sprak uit de eerste werken, die de erkenning van hun waarde bevestigen
zouden. Reeds had Camille Lemonnier in ‘Le Mâle’ voortreffelijk de Waalsche
levendigheid en blij-forsche natuur, in ‘Le Mort’ veel grover maar zeer machtig de
schrikwekkende verkwezeldheid, de tragische hartstochtelijkheid der Vlaamsche
boeren geschilderd. Weldra zouden volgen teêre gedichten die Georges Rodenbach
nog vóor ‘Bruges la Morte’ aan de verkoren stad zijner melancholie ging wijden. En
meer anderen zouden uit den vadergrondschen bodem de bronnen delven waar
een nieuw publiek zich zelf verrukt in spiegelen kon, en, naar 't scheen, eigen leven
drinken. Bij zulk natio-
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nalisme sluit zich Verhaeren's eerste boek aan: Les Flamandes. Het was geen werk
van groote personaliteit, in dezen zin dat het geen innerlijk-eigene nieuwe schoonheid
bracht. Maar het was, in 't decadente van eene zenuw-zieke klatergoud-aristocratie
en van een glimlachend-moede verwijfdheid, de zon van eene sappige gezondheid.
O, de fijn-doorzienden kenden de oorsprongs-beteekenis van die gezondheid wel;
ze wisten in hoeverre ze natuurlijk of geveinsd was, en wat ze aan de wassende
mode van naturalisme en aan 't intellectueele van Vlaming-willen-schijnen te danken
had. Ze ontwarden 't echt-emotioneele, dat gering was, uit 't uiterlijk-sensueele, dat
er te grof op lag om van een verfijnde ziel de rechtstreeksche uiting te zijn. Maar zij
loofden er in, niet te min, de sterkte en de pezigheid, die ontegenzeglijk den dichter
organisch waren. Hier was iemand van langen adem in kloeke longen. Wel werden
die longen al te bral misbruikt; wel sloeg naar getier over het zingen van een struische
stem; wel lag al te aangedikt de kleur van 't moedwillig-Vlaamsche, al te
gelijk-schallende de toon van 't geforceerd-uitbundige, over een werk dat men wist
bedacht eerder dan gevoeld te zijn, in zijn simplistisch voorkomen, onmogelijk bij
iemand die geestelijk hooger stond dan 't gemeene volk. De grond echter was, men
kon het niet loochenen, van een echte, een sterke natuur. En men luisterde met
innerlijken jubel naar deze nieuwe taal en deze ontwende, sensuëel-gezonde
schoonheid, mocht ze nu ook wel eenigszins de verfijning der zintuigen afschrikken,
en hem schijnen te decoratief, van wie schakeeringen had leeren te beminnen:
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Dans les bouges fumeux où pendent des jambons,
Des boudins bruns, des chandelles et des vessies,
Des grappes de poulets, des grappes de dindons,
D'énormes chapelets de volailles farcies,
Tachant de rose et blanc les coins du plafond noir,
En cercle, autour des mets entassés sur la table,
Qui saignent, la fourchette au flanc dans un tranchoir,
Tous ceux qu'auprès des brocs la goinfre attable,
Craesbeke, Brakenburg, Teniers, Dusart, Brouwer,
Avec Steen, le plus gros, le plus ivrogne, au centre,
Sont réunis, menton gluant, gilet ouvert,
De rire plein la bouche et de lard plein le ventre;

en naar dit, vorm-machtige:
Le polder moite, et qui sait sa force crue,
Sous les midis, par coins de glaise étincelants,
S'étalait tel: en champs luisants de miroirs blancs
Taillés à chocs brutaux de pique et de charrue.
La Flandre - au coup de col de ses gros chevaux roux,
Bavochant de l'écume au branle de leur tête
Et pieds gluants - traînait son vieux travail de bête
Par à travers les blocs de ses lourds terreaux mous.
De la graisse d'humus et de labour, fondue,
Coulait dans le vent d'or d'automne, et lentement
Toute la plaine enflait sous ce débordement
De vie éparse aux quatre coins de l'étendue.

Dat deze brutale zinnelijkheid eerder gefingeerd dan oprecht, meer om der wille
van 't gekozen onderwerp dan uit den aard van het dichters-wezen was: Verhaeren
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bewees het in zijn onmiddellijk-volgenden bundel verzen, naar onderwerp evenzeer
gekozen en dus maar half-gevoeld, en waarin het hem ditmaal te doen zou zijn
eene andere zijde van het Vlaamsche leven, na 't sensuëele het mystieke, in de
beelden-kast zijner gedichten te toonen: Les Moines zou een tegenhanger zijn van
Les Flamandes; en 't feit-zelf dat de dichter het aldus gewild had, licht ons in over
wat de beteekenis van zijn oorsprónkelijk, en van zijn zélf-opgelegd Vlaamsch-zijn
wezen mochten.
Hier geen overweldigende zinnelijkheid, geen levensgulzigheid meer: het zuivere,
gladde, gepuurde, asketische van de monacale afgetrokkenheid:
Sur le couvent qui dort, une paix d'ombre blanche
Plane mystiquement et, par les loins moëlleux,
Des brouillards de duvet et des vols nébuleux,
Egrènent en flocons leur neigeuse avalanche.
Le ciel d'hiver, empli d'un espace géant,
Nacre l'azur profond d'une clarté sereine;
Il semble que la nuit tende sur de l'ébène,
Des manteaux de silence et des robes d'argent.
Les peupliers penchant, pâles, leur profil triste,
Nimbé de lune, au bord des rives sans remous,
Avec un va-et-vient de balancement doux,
Font trembler leurs reflets dans les eaux d'améthyste.
A l'horizon, par où les longs chemins perdus
Marchent vers le matin, à la lueur des chaumes,
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Flottent, au son du vent, des formes de fantômes
Qui rasent les gazons de leurs pieds suspendus.
Car c'est l'heure où, là-bas, les Anges, en guirlande,
Redescendent cueillir, mélancoliquement,
Dans les plaines de l'air muet, le lys dormant,
Le lys surnaturel qui fleurit la légende.
Où les rêves, passant sur les cimes, où luit
Comme des baisers d'or, l'adieu de la lumière,
Ils vont par le sentier, le champ et la bruyère,
Et, le doigt sur la bouche, ils écoutent la nuit.
Et tel est le silence éclos autour du cloître
Et le mystère épars autour de l'horizon,
Qu'ils entendent la pure et belle floraison
Du pâle lys d'argent sur les montagnes croître.
Dat irreëele, suaaf-reine, het gaat door heel het boek;
het is als een vrome adem door de harten:
Il est des moines doux avec des traits si calmes,
Qu'on ornerait leurs mains de roses et de palmes;

en:
Ce convers recueilli sous la soutane bise
Cachait l'amour naïf d'un saint François d'Assise;

ja, het blinkt zelfs als een witte lente-zon in de gedichten die, als ‘Le Moine épique’
en ‘L'Hérésiarque’

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 4. Beschouwingen over literatuur en kunst

177
meer vaste, meer geweldige beelden willen omschrijven. De zucht, het schoone,
onwankelbare, innige geloof van 't Vlaamsche volk, vergroeid met wat het sensuëels
kan hebben, tot eene zonderlinge en sterke eenheid, is er zoo groot, en de kunst
van den dichter zoo zeker en zoo behendig, dat men niet weet wat het meeste te
bewonderen: zijn sensitief intellect of zijn kiesche handigheid. Helaas, hadde zulk
parnassiaansch liefhebberen, zulk objectivisme, hoe gevoelig ook, zulke
onaanroerbaarheid, hoe ook innig geïnteresseerd, maar niet alle echte
persoonlijkheid, niet alle eigen-poëzie uitgesloten!
En nochtans: iets had ‘Les Moines’ op ‘Les Flamandes’ vóór, iets dat reeds een
uitwendig teeken eener zich-ontbolsterende personaliteit mocht heeten: hier en daar
eene grootsprakigheid, een liefde voor 't breedere gebaar, een zin voor 't
monumenteele die, uit der aard zelf van het onderwerp in ‘Les Flamandes’ minder
bemerkt, thans reeds veel duidelijker bleek in deze witte, sobere, nuchter-zuivere
verzen. Het was niet veel nog, dit rhethorikale, die hallucinatie naar 't grootsche dat
onmiddellijk aan Victor Hugo deed denken; en men sprak van wansmaak zelfs, waar
het al te zeer als een gemakkelijk middel werd aangewend. Het te aanvaarden, naar
uiterlijk althans, voor den onmiddellijk-erkenbaren stempel van eene uitgesprokene
persoonlijkheid, zouden ons reeds de drie volgende boeken leeren; waar die neiging
tot vertoon, tot hyperbolische kracht, tot uitdrukkelijke beeld-scherpte overigens,
verworden met het abnormale, ziekelijk-overdrijvende van het ingevend gevoel, het
eerste teeken van een zich-zelf bemeesterend genie is.
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Niet dat deze drie boeken - Les Soirs, Les Débâcles, Les Flambeaux Noirs - de
eindelijke uitspraak van eene geheel-bevrijde ziel, van een geest buiten allen
vreemden invloed zouden mogen heeten. Evenals op menig werk van dien tijd heeft
de cynieke hyperaesthesis van Baudelaire, tot in de rechtstreeksche bijzonderheden,
tot in de keus der minst-gangbare beelden, ook op de hersenen en de kunst van
Verhaeren gewogen:
Mes doigts, touchez mon front et cherchez, là,
Les vers qui rongeront, un jour, de leur morsure,
Mes chairs;

en:
L'âme et le coeur si las des jours, si las des voix,
Si las de rien, si las de tout, l'âme salie;
Quand je suis seul, le soir, soudainement, parfois,
Je sens pleurer sur moi l'oeil blanc de la folie.

Neen, niet eene stem buiten de stem der mede-zielen, niet de kreet of de klacht
van een alleen-staande klinken uit deze verzen. Maar juist dat deze trilogie, die
vormvaste eenheid in drie deelen, symptomatisch is van een heerschenden
geestes-toestand, van een Europeesch-endemische zielsziekte, stelt ze boven de,
bloot-uiterlijke, geheel-objectieve ‘Moines’ en ‘Flamandes’, en maakt ze het nader
beschouwen waard.
‘Spleen et Idéal’ had Charles Baudelaire, in zijn vóórvoelende prikkelbaarheid,
voorzien de tegensprekelijke en smartelijke banen der toekomst-poëzie te zullen
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zijn. Zijn eigen tijd, tusschen de schitterende mantel-plooien van het post-romantisme
of in 't entomologenwerk der opkomende Parnassiens verloren, had het wrang geluk
niet begrepen, van wie, neêrdalend in de donkerste kelders van zijn ikheid, er al
zijn zwakheid en al zijn hoogmoed ontdekte. Het tweede Fransche Keizerrijk,
dansend - naar een beroemd woord - op een vulkaan, had de sidderingen die de
aarde doorvoeren, de schokken die de wereld-korst beven deden, niet gevoeld, of
niet willen voelen. Het ontredderde van den tijd was onder wulpsch-geurende rozen
bedolven. Men wilde niet gelooven dat een eindelijk cataclysme vreugde in rouw
kon keeren. Baudelaire was de eerste die het in zich gewaar-werd, de eerste die 't
gebrek aan evenwicht, het euvel der wanverhoudingen van Maatschappij tot Individu
besefte. Hij schrok er voor, keerde in zichzelf, en zag er 't schrikkelijke beeld van
al wat die uiteenscheurende samen-leving er uit asch en droesem had opgebouwd,
zonder één hamer die den weg zou banen naar een nieuwe gezondheid.
Later, toen de brutale wakker-schudding der Commune de oogen had geopend,
toen de nationale armoede door de scheuren van haar lompen de naakte en gapende
wonden toonde waaraan de tijd als aan een kanker leed, toen leerden ernst de
geesten, en menigeen ontdekte in de algemeene nooden hoe schamel zelf hij was.
Die inkeer van de opgroeiende jeugd bracht deze, natuurlijkerwijze, Baudelaire
nader. De initiale reden hiervan zou echter weldra wijken voor een liefhebberende
literatuurmode. Niet langer meer nog weerloosheid tegen 't ontredderde der
wereld-orde, tegen 't gebrek aan harmonie
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deden, dat buiten de eeuw of in eigen wezen heul werd gezocht. Maar het werd
een wél-gedragen sport, zich buiten de eeuw of in eigen wezen te vermeien, zonder
andere aanleiding dan 't feit zelf van een sport-zijn. En aldus ontstond die
wijd-loopende literatuur der ikheid, die hypertrophie van zelf-analyse en
zelf-verheerlijking, overslaand in precieuse decadentie en in afgetrokken symbolisme,
- waar echter niets van over zal blijven, dan wat is ontstaan uit onmiddellijke
aanraking met het Leven, uit worsteling, uit huwelijk met het Leven, uit liefde en
haat, leed en wrok, die hun worstelen hebben onmiddellijk in het Leven, hoe wrak
en treurig, hoe vuig en krank het wezen moog'.
Onder de boeken nu die uit den baaiërd zullen zijn gered, acht ik Verhaeren's
Trilogie te zijn. Niet, ik herhaal het, omdat ze, in de rij der evenwijdig-gaande werken,
eene uitnemende persoonlijkheid verraadt: de twee eerste deelen vooral lijden onder
een gemeenschappelijken geest; maar omdat hier, ook buiten de uitdrukking, spreekt
een rechtstreeksche aanraking met de omgevende levens-werkelijkheid. Dit leed
is niet geveinsd, deze krank-zinnigheid is niet verzonnen. Het douloureuze is hier
scherp en nijdig als 't plotseling vlijmen van een mes, als 't schielijke van een felle
brandwonde. Niet de verkleeding van het spontane - ik wees er reeds op hoe ze
onder Baudelaire-tooi ging, - 't spontane-zelf voelt men oprecht, immediaat,
onafwendbaar. Verhaeren is een gebetene van 't leven geweest. Het leven heeft
hem eerst met ‘Les Soirs’ tot een echt dichter gewijd.
Ten koste van welk opgelegd lijden; ten koste van
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welke zelf-doemenis! Het eerste, resumeerend gedicht van ‘Les Débâcles’ leere
het u:
...... Sois ton bourreau toi-même;
N'abandonne l'amour de te martyriser
A personne, jamais. Donne ton seul baiser
Au désespoir; déchaîne en toi l'âpre blasphême;
Force ton âme, éreinte-la contre l'écueil;
Les maux du coeur qu'on exaspère, on les commande;
La vie, hélas! ne se supporte et ne s'amende
Que si la volonté la terrasse d'orgueil;
Sa norme est la douleur. Hélas! qui s'y résigne?
Certes, je veux nouer mes tortures en moi:
Comme jadis les grands chrétiens, mordus de foi,
S'émaciaient, avec une ferveur maligne;
Je veux boire les souffrances, comme un poison
Vivant et fou; je cinglerai de mon angoisse
Mes pauvres jours, ainsi qu'un tocsin de paroisse
S'exalte à disperser le deuil sur l'horizon.
Cet héroïsme intime et bizarre m'attire:
Se préparer sa peine et provoquer son mal,
Avec acharnement, et dompter l'animal
De misère et de peur, qui dans le coeur se mire
Toujours; se redresser cruel et contre soi,
Vainqueur de quelque chose enfin, et moins languide
Et moins banalement en extase du vide.
Sois ton pouvoir, sois ton tourment, sois ton effroi.
Et puis, il est des champs d'hostilités tentantes
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Que les hommes de marbre, avec de fortes mains
Ont cultivés; il est de terribles chemins,
Par où des pas battants et des marches battantes
Sont entendus: c'est là, que sur tel roc vermeil,
Le soir allume, au loin, le sang et les tueries
Et que luisent, parmi les lianes flétries,
Des éclatants couteaux de crime et de soleil!

Zulke geestes-gesteldheid bracht ons de eerste oprecht-doorvoelde werken van
Verhaeren. Het derde dezer bood iets meer nog, dan den spiegel der heerschende
gedachten-ziekte, en toonde in Verhaeren, behalve den man-van-zijn-tijd dien ik u
bij den aanvang van dit opstel verklaarde, iets dat hem als dichter van de
hem-omgevende dichters zou onderscheiden: een eigen vorm. Les Flambeaux
Noirs, in 1890 verschenen, brak af met den strikten parnassiaanschen vorm, waarvan
het, met het woord van den codificator Banville, heette: ‘Des licences, il n'y en a
pas’, om meê te gaan in de beweging voor het vrij-vers, voor het ‘vers-libre’ dat, na
Laforgue, door Symbolisten en Decadenten algemeen aangenomen, als een
palladium, het fiere teeken hunner onafhankelijkheid werd aangezien. Er waren
reeds vele slechte vrij-verzen geschreven door die storm-loopers. Gustave Kahn,
die beweerde er den ‘uitvinder’ van te zijn, schreef er zulke, dat zij waarlijk alle
overtuigende kracht voor de verdediging van het systeem misten. Ook Viélé-Griffin
verslapte erdoor een vorm, die reeds niet ruggesterk was. Stuart Merrill's werk pleitte
al even-weinig voor een zaak waarvan men minder de nieuwheid dan, thans, de
levens-vatbaarheid betwijfelde. Dat Verhaeren,
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ook bij den aanvang reeds, beter slaagde, en onmiddellijk organisch-goede,
rythmisch-schoone vrij-verzen schreef, beteekent dat hij onder de weinigen was
dezer jongere Fransch-schrijvers, die niet in het ijle dichtten, en wier gevoel door
de beweging van een menschen-hart gedragen werd.
Het vrij-vers, immers, kan, technisch gesproken, worden aangezien als het eerste,
het natuurlijkste, het zuiverste onder de verzen. Gedragen onmiddellijk op het
levens-beweeg, op het kalme of korte, vredige of woedende van de adem-haling,
op het stootende of rustige, felle of gelijke van den harteklop - adem-haling en
harte-klop bepaald en gewijzigd door de ondergane, berustigende of opwindende,
emotie - mag het heeten, in zijn verlengen en plots inkorten, het ideale vers, dat
alleen door den veelvormigen, lenigen hexameter der Grieken kan worden
voorbijgestreefd. Het kan ook zijn eene waarborg van literaire eerlijkheid, waar het,
in de vrijheid die het laat, alle stopwoord weert, alle bijwerk onnoodig maakt. - Het
vrij-vers is echter het moeilijkste, het meest-kiesche, het hoogst-eischende der
verzen, en dit, omdat het onmiddellijk den niet-dichter, den koelen rijmelaar, den
ongevoeligen voordrager van voorgegeven sentimenten verraadt. Want, omdat het
op adem en harte-klop als op de natuurlijke basis van het gerythmeerde woord
steunt, kan geen vrij-vers goed zijn, waar de emotieve bewogenheid van hart en
long verborgen zijn, of afwezig. Geen vrij-vers kan dus deugen, dat niet staat onder
den rechtstreekschen drang van het gemoed. Geen deugdelijke vrij-verzen dus,
zonder de echte innigheid van het dichterschap. En aldus kan het

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 4. Beschouwingen over literatuur en kunst

184
vrij-vers de mate-der-oprechtheid van wie het schreef, de wezenlijkheid van zijn
gevoel, de waarde van zijn dicht-werkelijkheid bepalen en staven.
En wen Verhaeren nu een oprecht, een wezenlijk dichter is, bieden zijne vrij-verzen
niets, dat pijnlijk aan zou doen. Er is hier niets te veel of te weinig: die verzen zijn
de komplete, adequate uitdrukking van Verhaeren als mensch-en-dichter, van
Verhaeren als uiterlijke personaliteit, spiegel van de innerlijke.
Die innerlijke persoonlijkheid, onvrij nog in de drie laatst-besproken boeken, ze
zou zich meer en meer bevestigen gaan, zich naar eigen wezen ontbolsteren, stijgen,
in de scherpe teekening van al hare vlakken, boven de generatie waarmee ze thans
nog was vergroeid. Een nieuw drieluik zou ze geleidelijk open-baren: de eenheid
die Les Campagnes Hallucinées, Les Villes Tentaculaires en Les Aubes bindt, schijnt
ons ook te zijn deze, die al de bijzondere, soms tegenstrijdige, actieve en passieve
krachten van Verhaeren bijeenhoudt. In de vorige trilogie zagen wij: den Europeeër
van het einde der negentiende eeuw. In deze zou ons worden geopenbaard: de
zelf-bewuste Vlaming van het einde der negentiende eeuw. Zoodat we hier
Verhaeren, in de persoonlijkheid van een overmeesterden vorm, zouden zien in de
verschijnselen van zijn totale wezen.
Het subjectieve, het pijnlijk-geduldige, het vrijwillig-smartelijke der zelf-ontleding,
vermoeid te staren op eigen desolate dorheid; zat, tot walgens toe, der wijnen van
zelf-verdoemen en zelf-vergoddelijken: het had de oogen opgeheven, het had
gezocht eene breedere, eene misschien-troostende werkelijkheid. Na 't doelloos
dolen
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door eigen onbegrijpelijkheden, door de miserie van eigen leugen en eigen
onbestendigheid: het zoeken, buiten zich, naar 't houvast waar een geloof aan te
ankeren, naar de schoonheid waar een hoop op bouwen kon. Helaas! de wankelheid
der zielen: had ze niet als moeder de armoedige onzekerheid der tijden, en was het
niet het gebrek aan maatschappelijke harmonie die alle persoonlijke vreugde gedood
had? In zijn Campagnes Hallucinées, in de Villes Tentaculaires, in het drama Les
Aubes heeft Verhaeren, met al de wrakheid van zijn ziel, de wereld beschouwd om
hem heen. En hij heeft niets gezien, dan de dorpen opgezogen door de blinde
slechtheid van de stad, waar alle gedachte aan nieuwe rechtvaardigheid, aan schoon
en rythmisch leven gedood wordt door de brutale macht van het bestaande, door
de meedoogenlooze inertie van het gevestigde.
De stad, de broeiende, gistende stad, het moer van alle pestilentieën, het bralle
gebod van alle onontkomelijke goorheid:
Tous les chemins vont vers la ville.
Du fond des brumes
Là-bas, avec tous ses étages
Et ses grands escaliers et leurs voyages
Jusques au ciel, vers de plus hauts étages,
Comme d'un rêve, elle s'exhume.
La rue - et ses remous comme des câbles
Noués autour des monuments Fuit et revient en longs enlacements;
Et ses foules inextricables
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Les mains folles, les pas fiévreux,
La haine aux yeux,
Happent des dents le temps qui les devance.
A l'aube, au soir, la nuit,
Dans le tumulte et la querelle, ou dans l'ennui,
Elles jettent vers le hasard l'âpre semence
De leur labeur que l'heure emporte.
Et les comptoirs mornes et noirs
Et les bureaux louches et faux
Et les banques battent des portes
Aux coups de vent de leur démence.
......Le rut grandit encore
Et la rage devient tempête:
On s'écrase sans plus se voir, en quête
Du plaisir d'or et de phosphore;
Des femmes s'avancent, pâles idoles,
Avec, en leurs cheveux, les sexuels symboles.
L'atmosphère fuligineuse et rousse
Parfois loin du soleil recule et se retrousse
Et c'est alors comme un grand cri jeté
Du tumulte total vers la clarté.
Places, hôtels, maisons, marchés,
Ronflent et s'enflamment si fort de violence
Que les mourants cherchent en vain le moment de silence
Qu'il faut aux yeux pour se fermer.
C'est la ville tentaculaire,
La pieuvre ardente et l'ossuaire
Et la carcasse solennelle.
Et les chemins d'ici s'en vont à l'infini
Vers elle.
(Les Campagnes Hallucinées)
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La plaine est morne et ses chaumes et granges
Et ses fermes dont les pignons sont vermoulus,
La plaine est morne et lasse et ne se défend plus,
La plaine est morne et morte et - la ville la mange.
Formidables et criminels,
Les bras des machines hyperboliques,
Fauchant les blés évangéliques,
Ont effrayé le vieux semeur mélancolique
Dont le geste semblait d'accord avec le ciel.
Et maintenant, où s'étageaient les maisons claires
Et les vergers et les arbres allumés d'or,
On aperçoit à l'infini, du sud au nord,
La noire immensité des usines rectangulaires.
(Les Filles tentaculaires).
O ces villes! ces villes!
Et leurs clameurs et leurs tumultes
Et leurs bonds de fureur et leurs gestes d'insultes
A l'ordre simple et fraternel:
O ces villes et leurs rages contre le ciel,
Et leur terrible et bestial décor,
Et leur marché de vieux péchés,
Et leurs boutiques,
Où s'étalent, par grappes d'or,
Tous les désirs malsains,
Comme jadis des guirlandes de seins
Chargeaient le corps des Dianes mythiques.
Ces villes!
Le sens de la jeunesse y est fané;
Le sens de l'héroïsme y est ruiné;
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Le sens de la justice en est banni comme inutile.
O ces villes! ces villes!
Qui étalent, là-bas, comme des tas immondes
Des pieuvres violentes ou douces;
Dont les bouches et les ventouses
Soutireraient le sang du monde!
(Les Aubes).

Toen Verhaeren aldus aan eigen onmacht tot verweer de omklemmende ontreddering
der maatschappelijke orde als décor had gegeven, en de uiterlijkheid der sociale
verschijnselen aan de wanhopige onvastheid der moderne ziel, had hij beter gedaan
dan het Land theoretisch, dan de Stad synthetisch en afgetrokken voor te stellen.
De Vlaming, die hij is, had de warmte zijner voorstelling, 't preciese van zijn
geest-drift, de echtheid van zijn beeld aan zijn eigen arm land te danken. Zijn werk,
abstract door de gedachte die het beheerscht en dat het uitdrukt, is niet bloot een
betoog: is een concrete, levende schoonheid om het rechtstreeksche, onmiddellijke,
direct-erkenbare van het uitgedrukte.
Dat Vlaamsch-zijn, zooals ik het u mocht beschrijven, het leeft duidelijker nog, en
scherper, in een reeks bundels die, van veel minder geestelijke beteekenis, voor
zich de gratie hebben en de emotie van het zelfgeziene, van het ziels-beminde. Van
onderscheiden tijd-stippen in 's dichters loopbaan, hebben ze onderling gemeen:
eerst de fijn-opmerkende liefde van den schrijver voor zijn onderwerp - want dit zijn
meest tragische of boertige verhalen -, daarna of hoofdzakelijk, 't feit, dat men er
steeds den Verhaeren, die leed in Les

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 4. Beschouwingen over literatuur en kunst

189

Débâcles en in Les Villes Tentaculaires vloekte, in terug vindt. Symbolistisch in
dezen zin, dat hun verzonnen vertelsel slechts verkleeding is van eigen smart of
vreugde van een gedachte of van een verschijnsel, bewaren zij een
essentiëel-subjectieve beteekenis, die hun eene lyrische waarde verzekert.
En het zijn, naar tijds-orde: Les Apparus dans mes Chemins, Les Villages
Illusoires, Petites Légendes, Les Tendresses Premières: kostelijke boekjes van
aldoor stijgende klaarheid, van eene zekerheid in eigen weten en eigen kunnen.
Want, zooniet met Goethiaansch olympisme, dan toch met de geestelijke
gerustheid van wie naar waarheid mocht betuigen:
Lassé des mots, lassé des livres,
Qui tiédissent la volonté,
Je cherche, au fond de ma fierté,
L'acte qui sauve et qui délivre,

heeft Verhaeren zich-zelf op eigen ontredderde apathie overwonnen. Gelijk geheel
deze tijd, overigens, thans naar meer eenheid schijnt te streven, en wederzijdsche
toegevendheid streeft naar meer eendracht; gelijk gezondheid geworden is 't oprechte
doel, zelfs bij wie de ziekte om haarzelf beminden; gelijk getracht wordt naar meer
geloof en meer vertrouwen; het licht niet langer wordt genegeerd; met dankbaarheid
ook 't schamelste dat algemeen wel-zijn bevordert ontvangen wordt; - gelijk deze
tijd, meer van Ratio dan van Anima wel is waar, maar van goeden wil en van ernstige
liefde, met alle mogelijke vastheid tracht alle wortels der anarchie
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te rooien, alle bronnen van ongenoegen te dempen, en te vestigen op solidaire
genegenheid het eindelijke rijk van peis (en zijn dit nog alleen voornemens: het zijn
voornemens réeds!) - zoo ook is Verhaeren boven eigen wankel, boven eigen twijfel
gerezen. Geen ploeteren meer in de drabben van ikheid of rotte maatschappij: een
aanvaarden van alle goedheid, een bewonderen van alle schoonheid, hoe
fragmentarisch ook; en, door een rijp karakter gesterkt, een doorzien van alle passie,
van alle menschelijkheid, en, weldra, van alle wereld-orde. Met zijn breedere
ziele-ontvankelijkheid gaat gepaard het zwellen van zijn werk, de klare grootschheid
waarmede het verruimt tot, haast, eene cosmische beteekenis. Geen schrik meer
en geen aarzelen: het aanvaarden der groote wetten, het beminnen van al 't
onafwendbaar-eeuwige.
En aldus staan we weer voor drie werken die, in hun vaste eenheid, boven den
tijd verheven, zingen als 't nieuwe Credo van dit menschdom. Het zijn Les Visages
de la Vie, verheerlijkende verklaring van de menschelijke passies, Les Forces
Tumultueuses, verbeelding der werelddynamiek in hare hoogste verschijnselen, en
die dionysische en toch mate-houdende Multiple Splendeur, met hare uitleggende
epigraaf: Admirez-vous les uns les autres. - En weer kan alleen aanhalen den innigen
zin dier boeken leeren:
Celui qui me lira, dans les siècles, un soir,
Troublant mes vers sous leur sommeil et sous leur cendre,
Et ranimant leur sens lointain pour mieux comprendre
Comment ceux d'aujourd'hui s'étaient armés d'espoir
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Qu'il sache, avec quel violent élan, ma joie
S'est, à travers les cris, les révoltes, les pleurs,
Ruée au combat fier et mâle des douleurs,
Pour en tirer l'amour, comme on conquiert sa proie.
J'aime mes yeux fiévreux, ma cervelle, mes nerfs,
Le sang dont vit mon coeur, le coeur dont vit mon torse;
J'aime l'homme et le monde et j'adore la force
Qui donne et prend sa force à l'homme et l'univers.
Car vivre, c'est prendre et donner avec liesse.
Mes pairs, ce sont ceux-là qui s'exaltent autant
Que je me sens moi-même avide et haletant
Devant la vie intense et sa rouge sagesse.
Heures de chute ou de grandeur! - tout se confond
Et se transforme en ce brasier qu'est l'existence;
Seul importe que le désir reste en partance,
Jusqu'à la mort, devant l'éveil des horizons.
Celui qui trouve en un cerveau qui communie
Avec la fourmillante et large humanité.
L'esprit plonge et s'enivre en pleine immensité;
Il faut aimer, pour découvrir avec génie.
Une tendresse énorme emplit l'âpre savoir,
Il exalte la force et la beauté des mondes,
Il devine les liens et les causes profondes;
O vous qui me lirez, dans les siècles, un soir,
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Comprenez-vous pourquoi mon vers vous interpelle?
C'est qu'en vos temps quelqu'un d'ardent aura tiré
Du coeur de la nécessité même, le vrai
Bloc clair, pour y dresser l'entente universelle.

Op deze schoone verzen, die wijze verzen zijn, die zijn als een Gnosis van onzen
tijd, van ons streven, van onze overwinning, zou ik mijn opstel (rijker helaas aan
aanduidingen dan aan die scherpe trekken welke de definitieve gelijkenis van een
beeld griffen in 't onvergankelijke van een geheugen) kunnen sluiten, want, - was
de goede wil u bij 't lezen als hij mij bij 't schrijven was, - niet waar? gij zult hier in
hebben herkend den Vlaming van het einde der negentiende eeuw dien ik u in den
grooten dichter Emile Verhaeren noemde. Ik zou hier kunnen zwijgen dus, - waar
1)
Verhaeren-zelf weldra tot u zal spreken ...
En toch... - Daar zijn twee dunne boekjes nog. Zij heeten: Les Heures Claires en
Les Heures d'après-midi, en - de geweldige meester vergeve 't mij, - ik vind ze 't
allerschoonste wat Verhaeren ooit zong. Niemand zou kunnen zeggen, hier: dat is
van een Vlaming, onbetwistbaar; noch: dat is van den voorlichter naar een toekomst
van vrede. Maar ieder zou moeten bekennen: dat is van een Mensch, zonder meer.
Ik zal deze teere schoonheid - ik bedoel vooral Les Heures d'après-midi - met de
sceptische handen van den criticus niet aanroeren: den dichter alleen behoort

1)

Dit opstel leidde eene reeks voordrachten in, die Verhaeren in Nederland zou houden.
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hun innige heerlijkheid, en haar, aan wie hij ze heeft gewijd. Maar, zal ik ze, door 't
plaatsen er om heen van vernuftige exegesis of zelfs kiesche bewondering, ongerept
laten in hunne diepe echtheid: hoe zou ik u verzwijgen dat zij vooral, die smalle
deeltjes, mij overtuigd hebben van Verhaeren's verhevene grootheid? Want heb ik
er niet mogen bij vergeten eigen leed; hebben ze me niet toegesproken ziel tot ziel;
heb ik er niet in mogen proeven de hymetische honig die tot dichter wijdt zelfs het
koudste hart en van hoogere vreugd glinsteren laat en weenen doet de bralste
blikken? Want dit zijn verzen als zijn die van de zeer weinigen, die niet hun land en
hun tijd, maar die tot de hoogste, de puurste, de essentiëele Menschelijkheid
behooren.
Verhaeren is, onder de Vlamingen der gestorven negentiende eeuw en der
ontwakende twintigste, de grootste allicht. Maar hij is beters, want hij heeft een ziel
van alle tijden, voor alle tijden.
1906.
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George Minne
Ik ben hier aan zee, weken reeds: zij is een groote leer-meesteresse...
- Naar men in jaren vordert, wordt het beschouwen des levens, het gevoel, het
bevatten van wezens en verschijnselen, 't schakelen in zich van werkelijkheids-beeld
in rechtstreeksch gewaar-worden aan het innig herinneren; 't keeren en wentelen,
't roeren en ontroeren, 't zijnde en scheppende van de buiten-wereld in de
ontvangende kamer van ons gemoed; - wordt wat we noemen ons ziele-leven, door
opstapeling allicht van indrukken en aandoeningen en een geheim daarop-volgend
verwijderings-werk, dat het échte alleen bezinken laat en vaster laat worden als een
toets-steen voor nieuwe gevoels-aanrandingen; - bij 't vorderen der jaren wordt, hoe
't verscheiden weze bij elke personaliteit, de ontvangenis- en barenswijze voor elk
kunst-werk, dat niet bloot-impressionisme beoogt, stake bij stake ánders.
Waar eene liefelijke eigenschap der eerste jeugd in rijpere jaren den begenadigden
kunstenaar bíj-blijft, te weten: dat hij, zonder tanen en schennen, is als een spiegel
die de minste trilling van licht, het fijnste spel van klaarte en duister, en de
omschrijvende lijnen, en 't felle of teedere, vaste of roerende ooge-nooden van
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een glans-punt vat en weêrkaatst; zulke eigenschap, die hem niet verlaten zal
zoolang zijn hart zal kloppen en zijn oog verbaasd zal staan voor alle verschijnsel
eener schoone werkelijkheid, en, dieper, voor den verborgen adel van de geringste
daad, voor 't wroeten en wriemelen van het laagste leven; zoolang zijne bewondering
niet falen zal voor de duizenden vormen van 't ongeloofelijk-verscheiden Zijn en zijn
vroomheid niet verzwakken voor het duizend-voudig bewijs der duistere en toch
klaar-stralende Wetten; - waar zulke eigenschap, zoolang hij als kunstenaar leeft,
van zijn bestaan maakt eene nooit-ontspannen snaar: is niet te minder aan 't wijzigen
en verdiepen, aan 't verinnigen en verzwaren, aan 't verzuiveren en verbreeden
steeds de klank door de snaar in 't doortrilde lichaam gewekt, naar tijden en
omstandigheden, eigen lijden en anderer vreugd, en de zonderlinge wijsheid, 't
erkennings-vermogen en de macht der schifting, in één woord, de
levens-bezonkenheid, gedrenkt met het bijtende zout des levens, de aanvoering
van indruk en gewaarwording allengerhand is komen onderschragen met eene
minder-brooze, eene hechtere, eene ruimere resonnans-kast, met een beter besef
van het eeuwige in het onmiddellijke, van het algemeene in het bijzondere.
Innigere weemoed en luidere roes zullen zich uiten misschien in een grootere
weelde van beelden, waar de jeugd weêrkaatst in bonte veel-stemmigheid de
immediate ziels-beroering, zonder dat deze in een grond van gerijpte
levens-ondervindingen, van bedenkingen zelfs die uitslag zijn van alle gebeuren en
kern van alle daad, het richtende beelden-snoer, de bereide gevoels-zusters
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kunnen vinden, die haar naar vaster doel en echtere beteekenis, naar meer
al-menschelijkheid en blijvend voorbeeld in 's menschen geheugen leiden zullen.
Gelukkig die, van aanvang af, zijn onrustigen kunstzin tot stramien een schoone
liefde of een schooner verdriet kan geven: zij bieden aanstonds die eenheid, zij
schrijven onmiddellijk die golvende en glooiende, maar éene lijn, die luisteren doet
den meerdere in jaren, of wie eigenst gevoel beleed. Want zelfs die geen doel heeft
dan onmiddellijke werkelijkheids-weêrgave, onder 't strenggesnoerde masker om
zijn aangezicht, het stormige of liefelijke, zachte of hatende, of overmachtig-lachende
van 't gevoels-vlak, waar - marmer of moere - de impressie op afketst of dralend in
talmt en speelt. Maar hem, wien de jaren nog hebben gespaard in getob en
beproeving: hij is geen mindere kunstenaar om wilder uitflappen van overstelpende
indruk-reêheid, hij is alleen nog geen algemeen kunstenaar, omdat elke indruk bij
hem op gelijk vlak komt te staan, omdat de ervaring hem nog niet toeliet in zich de
beteekenis der gewaarwording te keuren, omdat de onbewuste levensdraad, die,
uit alle horizonnen gesponnen, hem weêr naar alle horizonnen leidt, hem niet op
de wegen heeft gebracht waar hij aan bramen en doornen, de bloemen die zijne
oogen, de vruchten die zijn lippen zochten als lang-betrachte eigen troost en genieten
zou vinden, noch ten klaren of troebelen vijver waar hij, sereen of beschaamd, zijn
heul of zijn schoonheid erkennen zou. Want met de jaren; met de stralende en
bijtende levensademen; met de winden die u wel dwingen zullen het plooien te
leeren in de veilige richting; met de vlagen die u sparen willen, mits ge om
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de schouders beschuttenden mantel duldt; met het gaan van het leven, dat u
door-kneedt en gedijen laat tot uw hoogste lijdens-macht en de grootste
genietens-spanning; met het bewust-zijn dier macht en dier spanning, die u gelukkig
en ongelukkig maken in en om u-zelf, buiten alle inwerking; - met de les van uur
aan uur, die lijnen aandikt of wijzigt, inzichten verschuift of dierbaarder maakt,
oordeelen vestigt of breekt; met het diepere bezinken der personaliteit vervormt zich
ook onwillekeurig hoe frisch behouden blijve't bevattings- en uitingsvermogen des
kunstenaars, den aard en 't wezen van zijne kunst; en wie, bij rijpen van eigen
wijsheid en bewustheid van eigen innerlijk zijn, blijft voort-deunen naar zotte wijze
der jeugd: hij moge de blijdste en onbevangenste zoon zijn der natuur, hij blijft een
onvolledig dichter, zoolang ik door zijne luchtigheid den stap niet hoor van een
ernstig-voortschrijdend leven.
Immers: is het niet in 't meer en dichter bepalen der grenzen, waarin het de
oneindigheid belieft onze personaliteit te schrijven; is het niet binnen de perken van
het eigen gemoed, door het Heelal gevormd en vastgezet tot eigen spiegel, dat we,
met meeste zekerheid tot slagen benaderen dit eind-doel: met eigen stem het lied
van altijd voor eeuwig te zingen? Stoffelijke wezens, met kwalen en verlangens die
wisselen van elk tot elk, maar allen verklaard en bevreemd, begenadigd en behekst
door de Onaantastelijke, door de Lusteloos-barende en Lijdenloos-kwijnende, door
de Almachtige en Onverschillige Natuur: hoe zouden wij, die van haar ons eigen
en wisselend wezen erlangen, haar beter loven en beter weêrkaatsen - daar aldus
is ons doel en onze drift -
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dan door het eenvoudig uitzeggen van ons slecht en ons schoon, eenvoudiger naar
de jaren hebben geweerd al 't wufte en onwegende; begrensder naar we eigen
grenzen hebben leeren te voelen, maar zuiverder en zorgvuldigbeter daar die
grenzen werden geteekend en met der jaren strenger vastgezet door Natuur-zelve?
Binnen eigen grenzen, naarmate het leven ze u openbaart, de oneindigheid uit
te spreken; meer en meer buiten het toeval van onmiddellijken indruk; gaver naar
in u de groote wetten vasteren bodem hebben gevonden; op den slag en weêrslag
die u, binnen uw wanden van vleesch en huid, den niet-minderen broeder maken
van zon en sterren; - in de bewustheid van uwe nederigheid, maar met de kennis
van wat de eeuwigheid in u als persoonlijke en tevens algemeene waarheid heeft
ontwikkeld, uit uw emotie de motieven weten te kiezen die u met de meeste
oprechtheid tot het hoogte-punt van uw kunst-doel mogen leiden; u, na jeugdige
onbezorgdheid van een overvol gemoed, mijl-paal aan mijl-paal door eigen ervaring
laten voeren naar 'tgeen in u als een wegende vrucht het Opperste is; - zich-zelf,
uit eigen begrensdheid, op eigen grond, met eigen gebaar, vóordoen als een
erkenbaar beeld van het Onmetelijke: o duizelige, o nóodige droom!...
- En het was de lesse der zee, dezer laatste weken.
Want waarom men ze lief heeft, eerst onbewust en met schrikkelijke angsten;
later met meer gevoelende zintuigen en onderscheidend brein, om haar ongewoon,
verbluffend en verblijdend vertoon van verwen en tinten, en 't spooken om haar van
geweldige of beminnelijke mythen; naderhand - en gij zijt u zelven benaderd -
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om het tij, dat ebt en vloedt en uw eigen hart dwingt tot haar golf-slag; - waarom
men haar onwederstaanbaar liefheeft, en keert tot haar telkens terug: ten ware
omdat zij, de onbegrensde en toch begrensde zee, het heerlijkste voorbeeld is van
alle geestelijk leven? Beperkt tusschen rotsen en weêrstand-biedende
duinen-glooiing, door palle geweld en een glijdende onvormbaarheid die, meêgevend,
te beter haar in eigen gebied houdt: toch mag ze bevatten geheel den hemel, van
Oost tot West; in hare kleuren leest ge toekomstige wind-vlagen; het slaan harer
wateren voorspelt de omwerpende seizoenen; en de lucht die ze schept is voedend
van mannelijke zouten. Zij ware de oneindigheid-zelve, was ze niet ingedamd door
zelfs werken der menschen. De steenen die wíj breken met onze handen, weêrstaan
haar geklots en de borende mijn der getijen. Zij heeft geen geheim voor ons, dan
die van hare schoonheid, zooals alle schoonheid haar werking dankt aan een geheim.
Wij hebben van het graan gegeten dat wij teelden op haar droog-getrokken bodem.
Zij is omschreven door de natuur; zij is omgrensd door ons menschelijk willen en
weten. - En toch, in den keten van klippen en stranden waarin de aarde haar aldoor
dichter omklemt; gebroken zelfs door riffen van roerlooze dieren die zelve zij voedt
en teelt: hoe heeft zij ons niet verwonnen in onzen trots, gekluisterd in 't geen we
dachten onwrikbaren wil te zijn, overmeesterd bij eersten aanblik reeds, en bij nader
kennen onontwindbaar omsloten als de armen van eene beminnende en
vroeger-ontgoochelde vrouw! Want kniezen van kleine verdrieten en 't armzalige
van peuterige en onedele vermaken: waren zij niet weg-ge-
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waaid in-éens onder haar sterkend-schroeienden adem? Werden onze oogen niet
grooter plots van steeds herhalend verbazen om de minste van hare
gedaante-wisselingen? Wisten wij niet, inniger steeds en groeiend in blijden schroom,
dat zij ons vertoonde wat nergens we zagen, noch ter vlakte wier onroerende
gelatenheid tot eigen doorgronden leidt, noch ten woude, dat wekt weêrstrijdige
gedachten; wisten wij niet, dat we vonden alhier wat gevuld had de grootste heiligen:
de geheele Godheid in de holte eener leemen schaal; binnen den krater, enger en
enger steeds, het steeds dieper pijlende zinken der geheele Oneindigheid?
En zij werd ons tot voorbeeld van eigen volkomenheid, om eigen volmaakt
kunstenaars-wezen. Zij bracht ons nader bij eigen doel-wit. Allengerhand verlaten
de weelde van dionysische vreugden om de gaven van 't onmiddellijke oogenblik,
en 't veroveren in ons der bepalende en beperkende affecten die ons, in hunne
verscheidenheid, schakelden in den keten der menschheid. En dan, bewuster van
dag tot dag, ons bloot-geven aan de Natuur, dat ze zich spiegele in de gedaante
die ze, strenger beteugeld, beter ingeriemd, tot hoogeren ernst en adel, zich koos
in óns te wezen. Dankbaar, dat we eenvoudiger werden, om reiner de water-drop
te zijn voor een heerlijkeren regen-bogen; erkentelijk om de zuivere rechtlijnigheid,
die moge voeren tot onbevroede einders.
De Gentsche beeldhouwer George Minne is, binnen de palen van het
menschelijk-mogelijke, thans steeds bewuster na lange phasen van even-grootsche
als onver-
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klaarbare onwetendheid, gedreven door onbekende machten waar zelfs
keus-verwantschap slechts gering deel in had, - George Minne is een zeldzaam
voorbeeld van hetgeen ik hierboven omschreef als de beperkende, maar
veralgemeenende wet waar alle kunstenaars-wezen aan heeft te gehoorzamen, wil
zijn werk stap houden met zijn eigen leven, en plaats vinden, later, tusschen wat
opgesteld wordt door de eeuwigheid. Het is geenszins overdrijving te zeggen, dat
zijn arbeid, in geleidelijke uitvoering naar de eindelijke voltooiing, en steeds, het
hoeft herhaald, binnen de perken van zijn wezen en zijne kunst, die is deze van den
beeldhouwer, - gehoorzaamt als die der allergrootsten, en met eene duidelijkheid
die den doorgronder verbaast, aan den eisch, door ons vooruitzicht en de
onontkomelijke aesthetische decreten gesteld, dat hij, in steeds-eenvoudigere en
toch steedsbepaaldere persoonlijkheid, de grootste som van algemeene
menschelijkheid weêrgeve.
Men begrijpe goed wat hier door ‘algemeene menschelijkheid’ wordt bedoeld.
Het is niet bloot wat men ‘psychologische gemeen-plaats’ genoemd heeft. Loopt
het niet noodzakelijk uit op 't grove en brutale feit van smart en geest-drift, van
plicht-besef of vaderlandsliefde, het staat even-ver af van uitzonderings-gevoel en
gedachtelijke afwijking. Blijft het schakeering, het is eene schakeering die door elk,
in den kring van zenuw-fijnen en geestes-hoogen, onder de besten van het
begrijpende menschdom, kan worden begrepen niet alleen, maar is geleden
geworden.
Wij beleven geen tijd van onmiddellijke impulsie; twijfel is tegen-wicht van alle
geloof, en we kennen den
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droesem van elken wijn. Ontgoocheling treft in hun vleesch de gezondsten; wij
boezemen geen liefde meer in, of zij ontketent spot. De nobelst-bedoelde gebaren
breken voor een nuchteren blik, en zelfs de koelste redeneering stoot op de zekerheid
af dat ze morgen faalt. Alle drift loopt uit op berekening, alle overgave op een
verzwelgend niet. Heroïsche ontwikkeling, in oer-natuurlijkheid, van onze
eenvoudigste vermogens, wordt hypertrophie, als ze niet plat wordt gedrukt op den
muur van onverzettelijke onverschilligheid. Alle energie is razernij, als de dagelijksche
noodwendigheden haar niet hebben gekanaliseerd tot mindere karrewijtjes. En er
is geen trap meer die uit de ivoren torens naar de drabben leidt.
Zulke omstandigheden sluiten thans de breede gebaren in volle zon uit. De besten
onder ons, de edelste vruchten der huidige beschaving, zij zijn gestraft in hunnen
geest: zij zijn de eenvoudigen niet meer, die God zullen zien. Gelukkig als wij niet
aan satanische geneuchten de laatste gezondheid onzer ziel verkoopen, zijn wij te
zwak en te koel voor elken opstand geworden. Wij leven in een schemering: zij is
niet zonder schoonheid. Gaat onze gedachte schuil in een hoek, waar ze onbemerkt
de massa aan haar voorbij laat trekken: ze weet dat haar kleed onbezoedeld blijven
zal. En is meer dan ooit alle waarheid betrekkelijk: alle dwalende booten hebben
lichten die elkander erkennen. En 't ‘algemeen-menschelijke’ van dezen tijd, dat
voor alle tijden dézen zal kenmerken: het is geen breede arm-zwaai, het is een
glimlach van verstandhouding, of de onvruchtbare zucht van telken avond...
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Zoodat, zult ge zeggen, dit ‘algemeen menschelijke’ ook buiten het bevatten van
de massa zou kunnen wezen? - En waarom niet? zal ik vragen op mijne beurt. Wie
bepaalt, overigens, de som dier algemeenheid, dan de toekomst; wie is blinder voor
eigen leidende krachten of passieve schoonheid dan het heden? Als ik beweer dat
George Minne in hooge mate een kenteeken van zijn tijd zal blijven, en 't ontleden
van zijn werk mij gelijk geeft, wie durft dan verder ontkennen dat de toekomst hem
als de klassieke, dit is juist: veralgemeende, uiting van zijn tijd zal erkennen, een
schakel in den keten die, schakeering aan schakeering, voor alle eeuwen, het
eeuwige menschelijke lijden en genieten beteekent?...
- Lichamelijk gezond als weinigen, volbloedig zóo dat sport behoefte en
noodwendigheid is geworden; geens-zins overvloed, zooals men gemeend heeft,
van decadente literatuur; geestelijk-schrap tegen alle ziekelijkheid; gecompliceerd
alleen van wege een leven dat hem voorzichtigheid en wantrouwen heeft geleerd;
wilssterk genoeg om tegen alle zwakheid met den hechtsten tucht op te kunnen
staan; kieskeurig zóo, dat geene gedachte hem meê zal slepen dan na de schifting
in een beproefd en doordringend brein; rijk genoeg aan bijtende en schrijnende
ondervinding om overgave te weren als om zich-zelf in ál te groote onschuld te
openbaren; een decadent, die alleen het afgetrokkenste beeld van zijne personaliteit
lief heeft? neen: een minnaar van eigen, zeer menschelijk gevoel, maar herleid tot
zijne grootste uitings-zuiverheid: - aldus staat George Minne, ontvankelijk en toch
gesloten, vóor 't leven van zijn tijd; als een filter, zou ik zeggen, die niet doorlaat
dan wat
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hij zuiver keurt; als een wachter op zijn hoede vóor 't slot van eigen bewust-zijn;
zonder slechtheid dan die noodig is voor 't evenwicht van eigen oeconomie. Geen
spontane natuur dus: een gekrenkte, die achter eigenwaarde schuil gaat, maar door
de vensters van zijn ziel alle zon en alle maan stralen laat, en ze beziet in de diepste
der spiegels.
Zulke, ik herhaal: zeer gezonde, maar zeer bewustgesloten persoonlijkheid; deze
zenuw-sterke; deze, door heftige lichaams-oefening ook, tot cynisme toe
moreelgestaalde natuur, die, als eenige eigenaardigheid, wenscht kontrool te houden
over zijne gevoelens gelijk de meeste kunst-grooten, zonder daarom die gevoelens
tot gedachten of allegoriën te laten verstarren; deze kloeke zelf-bekende, die de
weelde van zijn eigen ziele-leven weet te ordenen, 'dat ze prijken zouden in hun
hoogsten luister; deze gewone, en toch zeldzame, heeft niet steeds, en ik liet het u
hooren, onaangeroerd vóor het leven gestaan. - Ik acht niet noodig, en 't ware
onbescheiden, hier van eene biografie meer te geven dan noodzakelijk is voor mijn
bedoeling, die mag heeten: George Minne te toonen, in de beperking van zijn eigen
wezen, als strevend naar de uitbeelding, volgens eisch en toelating zijner kunst,
van wat toets-steen van een vlak der algemeene menschelijkheid uit zijn tijd mocht
wezen. Ik zal hier dus neerschrijven alléen, als een symbolisch gebeuren méer dan
als eene bepaalde werkelijkheid, wat hem aanzette en toeliet te worden, zooals ik
u hem naderhand heb vóor te stellen.
- Men heeft veel geks over hem verteld. In Duitschland heette het, dat hij van den
boer was; in Holland
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zei men hem blind te zijn. Eigenlijk heeft hij de beste oogen der wereld - groote,
staal-blauwe oogen, - en is hij van patriciërs-familie. Een voorouder was
burgemeester van Gent; de stam-vader niemand minder, naar luid der legende, dan
Keizer Karel de Vijfde. Deze moet in der tijd aan vier Gentsche bastaard-geslachten
het privilegie van alleen-verkoop der vleesch-waren hebben gegeven. Het waren
de Van Melle's, de Deynoot's, de Van Loo's en de Minne's. Thans nog blijft het
monopolium der vleesch-houwerij grootendeels te Gent aan de Van Melle's en de
Van Loo's. Van Deynoot's hoort men niet veel meer. De Minne's zochten
meer-geestelijke bezigheid.
De vader van George Minne was een bouwmeester, onder de besten, en zijn
zoon werd in zijn vak opgeleid. Men merke het op en vergete het niet. George Minne
is, aanvankelijk, en blijft het, ook als zijne uiting anders bedoelt, hoofdzakelijk een
bouwmeester. De intellectuëele rechtlijnigheid en de tucht, bij alle architectonische
bedoeling ondersteld, zullen het zijn geweest, die zijn beeldhouwkundige
werkzaamheid naar strenge vormenkeus en eenvoudige vorm-weêrgave, die zijn
smaak naar het meer-monumenteele, met een uitnemend gevoel ervoor, zouden
louteren en verscherpen. De beeldhouwer George Minne bouwt op zijne
aanvankelijke architect-opleiding.
Het dwingen van een tijd die in Gent vele geesten en talenten heeft gewekt, en
de uitnemendheid van een meester - het was Canneel, bestuurder der
Kunst-academie - die de oogen zijner leerlingen afwendde van vluchtig landschap
of schilderachtig geval voor de
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breedheid en den ernst der decoratief; de strengheid tevens van een huiselijken
haard die nopen moest tot het verdiepen van eigen gemoeds-leven en het verzwijgen
van liefde als van leed, moesten verwijderen van eene kunst - ik bedoel: de
architectonische - die schrompel ging onder de eischen van utilitaire noodwendigheid
en alle eigen fantazie te zwijgen heette. De van nature als architect aangeleide werd
van lieverlede een kunstenaar met meer-persoonlijk doel: eerst een schilder van
ontzaglijke muur-ontwerpen, een Val der Engelen, een Tocht van Bacchus: sinds
lang-vernietigde uitingen van eene gulle jeugd; later een beeldhouwer van titanische
rompen en gigantische gebaren: episch uitflappen van wie zich verloste uit orde en
tucht. Wel houdt het geheim van schetsboeken uit dien tijd den kern reeds in van
later gebeuren: 't verwezenlijkte is van iemand die uitbundig overvloeit van grootsch
bedoelen. - Niets blijft nog over van die eerste gemoeds-uitdrukkingen, en 't mag
allicht gelukkig heeten: zij berustten meer op inbeelding dan op gevoels-werkelijkheid;
hunne voeten rustten zelfs op geen wankelende aarde... Meer levensrijpheid bracht,
onder alleen-bevroede omstandigheid, een plotschen ommekeer: dieper lijden bracht
noodzakelijkerwijze echtere kunst.
De eenvoudige noodwendigheid van een dichter beschouwen der werkelijkheid
- de kunstenaar was, na een kort, niet zeer vruchtdragend, verblijf te Parijs, bij Rodin,
in 't huwelijk getreden - bracht werk voort van louter acuut-scherp realisme,
gespiritualiseerd alleen, als het ware, door de keus der onderwerpen.
Schrijnend lijden van daarna; de hel van alle smart
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waar ook hij in te zinken had en langer verbleef dan minder-sterken hadden
uitgestaan; het worstelen dag aan dag tegen 't week en vormloos, log-wegend
gedrocht van een rampzalig leven zonder uitkomst: zijne kunst zou er, evenals zijn
gemoeds-leven, den weêr-slag van dragen. Van realistisch wordt ze
realistisch-sentimenteel, en weldra - in heerlijke teekeningen symbolisch-sentimenteel.
En hier is, vóor ik in vluchtige omschrijving Minne's werk categoriseer, eene
parenthesis noodzakelijk. Ja, George Minne is tot meer bewust-zijn en persoonlijkere
uiting gekomen, op het oogenblik dat zijn vriend Maeterlinck in-eens, als bij
toover-slag, door ‘Princesse Maleine’ ter nokken des roems steeg. Men heeft, naar
aanleiding van enkele platen van Minne, die in meer abstracten, eenigs-zins
conventioneelen, vorm een of ander subtiel gevoel uitdrukten, van Maeterlinck als
van een ingever, van een macht-wekker gesproken, te meer en te lichter daar Minne
in zeer jong werk eene plaat voor de eerste uitgave der ‘Serres Chaudes’ had
geteekend, en later sluit-stukjes en omslag leveren zou voor de ‘Trois petits drames
pour Marionnettes’; om niet te spreken van de zeven groote teekeningen voor ‘Soeur
Béatrice’, toen de Duitsche vertaling ervan in ‘Die Insel’ verscheen. Die voorgegeven
invloed van Maeterlinck op Minne berust op eene al te geringe bekendheid met
Minne's karakter en de omstandigheden waarin 't werk van Maeterlinck evenals dat
van Minne ontstond. Ik herhaal dat niemand minder dan George Minne
literair-ontwikkeld of -aangelegd is, noch meer
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wantrouwen heeft voor kunst-in-woorden, plasticus als hij is, meer dan wie en bij
alle uitsluitendheid. Mocht hij, bijvoorbeeld, de eerste voorlezing van de ‘Princesse
Maleine’ door Maurice Maeterlinck-zelf bijwonen: van de bedoelingen des dichters
kreeg hij bepaald minderen indruk, dan van 't feit dat de voorlezing gebeurde op 't
landgoed van Maeterlinck's vader, een zwoelen namiddag die eindelijk in een
donder-vlaag uitbrak, en dat 't schrik-wekkende der botsende elementen zeker van
niet weinig beteekenis was voor de impressie door het drama gewekt. Heeft hij,
Minne, wel eenigen smaak voor literatuur, hoe ook ongeschoold en onontbolsterd,
die smaak zal hem leiden veel meer naar de drastische plastiek van een
Shakespeare dan naar de muziekale gevoels-ontwikkeling van een Racine; hij zal
't heele symbolisme geven voor den eenigen César Birotteau, en in 't werk van
Maeterlinck zelf boven al de andere drama's, wen berustend, in schijn althans, op
onmiddellijk-preciese werkelijkheid, de ‘Monna Vanna’ stellen. Want Minne is
uitsluitend een zeer gezonde, hoewel zeer subtiele, emotieve natuur, vatbaar vooral
voor oogbeelden; terwijl daarentegen Maeterlinck de onmiddellijke emotie alleen
als voorwendsel kent, dat naar diepere beteekenissen leidt. Maeterlinck is een echt
symbolist: de uiterlijkheid is niets bij hem dan het vluchtige teeken van afgetrokken
wetten. George Minne zoekt naar oorsprong noch reden: hij is een lijdend en
pijnlijk-ontvangend mensch, die in den meest-passenden vorm, na lang bezinken,
zijn gerijpt menschelijk gemoed uitbeeldt.
Wel is er éen werk van Maeterlinck dat, voor wie nader te beschouwen weet,
onmiddellijk aan George
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Minne herinnert: het zijn de ‘Serres Chaudes’, 's dichters eerste bundel verzen.
Deze verzen zijn van tweeërlei aard: enkele staan onder rechtstreeks-Franschen
invloed; zij bereiken, langs Verlaine om, Baudelaire. Een ander deel ervan staat
daarentegen geheel op zich-zelf: het is, kort uitgedrukt, de scherpst-mogelijke
buitenwereldimpressie op een hyperaesthetisch gevoel, dáarin het gelijk-tijdige werk
van Georges Minne benaderend... Ik geloof niet dat Minne en Maeterlinck elkander
kenden toen de ‘Serres Chaudes’ werden geschreven; in allen gevalle kon de
toen-debuteerende dichter, die geens-zins nog zijn eigen weg en wezen gevonden
had, en slechts een zeer prikkelbaar gevoels-mensch was, op den nog zeer jongen
beeldhouwer niet rechtstreeks hebben ingewerkt. Maar waarheid is: zij beiden waren
Gentenaars, en voor zelfde indrukken te dien tijde zeer ontvankelijk.
Uit gelijkaardige families gesproten (de huizen hunner ouders lagen, 't weze als
eigenaardige bijzonderheid meêgedeeld, in zelfden stads-wijk en geen vijf minuten
van elkander), na gelijkaardige opvoeding, had gelijke neiging hun tot oord van
avond-dwalen een wandeling gewezen die, naar mijnen wete, haar even-beeld
nergens, door geheel Vlaanderen, vindt. Een roerlooze gracht, onder oude olmen
zwijgend, glijdt er wegend langs doodsche heeren-huizen en de lange, duistere rij
van stille hospitalen. Het blinden-huis toont er, achter tralies, een grooten, stervenden
tuin, waar giftige zwammen de boomen verstrikken, en, vinger-tastend, oude mannen
aarzel-voetend wandelen. Daarneven is het een ziekenhuis, waar door opene
vensters de geur van phenol en 't gedrens van veege kinderen dringen. Nog even
verder
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- ik vertel eigen herinneringen - kreunt onder't gedreun van razende vingeren een
telkens herhaalde piano-oefening. En daarboven uít klept als een schrille noodklok
de avond-bel der nabije Bijloke, het stedelijk verpleeghuis, waarvóór de onroerende
kaars-populieren den hemel ín wijzen. En ginder heel verre, waar de rechtlijnige
gracht zijne beide oevers tot één punt samen ziet vloeien, en de lompe gedrochtelijke
staats-gevangenis blokt, brandt de late zon priemen in de harde en duistere huizen,
en laat het water koken als nauw-bewegend lood. - Déze avond-wijk, die heel de
Gentsche kunst van dezen tijd in wezen en naar den geest heeft beïnvloed, is de
smelt-kroes geweest waar Minne even goed als Maeterlinck 't gelouterde metaal
van zijn aanvangs-werk heeft geput. Beiden hebben zij er den weeën en brandenden
indruk van ondergaan. Is er analogie in beider arbeid, het is analogie door
parallelisme, geens-zins door wederzijdsche beïnvloeding. En ik achtte het noodig
dáarop te drukken, omdat het een gemakkelijk misverstand uit den weg kon ruimen...
- Ik zei u hoe jaar aan jaar Minne moreel en praktisch te lijden had.
Na deze lange lijdens-episode in George Minne's leven, is eindelijk rust gekomen.
In alle richtingen vrediger, heeft het leven hem gegeven, na de uitdrukking van veel
smart, het expressie-vermogen om meer kalme, en zeer nobele gevoelens uit te
beelden, 't Bewust-zijn is gekomen: de kunstenaar weet dat hij zich-zelf-gebakende
wegen, zich-zelf-geteekende vormen verlaten mag, zonder zich-zelf te verliezen.
Meer en meer ver-
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wijst hij het ‘geval’, de sculpturale aanleiding, de ‘mooie brok’, om er naar te streven,
het meest-intense gevoel in de meest-monumenteele vormen uit te drukken. In
eigen, maar meer en meer algemeen-vatbare gestalten - vatbaar, bedoel ik, voor
dezen (en zij zijn zeldzaam, helaas) die in eene sculpturale lijn hare beteekenis
weten te lezen, - tracht hij er naar, 't bezonkene van zijn wezen, buiten alle
individuëele gewaarwording, of liever: na 't gedijen tot breedere algemeenheid van
het individuëele gevoel, uit te beelden. - Uitzonderings-kunstenaar wél, omdat het
eigenlijke volk, de gewone mensch, voor het smaken van beeldhouw-werk van wege
de huidige beeld-houwers waarlijk niet als bedorven kind mag worden beschouwd;
in het bent der onontwikkelde, grof-sensuëele, materiëele, vaak-ongevoelige
confraters (en ik ken in het huidige België hoogstens een drietal, viertal
uitzonderingen) een afgezonderde, een - gelukkig geëerbiedigde! - afgetrokkene;
wars van anekdoot-in-sculptuur als van gemakkelijke en gangbare abstractie, bereidt
thans George Minne - ik toon het in 't volgende deel van dit epistel bij voorbeelden
- van zijn tijd een, hoewel persoonlijk, toch algemeen beeld. Na Rodin en de levende
driften, na Meunier en den nobelen arbeid, zal onze eeuw in George Minne haar
subtielere, haar pijnlijk-doordringende beteekenis, haar ‘voelend denken en denkend
voelen’ herkennen. Niemand zal als hij, - in eene onbesproken plastiek, met een
zin voor 't monumenteele dat hij aan zijne architectonische opleiding dankt en dat
door weinigen in deze tijden is bereikt, - niemand zal kompleter een
geestelijk-gemoedelijken stand hebben uitgedrukt, die een heele jeugd heeft door-
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brand, en thans nog vele mannelijk-volvormde breinen kommerlijk bezig-houdt. Hij
zal blijven, onder de grooten, als den kompleten uitbeelder van onze geestelijke
ellende, van al onzen ijver, van al onze neêrslachtigheid, van al onze hoop... Gezonde kunst? Ik zal het verdedigen noch bestrijden, waar ik schuw ben voor
zulken aard etiketteering. En daarenboven, als men waarlijk oprecht is, hoe uit
ongezonde omstandigheden, gezonde kunst te bouwen? En dan nog: de grens
tusschen 't normale en 't ab-normale! En de vraag: wat schoonheid met functies
van maag en gewrichten, of zelfs van hersenwerking te maken heeft!...
Begonnen - ik vat samen - bij verbeelden van naakte, maar scherpe realiteit, om
later het gedweeë of schrijnende, onmiddellijk of overdrachtelijk, in legendarisch
onderwerp en bepaald-gekozen gedaante of de afgetrokkenheid van een
veel-beteekenend gebaar, ervan uit te drukken; later gerezen en gepuurd tot
ontwerpen die hoogere gevoelens, in hunne fijnste schakeering, tot bij eene eeuwige
beteekenis, wisten weêr te geven; - hiëratisch geworden haast, na zijne kunst uit
de liefde voor werkelijkheid naar 't reinste bedoelen te hebben geleid (zoo voert de
‘Dorps-schout’ uit het Museum van Gizeh naar ‘'t Wegen der Zielen’ in de Egyptische
tempels): langs zulken weg reist de nog-jonge George Minne - hij is pas over de
veertig - naar eene misschien meer en meer aparte, maar diep- en diepere
menschelijke kunst die - het hoeft herhaald - daarom nooit gedachtelijk zal worden.
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- Maar elke kunst heeft hare eigen uitings-wijze, binnen eene beperking die er de
sterkte van te zijn heeft. Het hoeft, vóór nadere ontleding van het werk, gezegd, dat
George Minne nooit buiten de perken der beeldhouw-kunst is gegaan: zeldzaamheid
te grooter in een tijd waar muziek philosophie bedoelt, literatuur muziek, en vaak
schilder-kunst niet minder dan muziek en literatuur en philosophie te zamen. George
Minne is, uitsluitend, en zelfs als hij teekent, een beeld-houwer. Hij ziet
plastisch-omschreven, in tegenstelling met den schilder die plastisch-geënveloppeerd,
die atmospherisch ziet. Méer - en het is in onze tijd, zijne eigenaardigheid -: hij ziet
monumenteel; 't is te zeggen dat hij geene beweging beseft, dan geschreven tegen
het witte lucht-vlak, en aldus dat ze, op versten afstand reeds, kon worden gevat
en gegrepen. En hier is hij, ik zei het u, bouw-meester als géen onder zijne
tijd-genoten.
Meer dan éen openlucht-werk ken ik, dat door houw-vaardigheid uitblinkt. Van
dicht-bij gezien is het uitmuntend door vorm-weêrgave. Het leeft als bloed-doorvloden
vleesch; het spreekt u toe uit stralende blikken. Op afstand gezien wordt het echter
niets meer dan een gedrochtelijken klomp steen of brons, waar rampspoedig een
hoekig-schrale arm uit opsteekt of 't gekke opensperren van vijf lange teenen. En
ik heb de ongelukkige gewoonte, dan onmiddellijk aan de Nikè van Samothrakè of
aan den Colleone, aan den Denker vóor 't Parijsche Pantheon of aan 't Paard ten
Drink-kwelm van onzen grooten Meunier te denken...
Ik hoef er niet verder op in te gaan: gij hebt me begrepen, en dat Minne niet is te
beschouwen alreê, al
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en ware 't om die eene eigenschap, als bloot een ‘brok-sculptuur’-maker.
Zulke monumenteele bedoeling brengt nieuwen eisch, door de allerhoogsten zelfs
van dezen tijd verwaarloosd: de vorm-vereenvoudiging. Niets kan hinderlijk worden
als, tegen open lucht gezien, eene wellicht volkomen gewettigde bijzonderheid,
waar ze op de massa afsteekt en breekt de omschrijvende lijn. Een zeer subtiele
kunst zal ze weten te vermijden; in eene vlak-behandeling alle eischen der reëele
natuur vereenigen; er voor zorgen dat verdeeling van licht en schaduw in niets de
werkelijkheid te kort doe en ze op verren afstand in schijn behoude. Zoo wordt alle
handeling voor een monumenteel-bedoelenden kunstenaar een tweevoudig
probleem: de uitdrukking-in-werkelijkheid van de handeling, en hare
uitdrukking-in-monumenteele-schoonheid. De beschrijvende, beteekenende lijn
moet én werkelijk, én sculpturaal zijn, zóo dat ze, in laatste instantie,
onmiddellijk-erkenbaar zij in echtheid en cierlijkheid.
Moeilijkheid die rijst en grooter wordt als de bedoeling is: niet een, licht-te-vatten,
handeling (Meunier); niet een, in natuur-norma wringende, passie (Rodin) weêr te
geven, maar bloot een gevóel en onder de fijnste. Want, monumenteel gesproken,
kan van het gelaat, tenzij tot verhoudingen gebracht die aan den Sphinx denken
doen, geen sprake zijn, bedoeld, zoo gewoonlijk wordt gezeid, als ‘spiegel der ziel’.
Heul is te wachten alleen van gebaar en houding, en van hunne in 't oog vallende
beteekenis als emotioneele kracht, 't Schromend bewegen van eene hand, 't
meêgeven van een romp, 't neigen van een hoofd: zij vermogen meer dan oogen-lonk
of
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plooien der lippen. Vat echter hun gebaren binnen de begrijpelijke en schoone,
binnen de monumenteele lijn: gij verstaat het ontzachelijke der taak, die de
beeldhouwer zich óp wilde leggen; als 't zoo gemakkelijk was, allicht, in een lief
snoetje of een guitig pruimemondje even-veel, en zóo zeer in den smaak der teedere
burgers! uit te drukken...
Het wordt dus: het meeste in het minste; in uitersten van eenvoud de meeste
gevoels-gedrongenheid; binnen de kunst van den monumenteel-uitdrukkende de
hoogste som van het diepste gevoelen. Ook hier, op ander vlak - niet meer het
sentimenteele: het technische - was eene volkomenheid te bereiken. Ik toon u hoe
George Minne, ze, naast de algemeen-menschelijke in zijn klimmend werk,
nabij-streeft.
Laat me thans mijn beweren met enkele sober-beschrijvende illustraties bewijzen;
waar me hierbij de platen niet mogen helpen. Deze voorbeelden werden doorgaans
niet gekozen onder 'tgeen ik als 't beste werk van Minne beschouw; zij bedoelen, u
alleen het meest-karakteristieke te toonen. Zij zijn de bewijzen van hetgeen ik
vooruit-zette, met opzet onder de uitdrukkelijkste, de welsprekendste genomen. Ik
vrees niet, dat het opzettelijke van mijn keus mij 't verwijt van partijdigheid bezorge,
zeker als ik ben in mijn binnenste, dat de werken veel dieper en meer overtuigend
tot mij hebben gesproken dan ik het vermocht of zou vermogen tegenover den lezer.
Ik wil u van geen werk uit den aanvang der loop-baan
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van George Minne spreken. 't Allereerste werd, trouwens, en ik zei het u, vernield.
Wat als beeldhouw-werk even later komt, is van te geringe beteekenis, dat ik ervan
gewagen zou.
- De realistische periode...
Maar laat ik u al dadelijk zeggen, dat de gemakkelijke verdeeling in tijd-perken
geen absolute onderscheiding inhoudt. Wij kunnen bezwaarlijk zeggen - en gij
begrijpt het -: heden zus en morgen reeds zoo. Opmerkelijk is zelfs hoe, vóor eene
rijpere reeks werken met identieke bedoeling, een bode ervan, eene belofte, een
fakkel-drager plots midden in gansch anderen arbeid, bij den kunstenaar geheel
onbewust, ontstaat. Het is dikwijls gebeurd, dat Minne zelf verwonderd was om
hetgeen, buiten zijn willen en ontstemmend haast, aan vreemds en ongehoords zijn
werk kwam storen, en slechts later, soms veel later, gedijde in meerdere beelden
met meer-bewusten wil: zonderling en overtuigend voorbeeld van die lagere laag
in het bewust-zijn van die onbegrijpelijke werking eener subconsciente kracht, die
we slechts zeer onvolledig kunnen bevatten, die aan onze wenschen zeer weinig
gehoorzaamt al wekt soms de geringste gebeurtenis haar woelend vermogen, en
die den geest van den kunstenaar bijna even zeker en onafwendbaar, onder de
wetten van eene gewijzigde logika, leidt langs paden van eene nieuwe,
nauwelijks-herkende werkelijkheid, als zij de fantazie van den droomer en de
willoosheid van den gehypnotiseerde leidt.
Een andere opmerking, voor 't gemak van latere verklaring. Bij niemand heeft het
oog-beeld, eenmaal
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gevestigd, langer en taaier na-leven dan bij George Minne. Op het net-vlies
ontvangen en, door welke keus-wet? onvergankelijk en obsedeerend bewaard, zal
hij het tot in zijne meest-volkomen uiting, in al zijne psychologische beteekenis, naar
zijne meest-monumenteele schoonheid, steeds en steeds maar herhaald, opnieuw
gaan uitbeelden, het dwingen tot uitspreken geheel wat het in zich kan houden, het
vaardig achten voor de meest-uiteenloopende bedoelingen, het heffen uit
bloot-sensuëele tot hoog-abstracte bediedenissen. De oud-bestuurder der
Brusselsche kunst-academie, beeldhouwer Karel van der Stappen, noemde Minne
eens ‘le sculpteur du Geste’. De benaming is verbazend juist, als men ze begrijpt
aldus: Minne weet, met een minimum van middelen, een maximum van gevoelens
uit te drukken, in dezen zin dat zelfde gebaar, naar de geringste of meerdere hoogte
der inspiratie, louter-plastieke, louter-sentimenteele, als sentimenteel-monumenteele
bedoeling en uitwerking hebben kan; en 't is met eene schijnbare armoede, dat hij
den grootsten rijkdom bereikt: hierin klassiek, gelijk sommige dichters het zijn; eene
armoede die schijnbaar is, vermits de beeld-houwer de diversiteit zijner gevoelens
in 't obsedeerend bijblijven van steeds hetzelfde oogbeeld passen kan; eene opperste
weelde, laat het ons maar zeggen, vermits de kunstenaar in vormen en bewegingen,
die hem aanvankelijk louter-physisch aangenaam zijn en gelukkig maken, al zijn
droomen, al het psychisch gebeuren binnen in hem kan herleven zien; rijk als den
echten rijke die niet veel geld heeft misschien, maar zich met een zelfde somme
gelds dubbel en drie-dubbel méer genot verschaft dan een andere.
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Aldus kan men in zijn werk onderscheiden series van beelden-in-zelfde-beweging
nagaan: de serie der staande, wijd-beenende figuren; de serie der geknielde figuren;
de serie der ‘verrijzenissen’. Minder opmerkelijk, maar even echt: de serie van den
naar links-wendenden-nek, en de serie van den rijzenden-linkeren-voorarm; en de
serie, dan, der gelaats-uitdrukkingen. Die series zijn van uiterst belang voor wie het
werk, in zijne geleidelijke vervorming, als hierboven aangeduid, van Minne
bestudeeren wil. Het laat toe hem in zijne geheele, langzamerhand-bewustere,
ontwikkeling te volgen. Eéne ervan, die der geknielde figuren, zou ons vooral toelaten
zulke lijn aanschouwelijk te volgen, kon van de beelden hier reproductie worden
geboden.
- Maar dat ik terugkeere naar Minne's eerste, zoogenaamd-realistische periode. Zij
omvat, tusschen twee teekeningen in, eene reeks beeldhouw-werken. De eerste
teekening stelt voor: een schoen-maker aan den arbeid, in zijne schamele
werk-plaats. Die schoen-maker is een uiterst mager man, met groot wit haar. De
keus van zulk model is karakterizeerend voor Minne's realistische opvatting: zij is
tragisch, en gaat naar het uitzonderlijke, voor 'tgeen de teekeningen aangaat; in 't
beeldhouw-werk is ze niets meer dan stijlvol-, maar minutieus-sculpturaal; zij streeft
naar niets dan naar schoonheid binnen de perken van het natuur-getrouwe, met
een vorm-begrip en een vorm-keus die reeds het scherp-geteekende monumenteele
voorbereiden, en met dit kenmerkende, dat het onderstelde model bij voorkeur een
mannelijk kind van om de veertien jaar
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is, eerder smal en mager en zeer fijn gespierd.
Vindt men dus in de teekeningen van dien tijd - de tweede stelt een gebocheld
boerken ten kweerne voor - eene, wel is waar zeer sobere, en haast satirische
tragiek, in onderwerpen die het realisme ervan subjectief laten zijn: in de beelden
zult ge niets zoeken dan uitmuntend houw-werk, het vaststellen van een gebaar
met al zijne accidenteele gevolgen in wenden en vervormen der onderhuidsche
spieren, sober maar zeer uitdrukkelijk, gewetens-vol als liefde-vol weêrgegeven.
En hier kan ik u goede voorbeelden meê van deelen.
Ziehier dan 't beeldeken eerst, dat ik ‘de Gewonde’ noem, en bij Minne zelf,
Fransch gezeid, ‘Le Suceur’ heet: een wijdbeenend jongetje dat aan een wonde
zuigt aan zijn boven-arm. Mocht gij het, als ik, onder oogen hebben, ik zou u wijzen
op de teedere bewerking, op het fijne aansluiten, bijvoorbeeld van rechter-bovenarm
aan geens-zins hoekig schouder-blad; op de eenvoudige, en toch treffend-juiste
verwezenlijking van den rug; op het zachte hollen der maag; op de eenigszins-volle,
en toch fijn-bezenuwde beenen. Er is hier een overgave aan de natuur, een
weemoedige wulpschheid in vorm-weêrgave, eene liefde en eene wijding, eene
haast-geestelijke schoonheid, die al dadelijk innemen.
Maar die vooral spreken uit den grootschen ‘Man met den Wijn-zak’, die in
haast-identieke houding staat, en die blijft het beste uit dien tijd en onder 't beste
van wat hij gemaakt heeft. Zal ik u hier naast mij tot nieuw analyseeren noodigen?
U de verbazende vorm-kennis en het eenige bewijs ervan: de minutie en toch het
nimmer-kleine der
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behandeling op doen merken?... Dit beeld heeft geene andere beteekenis dan voor
ieder duidelijk is: het is een zeer jonge man die een wijn-zak uitgiet, getroffen op
een oogenblik dat hij wijdbeende stond. Noch mijn gedachte, noch mijn gevoel,
hebben hier iets bij te voegen; deden zij 't wél, dan begrepen zij den beeldhouwer
verkeerd, en schreven hem bedoelingen toe die hij niet had; noch intellectuëele,
noch sentimenteele bekommernis mogen wij vast-houden. - Maar wát dan is, dat
me onroerend stil houdt, mij roert van een echten wellust, mij vervult met vroom
gejuich?... Een onverschillig onderwerp, alleen in alle volkomenheid uitgebeeld; ik
bedoel: niet zooals het zeker en vast is voorgevallen, maar: zooals ik had gewenscht
dat ik het even mooi had mogen zien. Maar is juist dát de sculpturale aandoening
niet, het onbeschrijfbare dat geen vaste perken heeft en treffen kan bij de
meest-verscheiden werken? Is het dát niet, waar zoo weinigen door getroffen worden;
de genieting der weinigen die beeldhouw-werk - als schilder-werk, overigens, - ook
buiten een titel en een ‘onderwerp’ dat ‘iets zegt’ begrijpen kunnen; de weemoed
en de weelde van dezen die om een vorm alléen gelukkig kunnen zijn, of lijden? Wanneer leert men dan de zintuigen der jeugd anders gewaarworden, dan naar de
normen van een voorafgezette beteekenis, van een vooraf-gekend beeld-antwoord
op den indruk? Wanneer zal men toelaten, ter schole, dat oog en oor frisch en
onbevangen blijven?...
- Bij de beiden wijd-beenende ‘Gewonde’ en ‘Man met den wijn-zak’, sluit een
dubbel-beeld aan, ontwerp voor een monument aan den socialist Jan Volders, en
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dat twee, elkander-onderschragende, mannen op 't voorplecht van een zinkend
schip voorstelt. Het werk is belangrijk om deze reden dat het, in de nog-bestaande
maquette realistisch behandeld, in de eindelijke uitvoering, op tweemaal
mannen-hoogte, geheel vereenvoudigd-monumenteel moest worden voorgesteld.
Het ware voor ons een uitmuntend vergelijkings-veld van beide werk-wijzen geweest.
Kwade wil heeft echter de definitieve uitbeelding van het werk vooralsnog onmogelijk
gemaakt...
- Een geknield beeldeken brengt ons tot de tweede periode in Minne's geestelijk
wezen en 't gevolg ervan op zijn werk; - tweede periode altijd begrepen onder
voorbehoud van een niet-noodzakelijk volgen der tijdsorde, zooals boven gezeid.
Dit tijd-perk, het is ‘het zwarte’ te noemen. De gronden ervan laat ik oversluierd.
Men rijt geen wonde open uit nieuwsgierigheid om hare diepte. Ik zeg u: de wonde
was zeer diep. Gij gelooft mij, en gaat ze onaanroerend voorbij...
't Werk van dezen tijd, dat ik in zijne beteekenis hierboven omschreef, blijft
realistisch nog in zijne uiting, hoewel reeds vrijer soms. De teekeningen, en zij zijn
talrijk, zijn losser reeds, interpreteeren meer dan ze de natuur onmiddellijk volgen.
De grond, als ingeving, is dezelfde: menschelijk lijden, menschelijk gevoels-leven,
't zij immediaat, 't zij overdrachtelijk, altijd paroxistisch uitgedrukt, zonder de sereniteit
der bezonkenheid, met de onmiddellijkheid van een smart-kreet of een schrikgebaar:
dit vooral gezeid om het plaat-werk; in de beeld-
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houw-werken is er een deemoed én eene gelatenheid, is het gedweeë van wie
overwonnen werd, - te schrijnender beeld van smart, naar het onderworpen-desolaat
is... Ongemeen-vruchtbare periode, en de meest-levende; werk dat echter te
spontaan nog is, om durend te zijn als het latere, - op de uitzondering na van een
paar platen, nochtans.
De teekeningen - 't heftigste - zijn goed en algemeen bekend. De roerendste en
treffendste is verschenen in den eersten jaargang (1893) van het tijdschrift ‘Van Nu
en Straks’: zij stelt een vrouw voor die een kinder-lijkje draagt, geholpen door een
meisje dat de doode voetjes kust; en ik ken geen beeld dat, in het nochtans niet
gewone der inkleeding, der voorstelling, zoo rechtstreeks en zoo eenvoudig aandoet,
dat zóo immediaat treft, ondanks het verrassend-nieuwe van de gevoels-uitdrukking...
- Vier andere vercieren ‘Les Villages Illusoires’ van Emile Verhaeren. Behandeld
als oude hout-sneden, verbeelden zij: de eerste eene vrouw die een slapend kind
door den maan-nacht draagt - het pijnlijk-teeder gaan door onafwendbaar lijden; de tweede een grijsaard, die, hand aan het hoofd, in een krans van wolken als
krankzinnig van smartelijke levens-ondervinding het woedende der gedachten schijnt
in te willen houden; de derde eene kloosterlinge in een tuin, die vergeefs troost
zoekt en heul in haar gebeden-boek tegen woelen der ontketende orkaan; de vierde,
de eenige blijde in het boek, een schoon princesje dat te Meie, onder een
sterren-hemel, op hare hakenei ter liefde als naar eene verlossing vlucht... - Andere
nog, meer illustratieve, staan in ‘Trois petits drames pour Marionnettes’ van
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Maurice Maeterlinck. - De aller-schoonste, eindelijk, teekent in twee vrouwe-figuren
al 't neêrslachtige en krijtende der passie; de vlam en de vernietiging; het hoogste
hartstocht-branden en de beschamende onmacht van later; en het is geworden, in
zijne strenge omlijning die er een echt ‘beeld’ van maken, een echt wonder van
behandeling en expressie... - Zeven teekeningen, om te sluiten onder de laatste in
deze episode, en daaronder twee overheerlijke, bedoelen ‘Soeur Béatrice’ van
Maeterlinck te illustreeren; zij zijn eerder transcripties van zeer persoonlijke
gevoelens, gelijkaardig met wat in het drama wordt uitgedrukt. ‘De dood van Béatrice’
is een der hoogst-schoone platen die ik ken. Men kan ze vinden in het nummer der
‘Insel’ waar het drama vertaald in verscheen. Ik zelf had ze, bij 't stellen van dit stuk,
niet in hande; men vergeve mij derhalve dat ik er niet verder op inga, en late me
toe, alleen aan te dringen op de zeer bijzondere schoonheid van dit werk, - ook, als
al de teekeningen die Minne voor een of ander boek maakte, houtsneê-gewijs
behandeld. - Nog éene teekening, verschenen in het plaat-werk ‘Germinal’, besluit
deze reeks: met uiterst fijne bedoeling in de gelaats-uitdrukking, in een gebaar van
onbegrijpelijk-pakkende vroomheid, doopt Joannes Baptista ten Jordane een
geniepig-zelfbewusten Jezus Christus. Hier reeds is bevrediging; men gevoelt dat
thans ook vrede in 's kunstenaars gemoed is; zij bereidt werken van een haast meer
hemelsch dan menschelijk gevoel voor...
Gelijk-tijdig beeldhouw-werk is, zei ik, nog wel realistisch, toch reeds in hoogeren,
meer afgetrokken
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zin, opgevat. Bezie me, bij voorbeeld, een begijnen-hoofd - in Holland, meen ik, wel
1)
bekend - dat tusschen twee magere handen eindelooze meewarigheid uitdrukt.
Realistisch nog, omdat het de trekken van een bepaald model kon weêrgeven;
realistisch echter alleen als middel, niet langer als doel. En 'tzelfde voor de ‘drie
heilige Vrouwen bij het Graf’, waarvan de mantel-plooien haast het geslotene van
hun smart uitdrukken. En 'tzelfde bij deze deemoedig biddende, schuld-bewuste,
jammerlijk-nederige ‘Adam en Eva’, op de aarde geknield die ze met hun zweet en
bloed hebben te drenken. En 'tzelfde bij dezen armzaligen ‘Geknielde’, die gelaten
is, en kou heeft, en me niet meer vervult met geluk om een prachtig-geboetseerden
rug alléen.
Deze kleine ‘Geknielde’ leidt eene reeks in waar ik u hier opvolgenlijke voorbeelden
van wenschte te toonen: 't ontwerp eener wonderlijke Narkissos' fontein; den
heerlijken reeds vereenvoudigden torso van een Relikwie-drager; den
eindelijk-louter-monumenteele arm-omsluierden Geknielde. En gij zoudt, zonder
het minste commentarium van mijnentwege, hier mijn vorige beweringen na kunnen
gaan; 't vereenvoudigende werk van 't monumentaliseeren vermogen te volgen; en
te beschouwen hoe in eigenst gebaar zulk onderscheiden gevoel opvolgenlijk werd
uitgedrukt.
En aldus kom ik tot het werk der rijpheid, - verzwegen eenige mindere werken: een
Redenaar, eene

1)

Het komt voor, herinner ik mij, op een krabbel van Toorop naar Dr. Edw. B. Koster.
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Baadster vol gratie, werk meer van fantazie dan van streng bedoelen. En het zijn
eindelijk de grandiose Verrijzenissen die aanvangen met de drie ontwerpen voor
het Georges Rodenbach-gedenk-teeken, die hunne monumenteele uiting in het
gedenk-teeken zelf vinden, zooals het staat te Gent, en gedijen geheel in latere
grootsche graf-figuren.
Ik wil door geene woorden 't mystisch-hooge van deze onvergelijkbare werken
schennen. Met welke eenvoudige middelen het diepste gevoel getroffen is, zegt
met meer overtuiging dan ik hadde gekund het woord, dat ik tot hier verzweeg: het
woord van Meester.
Met opzet liet ik zonder een enkel verklarend woord, zonder eenige interpreteerende
1)
literatuur de rij dezer voorbeelden vóor u gaan . Met opzet sluit ik hier zonder éenig
bijwoord. Loofde ik, het was uit een geestdrift die zich niet steeds beteugelen liet.
Geef toe dat ik er u redenen en verdediging van voordroeg. - Dit opstel is geene
studie, nauwelijks eene inleiding er toe, eene aanduiding voor wie geneigd zou zijn
ze aan te gaan. Aandacht vragen, was mijne bedoeling; geen andere had ik, dan
tevens te toonen hoe 't werk de aandacht wel waard was. Moge ik er in zijn geslaagd.
1908.

1)

Men kan ze in photographische opnamen vinden in ‘Elsevier's Geillustreerd Maandschrift’,
Jaargang 1908, nummer 4.
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Constantin Meunier te Leuven
Het is mijn droom, dat ik een levens-geschiedenis zou schrijven van Admetos. Ik
zou erin vergeten, dat hij een koning was van Pheres in Thessallië, en eene onder
de vaarders op de Argo. Maar ik zou verhalen dat hij was een mensch, in wiens
huis een god had verblijf gekozen. Een mensch; en al het menschelijke zou hij
kennen, en niet het minste aan smart. Geen lijden zou hem worden onthouden, en
van elke vreugde zou hij bij voorbaat weten het leed. De roes van elken hartstocht
zou te wranger hem laten ten monde den smaak van den droesem, waar hitsiger
was en zwoeler de wijn van zijn drift. Hij zou worden doorpriemd van al de speren
des levens. Hij zou wezen een smarten-rijk mensch, en zeer bewust van zijne
schamelheid. - Maar zie: een god had Admetos' woning geadeld door zijne
aanwezigheid; Apolloon, onder de menschen gekomen, had zich den glimlachenden
plicht opgelegd, Admetos' kudden te hoeden. Afwezig bij dage, en verre dwalend
allicht met de tingelende schapen, en bij de mijmering zijner zingende en dan
zwijgende en dan weêr zingende fluit, zou niet te minder zijne goddelijke wake waren
door de gangen van Admetos' huis, en blijken uit de cierlijke orde ter stallen, uit de
lyra die rust boven de kribbe
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die zijn slaap-leger is, uit de fluistering der dienst-maagden die vroom zich gevoelen
vóor dezen schapen-herder, dewelke onbegrijpelijk-schoon haar schijnt... - En
Admetos: wist hij een god te herbergen? Misschien zal eerst bij 't scheiden Apolloon
zich hebben vertoond met omlijnende licht als deden de goden; mij belieft althans
te gelooven, dat hij geniepig verkozen zal hebben, de menschen te verschalken
door een schijnbare nederigheid, die straalde onzichtbaar en moest verbazen.
Admetos aldus was hij, waarschijnlijk, niet dan een zeer voortreffelijk
schapen-hoeder, en een schoone. Maar toch voelde de heer van zulk een dienaar,
dat de dienaar in huis een ruimere plaats innam dan de hem gewezene in den
haard-hoek, waar hij de avond-melk, den honig en de uien genoot van zijn maal.
De gangen luisterden. Er was de benepen fluistering der dienst-maagden. En dan:
er was dat hij, beproefd van alle leed, overmachtig gelukkig zich voelde, hij,
Admetos...
Want geen god is onder menschen, of allen zijn gelukkig; of allen gevoelen zich
haast-onverdiend gelukkig. Wat baten pijnen nog, of de wake van een vrees? Wat
staart men ten spiegel in de eigen oogen, en leest er noch hoop noch vreugde?
Hoe men weifele of angstig zij: de goddelijke adem wazemt over uw wezen, en gij
ondervindt een onbegrepen troost. Gij zoudt u-zelf gaan martelen, opdat uw pijn
schoon worde als een roode bloem onder de goddelijke koestering. Want alles wordt
u schoonheid en een blijde vroomheid, wordt de streelende aarzeling en het dankbaar
genieten van een heerlijke vrucht die ge eerst niet áan durft te raken, en diesmelt
weldra op de koorts van uw lippen. Uw blikken
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krijgen een vlijend volgen van elke vorm-deining, een zegenend zien op elke rust
van kleur; en gij voelt dat gij ze aan vorm en kleur als een ordineerend meester zijt.
Geen groezelige leelijkheid, of uw oog maakte ze schoon; geen wan-gestalte, die
ge niet toegevend en blijde herschept naar wat de Bestendige Aanwezigheid u
leerde te zien naar alle volmaaktheid... En kome dan het sarren van de slechten die
u willen misdoen; laat gebeuren om u wat zorge is den mindere en níet-bezochte:
als Admetos zult ge de gratie dragen, dat ge - wie weet? zonder het zelf te weten!
- bewoond zijt van een god; dat ge het tabernakel draagt van God in u! Gij zult de
schoone bestemming, de bestemming-van-schoonheid, in álles erkennen, en aldus
zult ge góed worden. Want Goedheid is de weêrglans van het Schoone, van
dérgelijke Schoonheid...
- In de gulden schemering der gedachte, waar dit opstel over Constantin Meunier
op gebouwd zou worden, rees weêr me de gestalte van zulken Admetos. Hij draaide
luisterend zijn schoonen nek; hij droeg in zich, als een lavenden en zoelen drank,
't genot van schroomvallig te voelen den goddelijken adel van eigen gebaar en 't
gebaren van alle leven, tot het schamelste toe. Hem was niets onbeduidend in
verwonderende schoonheid. Hij was aangedaan, te zien de nederige cierlijkheid
der plante vitse, die purperen bloeit in het koren, - want hij stond me aan een
koren-veld. Hij was inwendig glanzend, omdat hij donker-bronzig zijn kop gevoelde
in 't mirakel-geweldige van 't azuur des hemels. De bie, die rond hem óm cirkelde,
was hem, of zij honig putten
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kon uit de roos van zijn mond. En daar hij de schuine zuilen zijner beenen voelde
als een opperste heerlijkheid te staan in 't zand van den wegel, was hem te schooner,
haast-beschamend schooner, 't gebeuren van den landelijken arbeid om hem heen.
Er was weemoed in hem om al te groote schoonheid om hem heen, al te gulzig
genoten... En toen hij keerde naar huis, zei hij zijner vrouw Alkestis deze schoonheid
met zúlke woorden, dat ze later voor hem heeft willen sterven, om hemzelf het leven
te sparen, dat hij in zulke volledige schoonheid te smaken vermocht, en te zéggen
in zúlke volledige schoonheid. Ja, deze Alkestis heeft zóo den eerbied voor den
kunstenaar Admetos ondervonden, dat ze uit liefde heeft willen sterven voor hem,
opdat de dood hem bewaard werd om der schoonheid wille. Want zelfs de dood wil
den kunstenaar van verbazende schoonheid lijken, omdat hij het Goede in Alles
heeft leeren te verstaan, en hem de gave der Dankbaarheid gewerd...
Dat beeld van Admetos wil van me niet scheiden. Het staat aan mijne zijde als een
gulden kolom. De wolken-zwangere Juli-lucht, die heden heerscht, is van zúlke
zoetheid doorzegen, dat ik steeds aan hem denken moet.
En tevens denk ik aan Meunier. Ik kan zonder groteske vergelijking aan beide
gestalten denken in éen beeld. Meunier, word ik gewaar, is me een Admetos. Maar
ik word ook gewaar dat hij iets anders is, en beters. De Bestendige Aanwezigheid
van den verheerlijkenden god heeft van hem meer gemaakt dan een man, die
schoonheid geniet in alles. Meunier bij zulke gave, kende het
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opperste Medelijden, omdat zijn God de Christene was. Zijne kunst verschilt daarin,
bij voorbeeld, van eene als van Auguste Rodin: deze een even groote, misschien
grootere genieter van de eeuwige pracht der dingen, en alles-zins grootere weêrgever
ervan. Maar voor ons de minder-rustige, een minder-toegankelijke, en vaak een
beangstigend-vreeselijke, want buiten onze tijd en over onze tijd getreden, en geen
deel hebbend in de liefde voor, in de bekommernissen ván en óm onzen tijd. Rodin
staat buiten en boven den tijd; hij is de grootste en een schrikkelijke priester van
den Pan, de vreeselijke geweldenaar die al te vreemd streelt, haast altijd kwetst,
en vaak martelt. Hij is de zoon, hij is de meester van overmachtige en verdelgende
elementen. En hij kent geene macht erbuiten, noch gehoorzaamheid om eene
moreele wet. Meunier, hij, met den zelfden magnifiëerenden Admetos-blik, en 't
gevoel, even-innig en -grootsch, voor alle levens-verschijnselen, heeft niet noodig
geacht den mantel af te leggen, die ons sedert twintig eeuwen toelaat, alle weêr te
trotseeren, en alle razernij. Het leven, zijn leven, heeft er trouwens voor gezorgd,
dat hij prachtig de waardigheid heeft gedragen, een christen kunstenaar te zijn. - Ik
bedoel natuurlijk niet: Meunier is een belijdend Christene geweest. Maar uit zijn
werk blijkt overvloedig: de innige lamp die in ons brandt is hem steeds het zoetste
licht geweest; de lamp die brandt van de olie der deugden, die sedert den Christus
de olijf-boomen zijn die ons voeden, beschaduwen, en bij onweêr beschutten.
Want dat leven van Meunier kan voor ieder het prachtigste voorbeeld heeten.
Niet dat hij het aldus
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gewenscht zou hebben. Maar omdat hij het aldus heeft gedragen. Eene prachtige
voorbestemming, en het heerlijk-nobel, grootsch-zedig ontvangen ervan, haast in
onbewustheid.
Ik zou het hier vertellen, wilde ik meer doen dan in deze lijnen eigen denk-beelden
en sommige nota's samenvoegen; feiten vindt men overigens in de ontallige
biographieën en, onder meer en met doordringende liefde, in Kanunnik Thiery's
1)
Inleiding tot den Catalogus der Leuvensche Tentoonstelling . Ik bepaal me dus
liever bij gevolgtrekkingen uit wat door ieder kan worden vastgesteld.
Dat leven: een vader dien, streng ambtenaar, het geld ontfutseld wordt waar hij
wacht over heeft, en zelf-moord verkiest boven een gewaande schande. De moeder,
weduwe gebleven met zes kinderen, zonder inkomen of uitzicht erop. - Gelukkig
had de vader, vóor het ongeluk, zijn spaarpenningen beleid in een huis, op den
Kleinen Zavel, te Brussel, in opbouw. Tot voltrekking van dat huis wordt de armzalige
weduwe geholpen. Zij wordt er zelve portieresse van, zich met een paar
beneden-plaatsjes vergenoegend. Al 't overige wordt verhuurd. Terwijl de dochters
een mager loon met modiste-werk verdienen, gaan de zoons op stiel. Zoo wordt
een nederig en treffelijk leven ingericht.
Stel u de wijk voor: het kan zijn nut hebben. Een overgangs-plaatsje tusschen
het aristokratische Hoog-

1)

Dit stuk werd geschreven naar aanleiding eener Tentoonstelling, te Leuven gehouden, van
Constantin Meunier's gezamenlijk werk.
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Brussel en de lagere volks-stad. Een pleintje, in de onmiddellijke nabijheid der
streng-cierlijke Koninklijke Plaats, der Musea, der Bibliotheek. Maar vlak bij de
werkmans-wijken ook, en niet ver van mindere markten. Tusschen het doove,
plechtige Arenberg-huis en de vriendelijke grootschheid van O.L. Vrouw ten Zavel,
een vierkantje leven, besloten binnen kunst- en geestes-ernst en de groezeligheid
die geene bekommernis heeft dan om het dagelijksch brood, tusschen den
meest-afgetrokken adel en de noodende vroomheid. Het pleintje, zou men zeggen,
van den Midden-stand, den reedsminderen Midden-stand, - en waar die stand, naast
den traditie-trouwen Hoogere-Burger, zich nog steeds laven gaat, 's avonds na werk,
in één der oudste bierhuizen van Brussel: ‘De Koning van Spanje’...
De ambtenaars-familie keert terug tot dien smeltkroes der energie: nederigen en
gelukkigen handen-arbeid. Wél gaat de oudste zoon den weg zijns vaders. Maar
de tweede, Jean-Baptiste, wordt letterzetter; de jongere, Constantin, een kriepeling,
na lang gesukkel met ziekte en op school, gaat in de leer bij een timmerman. - Adel
van den Arbeid, die, in de Middel-eeuwen, de schamele werkman vaak tot een
Meester in de Kunst maakt: zoo zal het ook dezen beiden gaan. Gelukkige
omstandigheden doen, dat Jean-Baptiste graveerder worden zal, en Constantin
lengerhande een beeld-houwer.
De voorbereiding door gedwongen en onvrij handwerk, de opgelegde taak en de
strikte vorm dier taak; geen uitmunten mogelijk, dan door de zorg om de uitvoering;
de tucht eener door den wil gekneede personaliteit; het trage en gewetens-volle
overmeesteren der
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stof om in hare volmaking de gedachte van een ánderen weêr te geven: welke
school tot het kneden van een karakter! En daarenboven: de vrome bezorgdheid
om het dagelijksche brood der gemeenschap; te weten dat bij egoïsme het geheele
der familie aan 't wankelen gaat en uiteen valt, en dat alleen goede wil en de
inspanning der beste krachten recht geeft op voldoening van wat eigen
levens-behoefte is: de solidariteit, gebouwd uit elks handen, en naar elks beste
vermogen beschouwd als een geliefden plicht; het gezonde, vrijwillige, moedige
betrachten van wat elke dag als taak meêbrengt, bezorgend de verdiende en vredige
rust der nachten: wat kon beter temperen en stalen al de edele gaven die bij den
fijner-aangelegde, den zintuigelijk-begaafde, den geestelijk-edele die de artiest van
nature is, zoo licht overslaan in gemoedelijke en sensoriëele hypertrophie, en waar
de, even-levendige, verkéerde neigingen zoo licht de boven-hand bij krijgen!
Want voor meer dan wien, is den Kunstenaar luiheid de moeder van alle zonde,
en arbeid verwekker van ontallige deugden. Vooral de discipline van het werk, van
bij de eerste Jongelingschap af opgelegd, geliefd aldra als een noodwendigheid
zonder morren of opstand aanvaard, als een verlósser aanvaard in tijden van druk
of beproeving; het werk levens-gezel; het werk steun en heul; het werk doel en
belooning: wie het niet aldus gevoelt, begrijpt, en wenscht, kan, wat hij doe, den
levens-wijze niet worden die de groote kunstenaar noodzakelijk zijn móet. Want
niets wordt gebouwd dan op dezen grond, die moreele kontrool en moreel betrouwen
ten gevolge heeft.
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Meunier (ik bedoel voortaan Constantin, daar ik over de andere familie-leden kan
zwijgen), heeft de school van den arbeid, in zijn nederigsten en misschien zuiversten
vorm, doorloopen. Van wanneer hij zijn eigen Admetos-wezen ontdekt, zal hij de
zanger worden van den Menschelijken Arbeid. Omdat hij-zelf de waarde - geestelijk
en praktisch - van het werken kent, zal hij, gerijpt en in evenwicht, geen ingeving
meer zoeken dan in den Arbeid. En, die ingeving getrouw als een beminden plicht,
zal hij mogen, met Baudelaire, van zich-zelf getuigen:
O vous, soyez témoins que j'ai fait mon devoir
Comme un parfait chimiste et comme une âme sainte.

Ik open hier een parenthesis, om eene schijnbare tegen-spraak met me-zelf uit te
maken. Ik weet, namelijk, dat Rodin eveneens zijne loop-baan als hand-werkman
begonnen is. Tevens dat niet van hem kan gezegd worden wat ik bij Meunier voor
waarheid hou: de hand-werkzaamheid heeft bij hem karakter en gevoel gevormd,
heeft hem de bevrediging geschonken die 't eigendom is van den goeden mensch
en van den goeden kunstenaar.
Die tegenstrijdigheid ligt natuurlijk hierin, dat Meunier-werkman en Rodin-werkman,
van verschillenden aard zijnde en gekweekt in zeer onderscheidene omgeving, het
werk met ander oog bezagen. Ik ken het leven niet genoeg van Rodin, om in
bijzonderheden te treden, en ik wensch even weinig als gij van mij wenscht, het te
doen. Maar wij weten allen: Rodin is een geest, een ziel, een psychisch geheel, die
geen dwang verdraagt.
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De lang-ziekelijke Meunier, daarentegen, streng door zijne opleiding en door zijn
keus, weet den dwang onontkomelijk te zijn, past er zich op aan, groeit op in het
pantser ervan. Dat pantser wordt aldra zijne sterkte, en het is natuurlijk dat hij het
lief krijgt.
Meen echter niet, hier als gevolg-trekking te mogen denken: Rodin is een
opstandeling, en Meunier een gelatene. Binnen de enge grens van het begrip:
werkbeminnen, is Rodin zeker geen weerspannige, en Meunier te zeer een
verstandig-gevoelige, dan dat hij tegen sommige werk-voorwaarden niet opkomen
zou. Maar Rodin is te krachtig en te vlug, zit te vol geestes- en lichaamsveren, om
niet den Anteus te zijn die wegwipt als hij de aarde raakt. Hoezeer hem de
schoonheid in hare werkelijkheid zijner gulzigheid lief zij: de werkelijkheid is hem
aanleiding, niettemin en hoofdzakelijk, tot eene bóven-werkelijkheid; was het niet
gewaagd, op plastisch gebied eerder philosophisch-letterkundig spraak te gebruiken,
dan kon men terecht beweren: de physica baant hem den weg tot eene metaphysica;
hij is, zou ik haast zeggen, binnen de palen van het zichtbare en tastbare, een
abstraheerder, en bij uitmuntendheid een symbolist, in dezen zin dat het meest
gewone gebaar voor hem eene beteekenis van eeuwigheid krijgt, en dat hij tracht
in dit gebaar de summa der eeuwigheid uit te drukken, die hij er in besloten ziet.
Handen-arbeid - om ons weêr te beperken tot wat ons hier meer objectief bezighoudt
- zal dus Rodin hoogstens een middel, een zeer geliefd werk-tuig zijn geweest tot
het bereiken van zijn sublimeerende bedoelingen of idealen.
- Meunier daartegenover, door natuurlijke schuch-
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terheid en eene steeds wankelende gezondheid, zal een man der orde blijven. Het
leven, overigens, heeft hem vroeg geleerd, het onbereikbare uit het veld zijner
beschouwingen te ruimen. Tijd en ruimte, waar hij zich in voelt te staan, zijn hem
genoeg, want hij kent het gevaar van buiten-sporigheid; en zijne kunst zal er eene
zijn, die van liefde voor, van verheerlijking van de werkelijkheid, in haar-zelf, om
haar-zelf, leeft en bestaat.
Liefde voor de werkelijkheid: denk niet dat ze noodzakelijk tot louter-realistische
weêrgave leiden moet. Werkelijkheid in kunst is niet noodzakelijk realisme; zij zal
het allerminst zijn bij een gestegen hand-werkman.
Want wie den arbeid beschouwt, hij-zelf er buiten staande: hij ziet er de minste
bijzonderheid van; hij kan genoegen hebben in allerlei nietigheden; hem trekt allicht
het minst-noodige aan; en wat hem louter een plezier is om aan te zien zal, - hij,
b.v., een beeld-houwer zijnde, - hem misschien een heel aardig gegeven worden,
en uitloopen op de aardigste der weêrgaven.
Wie echter den arbeid kent, hij laat zich niet beetnemen door een oppervlakkigen
schijn. Hij ziet gauw wat aan bijzonderheden overbodig is. Hij heeft wrevel in oog
en gebaar om onnoodige bijkomstigheden. Hij haat wat het geheel schade aandoen
kan omwege dat een deel overtollig-fraai is. En hij zal niet denken een smeder te
maken omdat zijn beeld het schoots-vel vóor, en den voorhamer in zijne vuist heeft...
Ik geloof niet, dat ik, in het moedwillig versmallen, verkleinen van mijn onderwerp,
ongelijk heb, een langen tijd de verhouding van Meunier tot den werkdadigen
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arbeid aan te houden. Want, daar-gelaten dat hij bij uitstek den verheerlijker ervan
is, heeft zijne begrijpende liefde ervoor, en 't feit dat hij zich zonder schaamte een
werkman wist te zijn, gedaan, dat hij het platte en gemakkelijke realisme ontrijzen
kon, den verheerlijker worden ook naar den nobel-eenvoudigen,
grootsch-vereenvoudigden vorm, en ons mede te deelen vermocht wat hem, in zijne
gemoeds-vroomheid van begrijpend en mede-gevoelend mensch, als het hoogste
voorkwam in onze samen-leving, en dat de hoek-steen is van het Christendom: de
liefde voor den even-naaste.
Aldus heel het gemoeds-leven van Meunier opbouwend, en meenend te mogen
zeggen, het afleidend uit redeneering evengoed als uit de feiten zijner biographie,
dat het moedig beminnen van het werk hem liefde voor gezonde en verheerlijkte
werkelijkheid en eindelijk liefde voor den mede-mensch heeft ingeboezemd, komt
het werk van den meester ons geleidelijk woord voor woord gelijk geven.
Wij hebben hem, van schrijn-werker, op zien klimmen tot leerling-beeldhouwer
bij Fraikin. Is het, dat hij er zich gedwongen ziet tot de lagere karrewijtjes van het
ambacht; is het naderhand, dat het materiëele van de beeldhouwkundige uitvoering
hem tegen heeft gestaan, en aldus zijn verlangen keert naar een andere kunst: die
van schilderen? Geens-zins, beweert kanunnik Thiery; en zijne redeneering is te
stellig-juist, dan dat wij ze niet tot de onze zouden maken.
Allereerst dit, wat elken jongen kunstenaar van eenige beteekenis eigen is: de
haat der formule, de afkeer voor
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den gemeengoed-geworden vorm. 't Ontwaken van alle personaliteit wordt eerst en
vooral gehinderd door het algemeen-aanvaarde in de uiterlijkheid der kunst, die hij
tot de zijne heeft gekozen. 't Bespeuren, 't gewaarworden van een eigen inzicht,
gaat noodzakelijkerwijs samen met misprijzen voor wat bij anderen geen persoonlijk
inzicht verraadt. Eigen uitings-wijze, eigen en volgroeide vorm mogen eerst later
zullen ontstaan, naar gerijpt is eigen kunst-wezen: het poncieve, niet schokkende,
niet verontrustende staat van meet af ieder tegen, die zich eener kunst-werkzaamheid
heeft gegeven en in zich-zelf als kunstenaar begint klaar te zien. - Bedenkt men nu
dat ten tijde, toen Meunier even het atelier van Fraikin verlaten had en zelfstandig
te werken begon, de beeldhouw-kunst de onpersoonlijkste en meest officiëele der
kunsten was; dat daarentegen het romantisme in de schilderkunst vrijen teugel
vierde, dan begrijpt men gemakkelijk de neiging van den jongen Meunier, in wien,
meer dan in dezen of genen, als beter begaafd en dieper aangelegd, het opstaan
tegen wat ook hij ‘bourgeois’ en kleingeestig zal hebben gevonden, te grooter zal
zijn geweest.
Maar er is veel meer, en innigers, dat Meunier van de Fraikinsche kunst heeft
afgewend; en hier zijn me de schilderijen uit den tijd, dat hij de schilder-techniek
volkomen bemeesterd heeft, eene zeldzame getuigenis van. Er is namelijk, dat
Meunier in zich als den edelsten schat, zijne schoone deugden van hand-werkman
bewaard had.
De beeldhouw-kunst dier dagen zag inderdaad niet alleen af van een persoonlijk
zien en een persoonlijk
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interpreteeren der uiterlijkheid, der vormen: zij was geworden alsof het den
beeldhouwer verboden moest zijn, eigen fantazie, eigen gevoel, eigen geest te
hebben. De sculptuur was in dézen zin decoratief - in een slechten zin -, dat ze niets
meer verbeeldde dan abstracties. Nog bleef wel is waar de mythologie over, maar
eene mythologie niet meer aangewend tot het uitdrukken van eeuwig-levende en
eeuwig-begrepene symbolen, doch verlaagd tot voorstelling van geijkte
‘onderwerpen’: Leda met den zwaan, Venus met de duiven, en wat dies meer uit
verklarende school-boekjes, goedgekeurd door dezen of genen verbeterings-raad.
Daarbuiten, en daarboven zelfs, wen dienstig voor openbare gebouwen, de
allegorieën, op zijn koudst: van Ceres als de Landbouw, Mercurius als den Handel,
Esculapus als de Genees-kunst. De meest-wagende en schalkste dierf een Cupido
aan; de geleerdste een Psychè. Daarbij bleef het, - of werd, pompeus en afschuwelijk,
eene weinig-gekleede Kunst of eene Nijverheid overladen met raderen... Het was
de tijd van een, wel elegant soms, maar meestal ijskoud academisme, berustend
op negatie, zooniet van het Leven, dan toch van de bloeiende Werkelijkheid. En
daarin was een werkman met gezond verstand en innig gemoed verzeild: Constantin
Meunier.
Ik zei u, hoe zulk een werkman was, hoe elke werkman in dergelijke
omstandigheden is. Stel u dan zijne ontgoocheling voor, als dezen onbewusten
apostel van eerlijk plichts-betrachten, van meer goedheid, van een grootschere
opvatting der menschelijkheid, zulke cierlijke, maar koude mooi- en ernstig-doenerij
als schoonheid, als de beeldhouwkundige Schoonheid voorgehouden
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wordt. Pijnlijk wedervaren, te moeten hooren dat men eerst dán tot kunst komt, als
alles in u is verstard wat men 't beste en edelste bezit gevoelt te zijn!...
De schilder-kunst, zij, bood dan toch aan dat ze, godsdienstig of historisch, eene
rechtstreeksche uiting van menschelijkheid mocht worden. Het bleef nog wel beperkt
tot en door Bijbelsche gegevens en meer of minder geschiedkundige gebeurtenissen,
maar het bleef humaan, en een edel-bedoelende kon er zijn gevoelens lucht in
geven. Het zou, overigens, meer en meer gaan beteren: de groote Charles de Groux
zou lengerhande 't historie-schilderen vervangen door tooneelen uit het
hedendaagsche leven, en de ‘histoire bataille’ door sociale geschiedenis. Hij dorst
meer bepaald, de onmiddellijke waarheid in haar best begrijpelijke gedaante te laten
spreken. De vroom-gevoelige, soms gevoelerige, steeds nobele en medelijdende
De Groux ontdekte den diepen ernst, de grootsche eerlijkheid in lijden en genieten
van den mensch uit onze rechtstreeksche omgeving, genomen op de laagste, op
de geringst-gedachte maatschappelijke sport: den boer. Geen wonder dan dat hij
als eersten, als grootst-gebleken volgeling op deze baan Constantin Meunier vond.
Weldra laat deze dan ook alle vaste geschiedkundige en kerkelijke onderwerpen
varen. Blijft hij lang nog staan bij menschen, van wie het strenge en
onverbiddelijkgoede leven hem als een onbereikbaar ideaal moest schijnen: bij de
telkens-en-telkens geteekende en geschilderde Trappisten, - meer en meer toch
keert hij, ook wars thans van wat sentimenteel kon wezen, (met de jaren was hij
gezonder-mannelijk en, ook moreel,
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steviger geworden) naar de werkelijkheid terug, eene streng- en ernstig-beminde
wezenlijkheid, waarvan de grootschheid hem als eene nieuwe, als eene
nieuw-ontdekte schoonheid doorhuivert en doorrilt...
En nu begint voor Meunier het echte leven. In 1878 al schildert hij zijn Creuset
brisé en dwaalt hij door het Zwarte Land. In 1880, op een bezoek aan de haven van
Antwerpen, denkt hij eraan, wat de beeldhouw-kunst niet bereiken zou bij 't
weêrgeven van de prachtige werk-lui die hij er zag, en even later verwezenlijkt hij
voor 't eerst wat hij in die richting droomde. In 1882-83 eindelijk, doet hij de
beslissende reis door Spanje. En in 1886 landt hij te Leuven aan.
Ik heb dit alles koel opgesomd. De reden is dat het werk uit het tijdvak 1879-1886
naar mijn oordeel vooral de beteekenis heeft van eene reactie. Zooals de uiterlijkheid
van het weerzin-wekkende, dat hij terzijde had gesteld, hem allereerst tot een omkeer
had aangezet, zoo is het ook de uiterlijkheid die in de nieuwe werkzaamheid zijne
hoofdzakelijke aandacht vergt. Is Meunier ooit een realistisch kunstenaar geweest,
zonder meer, dan is het gedurende déze periode. Een sociaal kunstenaar, in den
engeren zin, ook wel nu en dan, in sommige doeken den arbeid beschouwend, niet
om zijne hoog-aandoende schoonheid, maar haast als een brok
hedendaagsch-maatschappelijke geschiedenis. En, resumeerend, kan men zeggen
dat hij, sedert Fraikin en Navez, geëvoluëerd heeft in volgende orde: wel wat
overdreven gevoeligheid in de periode, dat hij zijne paters schilderde (maar welke
diepe godsdienst-zin en welke vroomheid!);
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scherp-, hoewel soms decoratief-behandeld realisme in zijn eerste werkmans-doeken
en de Spaansche, met een buitengemeen-intense levens-visie in de schetsen voor
deze laatste; sociale bedoelingen allengerhand, en niet langer onbewust weldra.
Dit laatste, gedachten-zwaar realisme zet hij in den eersten tijd te Leuven door.
Geestelijk steunt hem erin het feit, dat woelingen in 't Walen-land bij ieder denkend
mensch maatschappelijke bekommeringen wakker moesten roepen, en de
opstandelijke daden bij hem sympathie voor of ergernis om de dreigende
werkers-beweging onontkomelijk maakten. En de goede mensch Meunier zal even
innig geleden hebben om het bloed waarin, rondom Charleroi, de revolutie gesmoord
werd, als hij nagedacht zal hebben bij het miserior super turbam dat Graaf Albert
de Mun datzelfde jaar 1886 te Leuven prediken kwam.
De richting, door zijn werk thans gevolgd, onderhoudt in hem zelfde gedachten
en gevoelens. Zijn beeldhouw-werk, hernomen na de Antwerpsche reis van 1880,
zet hij ijverig voort in een ontzaglijk Maaiers-beeld. Kort daarop krijgt hij opdracht,
't gekende boek van Lemonnier over België te illustreeren; terwijl de
vacantie-maanden, aan zee doorgebracht, hem kennis laten maken met het stoere
visschers-volk.
Meunier moest zich, in dit nieuwe, bonkige werk, gevoelen als een genezene na
lange ziekte. Hij bemint zijne nieuwe brutaliteit, en verklaart ze zich-zelf door zijne
liefde voor het volk. - Zijne volledige grootschheid echter, zijne grootschheid van
niet alleen sociaal-voelend mensch, maar thans van absoluut-menschelijk-voelend
mensch, zal hij eerst uit de smart puren; het lijden, en het lijden
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in eene stad als Leuven, zal doen, dat hij den grootsten christelijk-menschelijken
kunstenaar van dezen tijd werd.
Want eene stad als Leuven kon niet nalaten, op een mensch en een kunstenaar
als Meunier den grootsten invloed te hebben; den grootsten indruk te maken, althans.
Hij moest er, als in een mikrokosmos, de synthesis van heel zijn geestelijk leven
gevoelen. De halsstarrige statigheid der heerenhuizen, zooals ze daar staan in hun
weemoedige schoonheid; 't geniepig en toch vriendelijk geklep der ontallige
klooster-klokjes, vol naïeve, eenvoudige begijntjes-vroomheid, gelijk ze den man
bevallen moest, die afkeerig was van ingewikkelde gevoelens; de zwijgende,
meditatieve, en zoo sculpturale gestalten der paters, die hem terugvoerden tot den
tijd dien hij in de Trappe doorbracht en welke hem doordrong van strengen eerbied
voor zulk grootsch gelooven; en dan de miserie der buiten-wijken, het gore en
armoedige, deerniswekkend-ellendige volk der mindere arbeiders, in Leuven des
te meer de aandacht trekkend dat de stad fleurt van studenten-jeugd en de opgezette
jeugd der burger-dochtertjes; en dan, even buiten de stad getreden, het glooien en
deinen van het oneindige landschap, mijlen aan mijlen ruggend en rondend onder
de wolken-schragende horizonten... - Het ingetogen gemoeds-leven van Meunier
moet er de strenge rust hebben gekend, de afwezigheid van alle gejaagdheid. In
zijn werk-plaats - een oud achttiende-eeuwsch paviljoen, vroeger een snij-kamer
waar den student ontleedkunde geleerd werd, - binnen de hooge, witte muren, zal
niets hem hebben belet, naakt tegenover zich-zelf te staan,
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zich-zelf te doorstaren en, wars van alle gemakkelijke en verschoonende leugen,
over zich-zelf te rechteren. De kunstenaar moest, in eene stad, onder
omstandigheden, waarvan elk aspekt, waarvan elk feit hem een spiegel waren voor
eigen vroeger denken of tegenwoordig weten, den levens-wijze worden, die eindelijk
voor de eeuwigheid werken kon. Al zijn kommer, al zijn denken, al zijn geloof uitte
hij dan ook in een beeld, dat hij maakte - in 1887 - zoodra de stad op hem kon
hebben ingewerkt: den Martelaar, die geen Christus is, al raadt men onder hem het
kruis; die geen gelukzalige is, want niets duidt aan dat hij zijn lijden aan zijn God
opdraagt; wiens mond gewrongen is eerder tot aanklacht dan tot gebed; maar uit
denwelke spreekt zoo'n drang naar 't Oneindige en 't Absolute, en ja, zoo'n zékerheid
dat hij toch zal eindigen een Meester in het gelaat te zien, dat men hier al gevoelt
hoe bedenkingen van hoogere orde iemand als Meunier beletten zouden stil te
blijven staan bij sommige maatschappelijke vorderingen, die, hoe rechtmatig ook
en hoe eerbiedwaardig, hem ‘all zu menschlich’ zouden zijn, dan dat hij ze niet
verplaatsen zou op een hooger, een absoluut beschouwings-vlak.
En zoo kon men dit, nochtans zoo realistisch-uitgevoerde, werk, reeds beschouwen
als boven-realistisch, zooniet nog geheel doordrongen van de sublimiteit die ons
doorhuiveren zal bij, en spreekt uit beelden als Het Grauw-vuur (1888-89), De
Verloren Zoon (1895) en De Pieta (1897).
Maar zulke sublimiteit bereiken alleen dezen, die de smart aan de ziel heeft
geknaagd, en die de smart hebben overwonnen.
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Het Grauw-vuur. - Kanunnik Thiery vertelt het in alle soberheid. ‘Lors de la
catastrophe de la Boule, Meunier veilla, avec la famille des victimes, la morgue où
étaient réunis les cadavres arrachés à ce désastre; c'est là qu'il vit la scène et qu'il
en fit ses tragiques fusains. Puis, revenu à l'atelier de Louvaun, peu à peu
retravaillant les membrures, les élevant au type en lignes assouplies, il créa une
attitude d'une seule arquée, simple comme une madone du 14e siècle.’
- Ik zeg niet dat Meunier tot op dat oogenblik nooit in onmiddellijke aanraking met
het menschelijk lijden kwam. Maar ieder heeft in zijn leven den dag, dat hij er plots
tegenover komt te staan, oog in oog haast, en in dat ernstig aangezicht zich zelf,
verschrikt, herkent. Wie weet, heb ik bij deze geen gelijk; want uit dat Grauw-vuur
spreekt me toe zulk Dantesk lijdens-visioen en tevens, erboven uitgroeiend, zulke
Christelijke uitdrukking van ingetoomde berusting, dat ik haast als waarheid zou
durven voorhouden, dat Meunier dien dag-der-bestemming te La Boule, bij die
mijn-ramp, zal hebben gekend.
Toen stond de bestendige stempel in zijn brein. Maar de goddelijke, louterende,
verhoogende en verheerlijkende lijdens-bestemming moest en zou verder gaan: de
stempel zou hem gedrukt worden, verschroeiend, in het eigen lillend menschen-hart.
De voorbeeldige vader had twee zonen: Karel en Joris. Beiden stierven, enkele
weken na elkander in 1894. En in 1895 voltooit Meunier zijn Verloren Zoon.
Ik wil hier geen literatuur om maken. Noch ingaan op biographische
bijzonderheden, en 't verband ver-
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klaren tusschen dat dubbel verlies en dit beeld. Dat verband vindt ge aangegeven
in elke studie over den Meester, en zeer volledig in Kanunnik Thiery's Inleiding.
Maar ik ga hier de moreele vordering van Meunier in adel en perfectie na, en dan
vraag ik u: beschouw dezen Verloren Zoon. Hier viert de schooner- en
schooner-groeiende man zijne hoogste overwinning. Heeft deze vader zijn zonen
werkelijk verloren, en laait zijn smart uit als een flapperende toorts? Neen, deze
vader heeft zijn zonen teruggevonden, in wélk schooner oord! Deze vader weet
zijne zonen verheerlijkt in zijne eigene ziel te leven; hij weet, misschien, dat ze nog
in eeuwigheid leven zullen, samen, in alle schoonheid, Elders...
De Meunier die den Verloren Zoon schiep en omschiep uit zijn gekwetst en
verzoend vaderhart, was rijp voor de Pieta, die hij in zich omdroeg, en thans houwen
zou. - Ik vind deze Pieta niet als zijnde onder het schoonste werk van Meunier Maar
bemerkt ge met welke onzeglijk-vrome liefde ze bewerkt is? Ik wilde alleen dáar op
wijzen.
- Intusschen had Meunier als beeld-houwer, als uitvoerend kunstenaar, weten te
bereiken wat den allergrootsten slechts gelukt: de rust der volmaaktheid...
Zie, ik schrijf dit stuk in mijn oud en geliefd Sinte Martens Laethem. Een vriendelijk
gast-heer (hij zelf een beeld-houwer), heeft mijne kamer vercierd met afgietsels
naar de fries der cella van het Parthenoon, waar Phidias' heerlijke mannen- en
jongelings-figuren voeren de vurige Attische paardjes. Dit is een stoet van heerlijke
beweeg-
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lijkheid. Elk gebaar is levend en spontaan, opmerkelijk vlug en verig. En nochtans:
welke eurythmie in de onderscheidenheid der bewegingen, welke harmonie in de
veelvuldigheid der wending en zwenking, welk evenwicht in 't bewogen gebeuren
van schrijdende of rustende menschen, van tamme of steigerende dieren! - Ik heb
hier niet naar redenen te vorschen, noch te betoogen de gevolgen. Ik stel vast alleen,
en voel me ineens gelukkig, bij Meunier, naar 't groeien van kunnen en weten, zelfde
eurythmie en evenwicht, zelfde volmaakte rust te mogen gewaar worden.
Ik denk hier aan het Sjouwers-beeld van 1893: mijns inziens 't compleetste van
Meunier. Aanleiding er toe was, gij weet het, de Antwerpsche reis van 1880. Na
dertien jaar verwezenlijkt de kunstenaar in 't grootschere breedere, volkomenere,
wat, aan de haven, zijn Admetos-blik getroffen heeft.
Wat heeft er Meunier, behalve de bereikte volkomenheid der uitvoering, in weten
te leggen? Gustave van Zype antwoordt voor mij:
‘(Le Semeur) et le Débardeur ne sont point des êtres qui souffrent; ce sont des
hommes victorieux qui marchent obstinément, sûrs de vaincre, de soulever tous les
fardeaux sur leurs épaules, vers les labeurs nouveaux. Leur vigueur plastique, le
rythme de leurs gestes, la force calme de leur regard, font qu'ils portent en eux toute
la supériorité humaine et l'espoir serein des hommes et des oeuvres à venir’.
Rust en sterkte: goedheid van den verheerlijkenden hand-werkman!
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En Edmond Joly voegt er aan toe, beter dan ik zou kunnen zeggen:
‘Le Débardeur égale les plus sublimes gestes grecs; il les dépasse par
plus de souffrance, de silence, par l'âme “gothique”, l'âme d'une humanité
plus intime’.
Ik heb, in heel dit stuk, niet anders willen betoogen, dan dat Meunier dit bereiken
móest.
Het was mijn doel niet, hier een volledige studie over den Meester te leveren. Behalve
dat de bibliographie over Meunier wel een twee-honderd nummers telt, kan ik
bezwaarlijk me-zelf een recht van beoordeelaar geven over een arbeid dien ik niet
geheel volledig ken, en waar ik niet voldoende diep in doordringen kon.
Schreef ik boven dit stuk: Constantin Meunier te Leuven, dan bedoelde ik zelfs
niet, een relaas te geven van het werk dat in die stad ten toon werd gesteld. Maar
me docht dat, waar erkend was, algemeen, dat, voor zijne ontwikkeling als
Kunstenaar, Meunier in Leuven zijne belangrijkste jaren vond, het van eenig belang
kon wezen, Meunier te beschouwen in zijn voortschrijden op de baan der moreele
ontwikkeling, bij hem zoo innig verbonden met zijn kunst-loopbaan. 't Voornaamste
stadium in die reis op weg naar zijne, naar dé Waarheid, was de pleister-plaats van
Leuven; en aldus krijgt mijn titel eene dubbele bediedenis.
Ik kan dan hier ook mijn opstel staken. Meunier, in 1895 naar Brussel
teruggekeerd, kende weldra den
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triumph. Eene tentoonstelling te Parijs deed hem den titel verwerven waar hij recht
op had: van een Wereldkunstenaar, met Rodin den grootsten beeld-houwer van
zijne eeuw. De werken, die zulken naam schragen, kent ge even goed als ik. Zij
loopen uit op de laatste brok beeldhouw-kunst zijner hand, deze waar hij aan werkte
toen de dood hem trof: een symbolieke Vruchtbaarheid, de vrome en eerlijke, de
prachtige en verheven vruchtbaarheid waar hij een voortreffelijk voorbeeld van
geweest was, geholpen door zijne Christen-gaven...
- Ik leerde Meunier slechts heel op het einde van zijn leven kennen, bij Claus. Hij
was een gebroken grijsaard geworden, vol grijsaards-plagen. Maar wij hoorden
dezen groot-vader praten, wij vernamen zijn eenvoud, wij ondervonden zijne
nederigheid, en bovenal: wij bewonderen zijn kalmte.
En toen wij, in den heerlijken zomer-avond, naar huis keerden, hebben mijn vriend
en ik - herinner u, o Emmanuel! - elkander ernstig in de oogen gezien: wij hadden
de intieme grootheid gevoeld van dezen Eeuwigen Kunstenaar, die ons slechts heel
vluchtig, en weigerig haast, en bovenal zoo eenvoudig en nederig, over zijne kunst
had gesproken.
1909.
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Maurits Niekerk
Mogen wij wel zeggen, dat schoonheid eene hoedanigheid der voorwerpen is, zoodat
een voorwerp schoon zou zijn door 't feit en den vorm van zijn bestaan; of is het
eerder eene waarheid, dat sommige menschen - die toon aangeven en, bij gewoonte
en herhaling, gezaghebbend hun gevoel of meening als een beslissing door ieder
aannemen zien, - zulke gave van speuren en verheerlijken, van raden en glanzend
openbaren bezitten, dat zij de leuze, als zou schoonheid in alle dingen schuilen,
verklaren alzóo, dat zij in alle ding schoonheid ontdekken? Of juister gezeid nog:
dat geen voorwerp schoon heet, of het heeft die schoonheid ontleend aan, die
schoonheid mild gekregen van wie, uit eigen vermogen, alles tot schoonheid schept
of herschept?
Ik dacht aldus, toen vóor een uur nauw, een vriend me uit een verzen-bundeltje
voordroeg, dat ik goed ken, en tot heden gewóon achtte. Ik noem het derhalve niet,
nog zeg u de ‘stof’ die er in behandeld wordt. Het zij genoeg dat ge weten zult, hoe
weinig het me geboeid had tot vóor een uur; niet dat ik het achtte van geen dichter
gedicht te zijn, maar wen het me, integendeel, ál te dichterlijk,
gemeenplaatselijk-dichterlijk voorkwam, en geschreven, naar beeld, stijl, en rythmus,
volgens al
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te secuur-probate voorbeelden, om te mogen heeten, zelfs maar in geringe mate,
vrij-ontstaan en oorspronkelijk. Dit was, inderdaad, een heel gewoon bundeltje
gedichten. - Maar nu had mijn vriend zich blijkbaar bevonden in dien zeer bijzonderen
toestand, die is als waart ge bevangen van een lichten, een verblijdenden en
verbreedenden, en, zou ik willen mogen zeggen, een gulden-glanzenden roes, toen
hij deze verzen herlas, die hij vroeger als ik weinig-schoon en -persoonlijk had
geoordeeld. Een ongekende prikkel, ik weet niet welke oorzakelijke omstandigheid
had gedaan, dat hij in-eens de woorden als door-gloeide met eigen gevoel; hem
was plots gegeven, beeld en klank te proeven en te genieten, zooals de waarschijnlijk-oprechte - dichter van het boekje aan eigen innige zindering genoten
had en proevend getoetst; elk woord, elke figuur kreeg zijne essentiëele waarde;
een zin, eene plastische en muzikale expressie, in één woord eene schoonheid,
die deze, nogal armzalige, gedichten haast maakten tot incisieve, en tevens
klassiek-rustige meester-stukken... En, in dien bezaligenden toestand nóg, las mijn
vriend me voor, en ik, ongeloovig gebleven, voelde niettemin dat hij uit eigen
verheerlijkt wezen, uit eigen gemoeds-rijkdom, uit - noem het gerust aldus, maar
geef aan 't woord zijne oorspronkelijke beteekenis - uit eigen fantazie, eene
schoonheid had geleend aan wat, (het blijft mijne overtuiging, daar ik op mijne beurt
herlezen heb), objectief, die schoonheid niet bezat.
Die guldene, die magnifiëerende gave der omschepping-tot-schoonheid, die ik
lyrisch noem, niet zoozeer of alleen omdat wie ze ondergaat vermag anderen mede
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te deelen wat hij erbij ondervindt, zooals lyrische poëzie deze is der persoonlijke
aandoening en weêrgave ervan, maar omdat ze 't dagelijksche en alledaagsche
leven is als een sidderende en zinderende, een blij-gonzende onder-toon die verdiept
en verbreedt elken klank, alle schittering, elke felpen aaiïng van schaduw, en ieder
gebaar in tijd en ruimte vereeuwigt, gelijk de lyra deed, die, 't verhaal der Rhapsoden
begeleidend, geheel het droeg, en hunner woorden trilling gaf die beefde tot in het
diepste gemoed van de hoorders, (waarom zoude ik mij van zulke verbeelding
onthouden?), - deze gave zal wel hoofdzakelijk den plastischen kunstenaar verstrekt,
zal wel zijn kostbaarst eigendom wezen. Zijne innerlijke schatten en vermogens
aan samen-stellen en ineen-passen; van evenredigheid en behoorendheid; zijn zin
voor, zijn gevoel van wat de Grieken verstonden onder harmonia: verbruikt en
verteert hij ze niet aan de rechtstreeks-waarneembare uiterlijkheden? - De dichter,
hij, en de musicus, hebben in de meeste gevallen een andere ondervinding van
rythmus en kleur, van de onderscheiden bestand-deelen der waargenomen, der
gevoelde schoonheid. De eerste werkt met dit abstrakt teeken: het woord; de tweede
met deze ijlte: den klank; en, niet meer dan het woord eene schoonheids-beteekenis
krijgt tenzij na eene reeds-ingewikkelde geestes-bewerking, krijgt de klank
gevoels-dracht als wie hem uit geen bijna-even-abstrakt, ik bedoel: even
afgetrokken-persoonlijk gemoeds-proces heeft doorstaan. Poëzie en muziek,
drastische kunsten, in den zin van: kunsten der innerlijke handeling, der innerlijke
bewogenheid en bijgevolg der diepere en persoonlijke, der subjectieve
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reflectie, deelen doorgaans geen rythmus mee, en vermogen het nauwelijks, die bij
alle uitsluiting af kon hangen van het ingevend voorwerp, die van den zintuigelijken
indruk onmiddellijk uitgaat; en wat men er ‘kleur’ en ‘lijn’ in noemt heeft zoo weinig
gemeens met wat aldus heet in de vorm-, in de plastische kunsten, dat men het
voor overdrachtelijke uitdrukkingen, uit vergelijking cerebraal ontstaan, zou houden,
wist men niet zeer goed dat ze, op ander gevoels-vlak, eene evenstipte beteekenis
hebben. Zoodat wie de magnifiëerende gave der omschepping-tot-schoonheid bezit
(om tot mijn onderwerp terug te keeren,) met heel wat minder-uiterlijke, heel wat
diepere en meer-individualistische materialen bouwt, wil hij, poëtisch of muziekaal,
zelfs maar een vluchtige, sensuëele impressie, die hij ondervond, mededeelen, dat
het kunst worde, dan wie, schilder of beeld-houwer, - de danser of danseres is een
midden tusschen beider aard kunstenaars, - het doet met zeer onmiddellijk-werkende
middelen. Inderdaad, de impressie op het zin-tuig, bloot het beeld op het net-vlies,
heeft geens-zins in de onverklaarde coördinatie van gevoelens en herinneringen,
te tasten naar, te verworden tot éen groot samengesteld maar éen-geworden gevoel,
om bij den kunstenaar het kleuren-visioen, den wellust om de vorm-vlakken, de
eurythmie van het totaal-beeld te doen schitteren en streelen. Want, zien het ook
ónbegenadigden niet, en kan men zeggen dat ze meest altijd ontstaat uit de
ongewildste toevalligheden: de voorwerpen en wezens hebben voor den plasticus
hunne schoonheid, aan rythmus en kleur en vorm, geheel klaar; het geoefend oog,
op het oogenblik der Gratie, der schoonheids-ont-
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dekking, der blijde, ontvangende verwondering, heeft nauwelijks nog eenig ordenend
werk te verrichten, wil het verbazende en verheugende beeld reeds eene vaste
uitdrukking, eene werkelijkheid-in-kunst bezitten; en zonder zelfs de artiest zich
maar eenigszins- in de droesems of spiegel-klaarten van zijn innigst eigen wezen
geroerd zal hebben gevoeld, zonder dat hij de noodwendigheid zal gewaarworden,
of te meer nog, de onontkomelijkheid, aan zijn dieper gemoeds-leven de verleidelijke
impressies van zijn oog te toetsen, zal hij een werk van zuivere schoonheid weten
te maken met louter-sensuëele, niets dan indrukkelijke bouw-stof.
Is de plasticus echter een dichter; heeft hij in zich de gemoeds-bestanddeelen
(men vergeve dit veel te grove woord), van den drasticus, in dezen zin, dat hij, in
oogenblikken van voller leven, van instinctmatig gaan naar schoonheid, van
verrukking om wat hij van uit zijn verheerlijkenden blik met luister omkleedt, tevens
en onwillekeurig, met een onbegrepen en onpeilbare logica, aan zijn immediaat
visioen de draden voelt geknoopt van déze vreugd of génen smart; dat hij, buiten
zijn weten maar sterk als een gebod, gaat lijden zoodra hij dit beeld ziet of dit gebaar,
zonder dat nochtans het minste verband bestaat tusschen dit materiëele beeld, dit
onuitdrukkelijk gebaar, en den aard zijner innerlijke ontroering; zonder dat - om het
meer beslist te zeggen - het ‘onderwerp’, dat het oog gewaar werd en in schoonheid
hulde, eenigs-zins maar een gevoel van medelijden, of walg, of geestigheid door
analogie wekken zou; - is het, dat de schilder of beeld-houwer zulke diepere
gemoeds-toestanden bij het brutale van een zin-
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tuigelijken indruk heeft ondervonden, en daarna, wat hoofd-zaak is, het voorwerp
van dien indruk, in alle ‘natuurlijke’ preciesheid en doodgewonen eenvoud
voorgesteld, maar tevens zoo innig-doorgloeid, zoo gevoelig doorzien heeft, dat de
toeschouwer, die eenige oefening en, het spreekt vanzelf, de noodige
ontvankelijkheid bezit, onmiddellijk doorsidderd wordt, of ten minste getroffen, van
wat de kunstenaar, onder-bewust, bevangen had of hield toen hij 't stoffelijke beeld
in het oog kreeg; - is (nu begrijpt ge mijne bedoeling) de plasticus tevens in meer
of mindere mate een kunstenaar der individualistische, diep-innige bewogenheid,
zooals dichters in woord of toon: dan krijgt zijn werk een waarde, die te grooter wordt
naar de mate dat zijne gevoelig-persoonlijke menschelijkheid stijgt, en terzelfder
tijd streng binnen de grenzen van zijn impressionistische, zintuigelijke
gewaar-wording behouden blijft. En de schoonheid ervan zal te langer duren,
naarmate ze, binnen de strengste en kieskeurigste zorg om louterpicturale of
-sculpturale uitbeelding en uitvoering, een diepere humaniteit, een echter gevoel
uitdrukt.
Zulke lang-natrillende schoonheid heb ik ondergaan bij het werk van den jongen
man, wiens naam als titel boven dit opstel staat, en die er, vorig jaar in het vroege
1)
voorjaar, te Brussel, en even later te Rotterdam , opzien meê verwekte en bijval
meê verwierf. Zoodat ik het graag bij u inleid en, waar noodig, verklaar.

1)

In 1908 namelijk.
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Maurits Niekerk ken ik sedert geruimen tijd al: haast twaalf jaar persoonlijk; van
vroeger nog door literair en kritisch werk. Dit laatste is nu wel van geen heel groot
belang, maar dient vermeld, omdat het, als het ware, de Amsterdammer (die Niekerk
is), naar Antwerpen, als vele landgenooten van hem, gekomen om er schilder-studies
aan de Academie voort te zetten, - wij Belgen vragen nog steeds waaraan Antwerpen
zulke gunst en eer verdient, - al heel vroeg, en bijna onmiddellijk, mengt in de
jong-Vlaamsche letterkundige beweging, en een warm-voelend-Vlaming maakt van
dezen Nederlander. Niet lang na zijne aankomst in ons land publiceert Pol de Mont
in zijn anthologisch tijdschrift der ‘Zingende Vogels’ een drama van hem, dat ook
elders met grooten lof vermeld wordt. Niekerk zal echter in De Mont's uitgave, - al
is die onder de vroegere periodieken de meest-leesbare, de artistiekste, de breedste
gebleven, - niet langer verwijlen. Een tocht van letterkundige omwenteling even als
van sociale onrust had over Vlaanderen geblazen, de Parnassiaansche
kaarten-huisjes, hoe kunstig ook opgebouwd, aan 't schuiven en wankelen gebracht,
en onder de gekuischte dichters-zeden van den tijd (het was in de jaren 1890)
allerslechtste manieren gevoerd. Ik geloof wel dat Emmanuel de Bom de eerste
was, om in de Schelde-stad den opstand te blazen. Deze, die men een ironist heeft
genoemd, omdat hij van nature een ‘frondeur’ is, zooals de Franschen zeggen, en,
Vlaamsch-gezeid, een blijde slingeraar van scherpe steenen in elke officiëele
venster-ruit, - deze had, als mede-stichter, naast Vermeylen, en meer dan Van
Langendonck en Buysse, van het revolutionaire ‘Van
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Nu en Straks’, de oogen der jeugd op zich gevestigd, en in die oogen was een
ijverigen brand van bewondering en na-streven. Daar was aldra een groep die de
‘Barbaren’, welke De Bom op het Antwerpsche wereldje had uitgestuurd, beminnen
ging als eene herwonnen gezondheid, en dacht ze geestdriftig te moeten navolgen.
De meest-gevorderden van dien groep, - ik bedoel in letterkundig vermogen, - Victor
de Meyere en Edmond van Offel, waren weldra even-goed medewerkers aan ‘Van
Nu en Straks’; en het was met fierheid dat de eerste der twee zich op zijn titel van
‘Van Nu en Strakser’ beriep, om mij, in 1894, bij het heilig korps der omwentelaars
in te lijven. Zoodat het langs den Antwerpschen weg is, dat ook te Gent de lont werd
aangestoken, waar Vermeylen en De Bom de vuurwerkmakers van waren geweest.
Zij, die zoo heel spoedig de deur van het Allerheiligste niet overschrijden mochten
- dat tabernakel was, ge begrijpt me, ‘Van Nu en Straks’, - al laaide hun 't heilig vuur
te dorstiger in de borst dat ze jonger waren, hadden natuurlijk behoefte aan een
eigen tijdschrift. Dat tijdschrift zou verschijnen te Antwerpen, waar de beweging het
heftigste was. Het heette ‘Ontwaking’, en verscheen voor 't eerst in 1896, nagenoeg
te zelfder tijd met de tweede reeks van ‘Van Nu en Straks’, waar het, met zijn
dichteren-groep, als een vrijschutters-korps van werd. Ik weet niet of Maurits Niekerk
hier al aan meêwerkte. Toen echter de krachten te talrijk waren, om nog in éen
enkel orgaan gebondeld te kunnen worden, ontstond ‘Onze Vlagge’, - of was
‘Ontwaking’, dat thans nóg leeft, tijdelijk ingedut? -, en hierin vinden
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we als kunst-criticus Niekerk terug: geen criticus van overstelpend doorzicht, maar,
hoofdzakelijk, een stormer van belang, en die niet naliet de borst te verloochenen,
die hem gezoogd had: ik bedoel de Antwerpsche kunst-academie in hare patentste
vertegenwoordigers.
Kort daarop - ik meen in 1897 of '98 - ontmoette Niekerk, na eenig verblijf te
Brugge, aan de Noord-zee te Lisseweghe, den kunst-schilder Valerius de Saedeleer.
Met dezen vertrekt hij naar Vlaanderen, en gaat er wonen te Sinte Martens Laethem
aan de Leie. Aldaar maakte ik, om dien tijd, zijne persoonlijke kennis...
En laat me toe, hier even bij dit dorpje stil te houden. Ik heb er bijna zeven jaren
onafgebroken gewoond; ik schrijf er deze lijnen, daar ik steeds terug-keeren moet
waar ik de rijkste en pijnlijkste stonden van mijn gemoeds-leven heb door-gemaakt.
Een dorpje trouwens dat in de kunst-geschiedenis allicht naam zal blijven houden:
iets als Barbizon, Laren en Worpswede, waar echter te dien tijde slechts verbleven,
behalve Valerius de Saedeleer en Maurits Niekerk, de beeld-houwer George Minne,
de cier-kunstenaar Julius de Praetere, mijn broeder Gustaaf, schilder, en uw dienaar,
om niet te spreken van de zeldzaamste figuur van ons Vlaamsch kunst-wereldje:
1)
de dáar-geboren Binus van den Abeele , boeren-zoon, oud-burgemeester en thans
gemeente-secretaris van Laethem, die, zonder de minste opleiding, begon met, in
de jaren 1860-70, zeer persoonlijke en baan-brekende boeren-romans te schrijven,
om later, toen hij gewaar werd dat het hem aan literaire

1)

Zie het eerste opstel uit dit boek.
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middelen ontbrak om geheel weêr te geven wat hem zijn land dag aan dag der blijde
en verwonderde ziel schonk, zonder voorbereiding en met eene ongelooflijke
naïefheid, maar innig-schoon en verrassend-nieuw en ‘-genuine’, dit land aan 't
schilderen ging, met kleuren, op doek: het edelste en beminnelijkste, eenvoudigste
en meest-overtuigende voor-beeld van de oppermachtige schatten, van de kroppende
sappen, die onze moeder Vlaanderen in zich houdt, en welke belofte voor eene
toekomst, waarvan de ontginning pas begint!... Al is Sinte Martens Laethem thans
ook al een ‘kunst-centrum’ geworden, en haast een schilder-school; al kuieren de
jongere Gentsche aestheten er 's Zondaags heen met praeraphaëlitische liefjes,
naar de lorke-boschjes als naar een Mekka (waar men lekkere ham eet); al werd
er van den zomer het eerste Nederlandsche openlucht-tooneel ingehuldigd met
niets minder dan den ‘Philoktetes’: Binus, de goede en fijne, die ouder en ouder
wordt en nochtans zoo eeuwig-jong en -blijde is gebleven, Binus is me nog steeds,
is me inniger dan ooit als de spiegel dezer streek, de ziel, de goede geest ervan;
en dat voelen en weten zij vooral, die dit land, - als Niekerk, als ik,- moesten verlaten.
Dit land, stel het u vóor als een streek van Vergilius en van Puvis de Chavannes.
Het dorp, dat zich in éen klein hulleken huizen schaart om het schamele Romaansche
kerkje, ziet ge spiegelen, nederig en vol nobele stemming, in 't nauw-roerende water,
als ge van uit Gent komt en de Leie gevolgd hebt. Want de Leie is nergens stil en
breed als binnen den dubbelen bocht die ze hier teekent. Van ochtend-rood tot
avond-rood is ze der oneindige luchten, die Oost en West rusten op hunne
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lage einders, de effendste en zuiverste spiegel. Zelfs bij storm rimpelt ze niet meer
dan als de vloeiïngen zijn op gewaterde zijde; zij kletst en klotst alleen onder
onwelvoegelijke Zondag-stoombootjes, en is gezegende veiligheid van wie uit zeilen
gaan. Van uit hare oevers deinen, óver water, de wijde meerschen, waar bloeien,
in blinkende verwen, de koe-beesten en hier of daar een dravende twinter; ter zijde
van het dorp, zijn het, twee uren lang - Divitia Flandriae! - de koren-velden, gelijk
ze thans, (we zijn in oogst-maand), gepikt, als ontallige gelederen naar de vier
wind-streken toe, en onder de schaduw-keerende reis der zon in hooge, rechte
schoven staan gesteld... Er-achter zijn het de Canada-populieren der wegen. Zij
leiden naar de boschjes van lorken en lagere sparren, waar 't leven gaêrt van
snikkende fazanten en 't spel-in-de-maan van geniepig-geestige haaskens. En hier
wordt de grootsche en weemoedige vrede der Leie-boorden tot een klare en fijne
gezelligheid. Zoodat dit land elken ernst als alle leed een liefde en een troost biedt,
en alle vreugde óf verheerlijkende opwinding, óf de oneindig-stille bestendiging...
Maar Niekerk, om op hem terug te keeren, schijnt dit picturale land, - dat echter
nooit tot het ‘pittoreske’, tot het ‘schilderachtige hoekje’ vernedert, - nauwelijks de
liefde te hebben toegedragen, die van anderen, misschien minder-bedeelden,
opmerkenswaardige uitbeelders ervan heeft gemaakt. Althans, tot een
landschapschilder-bij-alle-uitsluiting te zijn, vermocht het hem niet te brengen. Waren
het benepen levens-voorwaarden; de bekommernissen van een angstigen en
zoekenden geest, die van sociologie naar theologie ging, de waarheid
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zocht voor 't algemeene leven der maatschappij en voor eigen moreele leven, - want
meer dan wie onder onze Vlaamsche kunstenaars kende Niekerk zulke, zeer
oprechte en zeer ernstige, strijd en aarzeling -? Hoe 't weze: wij zien zijn
schilders-oog, evenzeer als een bloedend mede-lijden, zich keeren naar de
zeer-schamelen en de zieken, ze opzoeken in hunne armzalige en zuur-geurende
krotten, waar ze leven bij hun zwarten, dooden haard of op hun grauwen stroo-zak;
ze dáar, in hunne pijnlijkste en meest-gelatene oogenblikken, liefde-vol en ingetogen,
met wijding en eerbied op het doek brengen. En het zijn zijne eerste werken van
blijvende beteekenis.
Twee ervan herinner ik mij heel goed: hij schilderde ze in het ellendigste huisje
van het dorp, veraf-gelegen van waar de andere schilders inspiratie zochten. Ik ging
hem aan het werk bezoeken; over een stof-grijs graspleintje hinkte een magere geit,
aan 't draaien rondom een verwrongen en dor appelaarken, zoo ver het de
gespannen koorde toeliet. Een mest-hoop walmde blauw en stinkend onder de
blakerend-witte middag-zon. Op den drempel - groezelige vlek tegen den
grauw-vochtigen gevel aan - zat, gestopen en als levenloos, een oud, vuil wijf, waar
slechts de knokige vingeren van bewogen, aardappelen aan 't schillen, en die nauw
opzag, wezenloos onverschillig, toen ik 't scheeve, zwarte raam der open deur
binnenschreed... Dáar, in de stik-lucht, gedrenkt van de zerpe geuren uit het
naast-gelegen geiten-hokje, gelaten omgonsd van de dikke, metaal-omkolderde
hommels, bij 't schaarsche licht dat de flardige baal-doeken gordijnen door lieten, dáar zat
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Niekerk te schilderen met haast godsdienstige aandacht. En die stemming was op
het schilderij over-gegaan, in 't arm-zalige vertrek, dat het vóorstelde, met een open
deur naar het neven-kamerken, en, gebogen verdwijnend langs die deur, eene
gestalte... De indruk was nijpendoverweldigend in 't alledaagsche van de voorstelling.
Men gevoelde, men werd haast physisch-pijnlijk aangegrepen door dat zóo
eenvoudige vertoon: in een groezelig boeren-kamertje, een vrouw die het vertrekje
daar-naast binnen-treedt. En hier weet ik, hier weet ik positief, dat ik de aandoening
niet te wijten heb aan de kennis die ik had dat, in het plaatsje waar die vrouw ingaat,
een oud man zeer ziek ligt. Ik heb het schilderij later wel meer gezien, en ik verzeker
u: dit was geen bloote weêrgave van wat Niekerk gezien had, maar men gevoelde
wat hij-zelf in dat neven-kamertje wist te gebeuren, en wat hij zelf er lijdend bij
onderging.
Het andere schilderij bracht ons in het zieken-kamertje zelf. Daar lag de zieke,
aêm-echtig, in de diepte van zijn kaf-bed, heel weg in 't hooge hout der gele sponde.
Vóor hem, zijne zorgelijke vrouw, blazend in de kop melk die hij drinken zal... En
het is heel de bedompte atmospheer van het enge, kwalijk-geurende,
armoedig-onzindelijke vertrek waar, onder de onbeholpen en onvermogende zorg
der schaarsch-begrijpende en toch zoo innig liefde-plegende vrouw, deze afzichtelijke
grijsaard de heiligheid des doods draagt...
Aldus schilderde - zoon van het land dat ons een Israëls baarde - Niekerk zijn
eigen onrust. Meer nog dan met innerlijke schoonheid, zag hij alles, zag hij elk ding
met de oogen van zijn twijfel en zijn geloken lijden.
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Zeer echt geschilderd nochtans, zonder de minste literaire aanvechting, treft zijn
toenmalig werk, wel heel kranig gedaan, (hoewel wat sausig-zwart voor onze
Vlaamsche, kleur-dorstige blikken), vooral zooals meerletterkundig werk, zooals
drastisch werk zou doen. Men vergeet gemakkelijk het doek en de verwe om het
gevoel en de uitdrukking. En zoo weet ik niet eens of ik nauwkeurig beschreef, daar
me de twee werken in langen tijd al niet meer onder oogen kwamen; maar dat ik
nauwkeurig na-gevoel, weet ik beslist...
Gelukkige omstandigheden, die helaas keerden in den pijnlijksten rouw, (laat me
toe hier van een biographie alléen mee te deelen, en dan nog in afgetrokken
bewoording, wat voor het werk van belang kan zijn), wentelden ook 's schilders
geestelijke bekommering om. Er zal in hem aandoening van omringende liefde vermoed ik -, en, weemoedig, 't geruste herdenken van vroeger leed gezonken zijn.
En, uit de studies van die nieuwe periode, houd ik dan ook deze vast, die me over
zulke hoogere aandoening en deze melancholie heeft na doen denken: eenige gele
rozen... Voor hem niet, misschien, voor mij echter wél, (en de gemoeds-waarde van
zijn arbeid doet dat ik, receptief gevoeler, bij deze studie van bijna even-groote
beteekenis ben als hij, omschepper van eigen gevoel), voor mij zijn deze luttele
rozen nóg, wat ze waren toen ik ze voor 't eerst zag: de aanvankelijke uitdrukking
van den Niekerk - hij uit zich vooral in stil-levens - die het-dichtst-bij-zich-zelf blijft,
van Niekerk-als-individu, van Niekerk-buiten-de-samenleving, van
Niekerk-lyrisch-intimist.
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Ik wensch, hier bij zulke werken, - zooals ik zei: stil-levens, - staan te blijven. Zij zijn,
immers, althans in mijne opvatting en, geloof ik, in werkelijkheid, als een draad die,
van op Sinte Martens Laethem tot op dit oogenblik, na een reeds-lang verblijf in
Brussel, de dagen van 's schilders leven, zijn afgesloten gevoelsleven buiten alle
toevalligheid of gebeuren, buiten kenterende omstandigheid of plots toeval, buiten
omgeving zelfs of omringend leven van menschen-als-mieren, tenzij als weêrslag,
als bezinksel, als onbewuste herinnering ervan, - de draad die zijne dagen snoert
tot éen juweel van aangehouden, edele en afgetrokken ontroering. Dagen van
binnen-huis, dat het buiten-leven aanslaat nog slechts als een na-galm zonder
dreigement; dagen der veilige woon-kamer, waar ge uw gemoed niet uitstort dan
in u-zelf, verre van alle nieuwsgierigheid, rijk en arm van u-zelf, rijk en arm om u-zelf,
met de pijn en de weelde om eigen schatten en behoeften. Zulke dagen kent gij: zij
zijn de trouwe herbergen van uw levensweg. Zij waren er van vóor uw geboorte,
want zij werden, weet ge, gebouwd toen uwe ouders zich om u vereenigden. Gij
zult ze, verrast wel, maar met een zekerheid waar ge nauw aan zult durven gelooven,
erkennen, als smart u zal drijven naar donkere hoeken, vrede u den muur zal wijzen
waar laag aan te leunen om 's nachts ál de sterren te zien, en vreugde het
zonnegevelken toonen zal waar de blijde schaduwen van 't gebladert malve dansen.
Gij zult ze, zulke dagen, drinken als de vóorbestemde kruiken van uw dorst, en de
bitterste misschien met de meeste liefde. Laat de buiten-wereld woelen en niet rustig
zijn: gíj hebt de pronk-kamer, gij

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 4. Beschouwingen over literatuur en kunst

266
hebt de gevangenis van u-zelf, waar de minste voorwerpen, het hatelijkste en het
rijkste, u ontvangen met hunne roerlooze en streelende, hunne pijnlijke en
onverzoenlijke gezelligheid. Zulke dagen zijn uwe Adams-dagen: het dikste kleed
verduikt u de eigen naaktheid niet, noch liefde of walg, geliefden walg en afkeerige
liefde, om die naaktheid. En verkiest gij 't, ge zit in het zijden-verig of staal-strakke
kolder, dat het trouwst uw gedaante bewaart, al lijdt ge omdat het al te gemakkelijk
uitzet, en hebt vreugde omdat het knelt. En zoowaar: het is geweven of gesmeed
uit uw eigen daden en gevoelens, en àl wat uw leven het innigst omsluit staat er in
gestikt of weêr-spiegeld...
- Misschien wel zijne israëlitische afkomst bezorgde Niekerk een zeer-doordringend
en somptueus gevoelsleven, buiten uiterlijke omstandigheden om, ik bedoel: buiten
de onmiddellijkheid zulker omstandigheden, en slechts als lang-bezonken na-gevoel
ervan. En die rijke en uiterst-kiesche, strenge en nochtans fantazie-fijne, sobere
maar glanzende innerlijkheid stort hij, op de dagen waar ik u daar-even de lyrische
waarde van zei, en waarop hij de vertrouwde dingen om zich heen door-ademt en
verheerlijkt met zijn kunstenaars-blik, beladen met zijn intiemste ontroering, - stort
hij uit, plengt hij met weelderige jool, of laat hij, behoedzaam, druppel voor druppel
neer-zijpelen in zijne stil-levens.
Ik heb allerlei kritieken gehoord op deze stillevens: eerste bewijs dat ze ongewoon
zijn. Men vindt ze smakeloos gecomponeerd, slordig gedaan, te schel of te donker.
Maar zag men niet - en dit slaat dergelijke opwerpingen in-éen, - dat het ‘onderwerp’
dier stil-levens niets dan
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een voorwendsel is, een toeval, het ongekozen teeken dat een gevoel bestendigt?
Neen, niet deze Chineesche pulletjes of gene rozen, enkele appelen of dit
kinder-speelgoed, een dansend figuurtje of de getaande weêr-glans in een spiegel
zijn het, die de schilder op doek heeft willen brengen, om hun eigen beteekenis aan
vorm of kleur; maar, toen hij, zekeren dag, weemoedig gestemd was, ontmoette
zijn blik dit Sèvres-danseresje bij deze thee-rozen; onwillekeurig kleedde zijn blik
ze in de eigen schoone gemoeds-ondervinding; zijn gewekte schilderszin, gedragen
op zijn gevoel, had het dan nog alleen te vertoonen, o misschien niet zooals het in
werkelijkheid was, maar zooals zijn oog het toevallig en onder deze bijzondere
stemming ontmoette; en zoo wordt het Sèvres-danseresje de uiting, de zang van
's schilders nobelen ziele-toestand. En zij die redeneeren, gevoelend dat hier wél
melancholie uitspreekt: de schilder wilde ‘den Weemoed’ uitdrukken, gelijk bij
voorbeeld, in een befaamd stil-leven, Jordaens, (of beter: Pieter Boel, die er het
grootste deel van uitvoerde) ‘de IJdelheid der tijdelijke Have’ uitdrukt, er een stapeling
van allerlei wereldsch gerei ter schildering bijeen voorstelt, en er dan de Dood
dik-kaaks over blazen laat - Gevoel tot Allegorie verstard; - zij die meenen, dat
Niekerk aldus zou zijn te werk gegaan (en die dan, inderdaad, het recht zouden
hebben te klagen over gebrekkige samen-stelling, onverzorgde uitvoering, en wat
dies meer), zij vergissen zich, daar het schilderen van de meeste dezer stil-levens
niet het gevolg is van een verstandelijke bewerking, noch van een componeerenden
keus, noch zelfs van eene fijnplotse zintuigelijke impressie, maar van eene,
onbestemde
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en onvoorbereide stemming, door den kunstenaar op de toevalligheid van dit of
geen voorwerp overgedragen: dichter-werk in dezen zin dat een onverschillige
afgetrokkenheid doorgloeid wordt van het individuëel gevoel des omscheppers. En
gebeurt het (maar zelden) andersom: dat werkelijk ‘het onderwerp’ den schilder
charmeert en niet los laat, dan groeit bij hem steeds die verleidende indruk tot een
meer algemeen humaan affect; zoodat de gevolgen zelfde blijven. Hiervan bestaat
een schoon voorbeeld: het speelgoed, door Niekerk bij Sinter Klaas voor zijn zoontje
opgesteld. Het is zijne vaderliefde niet die hem tot de toevalligheid van dit gegeven
gebracht heeft, maar, toen hij dat speel-goed daar ten pronk op tafel stelde, en
gevolg daarvan, is gewaar gaan worden de groote vreugde van zijn zoontje, als het
dit speel-goed ontdekken zou: dit heeft zijn vader-liefde aangevuurd; en 't
algemeen-menschelijke was in hem, dat uit die looden soldaatjes, die blikken
hout-zagers, die spanen kippetjes, innig-koesterend stralen zou.
- Op zelfde wijze kon elk dezer schilderijen ontleed, van bij dit borst-beeld der
Raphaëlitische Prinses met de immortellen, tot bij deze appetijtelijke,
huid-gespannen, teeder-kleurige braad-kip. Van elk bijna gaat een algemeen affect,
een totaal-gevoel uit, dat men met de abstractie van een woord kon betitelen, als
waren dit inderdaad allegorieën. Maar wie ze nader heeft beschouwd en doorvoeld,
hij wordt gewaar hoe warm een menschenhart ze gedragen heeft, en hoe werkelijk
angstvalligheid of uitbundigheid, buiten picturale kunde óm, ze schilderde, al naar
de innerlijkheid van den uitbeelder in angst of uitspattende vreugde verkeerde, of
onder welke
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ontroering ook. Zoodat het algemeen-menschelijke, dat er uit spreekt, ze de waarde
geeft van gloed-warme symbolen. - Ja, deze stil-levens zijn de uitdrukking van
ziele-momenten. En juist daarom, om de zorg van de juiste weêrgave ervan, heeft
de schilder niet geaarzeld, de ‘compositie’ op te geven voor eene, misschien wel
waarachtige, ordeloosheid, maar eene ordeloosheid die een oogenblik hem zelven
het teeken zijner stemming is geweest, en waaraan te roeren allicht het storen, bij
weêr-oproepen, dezer stemming ware geworden. En 'tzelfde voor het
vergrijp-der-slordigheid. Menschen zeggen: dit is ón-af. Maar de schilder, hij, voelde
hoe verder-afwerken den dood kon wezen van de ontroering die zijn schilderij
beteekende.
Meen nu hierbij echter niet, gij die deze stil-levens niet zaagt, dat ze werkelijk
leelijk-samengesteld en oppervlakkig-geborsteld zouden zijn. Ze zijn, eenvoudig,
ánders, vooral in de bewerking, en verschillend van doek tot doek, omdat telkens
de aandoening eene verschillende was, en Niekerk alle knapheid om minutieuze
oprechtheid opgeeft. Hetgeen niet belet dat vaak hier de stofuitdrukking prachtig is:
Niekerk immers een Hollander wezend, en dat hij, schel-schaterend of
broeiend-donker, steeds binnen eene voortreffelijke harmonie der kleuren blijft...
Aldus openbaarde ons Niekerk zijne intiemste gemoeds-oogenblikken: het warme
leven der vóorbestemde dagen, der dagen dat men ‘in eenzaamheid niet meer
alleen’ is, maar levend in de aanwezigheid van zijne eigen schoonste,
vertienvoudigde vermogens als met sprakelooze vrienden, die u innig beminnen.
Hij open-
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baarde het met schilders-middelen, hij bij voor-keur en uit temperament een schilder
zijnde. En vaak zijn deze brokken gemoeds-leven dan ook uitmuntende schilderijen.
Maar hoe veel meer toch zijn ze, voor wie ze weet te doorvoelen; hoeveel meer
zelfs, misschien, dan de schilder zelf vermoedt (want wij krijgen niet altijd de Gratie,
ons-zelf geheel te doorgronden, en genieten dikwijls het voor-recht, te handelen
naar een onbegrepen, en zelfs ongeweten voorzienigheid)! En dat ze dan de
burger-luyden soms aantasten door eene ongewoonheid, die onbetamelijk wordt
geacht: is het niet een teeken dat wie ze schilderde soms leeft van zeldzame
gewaarwordingen, die er te fijner om zijn?... Gelukkig wie, van de dagen des
over-vloedende gemoeds-levens, zulke, geschilderde, ‘gedichten’ te maken vermocht!
- Ik zei u deze stil-levens te zijn als de kralen van een snoer, dat onafgebroken
van bij de Laethemsche dagen tot op heden, te Brussel, wordt geregen. Dit werk
heeft, herhaal ik, met de omgeving van den schilder, met het midden waar hij in
leeft, weinig immediaat uitstaans, bij uitstek individualistisch als het is. Ook bespeurt
men, door de jaren-lange voort-brengst heen, en niet-tegenstaande zeer
verschillende bestaans-voorwaarden, er geen verschil in dan, misschien, in kunnen,
en in wat men aan ruimers, blijders, zuiverders in het uitgedrukte gemoeds-leven
gewaar wordt. Het roezemoezen der Groote Stad liet ongerept en zonder bezoedeling
de ziel die zich, ongewijzigd bijna, en althans niet dan volgens eene logische evolutie
van het afgetrokken gemoed, bleef uiten als ze ermeê begonnen was te Sinte
Martens Laethem aan de Leie.
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Maar er is ander werk, en van heel uitnemende beteekenis, dat bewijst welken
invloed, picturaal, 't verhuizen naar Brussel - onder omstandigheden die ik niet
vermelden zal - op Niekerk's oog en zenuw, op de technische uitvoering van zijn
doeken, op eene schijnbare versnippering zijner sensibiliteit en tevens op een
gul-ironieken of fel-schrijnenden blik erop, gehad heeft.
Men moet het zelf hebben ondergaan. Wie kind is der Stad; er organisch deel
van uitmaakt; ze onwetend of onwillekeurig te gedoogen heeft als zijnde haar
voortbrengsel en hare reden-van-bestaan, zal het niet beseffen. Maar hij die, op het
land, jaren-lang koortslooze en bespiegelende dagen heeft gesleten, en dan plots
in eene Groote Stad wordt verplaatst, niet als een toerist, maar opgevangen in den
roes van het nieuwe, jagende leven; zonder nochtans de Boer te zijn die er
ontredderd verloren in gaat, maar eerder met den peilenden en beramenden blik
van wie de verste horizonnen heeft leeren doorzien: hem is de overgang aanleiding
tot stoornissen, die op goed en op kwaad uit kunnen loopen, en steeds een kentering
te-weeg brengen in zijn arbeid, als deze eens kunstenaars is, van welken aard ook.
En, al zal de diepst-innige grond van den artiest, die immers evenzeer uit
physiologisch-persoonlijke borgen bestaat als uit diep bezinksel van soms heel oude
indrukken, door dien physischen aard bepaald, en waar in langen tijd nieuwe
impressies geen vat op hebben zullen, dan na trage verwerking en binnen zelfde
en gelijkaardige palen, - al zal hij, binnen zijn lichaamlijk temperament en zijne
geestes-gewoonten, naar het gemoeds-bestaan weinig veranderingen onder-gaan:
het verrassend-nieuwe
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dat zijn netvlies treft, het overstelpend-talrijke dat zijne zenuwen trillen doet en
doorschokt, de eerst misselijk-aandoende, daarna en weldra blij-nieuwsgierige
innerlijke schommeling die er uit ontstaat, - eenmaal dat hij zich heeft weten te
bemeesteren, en dat hij, hoewel steeds nog objectief-klaarziend, zich als eene
zelfstandig-denkende eenheid in de stede-massa, in het stads-leven, kan gaan
voelen, zal zijn werk, datgene dat eerder op de uiterlijke werkelijkheid berust, dat
bedoelt impressionistisch te zijn en een vluggeren, bewegenden indruk wil geven;
dat - met andere woorden en uit een ander gezichtspunt - de uit-te-drukken stemming
niet zoozeer den kunstenaar aan zijn onderwerp, aan 't gekozen gegeven ontleent,
- zal dat werk natuurlijk van gansch ander karakter zijn, in 't meer nerveuze der
uitvoering even-zeer als naar den geest die de schilderende hand stuurt, dan datgene
welk een spiegel is van heel kalm, haast onroerend leven in de opene natuur, op
een schamel dorpje.
Van Sinte Martens Laethem aan de Leie in-eens te gaan leven naar Brussel: ik
ook weet wat het is, bij zelfde ondervinding. En uit eigen indrukken vermoed ik,
waarom Niekerk heel bepaald bij sommige stads-wijken ter weêr-gave verwijlt: het
zullen deze zijn, die echte fornuizen van barnend stads-leven, welke hem van
aanvang af als het karakteristiekst, het minst-rustige getroffen hebben, en waarvan
het trillend jagen heftigst contrast uitmaakte met de oneindige, eenzelvige, verlatene
lijn der Laethemsche kouters, en hun haast-bangenden vrede.
Dat contrast vond hij stelligst geopenbaard op boule-

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 4. Beschouwingen over literatuur en kunst

273
vards, langs winkel-straten, aan de stations: overal, waar het eigenlijke Brusselsche
leven ophoudt.
Want de, prachtig-drastische, stede-zichten van Niekerk konden, merk wel op,
bezwaarlijk door een geboren Brusselaar geschilderd zijn. Eerst omdat men
nauwelijks drukte gewaar wordt, als men er midden-in geboren werd. Daarna omdat
het eigenlijke Brussel, dat der Brusselaars, élders ligt.
Brussel is, gij weet het, naar wijk-verdeeling en naar moreel-geestelijke verdeeling,
dubbel en drie-dubbel. Er is - en volgend vertellen brengt u dichter bij Niekerk's werk
dan welke verklaring ook, - er is de Kuip, of Lage Stad, die der winkeliers is; er is
de Hooge Stad die deze is der drie aristokratiën; en er is die van 't plebs, welke van
een bepaalden hoek uitstraalt. Iedere wijk brengt aldus eigen mentaliteit mee: de
Lage Stad met als centrum de Groote Markt en die als een bloed-kroppenden
slag-ader den Berg-van-'t Hof naar de Boven Stad voert, herbergt den beleefden
en dienstvaardigen, maar praktischen en geld-gierigen geest eener rijke en gezette
winkel-bourgeoisie van gelijk en joviaal, weinig-kiesch maar zeer goedaardig humeur,
die overdag in bedompte achter-kamers groote boeken volcijfert, geld telt, zware
hompen vleesch eet en middagdut. De dames en jufvrouwen zijn van 's morgens
vroeg opgezet, en wijden een somptueuze zorg aan heur haarkapsel. Zelden zijn
zij mager. Minder mager nog, om 't regioen van den buik vooral, zijn de heeren, wier
handen breed en dik zijn, en die men 's avonds vindt in de groote koffie-huizen.
Sedert jaren bestaat de neiging, dat ze de oer-landsche tapperijen, waar men
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geuzen-lambiek uit rieten mandekens drinkt, verlaten voor ruimere Duitsche
bier-gelegenheden. De jongere lagen verkiezen, op hunne beurt, de Engelsche
bieren. Aldus is er onder de menschen een onbetwistbaren vooruit-gang in
beschaving vast te stellen. - Gaan ze niet op café, dan zijn ze met de dames in den
schouwburg, welke dames er anders ook wel alleen heen-gaan, en die men alsdan
bloots-hoofds en met onstuimig rokken-gewuif de trams ziet bestormen. Voorkeur
genieten de minst-ernstige dier schouw-burgen, en den Munt-schouwburg als men
er muziek uitvoert van tusschen de jaren 50 tot ± 80. Slechts Massenet en een paar
jongere Italianen mogen dien datum overschrijden. In den Vlaamschen Schouw-burg
komen zij nooit, al praten ze als moeder-taal het zuiverste Vlaamsch, zorgvuldig
woord voor woord en zoo letterlijk als doenbaar is in een gemakkelijk Fransch
vertaald. Voor die menschen is Brussel: hun winkel- en hun woon-kamer, het
koffie-huis en den schouw-burg. Van de menschen-volte, de bewegende massa,
het ‘Brusselsche leven’ maken ze geen deel uit, dan als toeschouwers en
leveranciers. Zelfs 's Zondags kijken ze, aan het terras van een boulevard-koffiehuis
gezeten, liever toe, dan zich in de menigte te mengen der wandelende menschen;
tenzij ze naar Boschvoorde paling gaan eten, of, opgetooid, kramiek in het
Ter-Kammeren-bosch.
In de Hoogere Stad wonen ambtenaars, bankiers, professoren en renteniers. Zij
wordt begrensd door de ministeries eener-zijds en het Paleis van Justicie
andererzijds, en sluit ín het Koninklijk Paleis, de Stads-warande, de Musea en de
Bibliotheek. De Universiteit en de boek-
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handelaren zijn vlak in de buurt; de deftige Engelsche bier-huizen, waar al de
geleerden komen, hier-gelegen. De mentaliteit, niet zoo eenvoudig als onder den
winkelstand, zult ge beter raden dan ik ze u beschrijven kan. Ze bestaat uit facetten,
die elk hare zeer-eigene schittering hebben. Algemeen staat ze hooger, en ze is
formeel, naar de bezigheid van elk individu. Een professor redeneert b.v. niet geheel
als een bankier; hun redeneering zal echter gelijk-aardig blijken voor wie vergelijkt,
omdat ze gehouden wordt binnen den vorm van 't geoefende dagelijksch-werk. Zelfs
de rentenier, al heeft hij geen dagelijksch-werk, ziet zijne denk-wijze bepaald door
de hereditaire begrippen, die den kaste-geest uitmaken, en die te Brussel onder de
menschen van dien stand welig tieren, tenzij bij nachtelijke uren, als zij ze, ongezien
of kwasi, afleggen als een toch nogal knellend keurs-lijf. Deze menschen hebben
dus dit met elkander gemeens, dat ze stijver en minder spontaan, en lang niet zoo
joviaal zijn als de winkeliers. Het stijfste en allerminst-joviaal zijn natuurlijk de
ambtenaars, omdat ze heel vaak van winkeliers afstammen. De schouw-burgen
dezer luyden zijn de Park-schouwburg, en de Muntschouwburg als Wagner gespeeld
wordt. Van 't vroegere dulden zij ‘Carmen’ en Berlioz, en huldigen reconstituties van
Glück. Richard Strauss vermag ze in woede te ontsteken en om Claude Debussy
halen ze de schouders op: spijs der langharige artisten en sjofele Russische
studenten, vaak in de Hooge Stad ontmoet. - De dames der hooge onderscheiden
zich van deze uit de lage stad daardoor, dat ze uitgaan, de winkels uit en in tippen,
en tegen vijf uur bij Matthis of Marchal, banket-bakkers,
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enkele stonden vertoeven. Vroeger dronken ze er koffie, maar nu drinken ze er
thee. Ze kleeden zich als de deftigst-onderhouden cocottes, die zich kleeden als
de deftigste renteniers-dames. De vrouwen der bankiers dragen weinig juweelen.
Voor dezen is Brussel beperkt tusschen de Naamsche poort en tot beneden de
Magdalena-straat. De boulevards zien ze soms in geen zes maand.
Dan is er nog het Volk, het plebs, het rakalje. Het is voor het interessantste deel,
zoo weinig gemanierd, en maakt daarenboven voor bewoners van Lage en Hooge
Stad zoo weinig deel uit van Brussel, dat ik er over zwijgen kan. Alleen wil ik u
zeggen dat het, in zijne uitnemendste vertegenwoordigers, mannelijke en vrouwelijke,
uiterlijk wel heel veel weg heeft van de kaste die men, om Montmartre, ‘Apaches’
noemt. Een ethnograaf zal u uitleggen, dat die gelijkenis niet het gevolg is van eene
eenheid-in-ras, maar van eene eenheid-in-bezigheid. Die bezigheid, die ik u evenmin
beschrijf, grijpt vooral 's avonds na elven plaats. Dan zakken hooger-bedoelde,
mannelijke en vrouwelijke vertegenwoordigers, en meer opzichtelijk deze laatste,
die er een bijzonder, en nogal vet, kapsel voor over hebben en zich daarbij onder
witte shawls gaarne in eene steen-roode blouse hullen, een deel van den boulevard
af, waar ze over-dag, als echte oer-bewoners der stad, niet verschijnen.
Zoodat de boulevard, de groote doorsneê-boulevard, tusschen Noorder- en
Zuiderstation, met de De Brouckère-plaats als midden- en de Beurs als glans-punt,
geen eigenlijk-Brusselsche levens-uiting is. Hij is, met zijne duizend barnende lenzen
der uitstallingen en terrassen

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 4. Beschouwingen over literatuur en kunst

277
van winkels en koffiehuizen; het rotsend en ronkend gerij van elektrische trams en
auto's, waar tusschenin de bakjes-menners schelden; de ineengedrongen massa
die schalt en roezemoest, der vlijtig-loopende of traagkuierende menschen, het
opdringerige van krantenmannen en bloemen-meisjes; en daarboven uit, als het
echte parfum, het blij-subtiele, geestelijke bestaan der stad en haar meest-eigen
uiting, die werkt als een lichten roes, een aangenaam-onbestendigen, onvatbaren
goochel van zinder-klank en licht-geweef, van teer gespeel der tonen en kleuren,
een trillen van alle uiterlijkheid dat meê doet trillen en na doet trillen het binnenst:
dat alles maakt van den boulevard het aantrekkingspunt voor den talrijken
vreemdeling, die heel dikwijls van de stad niets anders kent.
Het is hetgeen ook Niekerk het aller-eerst en allersterkst aantrekken moest. Voor
hem was het leven rond-om de Beurs een echte openbaring, zijn schilders-oog eene
blijde verrassing. Om het bonkige, Amerikaansch-Grieksche, Olympiaansch-rustige
en -dom-ernstige van het grijs-steenen gebouw, de wriemeling van heel een land,
duizenden gekomen uit al de hoeken van het land, om hier, in de koorts van winst
en verlies, in een fabuleus spelen met fortuinen, in 't hunkeren en angsten, loos
glimlachen en sluw grijnzen der doorzenuwde en doorpeesde tronies, - om hier de
zaken te beredderen die als de machtige pols-slag zijn van dat land. Het jagen,
trap-op, trap-af, der haastige verkoopers; donkere of stralende gezichten achter
borrel-glazen; bedremmelde handen aan een nota-boekje: en dát in duizendvoudige
vermenigvuldiging der gestalten en uitdrukkingen, in 't
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dringend samen-persen op 't volle plein dat golft van menschen, door-sneden van
donderende omnibussen, doortjingeld en doorzoefd van trams, doorschrild van
fluitende en gillende straat-venters; en slechts déze rust: 't gemakkelijke evolueeren
der volmaakt-aangepaste cocottes, glimlachend uit te roode monden en te zwarte
oogen, lang-gerekt lonkend naar deze beursman-welgedaanheid of den kommer
van genen: voltooiing, geboden, eener goed-geslaagde geld-operatie, of troost om
eene débâcle, die zij met bestiale hoop door-glanst... En, valt de avond dáarop in;
gaat fonkelen de gesperde muil der drank- en eet-huizen; brandt de hemel van
wisselende elektrische advertenties; gaat blijder worden, na de afgedane zaken,
en vlugger-wendend en -keerend het mierenleven, dat als verschrompeld schuift
over straat, zwart, met het blanken van fel-witte gezichten, het openbloeien van
dames-jurken, het blauwend glanzen van de onverschillige witte kielen der
boodschappers; gaat kolossaal groeien in de open wijdte van de donkere lucht de
gestalte der omnibussen waar hoog-op de koetsier troont over de stampende
reuzen-paarden; gaat geniepiger worden, en fijn-geheimzinnig het jolig-ingehouden
geprevel van deze samen-klinkende menschen-monden: dan krijgt deze Beurs-plaats
een uitzicht dat telkens nieuw schijnt, en blijft altijd even-grootsch... En wordt het
later, dat de beursmannen éten, dan wordt het ook rustiger, en er komt als een
zalige moeheid over het gaan-pad. De koffie-huis-terrassen staren, verzadigd en
aangestoken, de meer-dringende, meer-lokkende evolutie der ‘demimonde’ na.
Want er komt, gevoelt men, angst onder de dametjes die voor het avondje den
milden vriend niet
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vermochten te ontdekken, en thans koortsiger gaan en loeren. De terrassen, gerust
en blinkend voldaan, staren en, ongevoelig, glimlachen joviaal achter het cognacje.
Nu en dan laat een hart zich vermurwen, staat de verloomde drager ervan zwaar
recht, en 't zeer-gevoelige vrouwtje weet waarheen ze moet, om het op zijn tocht
achter haar áan ter goeder plaats te geleiden... Tot ze allen, de vrouwtjes op een
paar arm-zalige vleêr-muisjes na, voorzien zijn en heen-gefladderd. - Dán komt er
plots ijlte. Haastige gestalten, rechts en links, naar de stations...
En híer heerscht, op al te oneindige pleinen, de eindeloos-desolate verlatenheid.
Heel ver, 't weifelend licht van enkele moede vigilantes, waar de kop-hangende,
dik-knieënde schimmeltjes geduldig den eindelijken stal aan 't wachten staan. De
lichtende gevels der koffiehuizen kijken blind-onlevend den duisteren in. Nog slechts
een geniepigen en gemeenen bloemen-verkooper die om een arme, verlepte,
onzalige en mistroostige slet drevelt. En dat is van onzeglijke treurigheid...
- En aldus zag het Niekerk. Doch niet alleen op Boulevard en aan Beurs of Station
is het, dat hij in zich den verheerlijkenden gloed vond en de dingen in heelbijzondere
schoonheid zag, om ze daarna te schilderen. Ik zei u daareven hoe de Berg-van-'t
Hof, of wat er thans, helaas, aan puinen van overblijft, (want met het oog op een
‘Kunst-berg’, heeft men hem deerlijk gehavend) en, voeg ik er thans bij, de verlenging
ervan, als een kloppende slagader tusschen boven- en benedenstad is. Nog steeds,
hoewel grootendeels plat-geslagen en aan éene zijde besloten door een
ijselijk-grauwen
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planken-muur vol schreeuwige advertenties waarboven bergen steen-gruis puilen,
is hij, in de namiddag-uren, een beleefde vergader-plaats waar men elkander
ontmoeten kan, en waar vooral de voorname dames op inkoop komen, of zij die
wenschen voor voornaam door te gaan. Dan krijgt de Berg-van-'t Hof een heel
speciaal karakter: ik zou maar zeggen iets als de Amsterdamsche Kalverstraat,
waren we niet te Brussel, en was de Kalverstraat nu niet zoo heel Amsterdamsch...
Gij stelt u de vertooning gemakkelijk voor. Het charmante, ónstijve, gratievolle,
luchtig-gedistingueerde van 't hier-geziene lokte Niekerk bijzonder aan. Maar veel
meer nog het tragische der straat bij regen-avond, zooals hij het in éen zijner beste
doeken gaf, en dat een grootsch schilderij werd...
- Maar dit werd een opstel al te uitgebreid, ging ik met beschrijven voort. Ik staak
dan liever deze vluchtige studie op eene laatste opmerking, die ge ook al zonder
mij zult hebben gemaakt.
Ik zei u dat weinigen evenzeer als Niekerk begaan zijn met menschelijkheid, en
hoe hij dit had uitgedrukt in de schilderijen die hij te Laethem borstelde. Dat gevoel
heeft hem nooit verlaten. Al liet de groote stad bij hem eerst en bij aanvang hare
vlinderende, verblindend-vlugge, overstelpend-talrijke impressie na: meer omgang
met haar doet lengerhande, dat zijn eigen gemoed naar boven komt, en dat men
gaat voelen hoe het, meer en meer, met zijne stads-gezichten zal gaan als met zijne
stil-levens. Ik sprak u van de Stationplaats met de armzalig-alleene
beneden-steek-slet. Ik zei u den Berg-van-
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't Hof bij regen-avond. Ik voeg erbij deze arme vigilante-paarden, en zeg hier: zij
zijn me onder zijn werk het allerliefst, omdat ze lyrische uitingen zijn van zijn innigst
eigen-wezen, omdat ik er in erken wat me de stil-levens zoo dierbaar maakt...
Aldus verdiept, groeit en verinnigt in éenheid, na 't verbluffende der al te dringende
indrukken, het werk dat ik u heb willen voorstellen. Maurits Niekerk is nog uit de
dertig niet. Nu eerst is voor hem de waardeering gekomen, die den zoekenden artist
sterkt en gerust stelt. Wat we van zijn innig leven en zijn steeds breeder kunnen te
verwachten hebben is, weet ik, veel. Moge hij het, te onzer vreugd, verwezenlijken!
1909
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Théo van Rijsselberghe
Als ik deze stoere gestalte zie, gestuikt van nek en bonkig van schouders, en dit
hoofd vol wil en wijsheid, scherpzinnigheid en beradenheid, begrip en beleid, waarvan
de blikken, beslist maar na-denkend, vorschend maar betrouwend, de verte
tegenkijken: hoe zoude ik niet denken, bij het portret van Théo van Rijsselberghe,
(dat ik hier onder oogen heb,) misschien minder om onmiddellijke gelijkenis - zij
bestaat! - dan om de voorstellings-waarde van beider uitzicht en de geestelijke
dracht, - hoe zoude ik niet denken aan onzen Gentschen Man van het Belfort?
- Verwezen thans tot grauwe eenzaamheid zijne onaanroerbare grootschheid,
want verweerd en verwond aan elken knook der knoestig-hoekige gedaante, kan
men hem heden zien tusschen de barstige zerken en verbrokkelde kapiteelen, de
schuinende zuilen en verbazendjong stijgende en neigende boog-gaanderijen, die
de bebraamde en beveilde puinen der Sint-Baafs-abdij, in 't dicht-ruige gras der
binnen-tuinen, waar zwart de sparren rijzen en de fluister-klatering van een ahorn,
maken tot een museum van plaatselijke gedenk-steenen. Hij staat er, de Man van
het Belfort, onaantastelijk-stoer en ongenaakbaar-bral; hoe gehavend ook, de eenige
die, in
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volle gestalte en op de hoogte welke hoort bij zijne waardigheid, overeind bleef
tusschen, bóven, óver dit uiteen-geslagen Leven, schoon nog alleen als een doode
maagd en als een verwonnen krijger. Maar hij is niet dood, hij. Met den strakken
blik van den spiedenden soldaat en van den contemplatieven monnik, gebiedt als
't ware zijn onvergankelijk-Gentsche wil; - onvergankelijk door brutalen ijver en
teedere koppigheid -, heerscht zijn dubbelzinnige geest die 't goede bereiken wil,
al was 't door de oneerlijkste middelen - die geest is Gentsch, en als ijzer dat
plooibaar wordt in den gloed en harder bij 't verkoelen, en tot staal als men er koud
water op giet, - gebiedt en heerscht hij over puinen, die een Klooster waren, en eene
Kazerne. Eginhard bekleedde er de Abts-waardigheid; de benden van Alva stichtten
er omheen huizekens van pleizier en infamije; hij staat er in eeuwigheid, de mystieke
en hardnekkige, de blijgeestige en stout-moedige, de brandende en koele Gentenaar.
Want heeft hij niet eeuwen gestaan, vroeger, onder de bete van zon en van vorst;
gezweept en doorstriemd van wintersche winden; doorzinderd en doorkorven van
zomer-laaie; maar pal steeds en groot, starend en bezinnend, den storm-hoed aan
de schouderen geschroefd alover den stieren-nek, de welvende borst die deinen
doet dicht-ijzeren maliën-kolder, de beenen als boomen, de hand in geruste kracht
aan 't zware en onfeilbare slagzwaard; - heeft hij niet eeuwen gestaan in viervoudige
staatsie en gestalte, aan elken hoek van het steenen Belfort dat, boven de
schrompele nijverheid der steegjes, boven de geslotene stilte der kloosters, boven
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vechtende kroegen, boven tellende kantoren, rees als het blok-aan-blok-gemetseld
symbool der Gemeentelijke Macht: uit die macht onontkomelijk geboren en gegroeid,
betrouwen weldra en geweten dier macht, en ernstige hoede over haar prachtig
verleden?...
Zou hij echter, verwonnen alleen van het helsch element - een brand die het
Belfort ten deele vernielde - dalen van recht-staande heerschers-plaats: niet te
minder (en meerder misschien) behield hij, hier binnen de abdij-tuinen, zijn
afgetrokken beteekenis van bezielden steen; en op dat gelaat met de harde
juk-beenderen, de breede en diepe holten waar bol rollen de blikken, den neus die
zindert en adem uitsnuift, de zinnelijke lippen en hun vaste geslotenheid: daar erkent
zich, bewogen maar met de kalmte zijner koppigheid, de Gentenaar in, als in het
rots-geworden teeken van 't eigen oer-innerlijke karakter.
Want dat karakter bestaat erin, acuut de werkelijkheid waar te nemen en ze
gul-groot te verwerken; kritisch-objectief te beschouwen en lyrisch-subjectief weer
te geven; zeker te zijn van 't waargenomene en imponeerendsnijdend daardoor bij
't verdedigen van 't recht der persoonlijke verklaring; brutaal-eigenzinnig eindelijk
in zijn zucht naar vrijheid, zoo in conceptie als in verheerlijkte verwezenlijking ervan.
Hij weze koop-man of kunstenaar: hij blijft, binnen de gegeven omschrijving, dezelfde.
Hij weze soldaat en vechters-baas (en hij was het altijd): hij zal na Gavere, niet meer
dan na West-Roosebeke, - zijne twee gevoeligste neder-lagen - versagen noch
toegeven; Karel de Stoute verdoemt zijnen ‘harden kop’, en, Gentenaar-zelf,
verdraagt
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te minder graag hem Keizer Karel. Want hij gaat, de Gentenaar, prat op zijn recht,
overtuigd van de goede en berekende gronden ervan; en daarna kost hem niets te
duur, om zijne opvatting recht te houden. Daarom is hij meestal brutaal; daarom
weet hij voorzichtig te wezen. Want overwinnen móet hij, en hij zál 't, hij minnaar
van alle vrijheid, maar liefst van de zijne.
Dát ziet de Gentenaar in zijn Man van het Belfort, die gesloten en breed, ingetogen
en uitdagend is.
En nu doet het zich zoowaar voor, dat Théo van Rijsselberghe, Gentsch schilder,
naar gestalte als naar trekken des gelaats, den Man van het Belfort gelijkt.
Niet dat ik aan het toeval zulker gelijkenis de beteekenis van eene onomstootbare
wet, de mathematische waarde eener onontkomelijkheid zou toekennen, bedoelende
dat Théo van Rijsselberghe, wen op het uitzicht trekkend naar den Belfort-man, als
hij bezitten zou wat een geboren Gentenaar in hem gevoelt, wat hij gewaar wordt
bij hem te beschouwen. Nog daar gelaten trouwens, dat de karakter-teekenen, het
Beeld der Sint Baafs-abdij toegekend, wel wisselen zullen van beziener tot beziener
- gaande van gebrek aan alle sensatie tot hypertrophie der eigene
geestes-kenmerken -, zou het een al te groot gewicht te hechten zijn aan den vorm
van een neus of de dikte van een lip. Zelfs een weêrbarstige phrenologie zou weinig
leeren bij 't helmet, dat het steenen hoofd der dertiende eeuw duikt, en onmogelijk
maakt vergelijking met den kop eens schilders in de twintigste. Zijn we niet,
daarenboven, in een gelijkmakend-demokratischen tijd, die onder telkens andere
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maskers hetzelfde gestarde begrip vat, en het onbetwistbaar-geachte der algemeene
beginselen? En dan: wie zou ten huidigen dage niet beschaamd zijn, op zijn
aangezicht te dragen wat aan vreugde en leed, wrok of dankbaarheid te zwaar woog
op zijn hart? Wij hebben den moed niet meer, ons in ons eigen gezicht te toonen.
Waarbij komt, dat de natuur ons geene verrassingen spaart. Een mystische dichter
onder mijne vrienden, die zeer oprecht weg-smelt in eene ijsroom-vroomheid die
hem stemt tot voortreffelijke verzen, en waarvan de lezer, hem niet in persone
kennend, meenen zou dat hij er niet anders kan uitzien, dan een monnik van Fra
Angelico: deze dichter heeft een snor om een gendarm bang te maken, en zijn
voorkomen is nooit dan joviaal. En deze andere dichter, Hollander hij, wiens intellekt
eene nieuwe Nederlandsche poëtiek inluidt en indaagt: vertoont hij niet neus en
mond van een makelaar, welgedaan, in kruidenierderij? - Houdt dit nu niet voor
portretten, waar het niet zijn dan schematische voorbeelden eener mogelijkheid,
die er meer en meer naar te dingen schijnt in onze Lage Landen, ongeweerde
werkelijkheid te worden... Zij bewijzen echter het onuitstaanbare, wen onhoudbare
der bewering, dat men betrouwen moet op vormen, plooien en lid-teekens van een
kop, hoe hij weze sprekend van karakter.
Het geval echter met Théo van Rijsselberghe is een dankbaar geval: de heusche
wezenlijkheid dient hier eene verlokkelijke fantazie, dewelke ons in niets beletten
kan ze tot een gelukkig einde door te voeren. Want deze fantazie wordt gesteund
door, heeft de proef doorstaan van een talrijke ondervinding: Théo van Rijsselberghe

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 4. Beschouwingen over literatuur en kunst

288
is, zoo in uiting (zijne speciale uiting: die van een schilder) als naar uitzicht (mits
men mij, voor de vergelijking, den afstand gunne van een zevental eeuwen),
Rijsselberghe is, naar mijne Gentsche subjectieve waarheid, de Man van het Belfort.
- Man van het Belfort dus, zóo naar uitdrukking van eigen innerlijkheid, als naar
gelaats-uitzicht.
Maar laat me trachten te bepalen, wat de geestelijke innerlijkheid van het gestelde
type geeft, verwerkt door eene kunstenaars-natuur. Wij weten dat ze, algemeen
genomen en tot grond-slag van elke werkzaamheid, beteekent: een zin en een
kennis der werkelijkheid, strevend naar eene vrijheid die gebonden blijft binnen de
persoonlijke opvatting van het wezenlijke. Wat wordt zulk werkelijkheids-bezit,
gegroeid tot geestelijk eigendom, bij den artiest? Concreter gezeid: hoe omschept
de Gentsche kunstenaar tot schoonheid zijn geweldigen zin en liefde der realiteit?
Waarom doet hij het op de wijze, waarop hij het doet? Wanneer, na welke
ontwikkelings-gang, herkent de Gentsche kunstenaar in het voortgebrachte gewrocht
zijn vrij-geworden beeld van den indruk, van de stemming, van de beteekenis, van
de vordering der wekkende werkelijkheid? Onder welken vorm mag zijn bevredigd
gemoed als bevrijde reactie, als persoonlijke en belangelooze weêrgave, de
beschouwde en ondergane werkelijkheid belijden?
Laat ik hier de Gentsche Kunstenaars zelf antwoorden.
Dat echter eerst volgende bron van verwarring en misverstand worde gedempt.
Als ik schrijf: Gentsch Kunstenaar, dan kon dit de gedachte meêbrengen, dat
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ik geen onderscheid maak tusschen het aesthetisch ondervindings-veld en -vermogen
van, b.v. den Dichter en den Schilder, van den Musicus en den Beeld-houwer, en
de uiting hunner kunst-macht op een zelfde vlak stel, en onder eenzelfde
beoordeelings-methode. Dit is allerminst het geval, en elke dichter die ooit en met
oprechtheid aan 't schilderen ging met eene bedoeling van kunst; elke beeld-houwer
zelfs die een teekening wou maken buiten benuttiging voor zijn beeldhouwwerk,
weet wat hij te overwinnen heeft, weet hoe hij zich te verplaatsen heeft in gansch
anderen geestestoestand, ja, geestelijkheid, wil hij bereiken wat hij heeft gewenscht
of van zich-zelf gevorderd. Neen, geen zelfde staf meet onderscheiden
kunst-uitingen; en het ware even brutaal als puëriel zeer verschillende werken, van
poëzie evenzeer als van plastiek, te onderwerpen aan en te verklaren door een al
te gemakkelijk vooropgestelde theorie.
Niet het kunst-werk op-zich-zelf dus, noch zelfs eene gansche periode van
werkzaamheid, zal voor den scheppenden artiest getuigenis leveren van zijn
Gentschwezen. Ik zal, in dit gedicht of gene lithographie, in deze enkele symphonie
of gindsch afzonderlijk tafereel, allicht weinig-Gentsche kenmerken terugvinden.
Maar ik zal ze terugvinden, meer of minder duidelijk, meer of minder
gedesinteresseerd, in de geestelijke geschiedenis, in het artistieke vormings-proces
van uitmuntende Gentsche kunstenaars, welke kunst ze nu ook beoefenen. En daar
zullen die ken-merken echt zijn, en, wen waar, overtuigend.
Daar hebt gij, bij-voorbeeld en als eerste voorbeeld,
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Maurice Maeterlinck. Opgegroeid in eene plompe en razerige stad; in een zeer
gesloten huis dicht bij den spoor-weg die, gedoken achter melaatschen muur en de
dubbele rij van stoffig-ademlooze platanen, niets vernemen liet dan gillen en
donderen; tenzij de familie verbleef - in den zomer, en in Vlaanderen regent het
aldoor over den zomer, - aan 't lood-zilveren, effen, recht-lijnige, geniepig-kalme,
angstwekkend-vriendelijke, blijmoedig-schrikwekkende van een àl te gelijkelijk egaal
kanaal; zoo heeft Maeterlinck (en ook wel zijn broer, die nochtans notaris zou worden:
o kunst-vóorbestemming!) geleefd tusschen de opgewekte strengheid van burgerlijke
ouders en de fleemende onbegrijpelijkheid van opvoedende Jezuïten (waar hij
trouwens zijn schrijfwijze, zijn zeventiend-eeuwsch-klassieke ontwikkeling en zijne
geestelijke belangeloosheid aan dankt). Zulke bestaans-voorwaarden prikkelen alle
zenuwen, die prikkelbaar zijn. Al zouden bevrijding van school-tucht en liefde voor
sport, (ook liefde voor gezellige naaistertjes), Maeterlinck wrokkig ontketenen voor
eene geestelijke gezondheid: zoodra hij in zich zal voelen ontwaken den
woord-kunstenaar, zal zijne woord-kunst wezen die van een bitter-scherpen, van
een nijdigen en weemoedigen impressionist. Herleest ‘Les Serres Chaudes’: het is
pijnigend van overspannen werkelijkheids-vizie; ‘Princesse Maleine’ is, tot in de taal
die ze spreekt, angstig-verbluffend van naturalistische natuurlijkheid, en tot in ‘Pelléas
et Mélisande’, zelfs tot bij ‘l'Oiseau bleu’, heeft de dichter in het dialoog niets
vergeten, verrassendjuist, van het Gentsche Fransch. - Bij groeien en verworden
rijst echter zijn geest onophoudend. De
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knellende, de vijandig-klemmende realiteit, al heeft hij ze ook legendarisch en
veralgemeend voorgesteld, (óok een Gentsche karakter-trek), kan geen voldoende
spijze blijken voor den hunkerenden honger naar hoogere menschelijkheid. De schat
der Vlaamsche mystiek leert hoe men het dagelijksch brood maakt tot eeuwig
voedsel. Andere philosophie erkent het bestendige van de minste daad. En de
werkelijkheid, de ondervondene werkelijkheid, die men niet langer scherp en pijnlijk
ondergaat, leert men gebruiken: ze moet naar hooger leiden, zij moet voor 't hoogste
dienen. ‘Het Leven der Bijen’: toont het trouwens niet hoe geene onmiddellijkheid
dient dan tot altijd-durende bestendigheid? En Maeterlinck ging zoover, dat zijne
glimlachende afgetrokkenheid, die hem uit scherpe werkelijkheids-waarneming
gevoerd had tot het hoogste geestelijke genieten, - Maurice Maeterlinck ging, abstract
en bewogen, gelooven in ‘L'Intelligence des Fleurs’.
Uitdrukkelijker nog, en beslissend, leert het werk van Charles van Lerberghe de
waarheid inzien van onze stelling. Aanvangend met ‘Les Flaireurs’, sedert de
Elisabethians eerste toon-beeld van een ‘Théêtre d'Epouvante’, dat Maeterlinck van
zijn vriend en stad-genoot naar den geest en den vorm af zou kijken, en waarvan
de bestand-deelen waren niets dan een minutieuze en pijnlijk geraffineerde keus
uit schrikkelijk-overdreven werkelijkheden, - hun symbolisme, hoe kenmerkend ook,
is te kinderachtig-brutaal en doorzichtig om de aandacht te trekken, tenzij door zijne
hypernaturalistische verkleeding, - zou 's dichters arbeid rijzen weldra langs de
gulden ladder der meer en meer wazige ‘Entrevisions’
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(waarin de realiteit alleen nog voorwendsel is, en inspiratief middel, tot droomen en
de broosheid van beelden in den droom), tot de kristallen doorschijnendheid, tot de
ontlichaamde, gesublimiseerde helderheid, tot de naar het levens-princiep herleide,
naakte zuiverheid van ‘La Chanson d'Eve’: gedichten, alleen geëvenaard door
sommige, schaarsche, verzen van een P.C. Boutens. En het genie van Charles van
Lerberghe, - ongelooflijkgeworden schrijver van het panieke dramatje dat ‘La
Princesse Maleine’, in 't veel ergere, voorbereidde, - zou uitspatten en uiteenspatten
in ‘Pan’: niets meer dan de (veel te grof voorgestelde) onstoffelijke drijfkracht en
bezieling der wereld, verheerlijkt door wie de verfijnde martelaar onder Schrik en
Dood was geweest.
Zal ik u spreken nog van een derden Gentenaar, beeldhouwer deze, zijnde George
Minne, dien ik als voorbeeld aanhalen wil, omdat zijne uitoefening van eene andere
kunst mijn oordeel bevestigt, door hare resultaten, dat ik mij aangaande een
quasi-algemeenen Gentschen kunst-geest weinig vergis? Vóór twee jaar, in April,
1)
publiceerde ‘Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift’ een opstel waarin ik naar
meer-individueele, hoewel algemeen-menschelijke oorzaken, trachtte te verklaren
waarom de meester, uit een sarkastische-tragische, later meêwarige en vrome
wezenlijkheid rees, meer en meer, zoo in plastische uiting als in oproependen geest,
naar eene belangeloosheid die, met moedwillige beperking in de middelen, betuigde
eene verruiming van gezichts- en gevoels-vlak. Het viel me toen niet in, of ik
oordeelde

1)

In dezen bundel opgenomen.
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uitwijding hieromtrent onnoodig, bij de aangegeven redenen daarvan deze te voegen
van het Gentsch-zijn. Al is Minne, meer dan wie, en niet alleen door geboorte,
voorliefde en keus, een Gentenaar. In honderd anekdoten, hier misplaatst, weinig
bescheiden, maar hoezéer overtuigend voor mijne ziens-wijze!, kon ik uit het
gezamentlijke gemeenschappelijke leven van Maeterlinck, Minne en Van Lerberghe,
genoegzame bewijs-voering vinden voor de overtuiging, dat uit hun liefde van en
hun schrik voor, uit hun zicht op en hun lijden onder een zeer scherp-ondergane
werkelijkheid, de abstractie, de afgetrokken expressie, de aldoor-maar-strakkere of
meer-heftige uiterlijkheid kunner kunst niet zou zijn gegroeid, waren zij geene
Gentenaars geweest in het merg en in de nieren.
Het is omdat Gent, als levens-midden - dat men er onvermijdelijk ondergaat - u
bindt eerst tot wanhoop toe, en u zweept aldra onder 't bralle gebod, dien knellenden
dwang te ontvluchten. Onder de loome koppigheid der burchten, langs den looden
loop der kanalen, lijdt de ziel hare vreezende liefde. Er hangt daar een giftige toover
in de roet-doorwalmde luchten. Er krielt bangelijk verholen leven in de
schaduw-beslagene hoeken der stinkende stegen. En daar wordt men de gevangene
van, die, eenmaal vrij-gelaten, niet meer weet wát met zijn vrijheid aan te vangen,
en die haast smeekt, zijn kerker te mogen blijven bevolken met zijn droomen en
bevuilen met zijn dierlijkheid. En niemand zou de halsstarrige begoocheling vermogen
te bezweren - ironie of bral geraas zijn niets dan kleine middeltjes tot eigen
gerust-stelling - zoo daar niet ademde en woei, zweepte
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en hijgde, boven de torens en hun bangende schaduw uít, de Gentsche
vrijheids-geest, die altijd uitweg vindt, al is het door een dool-hof vol bramen en
distels; die den uitweg móet vinden, en zoekt tot hij hem gevonden héeft. Het is dat
de Gentenaar, hoe hem boeië en niet loslate eene beangstigende werkelijkheid,
zijn geest geen ruste gunt; dat hij geen vrede vindt naar den geeste, zoolang, in zijn
gemoed, de realiteit niet gegroeid is tot het Evenwicht, dat ik Stijl noem.
Hier is, gij begrijpt het, geen sprake van stijl-alleen-naar-den-Vórm. Ik bedoel hier
vooral Lévens-stijl.
Levens-stijl, ik kan hem moeilijk anders omschrijven dan door de antithesis: hij is
het tegendeel van Levenspóse. Pose is altijd leugen: zij is het bewijs, en soms de
vergoêlijking van een gebrek. Als macht is ze niet, dan hoogstens een middel tot
verweer. Wil ik mij laten doorgaan, wil ik poseeren voor een rijk man, dan neem ik
daarvan de uiterlijkheden aan - al te opzichtelijke kleedij, over-groot vertier, en wat
dies meer, - die mij de achting bezorgen, naar mijn oordeel noodig om door het
leven te komen. Pose kan trouwens, behalve zulke misschien noodige leugen, ook
een ziekte zijn. Zij kan den ongezonden zucht worden naar eene vooruit-komende,
eene opmerkelijke en opgemerkte personaliteits-schijn, eene personaliteit die,
daardoor alleen reeds, bewezen wordt niet te bestaan. Zonder
levens-noodwendigheid ditmaal, en zelfs tot schade in mijne levens-voorwaarden,
kan eene neiging, die ik me-zelf niet verklaar, er mij toe drijven, het uitzicht nabij te
willen komen van een acteur of een jockey. Niets nochtans,
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in mijne omgeving, kan me daar middellijk of onmiddellijk belang voor inboezemen,
of bezorgen eruit profijt. Misschien onderga ik er schade door, en zeker noemt men
er mij excentrisch om. Ik kan overigens geens-zins paard-rijden, noch heb lust
comedie te gaan spelen. Mijne pose wordt in dit geval belangelooze leugen: eene
vergoeding vind ik er niet in, dan eene negatieve. Niettemin blijft ze een gebrek
beteekenen: ik ben niet dát waar ik, om welke reden ook, voor zou willen worden
gehouden.
Levens-stijl, hij, is juist het tegen-deel. Niet berustend dan op vaste, degelijke,
soms subtiele werkelijkheden, gekozen echter en gecontroleerd, is hij het zekerste
teeken van een macht, van een bewust vermogen, vermits hij dáarin bestaat, dat
hij zich uit in een oordeel en een wil, die eind-uitkomst zijn van feiten, bezonken,
gezuiverd en gedegen tot affecten en gedachten. Binnen de grenzen der personaliteit
en hare componenten, houdt levens-stijl steeds eene waarheid in. Binnen elks eigen
logica en de wetten en vermogens van elks beeld-vorming en beeld-schikking, is
hij het waarachtige, onvervalschte teeken der geestelijke individualiteit. Naarmate
het schiftings- en louterings-verlangen en -vermogen hooger gaan en breeder
worden, stijgt ieders levens-stijl in waardigheid en in waarde: een adel, die de
voortreffelijkste is, daar hij niets dankt dan aan eigen zintuigelijke en moreele
beteekenis. Belangloos steeds, wijst hij op het echtste eigendom: zich-zelf, en op
het bezit der beste bewerkstelligings-wijze en uitbating ervan: oordeelkundigen
zelf-tucht. Bij sommigen (heiligen en de hoogsten onder kunstenaars en geleerden,)
aange-
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boren gave en natuurlijk bezit, kan hij bij anderen ontstaan uit de loutering van het
lijden en de noodzakelijkheid van de beteugeling. Bij den Gentenaar groeit hij uit
den zucht-naar-vrijheid, uit den bewusten wil van geestelijke vrijheid, binnen de
grenzen eener grondige zekerheid. En nooit door uiterlijk gepraal bereikt men hem;
want ik herhaal het: hij is in alles het tegendeel van levens-póse, en kan niet ontstaan
dan uit oprechte liefde tot de waarheid, die men niet benadert dan met geduldige
nederigheid.
Het spreekt van-zelf dat de kunstenaar, die de hoogvlakte van zulk evenwicht heeft
betreden; die de dagelijksche daden en gebaren geleid heeft naar, bewerkt heeft
tot zijn eigen wezen, waar ze bestendigd worden tot verhoogde en veralgemeende
waarheid; die ze binnen de oeconomie weet te houden van een klaar inzicht en het
opzicht over zich-zelf en over hunne uitdrukkings-noodwendigheden; - hij die niet
langer is de barbaarsche geluider of strijker-van-verf, immediaat reageerend, met
panische vreugd haast maar zonder bezonken gevoel, in onomatopeeën en trippeling
(wat zijn sommige gedichten méer?), of klodders morsige of schreeuwende kleur,
op een onbeoordeelden indruk; maar die geen impressie terug zal geven aan de
inboezemende natuur dan na het filtreeren door een gemoed en een geestelijkheid
die de eigen bewogen vrede hebben gevonden: het spreekt van-zelf dat de
kunstenaar, die tot Lévens-stijl is gegroeid, geen werk zal voortbrengen dan van
stijl-in-den-Vórm.
- Wil dit echter zeggen, dat de hoogte-maat van
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den Levens-stijl de scherpte of de uitzonderlijkheid van den Vorm-stijl bepaalt? Moet
men er als eene waarheid uit afleiden dat, naarmate de persoonlijke geaardheid
van den artiest in eigen afteekening wint, ook de uiterlijkheid van zijne kunst in
eigenaardigheid, in afgetrokkenheid zal stijgen?
Het ware zeker onvoorzichtig, het als noodzakelijk voor te stellen.
Want, niet-waar?, elke kunst-uitvoering hangt eerstens af van eene
reeds-beperkende techniek en de gebruikte grond-stof. De eene of andere dier
grondstoffen moge gemakkelijker verwerken; licht boetseert men pleizieriger in
pasteline (of hoe heet het?) dan in klei; tempera-verf is misschien aangenamer dan
akwarel-kleur; en ik vind soms mijn woorden beter in 't Fransch dan in 't
Nederlandsch. Maar vast staat: ik moet boetseeren, schilderen of schrijven, wil ik
bekomen een beeld, een schilderij, of dit opstel. Wij zijn dan eerst gebonden, door
de uitoefening van onzen arbeid-zelf, aan de verbruikte stof en aan het gereedschap
ervoor, en men schaafde vooralsnog niet beter dan met een schaaf.
Nochtans (gevolg vermoedelijk eener andere beperking,) schrijft Querido anders
dan Couperus - en ik neem het geen van beiden kwalijk -; Mejufvrouw van Hall
bewerkt anders haar beelden dan Toon Dupuis; en hetzelfde paard zouden Breitner
en Hart-Nibbrig, hoewel beiden op doek van zelfde kwaliteit en met de eigenste
verwe en kwasten, op zeer onderscheiden manier, naar ik vermoed, behandelen.
Ligt dat nu aan den afzonderlijken Levens-stijl van elkeen dezer artiesten? Is
Verhaeren heftiger en vreemder in zijn stijl dan
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Maeterlinck, omdat hij het ook ínnerlijk is; omdat ‘le Style, c'est l'Homme même’?
Want men spreke niet van educatie: Verhaeren en Maeterlinck gingen school bij
dezelfde Jezuïeten. En schrijven, kunst voortbrengen bij middel van het schrijven,
leert men toch eigenlijk niet...
Het weze trouwens gezegd, dat zeer groote en zeer bijzondere kunstenaars zich
immers liefst beholpen hebben met de meest-gewone en de meest-versletene
middelen. De rijke Racine is een arm woorden-boek. Miserabele dichters,
daarentegen, zoeken de vreemdste vocabelen voor de armoedigste gemeen-plaats.
De waarde der emotiviteit, en hare gewiktheid, brengt dus niet noodzakelijk meê de
meer-of-min groote weelderigheid van hare uitdrukking. Het ‘Nihil in intellectu quod
non prius fuerit in sensu’ brengt niet meê, dat het overtollige en overweldigende der
zintuigelijke gewaarwording het schiftende verstand overrompelt, - waar Levens-stijl
voor zorgt, - en dus ook niet dat een overvloed van woorden noodig zij om ze ter
wereld te brengen. En nochtans, ik herhaal het: waar enkelen als van zelf alles tot
zijne eenvoudigste expressie herleiden, vinden geestelijk-evenwaardigen noodig,
geen bestanddeel van hun gevoel ongezeid te laten, en kleeden in een profusie van
bijzonderheden wat de eersten vertoonden in een zeer welsprekende naaktheid.
Dat is, meen ik, omdat minder de graad van Levensstijl op den Vorm-stijl invloed
heeft, dan de individuëele physiologie van den artiest, en omgekeerd: dat elks
physiologisch wezen minder invloed heeft op de vorming van Levens-stijl (waar veel
denken, en soms bewust
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strijden bij komt), dan op Vorm-stijl (die ‘l'homme même’ is omdat hij meer van zijne
zenuwen dan van zijn intellekt vergt). Met andere woorden, wat de sensoriëele
impressie bij 't kieskeurige, bij 't filtreerende der kunstenaars-personaliteit allicht
verliest, zal zij allicht terug-winnen - onder de kontrool natuurlijk, zonder dewelke
geen kunst-werk is, - in den kalmen of zwoegenden arbeid der schepping, der
materialiseering. Het eerste ‘allicht’ hangt af van Wijsheid; het tweede ‘allicht’ van
eene koorts, die koel of heet kan zijn, en die wisselt naar ge ideo-emotief of louter
imaginatief, naar ge visuëel of auditief, naar ge... wat weet ik al! zijt...
Dit onontkomelijke physiologische wezen nu, naast de verbruikte grond-stoffen
belemmering of althans wijzigings-component bij het overzetten van levens-stijl in
vorm-stijl, en dat bij geestelijke vorming minder te doen heeft dan bij geestelijke
uitdrukking, - ik blijf altijd bij den kunstenaar, -: het hangt, vermoedt gij, onvermijdelijk
en hoofdzakelijk van overerving af, en van gewoonten, jong reeds aangenomen. Ik
heb in mijn opstel over George Minne aangetoond, dat de patricische aard van zijn
vader, en dezes bezigheden, van een bouwmeester, waar Minne in opgebracht
werd, op het werk des beeld-houwers, op den stijl van dat werk vooral een grooten
invloed hebben gehad.
En nu doet zich voor dat de vader van Théo van Rijsselberghe eveneens een
bouw-meester was, en van meer-nederige afkomst. Wat, eveneens waarschijnlijk,
bij dezen impressionist-vol-stylistische-strengheid, behalve de gevoeligheid van het
netvlies, van overwegend belang is geweest. En zoo kom ik op mijn onderwerp
terug.
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- Al weet ik van Théo van Rijsselberghe's levensomstandigheden weinig of niets
(verwacht hier dus geene biographie!): ik vermag ze mij vóor te stellen met
waarachtigheid, op gronden die me kans geven, in mijne voorstelling eene
waarschijnlijkheid te benaderen die er beter misschien de physionomie van
weêrgeeft, dan mogelijk-strijdige werkelijkheden.
In den, nogal goren, stads-wijk, die leidt naar een nijverige en brutaal-bralle
werkmans-buurt van nauwe steegjes en walmende huisjes, waar zwarte fabrieken
hunne omfloerste venster-oogen en den roet-bos der hooge schouwen boven heffen,
- ik zelf werd in dien wijk groot gebracht -; in eene straat, hoofdzakelijk van
geniepig-behoeftige burgertjes bewoond en vuile winkeliertjes, maar waar 's
Zondaags de groote poort van een societeit-voor-geringe-lieden ten dans noodende
of hart-smeltende koper-muziek uitgalmde: een huis, het grootste der straat, met
breede, steeds opene inrijdeur, waarin, stevig, de gestalte van een gebrilden
grijsaard, die boven den grauwen baard, met zékerheid zijne pijp rookt. Het is
bouw-meester Van Rijsselberghe, de vader. Achter hem aan, de wijdte van een
binnenplein, vol steenen, pleister, karreelen. Holleblokken kloppen de bol-hoofdige
keien. Metsers-figuren treden aan en buiten, tikken aan wit-bestuifde pet. In de
kamers, links, raadt men de nauwgezetheid van teekenende architecten. Daar zitten
ook wel de zonen op kantoor, die talrijk zijn. Want allen kozen zij zich een bezigheid,
den stiel des vaders aanverwant.
De, allicht weêrbarstige, werkzaamheid van Théo's dag heeft plaats tusschen de
rustige nijverheid dezer
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muren. 's Avonds moet hij naar teekenschool. Een smalle straat, vlak over het
oudershuis, en waarin prikt het licht van een verdacht huis, genoemd ‘Het Farootje’,
brengt hem op Achter-leie. Hij over-ziet deze, van aan de Minnemeersch-brug, waar
hooge kaars-populieren den donkeren hemel inrechten, tot aan de Krommenwalbrug
ingebogen. Hij wandelt langs een ijzer-blinkende leuning en water-trappen die
geniepig nooden naar het zwarte klotsen daar-beneên te treden. Op de kaden
walmen stoffig balen vodden, stinken vaten haring en petroleum-tanks. Schaarsch
lantaren-licht toont spokerige gestalten gebogen bezig aan 't lossen of laden van
een binnenvaart-stoomschip, waarin schor-heldhaftig geroepen en gevloekt wordt...
Deze weg leidt ter teeken-Academie. Zij heeft galmende gangen. De klas van het
Levend Model is een paters-cel, want ook dít gebouw is een oud klooster. De
Gentsche jeugd haalt er, sedert geslachten, grappen uit, die Homerisch en
onkieskeurig zijn. Een kachel gloeit er versmachtend. Het gas zingt als een zwerm
nijdige muggen...
's Avonds, en weêr naar huis. 't Acht-uren-lof klept krijschend uit alle kerke-torens,
als om hulp. Daar blokt voor u, massief, gezet en dreigend, het Graven-kasteel,
thans gerestaureerd, tóen nog beplakt met honderd kleine huizekens, bekroond
met een reuzendak, vrij nog alleen aan de ingang-torens, die staan als twee
oneindige beenen waaraan ontbreken een romp en een hoofd, verloren, zou men
denken, daarboven, in mist en in roet. Daaronder, de inkt-steegjes van het Paters-hol.
En verder, aldoor het rijzen maar, toren aan toren, van kerk aan kerk, ongezien den
loggen hemel in, waar, om
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nood, kleppen de klokken, en als een brallen dronkenman rameit de ijzeren rammel
van het Belfort...
In zulke atmospheer - ik gaf er u van opzettelijkversterkte kwint-essens, - in deze
omgeving van vreeswekkende strengheid, waar een masker van goedmoedigheid
niet dekt dan toezicht over zich-zelf en over anderen, en waarvan het, soms plots
uitspattende, reuzen-joviale niets is dan onweerstaanbare, maar weêr gauw
gedempte opstand; in zulk een wereld leeren de jaren en de noodwendigheid u
tucht, moed en geduld. Ge wordt er taai en tevens hard; gij blijft open-hartig, maar
gij wordt voorzichtig; gij ziet groot, maar gij wordt - ik spreek hier weêr meer bepaald
van den kunstenaar, - gij wordt kieskeurig in, gij houdt kontrool over de
uitvoerings-bestanddeelen van het beeld dat ge ziet.
Gij ziet groot. Want Gent is constructief en monumentaal, en de Gentsche geest
is constructief en monumentaal. De kanten lievigheid van gevelkens langs
zwaan-bevaren grachtjes vervult Brugge met mijmerziekte, fijn-geestigheid en
zachten weemoed. Het ruwbonkige van de Gentsche gebouwen - de architectuur
blijft er romaansch, - kan u vervullen met angstigen eerbied, u verpletten tusschen
deze platte en ónvercierde muren: te dieper haalt gij adem, want te moeilijker. Stad
eener groezelige ontzetting eerst, leert ze u de mannen-deugden die ervan bevrijden.
Zij leert zichzelf zien en beoordeelen zonder omwegen. Zij weert het sentimenteele,
maar leidt óp voor het moeilijke sentiment. Het sentimenteele krijgt er de, ruwe of
schuchtere, maar echte plastiek van het eigen gemoed. Geen lievige gevoelerigheid
hier, maar Het Gevoel, dat, op-
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gedolven uit strenge diepte, te echter is en te edeler.
Ja, Gent is een school bij uitstek voor 't aankweeken van Levens-stijl. Is het - wijl
Brugge was een stad van ijverig geld, van blijden koophandel, van luchtigen adel
en verfijnden hof-kring, - omdat Gent de afgetrokken-zwijgende contemplatie omsloot
van vele kloosters, en de harde nijverheid van taciturne werkers? Hoe 't weze: men
laat er zijn geest niet gaan op gemakkelijk spel, en drijven, doelloos, over den vijver
eener liefelijke fantazij. Men bouwt er aan zijn gemoed gelijk de stroeve en
achterdochtige poorters bouwden aan Hallen en Gilde-huizen. Men wordt er, in éen
woord, Wijs.
Men krijgt er ook, van lieverlede, Vorm-stijl, vermits ook hij is gelegen in kontrool,
binnen, - wij zagen 't - elks physiologische grenzen, weliswaar naar elks sensoriëele
wezenlijkheid; maar met angstvallig toezicht erop.
Want zal deze sensoriëele wezenlijkheid niet, natuurlijkerwijze, zooniet gewijzigd,
dan toch beteugeld worden binnen een architectonischen, binnen een constructieven
tucht? Bij hem vooral dan die, als George Minne, als Théo van Rijsselberghe, voor
zijne ziel als voor zijne hersenen eene bouwkundige opleiding heeft gehad.
Het bevestigde zich bij Minne van aanvang af haast. Van Rijsselberghe zou eerst
zoeken de Bevrijding uit de omsluitende werkelijkheid. Hij moest den vormingsweg
gaan van haast elk Gentsch kunstenaar. - De Bevrijding vond hij in zijn
Impressionisme, lang vóor die bevrijding kwam in heel de Vlaamsche schilderswereld;
lang vóor ze bereikte het volk
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Veel langer in Frankrijk, heeft sedert haast dertig jaren - sedert den kring der ‘XX’,
die, nu zeventien jaar geleden, tien jaar lang al den kring der ‘Libre Esthétique’
vooraf ging, - het Impressionistische Luminisme in België, en meer bepaald in
Vlaanderen, een schuchter wortelken geschoten, dat sterker en sterker werd, en
binnen dien tijd wies tot een machtigen boom. - Ik spreek met opzet van:
impressionistisch luminisme. Want ten onzent is het steeds - en het spreekt ter eere
van onzen levens-stijl - minder om onmiddellijke natuur-impressie, dan om hare
gerijpte uiting in licht, in atmospheer, in ruimte, in kleur-schakeering te doen geweest.
De grootste onder de onzen hebben nooit nagelaten, zelfs de minste hunner schetsen
te ‘situëeren’, samen te stellen, evenwichtig te componeeren. Zelf heb ik dikwijls
Claus aan den trok gezien, mediteerend en zoekend. Bemerk mij den
haast-klassieken opzet van Heymans' ‘Lente’ in het Brusselsch museum, en, terzelfde
zaal, de schrandere vlakte-voorstelling in Rijsselberghe's ‘Strand-wandeling’. Wie
trouwens dezen laatste volgden door de tentoonstellingen der ‘Libre Esthétique’
heen, weten hoe angstvallig hij, op een teekening voor vergrooting bestemd, naar
't gezichtsmiddenpunt zoekt, naar de juiste plaats in de ruimte, naar het
bewegings-moment op het doek-vlak (want beweging, drastische plastiek, is éen
der hoogste criteria in impressionistische kunst), dat het gebaar van zijn model, de
licht- en kleur-visie er omheen, het gevoel van den schilder bereiken zullen, en hoe
hij aarzelt vóor de vast-stelling. Onze impressionistische meesters van vroeger, en trouwens evengoed de groote kunste-
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naars die Manet en Monet, Degas en Renoir, Sisley en Pissaro heeten, om ons tot
de inleiders van het Fransche impressionisme te bepalen, maar oneindig minder
b.v., een Cross of een Luce, - onze meesters gaan nooit op eerste impressie los,
zonder, voorafgaand of gelijktijdig, gevoelig en zelfs geestelijk te schiften. Zij weten
- en hierin is Théo van Rijsselberghe hun allen de baas - een schilderij te
equilibreeren. Wemelt het licht, het impliceert niet dat het schilderij moet rammelen.
Hun impressionisme is dus niet in het opzetten van hun werk, het is niet ‘intrinsèque’:
het ligt alleen in de uitvoering, in het enveloppeeren van een, soms zeer gekozen,
zeer opzettelijk onderwerp; het is in het licht, meer zelfs dan in de belichting, - het
is in de kleur te zoeken. Het is ón-rhethorikaal en rechtstreeks-humaan in dezen
zin, dat aan de kleur geene overdrachtelijke, geen gefingeerde, geene conventioneele
beteekenis, maar hare echte, eigene beteekenis, bepaald door licht en lucht, en
omgeving en onderlinge verhouding, gegeven wordt. De bedoeling is dus (en willen
wij zaakkundig oordeelen, dan moeten wij ons op dit stand-punt plaatsen,): de
emotie, door het schilderij te wekken, uit te laten gaan van de atmospherisch-juiste
kleur-weêrgave.
Dit te hebben begrepen - naast gelijkstrevende makkers - was, voor Théo van
Rijsselberghe, de gezochte, noodzakelijke Bevrijding uit het Gentsche zwart. Waar
hij echter, lengerhande, en beter en beter - wen misschien juist het
zuiverst-Gentsch?: oordeel naar 't vóorgaande! - die makkers ging overtreffen: in
zijn zin voor constructie... Ik wil hier geen schilderijen ver-
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tellen: het helpt tot zoo weinig voor wie ze niet ziet! Maar mocht gij ze ooit
beschouwen, dan weet gij hoe evenwichtig-gevoelig de portretten zijn (ik heb
geweend vóor 't beeld van 't Meisje onder den Stroo-hoed), en hoe
evenwichtig-constructief elk landschap. Claude Lorrain zelf ging niet verder; nog de
weemoedigste primitief... Maar ik zwijg: oordeelt zelf, na 't hiergelezene, gij die het
werk kent, en zegt of Théo van Rijsselberghe de Vrijheid niet alleen verwón, maar
wist te betéugelen, levens-stijl aan vorm-stijl parend...
- Wat nu, van zulke overwinning, het nut is voor den volke? (want, niet-waar? hoe
individuëel en afgetrokken ook, het bereikt willens nillens een publiek, het kunst-werk,
wat de kunstenaar ook bedoele en aan welken aandrang hij ook gehoorzame; en
dáarom mag de vraag wel worden gesteld). Welke de verhouding, beter gezeid,
van een overwonnen publiek is tot den ón-toegevenden schilder? Laat ik hier
1)
herhalen, wat ik elders en vroeger zei :
‘Dat men over deze heerschappij van licht en klaarte niet klage: dit teeken van
blijde gezondheid, - waar ze niet ál te overdreven is: gezichts-hypertrophie is ook
een ziekte, - komt ook den toeschouwer ten goede, die rechtstreekscher en meer
onbevangen de natuur leert te zien, en zichzelf aldus rijker maakt. Het vreezen der
conventie - al dreigt deze ook al bij onmachtige,

1)

In een opstelletje van het Vlaamsen tijdschrift ‘Nieuw-Leven’.
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1)

zeer talrijke, volgelingen van, b.v., Claus , - het streven bij de schilders naar
persoonlijke visie dwingt het publiek tot zelf-analyse, tot kritiek zijner eigen indrukken.
De massa, die doorgaans geen voorstelling heeft, dan dat de hemel blauw of grijs,
de grond bruin, het gras onvermijdelijk groen zijn, in de vlakst-mogelijke kleuren en
met de geringste afwijking, leert hieruit eigen voelen, voorbijgaande impressies,
vluchtige beelden op te diepen en te behouden; zij maakt er haar net-vlies aan
gewoon, beter te zien en 't geziene beter te bewaren; zij is bereid tot fijnere
gewaar-wording en aldus tot meer genot ervan. Ja, het impressionisme is, beter
dan het meer-rustige, meer-abstracte doorslag-landschap-schilderen van vóor een
goede twintig jaar, een school voor smaak-loutering en kunst-zin bij het volk, en van
diepere vreugde om natuur en om leven. Schijnt het ook niet verder dan tot
oppervlakkig genieten te leiden: “de herinnering aan een ding is beter dan het ding”;
hetgeen hier zeggen wil: de herinnering aan een schoon zonne-schilderij kan rijker
maken het gemoeds-voordeel dat men heeft aan een gelukkigen namiddag of aan
een frissche morgen-wandeling...’
- Is het nu 't eenige, wat men van een kunst-richting eischen mag of te verwachten
heeft? Ligt hare ethische reden van bestaan, hare moreele beteekenis alleen dáarin,
dat ze haar voorop-gestelde doel met voorop-gestelde middelen bereikt, den volke
toespreken kan met de

1)

Hier voeg ik bij: zooals elk nieuw en sterk dichters-geluid tot eene nieuwe rhethoriek aanleiding
geeft.
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zekerheid begrepen te zullen worden en gewaardeerd, en niet geheel nutteloos?
De schoonste kasteelen, op schuivend zand gebouwd, schuinen onvermijdelijk
onder de winden, en slechts vaste fundamenten zijn waarborg voor eene verzekerde
eeuwigheid.
Hetgeen me brengt tot een derde punt dezer beschouwing over de schilderkundige
uitings-wijze, door Théo van Rijsselberghe verkozen tot bereiken van zijn
schoonheids-ideaal.
- Ik ken geens-zins aan de Impressionisten, aan de meest revolutionnaire onder
dezen, het monopolium der kunst-emotie van dezen tijd toe, beschouwd met een
toekomstig oog. Beter gezeid: ik geloof geens-zins dat de toekomst in de circa twintig
jaren van ons stap voor stap overwinnend impressionisme - de aanvangs-overdrijving
sluit ik uit, - het eenige Teeken der Schoonheid, bij alle verdere uitsluiting, lezen
zal. Integendeel. En deze meening staaf ik op het feit, dat vooral zúlke werken voor
toekomstige tijden leven blijven die, hoe ook moge wezen hunne uitvoering, en naar
welk procédé, rusten op gevoels-bezonkenheid meer dan op het onmiddellijke, op
de spontaneïteit van eene gewaarwording.
Zeker en vast: ik hou van frischheid, zoo naar visie als naar uitvoering. Ik word,
in het leven, gaarne verrast door 't plotseling zien van een mooi meisje, en het kan
me heel diep roeren. (Al word ik oud). Maar wat ik lees in de diepe treurnis van
vrouwen-oogen blijft me doorgaans langer bij, en den ernst van een grijsaard lokt
me meer aan, dan de luchtige geestigheid van dezen flierefluiter. Spreek niet van
persoonlijken smaak, van
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een smaak die mij eigen zou zijn: want het ware u verbergen aan u-zelf, zoo ge
anders mocht meenen. En lust ge als dagelijkschen kost zulke zwaar-tilligheden
niet, geloof me: daarop is het, dat gij het langst zult teren.
Begrijp me niet verkeerd; verplaats vooral deze gustatieve beschouwing niet als
onmiddellijk vergelijkend op, acht ze niet in-der-daad gelijkaardig met den grond,
waar ik een optisch-esthetisch oordeel op bouw. Ik verlang zeker geen ‘zware’
onderwerpen, noch ‘doorwrochte’ uitvoering. Ik wil nóch ‘diep-aangedaan’ wezen,
nóch - God beware mij! - tot ernstig overdenken worden vermaand of in stichtende
voorbeelden onderricht. Maar: ik wil merken of de schilder zijn werk doorvoeld heeft,
en dat doorvoelde heeft uitgedrukt. Elke kunstenaar ondergaat, gevoelt schoonheid
op andere wijze. Boven de algemeene aisthesis is daarenboven de afzonderlijke
aisthesis van den drasticus en van den plasticus; meer bepaald nog: van den
schilder, den beeld-houwer, den bouw-meester eener-zijds, van den dichter, den
musicus, den danser anderer-zijds. Architecten ken ik, die verveling ondergaan bij
de Negende Symphonie; en welke toon-dichter gevoelde zich genoopt, muziekaal
geest-drift te uiten voor de Propyleeën? Waarbij komen gebrek aan algemeene
ontwikkeling en persoonlijken aanleg... - Een schilder ondergaat nu zeer bepaald
een eigen schoonheids-gevoel; het bevangt hem; hij trilt er onder. Maar dát juist wil
ik, dát eisch ik: dat de schilder me toone, me op mijne beurt late voelen, hoe hij
bevangen is geweest van zijn onderwerp (een portret, een boom, dit pulletje of deze
bloem: om het even!), dat hij er geheel van doortrild
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is geweest, en dat - het voornaamste! - het eerste enthousiasme er om gezuiverd
is geworden in den filter van zijn gemoed; dat het - hetgeen de frischheid geenszins
uitsluit, - in den letterlijken zin van het woord, ‘bezonken’ is... En dit is dan ook,
geloof me, het criterium, buiten alle bekommering van ‘school’, ‘manier’ of ‘procédé’,
der eeuwigheid: per slot van rekening het eenige wat ons aangaat, ons,
kunstenaars...
Niet zoolang, en met dit wel-gevallen, ware ik bij zulke algemeenheden stil blijven
staan, kwam er niet zuiver uit, en hoog, de gestalte van Théo van Rijsselberghe.
Want, minst-toegevende onder de Vlaamsche néo-impressionisten, schijnt me het
heerlijkst zijn beeld in het keur-museum dier eeuwigheid te staan.
De Vlaamsche impressionisten, ook dezen die pointilleeren, zijn, zoolang ze in
hun eigen land bleven, nooit zoo heel ‘Prinzipienfest’ geweest. Wij leven in een land
van toon meer dan van kleur. De blonde wazigheid onzer zomer-atmospheer, en
zelfs het scherpe van sommige winterluchten - hoofd-motieven voor een ‘plein-airiste’,
- laten, juistheids-halve, niets dan schakeeringen toe. Het beginsel der
kleur-verdeeling werd derhalve bij ons nooit stiptelijk gevolgd. En wetenschappelijke
toepassing ervan was trouwens van de hard-leersche naïefheid onzer schilders niet
te verwachten. Alleen Théo van Rijsselberghe, deels omdat hij ruimer en opener
luchten zocht, deels en voornamelijk allicht uit Gentsche koppigheid, gaf nooit en
nimmer toe; en ik ken geen schilderijen die meer schoolsch, en tevens vrijer zijn
dan zijn naakt-studies. Het lilt en rilt, het
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is levend en bloed-doorstroomd, dat vleesch; het is, buiten alle verf om, het
ademende leven. En nochtans: nergens werden de school-principes dichter
toegepast.
Maar nochtans ook: hoe wordt dit werk, voor wie het onbevangen beschouwen
kan en durft, hoe wordt het grootsch van deze gewikte bezonkenheid, die Levens-stijl
is, binnen de lijnen van Vorm-stijl. Hoe wordt deze kunst, buiten en naast het
wisselvallige (hoe angstig ook gevolgd) van kleur, toon en tint, gesublimiseerde
werkelijkheid, door de intense en doorproefde innerlijkheid, door de bewogen lijn,
door de menschelijkheid, voor ieder voelbaar, van ieder gevoeligen gevoeld, dezer
doeken, dezer portretten vooral...
Maar ik herhaal: beschrijven kan noch wil ik: Théo van Rijsselberghe is het waard,
dat men hem van uit het hoogere vlak der algemeenheid beschouwe. Wordt het u
trouwens gegeven, illustratieve voorbeelden, - schilderijen of teekeningen, - te zien,
herinner u dan deze beweringen, en zeg u-zelven of ik ongelijk had, hier te spreken
als ik deed.
Aldus, voor mij, in 't beknopte: Théo van Rijsselberghe.
Ik denk aan den Man van het Belfort...
1910
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Emile Claus
Hij is opgestaan uit het bed als gedreven door eene onberedeneerde
noodzakelijkheid, als onder den drang van een natuurlijken plicht. Hij staat, in de
zwoelte van de slaap-zware kamer, met de huivering van een plots ontwaken, bij
een onbekend, maar zeer bewust bevel. Om hem heen wegen, nog in nachtelijke
wezenloosheid, onverschillig als het ware en strak in eene levenlooze atmospheer,
de meubelen. En daar is de verzoeking, voor de ochtend-stramme leden, van de
nóg lauwe bedde-lakens... Maar hij weet het: van uit den tuin, uit den kring der
populieren die ze scheidt, slieren weêr samen met schoone bochten, verdichten tot
dikke snoeren, liggen log en onroerbaar over de Leie de morgen-misten, gepakt om
de oever-struiken, verijlend nauw om de kruinen der boomen, ten hemel toe die,
was-geel en gesloten, vertoont nog de laatste ster als een veeg punt klaarte dat
weg-pinkt... En hij aarzelt niet meer: dáar roept hem de dag-taak: daar roept hem
de Funktie. - Hij kleedt zich aan. Hij is buiten.
Een teuge, eerst, aan de lucht. Deze is zonder wind nog, klam en dik. Zij bevangt
meer, dan zij de longen verlicht. Zij bezoekt de kelders niet der borst, doorrilt
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ze niet van de kilte die zindert aldoor tot in de toppen der vingers, tot in de spannende
kuiten. Nacht-stil, is ze nog niet aangeblazen door den adem des dags. Maar hém
hindert dit loome zwijgen niet; hij hapert niet in zijn wéten. Want blijven onaangeroerd
de gewassen: reeds kriept een vogel, tot driemaal toe, eene zelfde ochtend-vraag.
Hij stapt, over den wakken wegel, door 't lange geknars van het hek in zijn
hengsels, - een eerste gerucht door den mensch gewekt, - naar de groote baan. Hij
stapt als een lands-man, met een diepen druk van de hakken, de knieën licht
dóor-plooiend, voorover het boven-lijf en de strevende schouders, speurend van
oogen en neus... Hier zijn de misten lichter al. Saêmgedoezeld nog in de verten, en
een dichte wijle over meerschen en akkers, rafelen tot flarden de stammen der dreef
hun drijvende gedaanten. Reeds pletst wijdopen de dauw uit het gebladert, dat wast,
in een malvige ijlte, door dunner-gewordene, floers-blauwende, geelberezene lucht.
Stralen nog aan de sprieten gras de droppelen dauw niet gelijk zeven-kleurige
diamanten, reeds stijgt de neersche geur der ontwaakte sloot-planten aan den
weg-rand. En dieper ontsluiten zich de longen.
Blind en toe zijn de gevels der huizen, om wier logbewegenloos dak weegt nog
de kappe van smoor. Het zijn kroegen en huizen van kleine lieden. Maar in de
hofsteden is de dag ontwaakt met de hanen. De deuren staan open op paarse
donkerte. Dóor het doorschijnende waas der opalige doomen, die van melkige
glanzen omdoezelt het duistere loover en de massieve kleur der gebouwen, blauwen
gaat in den damp van den gistenden
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mest-hoop, en weêr samen-pakt, grauwer en dikker, dáar waar men raadt de nadere
Leie, waggelt bleek een drie-hoek van eenden; snelt de gestalte, vlug en dof-grijs,
van een meid met geruchtige akers; wipt plots de verrassing van een zeer zwarten
merel. Zacht beurelen de koeien in den gesloten stal. Een hamerken klinkt als een
gebarsten bel op een zeisen.
Nu is - men weet niet op welk oogenblik, - 't gezwets en gekwetter ontwaakt, fel
als een gevecht, van de kleine vogelen. Het is een scherp gesnater, geen zang nog.
Het is of de aangekondigde dag ze had overrompeld. Een streuveling van
verschrikten klank die uitschiet soms in geschetter, zwijgt soms opeens in
verwachting, herneemt dan, verwoed, op éen schrille stem. De takken bewegen
ervan. Soms ontruischt het gebladert een uitwaaiëring van reppende vlerken. En
dan wordt alles plots zeer stille weêr...
De Man, die in 't eerste ochtend-uur uitging, is thans niet alléen meer op de baan.
Loom, met een stap voor heel hun leven, een stap als den tijd-meter van hun leven,
gaan hem arbeiders voorbij, groeten gelijk ze een vriend groeten, en zeggen een
wijs woord over den komenden dag. Het is oogst-tijd. Als zij voorbij zijn, vervaagt
hunne gedaante weêr gauw in den nevel. Maar hoog op hun schouder flitst, bij
scheuten koud licht, nu en dan het alaam waarmede zij het graan gaan pikken. Over
de gracht, die den weg begrenst, liggen hier en daar ten kante 't gevouwen vest,
de blikken pulle, de eet-zak, het aanbeeldje, de kleine hamer, de steenen pijp en
de pet: dáar zijn ze, in 't diepe koren, aan 't werk al. En zinder-zingend zoeven
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de zeisen door de aren, waarvan bij garven vallen de wegende trossen graan uit
den smoor die ze nog houdt omwikkeld. Want nog is hij dik over de akkers, vanwege
het water.
Want het water der Leie buigt in hier, naar den weg toe. Achter een rote
knot-wilgen en een zompig punt-meeschje neigt het naar de kasseide; en de mist,
die, verijld en verwaasd in de hoeven waar ontwaakten menschen en dieren, volgt
in een sluier-bocht de trage strooming, volgt de strooming op gelijk-gehoudene
hoogte, zoodat men zeer goed het tin-kleurige water ziet, berimpeld nauwelijks,
tusschen de lemmeren van het oever-lisch waar reepen smoor aan haperen, bij den
naakten, natten voet der zwarte wilgen. Maar beter ziet men, tusschen het doffe,
stoffige zilver van het smalle geblaêrt, dat ritselt nu en dan onder een ongevoelden
adem, en breeder: de Hemel. Daar aan de over-Leische weiden geen boomen de
nevelen doorwoelen, scheiden, scheuren, tot pluis doorwarren hun watten, is vlakker
de lucht en klaarder over hunne gepakte deken. Zij is geel, de lucht, als stil-glanzend
ivoor, blauwend naar 't Westen en als nachtelijk nog, rozig reeds en teeder safranig
in 't Oosten. Zij welft niet naar een zenith: zij is effen en egaal, en een gespannen
gordijn, mat en glansloos als linnen. Zij is onroerend; zij rust; maar zij wácht. En bij
zulke lucht is men niet verwonderd dat, zeer dichtbij maar ongezien, een wielewaal,
zuiver en zoet, zijn ‘pipapiliauw’ zingt als eene uitnoodiging; natuurlijke verciering
als 't ware, van dezen eersten hemel: deze eerste zang...
Eenige stappen verder, en de Man verlaat de groote
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baan voor een linkere zij-weg. Mede verlaat hij het dorp, dat Astene heet, en is te
Deurle. Door de aarde die mul is en zacht en lichtelijk vochtig over een dunne
oppervlakte, gaat hij een slapende straat door waar rinkinkt alleen, in heldere bonzen
klank, de smidse. Hij nadert de donkerte der boschjes en 't wemelend rechtóp rijzen
der schubbige lorke-stammen. Een zware, koppige hars-geur, klam en dik, slaat
zijn kleêren aan en zijn gelaat, zinkt lomp en kil in zijn borst. Hij loopt langs het
smalle pad, tusschen het brokkelige talud aan beide zijde, waar uit het rood-gele
zand de kronkelende wortelen kruipen en zoeken, beplakt met grijs korstmos,
tusschen het ronde hol der konijnen-pijpen. Een gaai scheurt de stilte met gekrijsch.
Een roefeling van vleugels doet ritselen de hooge, stugge kruinen, en lam bewegen
haar hulsel van mist. Beneden is diep-donker het mos en het dunne gras, waarboven
ontrollen de varens. Men ziet, ineens, veel padde-stoelen. Dáar huist iets als eene
doove veiligheid zonder licht of lucht.
De weg wordt smaller, en kromt. De Man komt in een dichten schemer. Tusschen
dorens en distels, heikruid en genst, onder den lagen bogen der hazelaars en 't
roode gebladert van eike- en beukeloten, klimt hij het duister door, het wegelken
langs dat, hooger steeds, zijn ronde reis beschrijft. En plots staat hij, zonder overgang
haast, uit den nacht van het warrigdichte kreupel-hout, in den open hemel, boven
op den molen-heuvel.
Hij weet, ineens, dat iets gebeuren gaat. Hij ziet naar beneden. Onder hem en
het dellend vlak dat ruig is van borstelige kruiden en donkerder wordt naar het
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uit het mistige plein naar hem stijgt, ligt, als een visioen, in visioenen-wazigheid, het
nog niet gewekte dorp, gestrooid over de oneindelijkheid der weiden als het laag
gebloei, in dof-tanige kleuren, van onroerende planten op een dampig vijver-vlak
vol eende-kroos. Hierboven echter is eene vrijheid wakker geworden, in een lucht
die al gezuiverd is. Aan zijne rechter-hand priemt, paars-bruin en stevig-vierkant,
de kerk haar spitsen toren den nevel door, en boven-aan de spille gaat al glanzen
de weêr-haan. Lager in de klampe smooren is het de boom-gaard van de pastorie
die de over-sluierde domen, in zachte schijning, zijner schoon-ronde ooft-boomen
toont. En van daar uit de grillige reke der nog mist-bleeke daken van de dorps-straat,
waar de gevelkens en duisterer deurkens, waar de weg-steenen hangen nog,
bewegenloos, in de doezeling van den morgenschemer...
Erover heen zijn het de weiden. Gelijk een oneindige zee van opaal, waar groenige
schijnen als de woeling van diepere stroomingen vermoeden doen, liggen ze zonder
roering in minder-dichter dampen. Niets scheidt ze van den wit-ondoorschijnenden
hemel, waar steeds nog aarzelt het licht, dan, heel ver, eene
lengerhand-zichtbaar-wordende lijn van boschjes, een hooge laan, een park om
een kasteel: een lange, blauwende golf-lijn. Zij versmelten, de weiden, met den
hemel haast; zij vormen er als een groote, welvende peerlemoeren schaal meê die,
blanker omhoog, in diepere toonen naar onder neigt en strekt... Maar ongezien-traag,
en verrassend plots als een verschijning, is, over-groot zilver-stuk, een witte
zonne-schijf het dun-doomige hemel-vlak door-
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schijnen komen. Dieper wordt nu het paars der daken. De Man ziet opzij: de ribben
van den kerk-toren, het kerke-dak, 't hooge ogief der vensters gingen al hardlijnig
staan. Er komt een roering in de zee der weiden. De smooren in de lage straat gaan
aan het deinen en rijzen, samen-geslagen op hoogte der vensterrichels. Van op zijn
heuvel, waar thans het grillig gewarrel van braamstruiken en peerde-zurkel,
bere-klauw en brem in duidelijker teekening meer en meer klaart op een grond van
fellere verwe, kan hij aldus, de Man, onder de hangende slierten der thans rafelende
nevelen, de straat-steenen tellen. Duidelijk worden bijzonderheden, aan koperen
deurappels, blinkend bemerkbaar. De mist, niet verdwenen, gaat traagzaam in
reepen te niet...
Tot plots een eerste zonne-straal in éen striem het vlak der weiden dweersch
door-schiet en door-scheurt, de mistige schemer scheidt, en als een fonkelende
spiegel van gélend metaal de Leie ontdekt, blauw van uit een krommende verte
naar den fellen blank van den dichten bocht waar het veer is, tot waar ze heen-neigt,
tusschen de boomen, naar Leerne-brug toe: ader der streek, wakker slaande ader
die, na den nacht-dood en den dommel van vóor 't ontwaken, haar weêr met
kalmblijden ijver als met rustig-werkzaam bloed zal doorvloeien. En het wordt een
verrukking, wanneer dieper en dieper het melkig opaal verkeert als thans in
doorschijnend smaragd; draalt hier nog en daar in beril-kleur; maar zuigt de eerste,
neersche zon; verzadigt van zon zijn aarzelende dampen-draling; laat smeltend
verwazen ze in zon en bezijpen van duizendvoudige tinteling de hooge pluimen van
't gras, de bloemen, de scheden,
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de platte bladeren, de schermen van de oever-gewassen, en de verschieten kleedt
met eene soms-flitsende paarsheid. En daar zijn éen voor éen, heffend de loome
hoofden, de koeien in te zien geworden, kauwend in 't ijle hun kwijlende mond, diep
aêmend het log-liggende lijf onder den dekkenden baal-zak, - de koeien, éen voor
éen, als reusachtige bloeisels...
En ook het dorp gaat aan 't leven. Geniepig kucht het gebarsten deur-schelletje
van 's kosters winkeliersgedoetje. Hij treedt buiten; zet, huiverend uit
ochtendgewoonte, zijn schouders hoog en zijn kraag recht. En zie, daar klinkt in
den Man zijn ooren, zingt hol in zijn hoofd als een zeer vreugdig geluk, de
trillendgewekte klok, na een eerste zindering rond aan het bonzen. 't Is ochtend nu,
voor ieder. En thans komt ook beweging. Een gele hond doet luchtig en zonder
haast zijn morgen-wandelingetje. Nu zijn het de zwarte mantels der kwezelkens
voor de eerste mis. En ook meneer de pastor komt buiten...
Maar de Man, hij, kijkt naar de weiden en hunne zuiverheid. Onzeglijk-vlug is de
orbe der zon door het dunne blank-matte hemel-stramien gedrongen; zienlijk haast
en met de oogen te volgen, rijst ze, rijper, voller, gezwollen van licht; zaait weemlende
bollen over 't gewasschen azuur waar 't schemer-rag verijlde; schiet geen eenzame
stralen meer, schiet geen bondelen licht meer op velden van schaduw, maar is de
opene deur van het licht, laat vloeien het jeugdige licht over 't diepe groen, laat
kabbelen het licht over de ochtend-huiverige Leie. Zij schettert nog niet; zij orgelt
niet als ten vroom-stillen middag: zij toont het rozig gelaat
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der ontwaking, het argeloos-lachend gelaat van het eerste dag-uur. En van háar
lachen de weiden.
Van alle nacht-misten gekeerd, blinkt thans dezer veiheid, malsch en diep, met
de egale glanzing van effen glazuur. Zacht der Leie ontglooid, schuiven ze rechte
de verten tegen, oneindig ver naar de verschieten, zonder één deining des gronds,
in de open-geteekenden schoot der rivier die ze cierlijk omcirkelt in zilver. Edel
bestikt met teedere kruiden, dáar waar haar rand naar de wateren neigt, bieden ze
't oog, in haar diepere reis, nog de glijding alleen van haar glanzende vlakte, bevlekt
met het luie vee. Gedrenkt zijn ze van neerschheid, van zoele vochtigheid; en waar
ze de ronde lijn der horizonnen genaken, ontstoomt ze een nieuwe damp, schooner
dan chalcedonen. Zoo dijzen ze diep en ver naar de verschieten; beschoten, hier
en daar, door een lorke-boschje dat de beminnelijke geheimen houdt van zijn
ondoordringbare dichtheid; doorsneden door een plots-gestaakte laan van volle
kruinen; bericheld door de flitsen van parallele slooten die loopen samen in een
ongezien midden-punt; tot waar ze naderen de innige bewogenheid van een park,
van hooge en lagere boomen die donker zijn, duister groen en paars in de wazige
wijle van malve verdoezeling die ze oversluiert, waar middenin rijst, de laagte der
muren in smooren maar fijn geteekend daar boven hun vensters, de rozige ontwaking
van het Kasteel... Zoo strekken, oneindig, de nobele weiden onder het oog van den
Man, en haar maagdelijkheid beweegt hem als ware hij zelve maagd. En hier rust
hij, en staart, hier hoog op zijn heuvel. En het gewekte geronk, viervoudig, der
molen-wieken,
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noch de wijze bevelen des mulders storen in hem de edenische geneuchten die de
onschuldig-schoone ochtend verbeeldt in zijn droomend bewust-zijn...
Forscher echter rijzen de uren. Een fellere zon veegt de einders zuiver. De dag
staat overeind in zijn volle sterkte, in zijne vaste, zékere rusting. De dag is
werkdadig... De Man staakt nu zijn gepeins. Hij staat op, daalt de kets-baan af langs
waar de paarden het graan aandragen en wegvoeren het meel. Thans wandelt hij
tusschen korenvelden.
Gebogen over de omriemde leest en den ingedeukten buik; scherrelings en wijd
de verstandige stap; laag aan de hangende armen de gezwollen, aêr-zware handen
waar bewegen de greep van den haak en de slag van de pikke, gaan dáar de
noest-arbeidende mannen, nijdig als een roode kogel het hoofd vóor het boven-lijf
uít dat beukt door de zwoelte der aren heen, welke liggen, log van de eigen
graan-zwaarte, de zomer-hitte en de slagende onweders. Bereisd van blanke
glanzen, die schaduwen in de aanrollende en deizende deining en onder een hemel
die gloeien gaat en wolken vergadert, verzinkt de kleur hunner onrustige oppervlakte
naar 't al maar diepere zee-groen toe van 't aaneen-gelegerde stroo, waaraan wast
de tengere groei der malvig-schoone vitse en vlekt de neerschte der grassen. Een
laatste papaver schatert. Er kwettert, verschrikt, een nest van patrijzen. En de
mannen gaan in koppige reke, de lompe klompen brekend de stoppels, stralend de
voor-armen van bleek vleesch, de donkere kop blinkend en druipend van zweet.
Soms recht een gestalte de naakte, gebronsde borst, blinkend alboven als een
dubbel rondas, hollend
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duister den buik toe alonder. Een geute kille koffie stilt den dorst. En dan breekt
weêr de gestalte in twee, en zindert de zeis... De stilte wordt bangend-oneindig,
waar zoeft de slag van het nijvere alaam als 't gezwoeg van een angstigen adem.
En gaat een geklingel zingen van 't zet-hamerken op 't lemmer der pikke, dan is het
als het geklep van een onbeholpen noodklokje.
Want daarboven gaêren, den middag toe, dreigende donder-torens. Op de
log-puilende buiken der onderste, lood-blauwe wolken, heft een klaardere massa,
beglansd van gestarde klaarte, steigt ten top een dubbele heuveling van kimmen
die klaar nog zijn als sneeuw in de zon. Maar zij tassen zich, lengerhande, als natte
wol; nieuwe wolk-bollen gaan wegen op de eerste; er komt gebots dat deuken duwt
in den vorm-slappen, deeg-gelijken boel. De lucht dreigt als een muur te worden
van gestapelde balen katoen. Maar de druk scheidt weer de menigte der fletse
wolk-rompen; nieuwe en hellere ballen damp kruipen ten top en stichten nieuwe
torens. En het gaat zóo vlug of zóo traag, dat men niet ziet hóe het gaat... Daarachter
is, in de reten, de lucht zóo blauw, dat men het nooit hadde gedacht. En de kalmte
is onverbiddelijk.
Nu zijn de wegels tusschen het koren mul en heet als het schelpen-stof van
zomersche zee-duinen. Eenhitte golft áan en toe uit de granen. Het is of een nieuwe
dracht van stuif-meel draalt over de dikke aren en grijpt naar den adem van uw keel.
Musschen flodderen, vlerken open, in 't zand van de baan. Sommige vogelen klagen,
bij lange tusschenpoozen. Een rechte, ijle rook ontrijst het schouwken der lage
huisjes. 't Gaat middag worden, en laveie...
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Ook de Man neemt rust nu. Hij gaat tusschen de hagen, die schaduw leggen over
't schamel gebloemt der bepalende grachten, de boomgaarden scheidend van den
weg. Daar gaat hij zitten, ergens, en eet. En dan komt een warmte in zijne beenen,
een droom in zijn hoofd. Hij heeft het gevoel eener zoete bewusteloosheid. En hij
slaapt niet, maar leeft van de bewegenlooze noenstonde.
Als hij de oogen weêr open doet, en een snuivende frischheid blaast in zijn neus,
dan staat hij óp en zet zijn weg voort. Een nieuw en blijder leven heeft de rust
doorademd. Ten hemele heeft een onhoorbare wind-vleug de wolken uiteen-gewaaid,
die slieren nog alleen in vlokken van paarsende watten. De lucht is van
teeder-guldene blauwheid. Onder de kromme boomen der boom-gaarden, die, elk
op hun grassig heuvelken, een wemelenden schaduw leggen over den
wissel-kleurigen rusch, ontwaken hoofd-rechtend de knechts en de maarten. En
een geeuw doet ze weêr denken aan het zomer-werk...
De Man gaat verder; tusschen de meerschen thans en de slooten waar geurt het
vingerhoedkruid, bitter. Weêr is hij aan de Leie.
De Man is heel alleen met de Leie, en zijne kalmte met hare kalmte. Reeds is alle
wind-adem heen. Groot en eenzaam gaat hij langs stukken roodende haver, langs
den malven bloei van aardappel-velden, langs 't blinkend gewas der beeten. Zijn
stap draalt. Hij laat zijne aandacht haperen aan het bloemken der plante
ooievaars-bek, aan 't harig blad van een struikje munte, aan een gouden vlieg die
een gras-halmpje opkruipt. Hij volgt een
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haastigen tocht van mieren, tot de plotse plomp van een kikvorsch zijn warige
gedachten afleidt. Het wegelken is smal en walmt gouden zand op. De rust is zóo
groot, dat men ze eeuwig zou wanen. De vrede is zoo oneindig, dat alle wereldsche
bekommernis onmogelijk wordt, en geene werkelijkheid nog leeft dan die van
bloemtjes en van kevertjes, onbewust van hun eindelooze beteekenis. Want hier
vergaat men in sereen vergeten van duur en van ruimte. Zonder dat een zorge er
u om store, hebt gij deel in de onbeperkte en onbewogene, in de gestadige en
gewetenlooze werking der natuur. Te niet alle persoonlijkheid, gaat ge ongeweten
deelen in de groote onbesefbare Daad. Gij zijt als dit keitje, als deze zwaluw, als
deze kruipende padde, als de zon. Omdat ge alleen maar gaat langs dit wegeltje,
zonder denken aan vroeger leed of 't gewin van morgen, aan 't oefenen van uw wil
of 't voldoen van een verlangen, zijt ge geworden de spiegel der eeuwigheid en
moogt ge beleven de vredige en altijd wisselende vreugde die de bloem u geeft van
het plantje ooievaars-bek en dit goud-vliegje op een halmpje. Gij hebt de onschuld
van wie zijn plicht mag doen zonder het te weten. Gij gaat maar langs dit wegeltje
en laat waren door uw onverstarde gedachte de keerende gestalten uwer fantazie.
Gij voelt zelfs nauwelijks dat een zoete emotie u beweegt, niet meer dan ge u zelf
weet te kijken naar dezen vlinder, naar deze rijke water-lelie, naar 't rillen van dit
katte-staartje. Gij gaat maar; of, zonder reden, blijft ge staan.
De Man gaat maar, drentelend. En dan blijft hij staan. Nu voelt hij de stilte om
hem heen gebogen
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gelijk een groote brooze stolp van heel dun kristal. Ademloos-onbewogen, zou ze
trillend rillen onder het minste windje. Maar geen windje zal storen hare teedere en
grootsche, hare gevoelige en egale schoonheid. Zij welft, aan alle ronde zijden, uit
een zenith, daar de zon staat als een fonkelend rad waar niemand de geweldige
wieling van bezien noch beseffen kan. Ze is effen, de stilte, van een dichtgeweven
licht dat nauwelijks beeft; een stellig licht dat, na een uur folterend-oppermachtig te
zijn geweest, - en toen shepen de menschen, - reeds rustend wordt en mild. De
spettering is getaand van woest-schietende stralen. Zij vloeien al ineen tot een
gelere, onroerende glanzing, tot een doorschijnend waas over den blauwen hemel.
En dáarom is de stilte machtig nog, en reeds lieflijk.
De Man staat stil, en ziet naar de Leie. Lui en zonder bewegen hangt in haar
wateren de klare blankheid van hetzelfde licht. Van aan den Wester-einder, tot waar
in 't Oosten een kromming de beide boorden gaêrt, staat in de onroerende vaart,
bij wisseling der vormen en schakeering van de kleur, de inbuigende over-Leische
oever gespiegeld. Een sinuëuze lijn van blauwend-zilveren elzen-gestruik breekt
op de diepere en opene verwe van een traag-glooiende zode, ontrezen, dichterbij,
van machtige en eenzame kastanjelaars, van troppelkens zinderende berken, van
felle groepen rhododendra. Een rechte, wit-blinkende gevel rijst aan den dag op
een achter-grond van bros-roode beuken. Het gras is uitgesleten tot een wegelken,
dat uitloopt op een schuitje. Het is een nobel zomer-huis, stil en als loos van alle
leven in den rustigen namiddag... Op
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hoogeren barm draagt, verder, een boom-gaard zijne kreupele appelaars, waar, in
het loover, blank staan en mat de groeiende vruchten. Roerende koeien,
nek-gebogen, bevlekken den schaduw-berezen rusch. Een grazend paard blinkt
vurig. 't Blauw schort is heerlijk van twee vlas-blonde kinderkens, die spelen en die
onhoorbaar zijn... Daarna staan twee over-hooge Canada-populieren dicht bij het
water. En dan zijn het, in schuinte naar de Oostelijke kromming toe, van tinten die
wazend verbleeken, de stoffige groen-grijze hazelaars, de taaie oprechting der elzen
teenen, een knot-wilgje, en de spichtige uitvingering van riet.
En zulke teekening weêr-spiegelt de Leie, gebroken waar, naar 't Westen toe,
een te fellen glans der zon ze belegt met niet-weêrkaatsend zilver dat geelt, maar
in dieper schoonheid en edeler vertoon waar ze ongerept en zonder éen verroeren
verdraagt de beelden en gedaanten der boomen op 't vluchtend gewas der
oeverkruiden en achter de forschere gestalte der dichte water-planten waar deze
haar bevolken. Zacht gevout als 't ware, rijst ze aldus den anderen oever tegen,
waar de Man staat. Deze ziet de matte wittigheid der groote bladeren van de
water-lelies, die 't midden van den vloed becieren met hun melkige vleesigheid, en
waarvan hij de lange stengels wegslingeren ziet onder de schaarsdoorschijnende
vlakte. Dichter aan hem wordt blauwer het water, en, zou men zeggen, wezenlijker.
Dit is, in 't kroezig gefoefel der wakke kruiden en brokkelige aard-klompen, de woning
van nijverig-levende diertjes, van schrijverkens en vliegjes, van kikkers en
plots-bovengekomen vischjes. Hier ontwaakt ten avond de zwerm
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der zingende muggen. Zeven-kleurig tintelt het net er, tusschen gebogen grassen,
van de water-spin. Hier glibberen de zwartige slakken. Tusschen het mat-groene
eende-kroos, het spichtige pijl-kruid, het blad van plompe en plane; tusschen munte
en murik; tusschen de zweerden van 't lisch en de hooge trossen van 't
vingerhoed-kruid; tusschen de graciele stengels der katte-staarten en de rillende
ombellen der dolle-kervel, is al 't wriemelend leven gegaêrd van den namiddag.
Daarachter aan, de schoone en roerelooze Leie, en deze zachte statigheid van den
over-Leischen beemd...
En traag gaat de Man thans verder. Hij is te Sinte Martens-Laethem thans. De
Ooster-bocht der rivier voorbij, ziet hij, aan een reeds stillere lucht, die gulden taant,
gesteld in de dichtheid van boomen, achter de lage daling der daken eener hoeve,
de gestuikte toren van de Kerk, schalie-blauw op dat groen, dat ros, dat grijs: een
hul gezelligheid na de eenzelvige grootheid van het landschap. En uit de subtiele
stilte treedt de Man thans een vriendelijk menschen-gedoe tegen. De hoeve, die tot
in de Leie zakt, is levend van dienstmeiden en dieren. Er kraalt een heldere lach
los, bij hollen achter een snorkend zwijn. In het koele hol der opene keuken klept
het metalen gerei. Paarde-hoeven ketsen op de keien van den stal, waar het ‘Juto!’
klinkt, en het vloeken van een knecht. Kwakend spoedt zich de waggel-reke der
eenden uit de even-kletsende Leie naar 't ‘Goele, goele, goele!’ toe der bazinne die
't graan uitgooit en de hagelende korrels vóor de vechtende en kakelende kippen.
Er is weldoende bedrijvigheid die veer-kracht wekt in de schouderen van den
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Man. En hij is blijde als iemand die onverwacht een vriend ontmoet.
Hij gaat, - tusschen de huizen, de noodende herbergjes, 't genoeglijk gegroet der
bewoners, - den kerk-hoek om. Voorbij den grauwen kerkhof-muur, dien de vette
donder-blaêren bewonen en aan wiens voet ganzerik, kamille en malve tiert, ziet
en volgt hij éen wijle nog eene thans lichtere Leie. Tusschen de schrale, geschraagde
perelaarkens in van een boomgaardeken waar blaat aan haar staak eene geit, langs
de bleeke reuzekoolen van een smal moes-tuintje voorbij, gaat hij aan de lage hagen
van doorn, blinkende hulst, of ribbig hazel-blad, en ziet, óver het water heen en den
naar-voren geneigden boezem die 't beschrijft, aan de eindelooze weiden 't vee en
de dravende twinters... In zijn ponte, onder den schaduw van 't hellende vlierken
naast zijn huisje, zit een baardige visscher en verstelt zijn netten, die een galmenden
goeden-dag wenscht. Er is een kleine opwinding, een nieuwe trilling van leven
gekomen. Op de breedere baan - want de Man gaat thans weêr tusschen de velden
- djokken hooge wagens voorbij. Hier staat het koren al gestuikt, en 't groot-gebarend
bedrijf is áan van oppers die worden gebouwd en karren die worden geladen.
Vrouwen, onder de blauw-katoenen kappe het rood-donkere gezicht, breken de
rechte reken der garven, dragen op den baaldoeken buik de hooge bondels aren
aan. De mannen hanteeren den dubbel-flitsenden riek aan de bloote bleeke armen.
Er is gegichel en geroep, dat zwijgt als de Man voorbij-gaat... De na-middag is
frisscher. De zon gaat zich deelen weêr in 't spelen van duizend
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zwermende stralen die breken, zich scheiden, gaan rusten en verloren loopen. Het
Westen gaat weldra gulden staan als groen mat goud...
Weêr rijst, in de verte, binnen zijn wacht van boomen, een kerke-torenken: Afsnee.
De witte weg is recht, hard en lichtend. Dit geeft dorst en moeheid. Maar een lusthuis
is daar, weêr aan de her-gevondene Leie, en biedt koelen dronk. De Man kent blijde
rust en laving; zijn oogen volgen gevallig de ranke zeil-booten die, talrijk, 't water
bescheren als meeuwen. Want een mild tochtje heeft zich in den hemel opgerecht,
en blaast uit het Oosten, en houdt aan.
Zilverend is thans het blauw van de lucht, want zijn de dagen niet kortende reeds
als geborgen worden de granen?... De Man recht zich op. Langs den grooten
steen-weg op Kortrijk zal hij weêr den thuis en het dages-einde bereiken...
Hier staat de dubbele rij der beuken hoog en dicht, die, uit de rechte schacht en
de duister-zilveren bast der stammen, heffen een net van takken die overteekenen
de zijdelingsche huizen-glanzing met blauwe schaduw-spelen, en een kruin van
gebladert dat boomen licht dóorlaat en bespikkelt de paarse weg met ronde schijven
roerende zon. De Man heeft een verige gang thans: de weg is lang nog, en dat hij
bevolkt is met karren en fietsen en volk dat te voet gaat, maakt hem aangenaam
en gezellig. Vele merels zingen, bedaard-verhalend, in het loover. Honden
jaag-balgen aan wagentjes, en snorren met hangende tonge voorbij. Twee koeien
beurelen die, op 't ongewone uur, naar huis al keeren. En meneer de dokter ratelt
met kletsende zweep voorbij in zijn
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sjeeze... Dit is, met zijn koppig ezeltje aan 't grauw en piepend wiel-getrek, de man
met het lijnwaad. De doove bakker komt aan op 't sukkelen van zijn blind en geel
schimmeltje. En dat is de belle die nadert van de luizige vrouw die mosterd verkoopt
en petrol... - De Man gaat maar, groetend en antwoordend op de gezegdens van
dat schoone weêr. Mét lengen, hem tegen, de lagere schaduwen der boom-stammen.
De straat toont thans geen schijven zonne-vergooiing meer, maar poeiërt geel en
roodend. Al de schoone geluiden krijgen een eigen en onvermengden klank. Of de
dag al ten einde was, komen de ambachts-lui - de slachter en de mande-maker, de
kleêr-maker en de schoenlapper, - aan hun deur hun pijpken rooken. Alleen in de
smidse gaat het gerinkink al drukker en blijder. En de brouwer rookt, gewichtig, in
zijn koets-poort, een sigaar.
Rood nu ligt de beurtelingsche richel klaarte tusschen de uitgelengde
schaduw-straat die de boomen leggen over den grond. Aan beide zijden der kasseide
gaan vervalen en effen blinken de huis-gevels, maar die worden van boven rozig
als de kleur der perzik. Ziet men den hemel toe: deze is safranig en zonder bewogen
gewolk. Slechts heel aan 't einde een drie-dubbelen balk van purper-bezoomd violet,
dat aldoor maar gaat zwarten. En ook het stof-opwalmen van den weg gaat purperen,
waar de slingerende stoet der hoofde-neigende koeien romp aan romp uit heft, die
gouden is omlijnd...
De man nadert, tusschen hof-steên, zomer-huizen en de meêwarige schoonheid
van arme-menschen-woningen, het piepende hek van dezen ochtend tegen, die
vandaag 't allereerst het zwijgen heeft gestoord. Hij talmt vóor
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hij binnen-gaat: als tot welkom duikt, uit een gaatje der haag, een laat zonnestraalken
fel en vlug den gracht in, speelt om sprietjes gras, zoent, overaait de nietige
sloot-gewasjes, kruipt door den dichten groei van den oever-rusch naar hem toe,
schiet aan zijn broek zijn wezen tegen. De Man monkelt: hij gevoelt dat hij zich thuis
mag voelen... Het hek kriept; hij gaat binnen: vóor hem staat in éen laaie de roode
beuk, cieraad van zijn tuin.
Doorpriemd van hare hardste pijlen; beschampt, beschetterd, hard-nekkig
beschoten van haar heftigste licht; nijdig bekaatst en beketst, gloeit hij onder de
laatste koppigheid eener zon die, als bezeten van helsche krachten, niet sterven
wil, en breekt in een schitter van scherven, en broeit in een koken van lood, rond
den reuzigen stam heen die staat in de onroerbaarheid eens geweldig-verdragenden
martelaars. Zijn stam, hij is een staf, is een stevig-gestuikte zuile van vuur die
schijnelijk brandt van binnen, die als uitstraalt een gloed ongenadig. En daar-boven
beeft het loover van zinderende sprankels, van duizenden gensters uitzwermend
metaal. En er-onder is de schaduw héftiger van licht in zijn donkerte, van díeperen
gloed in zijn zwartheid, dan 't bonte tapijt der oost-indische kers dat den tuin voortzet;
van oranje en roode vlekken wonder bewijlt den avond-tuin; eindigt in een vaste en
bezonken kleuren-harmonie, daar waar het glazuren groen van de zode helder nog
is onder een halve kreits van populieren, waar-achter blankt, in 't gulden rag van
een weiger-rijzenden damp, een nieuwen avond-sluier aiover Leie...
En rijpen zou in den Man een dankbare ontroering,
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wekte niet de Leie-zelf, van geklets en den helmenden slag van een zweep, en den
zang, oneindig, van koeiers, zijne glimlachende aandacht. Hij nadert den boord
waar bij nakend najaar bleekt het eerste bloeisel der asters. De rivier zwoegt, slaat,
roert en rumoert: het zijn de koeien die over-zwemmen... Van uit hun bak roepen
de jongens: ‘Blesse, Blare, juto, ho!’ De stuur-boom heft uit den vloed,
perelen-druipend; dreigt een beest dat draalt of afwijkt, maar weêr den kop recht
en de hoornen die zijn een lyra ten duistrenden hemel. Het is een gestoot van
rompen, een gestrompel van pooten, en 't lastig heffen der druipende muilen. Maar
eindelijk zijn óver de beesten, en de stilte rijst in den smoor als een muur.
De Man ziet den hemel, waar Vesper ontwaakt is. Hij zeeft, de Hemel, door de
zijde van 't nauw-doorzegene nacht-blauw, een laatste korreling van goud. En
oneindig stijgt hij de Leie te boven, de Leie die de sluiers draagt voor den slaap. De
oever-gewassen worden van droevere zoetheid... En de Man kijkt zijn huis tegen,
dat paars is, vierkantig, en stil. Venster aan venster, éen voor éen, krijgt een licht
dat egaal verdoezelt achter gordijnen. Het is de noodiging tot het avond-maal, de
brieven van vrienden, een boek, en de gezellige aandacht der vertrouwelijke
meubelen... De Man zal binnen gaan... - Maar hoor: twee stemmen zeggen, in
onderscheiden gonzing, een zoeten ‘Goeden Avond’. Hij keert zich om: schrompel
leiden twee arme lieden hun bleeke geit naar hun stulpe, ginds. Hij groet terug, en
blijft toezien. Hij hoort nog een ‘Toe, mijn beeste...’ Nu is het avond gehéél...
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De Man gaat binnen, en hij zal kennen de rust. Maar morgen wandelt hij weêr. Hij
zal zijn geheele leven wandelen...
Deze Man, die ik heb laten wandelen heel den langen zomer-dag door zijn schoone
streek, die de mijne is; deze die, wilde ik een beeld maar geven, eenigs-zins, van
zijn werk en de geliefde zorg van zijn leven, moest beschreven staan in al de uren
van 't geheele Vlaamsche jaar, de Leie-kouters langs in het dagelijksch-wisselend
kleed der vier Vlaamsche seizoenen; deze, waar ik niet beter van vertellen kon,
wiens werk ik niet beter kon oproepen, dan door hem te toonen als een dankbare
meester, als een ijvervolle knecht van het land dat hij beheerscht, dat hij dient, maar
dat hij bemint vooral, en wiens liefde zingt met een schoonheid die mijn hart doet
kloppen: deze Man is Emile Claus. Ik teekende hem, ik trachtte hem te teekenen,
ik hadde hem willen teekenen als een deel der Vlaamsche natuur, als een spontane
natuur-uiting, als eene Vlaamsche natuurkrácht, zooals ook Streuvels dat is, zooals
Peter Benoit dat was, zooals het Guido Gezelle beliefde te zijn, toen hij, oud
geworden en gelaten, deemoedig en getroost als wie weet dat de Hoogste Vreugden
hem spoedig ten deelen zullen zijn, de groot-menschelijke passie van dertig jaren
vroeger, en die hij in lange tijden zwijgens een bedwingend meester was geworden,
had laten verweeken onder de aandoening die hetzelfde Leie-land hem gaf, en zich
tevreden stelde met de glorie, de grootste dichter van zijn volk te zijn, hij die naast
de
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grootsten der geheele Wereld uit had kunnen blinken.
Ja, dit is Claus voor ons, mét Stijn Streuvels, mét Peter Benoit, mét den Gezelle
van het ‘Rijmsnoer’: eene symbolische verpersoonlijking van Vlaanderen, éene der
spiegels waar Vlaanderen zich steeds in erkennen zal, éene dier zóo zuiver-sterke,
dier zóo gezonde, dier zóo blijde en rustige krachten van ons land, dat zij Vlaanderen,
dat zij heel hun volk vertrouwen inboezemen in de eigen toekomst, en door hunne
fijnheid, door de hoogte hunner kunst, ons die toekomst voorbereiden schooner en
rijker, dan wie ooit vóor het kwart eener eeuw hier te lande had durven droomen en
hopen.
In geen enkel land misschien, dan daar allicht waar eenzelfde strijd wordt
uitgevochten, heeft de kunst eene even-hooge ethische beteekenis, eene
even-beslissende praktische waarde, als hier in Vlaanderen. Niet alle onze
kunstenaars mogen daar aan mede-arbeiden, en ik onderschat allerminst dezen,
waarvan het werk, vanwege individuëele neigingen, eigen-aardige kultuur of andere
bekommernis, geen deel heeft in deze opleidende taak, dan in eene later-gelegen
toekomst. Maar zij die, zonder voorbereiding als het ware, zonder schijnbare
opvoeding, zonder zichtbare beijvering en, zou men zeggen, haast onbewust
ontstaan uit den moeder-grond, ineens verschijnend als een beeld van hun land,
zóo verrassend-echt en tevens zóo overweldigend-schoon, dat ieder er zich
onmiddellijk en gretig, met liefde en met bewondering, met dankbaarheid en met
trots in erkent: hoe zouden zij - buiten alle innerlijke waardeschatting van hun arbeid,
buiten alle vergelijkende schoonheids-waardeering óm, - ons, Vlamingen, die
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beseffen wat hunne opheffende beteekenis voor het heden en voor de toekomst is,
niet het allerliefste wezen?..
En onder dezen is Claus bij de eersten. Hij is het om redenen, die zijne bijzondere
gedaante als Vlaamsch ‘representative man’ uitleggen en bepalen. Deze redenen,
en de gevolgen ervan, heb ik op te zoeken en vast te stellen, wil dit korte opstel de
aangave in zich bevatten, van wat een vollediger beeld vertoonen zou.
Claus is, eerst en vooral, - en gij vindt het eenigszins naïef dat ik dit van een schilder
getuige, - naar zijne natuur een visuëele. Gij zoudt het op eerste gezicht al vast
stellen, zelfs als gij niet weten zoudt dat hij inderdaad een schilder is. Heel dat gelaat:
het voorhoofd dat naar voren schiet in over-schaduwende brauwen die 't kijken
vergemakkelijken; de zenuw-gespannen neus die zoekt, die aarzelt, die ontdekt;
de mond die gaarne, in samengetrokken lippen, de lucht proeft, de atmospheer
smaakt, droog wordt of wak van direkte zintuigelijke gewaar-wording; maar die
oogen vooral, die oogen binnen hun rimpels en boven de leder-taaie kaken, het
eene haast toe en speurend als dat van een jonge hond waar zijn blik een vliegske
volgt dat hem bij middag-hitte kon storen, het andere glunder en gul als van den
slimmen boer die zijn zaken kent: heel dat gelaat kan alleen behooren aan iemand,
die innerlijk leeft hoofdzakelijk van gezichtelijke indrukken, van de schoonheid
geboden door licht-zindering om plastische werkelijkheid; om atmospherische
bewogenheid, - bewogenheid minder van geluid dan van tinten. Meer
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tonalist zelfs dan colorist; door neiging, aangekweekten smaak en doorgedreven
wil, gebonden méer aan de schakeering dan aan de vranke kleur, gelijk de trilling
hem liever is dan de vaste en stevige lijn, voert Claus het visuëele van zijne
geaardheid óp tot eene hoogte, die de óver-gevoeligheid raakt. En dit doet hij niet
alleen, zooals hij-zelf misschien denkt, uit liefde voor de waarheid, uit drift voor de
stipte nauwkeurigheid van de tint en de echte waarachtigheid van den vorm: hij doet
het grootendeels - en daarom bleef ik hier bij stil staan, - omdat hij een visuëele is
van zeer bijzondere geaardheid.
‘Een landschap,’ zegt Claus, ‘is iets dat beweegt. Als het u beet heeft, draait het
u in de oogen.’ Ik geloof dat bij hem die woorden in zekeren zin, in psychischen zin,
als zeer letterlijk dienen opgenomen en uitgelegd. En er is geen spraak hier alleen,
bij Claus, van het werkelijk-roerende, van het zienlijk-bewegende van een landschap,
van een brok natuur: vaart van wolken, deinen van graan onder den wind, kabbelen
van het water, die een plasticus immers nooit, dan bij benadering en ik ging zeggen
bij aangenomen overdracht, dichtbij komt en bereikt, daar alle plastiek juist verstard
vast-leggen van een bewegings-moment, een bewegings-overgang is. Er is meer:
er is een gevoels-bestanddeel, hem van aard eigen, dat zelfs bij bewegenloosheid,
bij volslagen roereloosheid van zijn aanvaarde opdracht, hem den innigen
levens-slag, den ader-klop, het eeuwigwakende oer-wezen der dingen openbaart.
Er is een dynamisch, haast een kosmisch begrijpen; eene diepe en onbewuste
vatbaarheid; een natuurlijk en zelf-onbe-
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grepen mede-leven van al wat is, zelfs waar men niet weet dát het is.
- Hier geldt het dan ook niet alleen om de gave, of het aangeleerd vermogen, van
alles nauwkeurig op te kunnen nemen, in verband te kunnen stellen met het
omgevende, en harmonisch na te beelden tot preciese schoonheid. Maar het is toch
ook heel anders dan eenvoudig-emotief deelachtig te zijn in elk verschijnsel; dan
de macht, elke levens-openbaring, weze 't dan ook gedaanteloos en meer rythmisch
dan formeel, of zelfs louter cerebraal-begrijpend, te kunnen in zich bevatten en
verwerken. Het is geen buiten-af staan der zaken, scherp toeziend zonder meer;
het is ook niet een bloot opgenomen worden erdoor, een gebrek aan zintuigelijke
beheersching die maakt dat gij wordt opgezogen in een mededeelzamen maar
vernietigenden roes: het is die groote, wondere eigenschap welke weinigen bezitten,
zich-zelf te mogen blijven, en zeer bewust, als ze 't hevigst ondergaan de
ongewoonste gewaarwordingen; en deze gewaarwordingen dan uit te kunnen
beelden in hun felste wezenlijkheids-beeld, volgens de dichtste glorie van hunne
algemeen-humane, van hunne universeele emotie-dracht. Het is: gebruik en
aanwending van de persoonlijk-visuëele gave tot eene eigene en nauwkeurige
gemoeds-uitdrukking, waar ieder nochtans 't eigen gemoed in kloppen voelt;
impressionistisch-intense uitdrukking, naar 't uiterlijke, van eene innerlijke ontroering,
die individuëele stemming niet meer alléen, die voor elk dionysische vervoering kan
worden.
Die vervoering, dat teeken van eeuwige jeugd, van eeuwige verkorenheid, en
tevens de macht er steeds
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het juiste beeld voor te vinden in eene dichte nabijheid; - dat
ontroerd-vermogen-te-zijn, en het voor zich en anderen en iedereen te mogen
erkennen in de praktische werkelijkheid van een landschap, en het daarna in zulke
waarheid te kunnen nabeelden dat ieder er 's kunstenaars vervoering in erkent als
ware 't zijne eigene: het is heel Claus' kunst; het is het ‘draaien’ van heel zijn
Vlaamsch land in hem; dat hij nóg draaien en wentelen ziet als hij 't al lange verstard
heeft op het doek, en dat er 't wonderbaar-levende en -pakkende van uitmaakt voor
wie 't mag beschouwen. - En dat is een eerste, en het sterkste bestand-deel van
zijne persoonlijkheid, en wat hem in onmiddellijke voeling brengt met zíjn land en
met zíjn volk éerst, met ál de menschen daarná.
- Er is een ander bestanddeel: eigenschap van al dezen onder onze kunstenaars
die glanzen over hun ras en in 't hart van hun ras; het is, dat Claus sentimenteel is.
Hij is ongelooflijk een idealist; ik wil zeggen dat hij, een impressionist, zich niet alleen
impassibel houdt bij louter zijne indrukken, maar instinktmatig gaat naar liefelijkheid
meer dan naar forschheid, en alle forschheid liefelijke schoonheid bijzet.
Elk schilderij van Claus heeft eene geschiedenis, ís eene geschiedenis: hij weet
ze te vertellen - en het is eene derde eigenschap, en niet zonder beteekenis, die
wijst erop, en bewijst de echtheid der twee voriggenoemde eigenschappen, - hij
weet ze te vertellen met zulke prachtige tooneelspelersgaven, en met zulke gevoelige
humor, dat men er aanvankelijk alles bij vergeet, en tot het schilderij toe. Denkt men
echter naderhand over die geschiedenissen na, dan bemerkt men
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inderdaad aldra de waarheid van mijn eerste bewering: de groote innerlijke warmte,
de gemoeds-rijkdom van den meester, dien de visuëele geaardheid alleen het rijkste
der wapenen, het edelste alaam is, en nooit het eenige doel-einde. En daarna, dat
die groote gevoeligheid zich vermeit in haast naïeve gevoelerigheid. En dat is weêr
een teeken van onbewuste grootheid misschien, en in elk geval het bewijs, dat deze
hyperaestheet van het gezicht alles behalve een decadent, maar wél eene dier
oorspronkelijke naturen is, bij dewelke alles liefde wekt en waar liefde alles voor is,
en die immer-dóor het vermogen bezitten, milder en milder steeds te beminnen...
- Ik heb gesproken hier van Gezelle: laat ik Claus naast dezen plaatsen in mijn
vereering, zooals ik hem in de uwe wensch: als de kunstenaar die de eigen
verborgenheden toont in het stiptste uiterlijk-beeld, of uit dat beeld de overeenkomst
met de eigen verborgenheden vermag te laten spreken. Ik heb gewezen op Streuvels:
leid uit beider kunst de groote Dionysische deelachtigheid af met de eeuwige aarde
en al de menschen van goeden wil. Ik noemde Benoit: ik mag aan dezes liederen
denken en hunne romantiek, en tevens aan Claus' beminnelijke neigingen voor
teederheid en jeugdige overgave...
En laat mij toe hier ook op te roepen Hém, die vooralsnog de grootste was voor
't zich-beurende Vlaanderen: Conscience. Claus, deze plasticus, die onze
meest-beweegbare drasticus is, vertelt al even natuurlijk en schoon
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als dezen, wanneer hij zijn schilderijen toont, en vertelt met eenzelfden klank zou
ik zeggen. Mogen voor een komend geslacht die schilderijen-zelf de verhalen zijn
van een ziel, die onder de rijkste en de fijnste, de spontaanste en de innigste, de
blijdste en de edelste was: de ziel van eenen der weinigen, die God miek, in heel
hun wezen, voor allen tijd, naar de gelijkenis van hunne moeder Vlaanderen.
1911
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De schroeflijn
I. Opstellen over plastische kunst
MDCCCCXXVIII
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Inleidend woord
‘De Schroeflijn’ is de natuurlijke voortzetting van den bundel opstellen dien de
schrijver in het jaar 1911 onder den titel: ‘Kunst en Geest in Vlaanderen’ heeft
uitgegeven.
Hij meent, als in de ‘Nota’ die dit boek vooraf gaat, er te moeten op wijzen, dat
de studies, die deze nieuwe verzameling uitmaken, geschreven zijn op verschillende
tijdstippen (de datum wordt telkens aangegeven); over kunstenaars waarvan de
meesten eenzelfde land bewoonden en die veelal, bewust of onbewust, eene zelfde
geestesstrooming volgden. Dit is in de eerste plaats geldend voor de hier behandelde
schilders die verblijf hielden in de Leiestreek, te Sinte Martens-Laethem. Ook wel
voor de schrijvers die staan om het tijdschrift ‘Van Nu en Straks’. Herhalingen aan
ontwikkeling van gedachten, karakterizeering, beschrijving zelfs, waren derhalve
onvermijdelijk. Die herhalingen heeft de schrijver gemeend te mogen behouden,
omdat, zooals hij zegde in ‘Kunst en Geest’, de opvolgenlijke voordracht en belichting
toelaat, steeds nieuwe schakeeringen, niet alleen aan het gekozen onderwerp, maar
ook van zijne eigen bedoelingen en inzichten aan te geven, terwijl ze de hier
verwerkte historische stof verrijken.
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De titel van dezen nieuwen bundel moge te verklaren zijn als een symbool van alle
kunst: eene lijn die zich wentelend ontwikkelt in de hoogte om weêr en aanhoudend
op haar-zelf terug te dalen.
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In voto
Het was in den wintertijd, en de avond, die stil was van klank en van licht, zonk.
Pieter Brueghel, die ze in de streek den Vieze noemden, rechtte zijn rug, waar hij
zat aan de schuine teekentafel, in den van dalende duisternis als roet-omregenden
haard. Hij strekte zijne kuit-harde beenen. Zijne groote handen voelden in de stramme
lendenen. Hij was niet jong meer: hij was zeven-en-veertig jaar oud geworden.
De witte bollen van zijne oogen draaiden naar de kamer toe. Hij neep met zijn
breeden duim en de puntige eelt van zijn wijsvinger aan zijn scherpen en
nieuwsgierigen neus. Dan gleed de handpalm over het voorhoofd dat verdeeld was
in gelijke bocheling. Langs 't harde jukbeen en de lage wallen der oogen, ging ze
streelen over den langen boerenbaard, die roestig was van kleur en grijzend, boven
welken welfde de snor vochtig van neusadem. De schilder bezag het vierkante licht,
dat het papier onder zijne oogen uitstraalde. Hij zag ook het witporseleinen napje
waar droogde de sepia-inkt. Toen keek hij naar de kepers die als donkere stralen
van een waaiër aan de zoldering lagen. En, daar zijne oogen van werken uitgekeken
waren, en hij moe was in zijn rug en in zijn rechter voorarm, staakte hij voor goed
een arbeid, die
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niet meêwilde van avond, en dacht hij, zonder te weten, aan Maaiken.
- ‘Maaiken-mijn-gaaiken’, noemde hij haar vroeger, als hij geheel wemelend was
om haar met hart en met zinnen. Maar dit had nu te lang geduurd, en misschien
had hij ze wel gekend te laat. - Zij was, helaas, zijn boelken. Drie jaar geleden kwam
hij ze, in dolle verliefdheid, vestigen hier in dit huisken op het land aan den polder,
niet te ver van Antwerpen waar hij had, gezien kunstenaar, zijn volle comportentie
aan bestellingen, vereerende bezoeken en omgang met gulle vrienden. Onder dezen
was toen Franckert, Hans, een koopman, de vertrouwste. Had hij, meer dan van
een burger te verwachten, een groote liefde voor de natuur, en voor de kunst een
begrijpend gemoed dat hoorlijk wist te keuren: niemand gaf beteren raad en kende
wijzere besluiten, die bewezen de degelijkheid van zijn hoofd en een eenvoudigen
maar geoefenden zin voor het passende. Des had hij hem herhaald tegen dat
Maaiken verwittigd, een vrouwken wel àl te jong voor hem, en te gering van
maagschap - haar moeder regeerde in eene taveerne, en van een vader had zij
geene herinnering, dan dat vele gewone bezoekers haar, van bij haar twaalfde jaar,
streelden onder haren kin, al noemend haar ‘mijn kind’ -; een vrouwken ook te tuk
op schoone kleêragie en de schittering der juweelen, dan dat hij er aan hebben zou,
bij duur van tijd, de rustige en zekere genegenheid, die een man van lang over de
veertig, wil hij voor zijn werk behouden blijven, behoeft, en die beter is, althans, dan
de opflakkeringen van minnedrift, welke ledig laten het hoofd, en het lijf tot stervens
toe gemeen bevonden.
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Te meer (hij, Brueghel, wist het toch!) dat hem ergens nog altijd wachtte, in het
ootmoedigste geduld, een maagdeken van goede huize en alle zedigheid, die het
twintigste jaar niet had bereikt - ach, wat zijn die schilders toch gekken, die zelfs de
kwadelijkste jeugd, of de gevaarlijkste, stellen boven de gezetheid van het verstand,
die komt alleen met de gezetheid der jaren! -; een meisje, dat hij zoo dikwijls op den
arm had gedragen, zij een klein kindeken nog, toen hij woonde en werkte te Aalst,
bij haar vader, zijnde Pieter Coucke; een zoet en schoon wezen, verknocht aan
hem tot bij de nauwelijksbevroede duisterheden der liefde, en met die vreemde,
maar zachte zekerheid in haar, dat zij hem nog meer zou kunnen beminnen dan
haar vader, die gestorven was toen zij haar zevende jaar niet had overtreden, maar
dien ze met des te meer innigheid vereerde, omdat zij van hem niets overgehouden
had dan een zoet-gulden herinnering aan veel ondervonden teederheid. En dit kon
worden een treffelijk huwelijk met die Maria Coucke, zegening voor zijn ouden dag,
en een diepe vreugde misschien van eigen kinderen te krijgen, die haar zouden
gelijken van toen hij haar vertroetelde, zijne eenige genegenheid in dat leven bij zijn
meester, dat zorgelijk en niet vrij was.
Brueghel dacht aan de vermaningen van Franckert. Hij dacht aan Mariaatje Coucke
dat hij zien groeiën had als een lelie: uit het dicht-geschoten onderloof een àl rankere
stengel, vóór den volledigen wasdom de lange groen-witte bloemknop, en eindelijk,
boven alle bladeren ver uit, de blanke ontluiking, die overboog, en geurde. En hij
dacht ook aan de wulpsche en
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niet-vruchtbare, aan het twist- en geld-zieke Maaiken...
- Pieter rakelde de doovende koolkens saêm in den haard; want, nu hij
opgehouden had te werken, ging hij gevoelen den winterkoude. Hij lei wat schubbige
sparreblokken op het vuur. Hij zuchtte. Hoe eenzaam hij zich voelde, hoe eenzaam
met den harden klop van zijn hart, en zonder het stil en warm geluk dat eenzaamheid
kan geven, als zij niet is dan afzondering en schuiloord der zelf-bespiegelende
liefde!...
Hij nam een stoel, en ging aan het venster zitten. Daar buiten lag de vlakte, onder
den was-gelen sneeuw, die zacht den valavond verlichtte. Hij zag de zwartgetrapte
wegels, die leidden naar de schrompele huisjes, naar de lange, platte hofsteden
binnen hare dikke haag van hulst, achter de kromme stammen der boomgaarden.
Ver liep de groote baan en de vliedende lijn der schraalhooge boomen. De effen
lucht was grauw als lood. En geen mensch te zien.
Hij wist trouwens wel waarom niemand op de bane was:
‘Het feest zal nu wel ten einde gaan loopen: ze zitten vol’, dacht Pieter, en er
kwam, bij zijn glimlach, een warme straal leute in zijn mistroost. - Want het was
feest vandaag: Drie-Koningen. Maaiken-zelve was er heen, bij den naasten boer,
die de melk bracht en de eiëren. En hij zag ze in gedachte zitten, preutsch in haar
zijden kleed, zich wel wat te voornaam gevoelend voor zulk gezelschap, zij
stedelinge. Naast haar zou de koning zijn van het maal, aan de lange tafel daar de
tronies blinken, want er is gegeten geworden zóó, dat er een paar al buiten zijn
gegaan tot ruimen der maag en om plaats
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te maken voor nieuwe spijziging. Want zie, aldoor wordt nieuw eten aangedragen.
Zij zijn aan de vladen thans, de witte van melk en gele dooiërs en de bruine van
zeem en peperkoek. Twee drollen voeren ze aan, in hare breede schotels, op een
doorbuigende berrie. Knoestige handknuisten grijpen. De kinderen, van tafel en
zitbank weggeslopen om te spoediger de lekkernij te bemeesteren, betwisten de
gekaapte schaal aan den kef-hond. En er wordt opnieuw gesmuld, gesmuld en
gedronken van het dubbele kuytebier. Log staat er een op, vanwege zekere
blaasgespannenheid. Een moeder, die haar zuigeling heeft medegebracht, deelt
hem, na volledig genoten te hebben, haar overvloed meê... De koning, de vette
koning onder zijne papieren kroon, gaat preêken. Maar de gasten, wier blinkende
smoelen met de zwarte brokkeltanden glimmend al rooder werden dan 't scharlaken
wambuis of de spannende hozen, juichen hem bij voorbaat toe. Hij schatert meê,
en staakt zijn discours nog vóór hij het begon. En weêr hebben allen dorst gekregen...
- O, Zijne Luilekkerlandsche boeren, die zich geen hoogere weelde denken dan
in de streek van Buiksta-bij, en waar ge niet komt dan na den noesten arbeid: zeven
lange mijlen te bijten door den Breiberg. En komt dan uw hoofd uit aan 't andere
eind der aangekouwen mijn, daar is een wijde zee van melk onder uwe gezegende
blikken. Daar loopen de zwijnen goudkorstig-gebraden, en 't groote slachtersmes
gereed in hun huid, dat ge maar een schelle van de hesp te snijden, een ribbeken
uit te peuteren hebt. Het regent er koek en taart, door aan-het-spit-vergulde ganzen
en kapoenen heen. Als de
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hut van de tooverheks liggen de daken der huizen er betegeld met vladen. En boer
als soldaat, en soldaat als paap, zij genieten daar zelfde bekomste aan lijsters die
hun gansch-gebraden in den mond vliegen; tot ze, van eten moe, en daar zij zich
leggen moeten in de schaûwe van een boom, niet meer gapen kunnen, en toch
maar weêr gapen naar meer.
o, Zijne Luilekkerlandsche boeren, hoe kent hij ze! Nog vóór hij zich onder hen
bepaald vestigen kwam, was er één kermis in de ronde, die hij met Franckert niet
had afgeloopen? Dat was nu voorbij: Maaiken hield niet van zulke domheden. En
dan: in drie jaar kan een mensch veel verouderen... Maar toen! Zelf trokken zij boven
de wit-katoenen Zondagkousen, de spanbroek aan der boeren, met het strop en
het luifelken; zij wisselden hunne burgerskleêren tegen het korte buisje; hun mutse
droeg, boven het linkeroor, het aarden Gouwsche pijpken; tenzij een vilt, waar de
gebroken haneveêr aan bengelde, den houten lepel toonde voor den feestelijken
rijstepap. Zoo trokken zij naar buiten, op den boer die, na zomerschen slijttijd,
traktatie houdt; en liever nog naar het volk, naar het kermisvolk, aan de kreupele
tafels vóór de afspanningen; en zelfs, was de speelman op de ton geklauterd en
kreesch onder den hardnekkigen boog de viool - of was het de doedel die als
gorgelend water aan het zingen ging, - bij de dansers tusschen de kwabbige
wiegelheupen van twee staldeernen, of de hand in de zweetende eelt van een
boerenknuist: de slingerende farandool die al wilder en wilder werd aan
potse-makend springen, aan beenenheffende leutigheid, aan heftig of koddig
waggelen van al te vette wijven;

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 4. Beschouwingen over literatuur en kunst

353
- rasscher en rasscher maar, onder het zweet dat het haar plakte op de heet-bruine
kwijltronies, tot, uitgeput, de danser met heel zijn kop in den dikken nek van zijne
danseres viel, of de koppels tuimelden in het stoffige zand, waar zij niet altijd
onmiddellijk uit op konden staan. - Waren zij wat bekomen van het hotsebotsen,
dan moest daar éen aan 't zingen gaan, en dikwijls was het de aldra overal-bekende
vreemdeling, hij-zelf de befaamde Brueghel, dien ze, kermisgasten, den Vieze
hadden genoemd vanwege zijn grooten baard en omdat hij zooveel lollige liedjes
kost, die op de bank moest, want zij hadden bewonderend bevonden dat hij eene
stem had als een paard. En hij zong, in 't amoureuse, van:
‘Schoon lief, wat mag 't u baten
dat gij mij dus persequeert’,

of in 't boertige:
‘Hoort toe, gij slotenmakers al te samen
al die met vijlen sloten wilt ontdoen’...

...Zijne boeren: weêr dacht hij eraan, en aan hun gedoe. Zij bewoonden zijn geest,
en verwarmden hem. Zij kwamen gezelligheid brengen in deze aldoor
dichterduisterende kamer... Het knetterend ineentuimelen van het stapelken
sparreblokken in den haard leidde hem wel, een oogenblik, van zijne droomerij af.
Hij vond dat Maaiken nu al thuis had kunnen zijn, voor zijn avondeten. Welke
domheid, met haar naar buiten te zijn komen wonen, in den waan, haar aldus alleen
voor zijne liefde te zullen behouden; met de hoop zijn gedroomd geluk, daar hij eens
zoo zeker van was, in deze
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verlatenheid inniger te mogen genieten. Zij waren hier gekomen in den zomer; toen
vond zij het heerlijk. Maar de tweede zomer liet haar al onverschillig. En de verveling,
de geniepige verveling was weldra haar web komen weven, haar eindeloos web,
in deze huiskamer. Maaiken ontvluchtte ze nu bij de boeren, die zij vroeger zóo
verachtte.
Hij? Misschien verachtte hij hem ook, den boer, in den grond. Zij hadden hem
aangetrokken, de boeren, misschien alleen omdat hij ze pleizierig vond, - en dom.
Soms vond hij ze ook hatelijk, en haatte hij ze werkelijk, al was het slechts een
oogenblikje. Zij hadden geen hersenen: hun kop zat vol keiën. Men moest ze maar
allen den kei snijden. Hun hart kende hoofdzakelijk schraapzucht. Het was tusschen
hen het eeuwig gevecht der Hebbenden en der Ontberenden, der Mageren en der
Dikken... Ja, hij had wel eens gedacht dat hij ze lief had: wat hij lief had was, vond
hij dezen avond dat zij hem vermaakten, bij hunne dracht en hunne doening, in
hunne spreekwoorden en in hunne spelen; wat deed, dat hij eens hun gezelschap
zocht, het was, het was...
- Brueghel ging ineens aan zijne kindsheid, van zijne lastige jeugd denken. Hij
wist dat hij maar een arme vondeling was, en uit compassie opgenomen door den
boer van het Euvers-nest, in het dorp daar hij-zelf naar genoemd werd. En deze
was maar een schamele boer, een koehoudertje met twee beesten. Die beesten
had hij, Brueghel, lange jaren gehoed, onder den wijden hemel. Daar zij te grazen
stonden speelde hij met de kinderen van het dorp, die hem opzoeken kwamen
omdat hij fluitjes wist te snijden uit riet en uit wilgewijmen. Zij speelden blinde-kalle
en buik-over-d'hage,
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bal-in-de-mutse en vier-hoeken. Zij schommelden op 't omgekantelde aalvat. Op
Onnoozele-Kinderdag gingen zij gekleed in de kleêren van hunne ouders; de boer
van 't Euvers-nest, die hem gaarne zag, gaf hem zijn klakke om aan te doen, en
zijn zaaischort. Hij had toen al een luide stem, en zij gingen zingen bij de boeren.
Hij, die altijd buiten was, hij kende de lucht en de wolken, die vol tintelingen en vol
volk zitten. Hij zag er reuzen en kwenen, wijven die blazen en dwergen met
ontzaglijke pakken op hun rug. Daarvan wist hij danig goed te vertellen, en als zijn
vertelseken uit was, ging hij er met vroomheid zelf aan gelooven, en 's nachts
droomde hij ervan als van de zekerste werkelijkheid.
Toen hij wat grooter werd, leek de paap van de parochie hem vriendelijk gezind
te zijn geworden. Hij leerde hem lezen, en bereidde hem ter heilige communie voor.
Het vervulde hem met teederheid, maar niet voor den paap; hij ging, in de nieuwe
zoetheid van zijn gemoed, zeer inniglijk houden van de bazinne van het Euvers-nest,
die hem gevoedsterd en verzorgd had. Zijn hoofdeken ging vol bewustheid zitten
van God, en van Plichten, en vooral van dierbare aanhankelijkheid. Hij was toen
dertien jaar oud, en las in de boeken. Hij kende er de kruiden uit, die hij vond in de
velden, en de geheimenissen der hel en van het vagevuur, die hem al even klaar
vóór de oogen stonden, of hij ze eveneens in de velden had kunnen zien. Zij leerden
hem ook, en die las hij het liefst, de angstige en schoone mirakelen der Liefde. Zoo
gingen de jaren. Hun meerdere al door de kennis die hij den pastor dankte, werkte
hij thans met de jongens meê op den akker en in den boonentuin,
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waar hij, van handpalm tot handpalm, het putteken groef daar de vrucht in geleid
werd die ze van eenen herfst tot anderen herfst zou voeren. Hij deed zijn werk met
zorgvuldige genegenheid. Hij was een goede boer te wege, vond zijn pleegvader
van het Euvers-nest. Maar zijne pleegmoeder zei: ‘Wij hebben een kind opgenomen,
dat van geene geringe lieden kan zijn. Hij leest te veel, en 's avonds zit hij te laat
op, zijne oogen uit te kijken op stukskens papier, daar hij mannekens op teekent’.
Want hij was gaan teekenen, en zoo hij in der daad een goede boer scheen te
zullen worden, het is omdat hij onbewust de boeren en hun bedrijf zóó gaarne
gadesloeg, dat hij ze zou konterfeiten. Tusschen de balken der dilte vond de
boer-zelf, zekeren dag, toen ze moest gekeerd voor de nieuwe vrachten van den
oogst, een heel pak krabbelingen. Hij erkende zich-zelf achter den ploeg, en de
oppers aan 't binden. Hij ging ermeê naar den paap, waarvan hij hoopte dat hij ze
misschien koopen, en verder dat hij Pieter vermanen zou tot meer-ernstige bezigheid.
Want, was deze van zijn vijftiende tot zijn achttiende jaar vol goeden wil en blijde
arbeidzaamheid geweest, nu scheen dat te willen veranderen. Zijne ijverige
vriendschap voor de boerin had hij overgebracht op de jonge meiskens. - En dezen
avond nu, dat hij, Pieter Brueghel, die hier in de dompige duisternis zat, helaas niet
jong meer was, hij herinnerde zich op 't stuk van vrijën zijne eerste jonkheid nog
heel goed. Het werk in stal en schuur, op het land en langs de rootgrachten, liet
hem weldra couragieloos. En drentelde hij niet
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achter de meiskens, dan zat hij in de geschriften of in de teekeningen.
De paap, die de teekeningen zag, wreef over zijn rasperige kin en krabde achter
zijn oor. Hij zei: ‘Deze moet geen boer blijven’. De boer antwoordde: ‘Maar ik heb
hulpe aan hem, al is hij niet zoo vlijtig meer. Ga ik nu een nieuwen knecht moeten
nemen, en hem betalen?’ - ‘'t Is gelijk’, zei de pastor. En in den namiddag, toen hij
den boer op het veld wist te zijn, ging hij erover praten met de boerin.
Pieter was nu om de twintig. - Het leed geen tijd, of hij koos, zekeren schoonen
dag, licht van beurze maar zwaar van stralende hoop, en alle meiskens maar gauw
vergeten, de bane, die van Breda, dat hij uit Brueghel als eerste pleisterplaats te
bereiken had, voert naar de stede van Antwerpen. Na naarstige dagreizen, en de
rust, 's nachts, in de hooischelven die geuren naar warm brood onder den galm der
nachtegalen, was hij beland bij meester Jan Mandijn.
Jan Mandijn, bekende van den pastor die bezat van hem een tafereelken,
voorstellende den Hellebrand, 't welke was vol drollige verschrikkingen en de stichting
der werkelijke straffen, heette toen in Antwerpen te zijn een zeer treffelijk meester
in de kunst van schilderen. Maar Pieter ontmoette bij hem minder gelegenheid tot
het leeren, dan tot oefenen van zijne vaardigheid in het poetsen der schoenen en
keeren der werkplaats. Deze werd druk bezocht, en de ijverigste commensaal was
er een schilder, die uit Haarlem kwam, en dien de vrienden zijns meesters noemden
Langen Pier. Pier - zijn naam luidde Aertsen - was twistzuchtig, en gaarne
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van andere meening dan de meerderheid zijner aanwezige kunstbroeders. Hij was
een nieuwlichter; niet zoozeer dat hij stellen zou, als de meesten uit dien tijd, de
vaardigheid in lijn en verwe der Italianen boven die van de oud-meesters in de eigen
Lage Landen, maar omdat hij, integendeel, als deze laatsten groote liefde had voor
de werkelijkheid die hem omringde, en schilderde liever eene maarte in hare keuken
dan den van hem nooit-gezienen goudregen die Danaë bevruchten zou. Hierin
volgde hij de schilders van zijn streek, al was dit nu wel zeer uit den smaak, zoo ze
gingen van Oudewater tot Bouts, en die niet gaarne logen...
Mandijn was zelfde meeningen toegedaan. Dikwijls volgde Pieter beiden naar
buiten, waar zij in alle getrouwheid gingen conterfeiten boomen en huizen. En eene
genegenheid groeide aan in hem voor deze meesters die, met zulke vaardigheid
en waarachtige innigheid, een beuk wisten te verbeelden als ware het een mensch,
en geen zorge droegen, zoo zij te teekenen gingen menschen, dezen te verkleeden
in Romeinsche soldaten. Althans, zoo deden zij, waar de bestelling ze niet dwong
te behandelen oude historie of deze der Passie Christi. En dàn nog plachten zij,
meestal, hunne personagiën en het verloop der gebeurtenissen niet dan in het
landschap te verplaatsen dat zij kenden en hadden lief, gevende aldus een grond
van doorleefde waarheid aan wat hun aandeed, doorgaans, als sufferig vertelselken,
of als eene gebeurtenis die ze niet in beeld maar in diepere vroomheid der
bespiegeling wisten te begrijpen.
Pieter zag vooral Mandijn te wezen een man, die zijn gemoed niet uiten zou dan
in de vormen der walgelijkste
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gestalten, zelfs waar hij met al de warme innigheid van zijn hart uitdrukte den ernst
van zijn geest die niet hield van dorperheden. Hij was een man van liefde en schroom
en schrik, en Pieter hield van hem, omdat hij nooit voltooide een paneelken, of men
vond erin, meer dan verluchtende uitbeelding van 't gegeven onderwerp, het gevoel
dat hij, Mandijn, bij 't schilderen had ondervonden. Zoo maalde hij, meer dan eens,
in alle meewarigheid den Vaart der Gedoemden; en waar hij verbeeldde 't bezoek
van Christus, te derden doodedage, aan 't Verblijf der op hem schreeuwende
Waarachtigen, daar teekende hij nóg menschen, en die ten felste leden, en die
leden zóó, dat zij haast geen menschen meer leken te zijn...
Mandijn had groote bewondering voor Jeroen Bosch, van Aken, en het duurde
niet, of die bewondering ging op Pieter over. - Van uit zijn dorp en zijne vriendelijke
boeken, van tusschen den bezadigden vrede en de kommerlooze ontspanning zijner
boeren, was deze plots verplaatst geworden in de wieling der drukke stad en
tegenstrijdige gedachten, in den jachtigen angst van vele dolende zielen en de
uitspattende bralheid van demonische uitgelatenheid. Zijne, nog niet begrijpende,
verbijstering had hij lengerhande verklaard gezien in Jeroen Bosch. Hoe had deze
den schrik voor 't eigen ongeloof, als een koraalboomken, traag maar zéker groeiënd
boomken van ongeloof, een onverdelgbaar-hard groeiënd boomken van ongeloof,
gekleed in verschalkend-grijnzende drolligheden! Hoe had hij, die Bosch, gepoogd
te verbergen, zich-zelven zelfs, den kanker die hem beknaagde, in de onmogelijke,
de ongehoorde, de voor
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anderen onvermoedbare viesheid, die hem weêr werd, bij weêrslag, eene
werkelijkheid om bij te huiveren! Werden zijne hellevisioenen, potsierlijk voor wie
ze niet vermochten te begrijpen, niet tragisch voor hem-zelf, die er het teeken, het
zelf-geteekende brandmerk zijner doemenis in erkende? Deze monsters die daar
zwieren en daar kruipen: vrees van wie ten doode toe beangst is om de laatste
Verschijning... En in zijn jong lichaam, zijn gezond boerenlijf dat geen kwelling kende
of zij werd argeloos bevredigd, voelde Pieter thans voor het eerst de foltering van
wie zich den slechte waant, omdat geen betrouwen in God van hem kan weren de
roode droomen van zijn verlangen...
Van Bosch bezat Mandijn eene verzoeking van den heiligen Antonius, heremiet:
niet om vreugde, gevoelde Pieter wel, stond daar, wit van haar peerlemoeren
lichaam, wit-stralend in een gloeiënde duisternis, de uitdagende Proserpina ter
uiterste temptatie: schrik van nachten die woelen in de gevreesde geneuchten der
zinnelijkheid. - En dat ander paneel dat Pieter te zien kreeg: het slepen van Jezus
naar het Oord der Schande: meewarigheid van den schoonen bleeken kop van
Christus, tusschen de groene, doods-grijze, felkleurige tronies van het smoelig
rakalje met de brokkeltanden; gezichten van afschuw die gillen om eigen vrees te
overschreeuwen, en wier brutaal-verwoede oogen zeggen hun machteloozen haat
voor 't goddelijke dat ze voelen, en dat klopt in hunne borst als een ongewenschte
hamer; - o marteling van ongeloof dat zich klampt aan dit afbeeldsel van eigen
verachting als aan den reddenden spiegel...
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Pieter was toen in zijn vier-en-twintigste jaar. Het was op dien tijd dat hij eene andere
werkelijkheid inzag, dan die van zijne boeren: eene geestelijke, deze van den
schrikkelijken Bosch. Zij bracht hem tot denken over hem-zelf; en, zoo ze zijne
mededeelzame genegenheid moest dempen, eenigszins, voor lieden waar hij zich
nog van wist den gelijke - de geringen en de boeren, - maar die hij zich traag te
ontrijzen gevoelde: ze legde hem vooral een zelf-eerbied op, die eene ongewone
wending nam; zij deed hem walgen voor een knechtschap, waar hij bij Mandijn ging
onder lijden, al had het hem gebracht tot kennis van zich-zelf.
Hij verliet zijn meester, en trok naar Aalst. Daar verbleef een man, zeer gezien
en beroemd als onder de allerbesten, en op aller lippen toen, dewijl hij kort te voren
terug was gekomen uit het land van Turkije, na lange reizen, aanvaard ter bewilliging
van de Tapijtsiers uit Brussel, tot studie van de zeden in 't algemeen, als in 't
bijzonder van weven, van teekenen, van verwen der wand- en vloer-bekleedsels
aldaar, en met opdracht van kooplieden die verwachtten van hem inlichting voor,
uitbreiding van hun handel. Hij was wêer in het land gekeerd, zeer fastuëus beladen
met goud-bestikte kleedij en zilver-beslagene wapenen, aanvoerend wonderbare
verhalen van ontvangsten bij soudans en sultanen; geheime bezoeken aan harems
waar de vrouwen wonderbreed van heupen moeten zijn; overvallende roovers die
u plunderen terwijl gij doortrekt de vervaarlijke bergen. Toen hij zijne bevindingen
had opgeteekend in een schoon boek, gesteld in de Fransche taal, en dat hij
opluisterde met eigene teekeningen; toen hij daarna,
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tot verdere bevestiging zijner kunde, in eigen Neêrduitsch de boeken Metselry,
Geometry en Perspectief uit Vitruvius overzette, steeg zijn roem ten top, en reed hij
nog meer op de tongen, waar hij, een man van bij de veertig, hertrouwen ging met
een nog piep-jong meisken, al verborg hij het geenszins, twee basterddochters zeer
treffelijk op te doen voeden, die al zoo heel veel jonger niet waren dan deze zijne
tweede gâ, hunne wettelijke stiefmoeder.
Toen Brueghel bij dezen Pieter Coucke - want dus was dezes naam, - meer als
helper nog (dien hij bij drukke bestellingen goed kon gebruiken), dan als volgeling
(want de jonge man was waarlijk al te boersch van zinnen dan dat Coucke maar
hopen durfde hem zijne liefde voor de Italiaansche schilderkunst mede te kunnen
deelen), - toen Pieter Brueghel bij Pieter Coucke kwam, had deze zijn faam gestijfd
gezien bij eene jaarrente, hem door de stad Antwerpen tot belooning van zijn ijver
voor de kunst verstrekt. Daar ging hij zeer prat op, te meer dat het tallooze andere
eerbewijzen en een stoet van goed-betalende leerlingen meêbracht. Er kwam in
het huis van den gul-levenden meester, die op de duiten niet zag, eene weidsche
weelde, gedeeld natuurlijk door de rijke discipelen, en waar Brueghel bij afstak en
zich heel schamel ging gevoelen. Wel waardeerde Coucke zijne begaafdheden en
groote kennis van teekenen; hij had trouwens van hem grooten dienst. Te weinig
tijd echter, in den praal van zijn feestelijk leven en de uitstraling van zijne
vermaardheid, om zich veel bezig te houden met den gewilligen nederige, die in
een afzonderlijk kamerken het werk voor zijn meester voorbereidde
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of voltooide, waarmede deze eer en roem verwierf.
En van lieverlede keerde hij, die Jan Mandijn was ontvlucht en eene knechtschap
welke niet paste bij de verworven geestelijke vrijheid, - keerde hij zich met zijne
onderdrukte genegenheid, en het gevoel dat het waarschijnlijk niet anders mocht,
tot de dienstbaren der keuken. Bij knechts en meiden, die kwamen van den lande,
van Lede of Erembodegem, om te dienen in de stad, vond hij zich-zelf in eigen
wezen terug. Neen, neen, hij was niet meer huns gelijke: hij had al genoeg naar
den geest afgezien, om te leeren onderscheiden en veel te verwerpen. En dit was
thans zijn leed. Maar van dat leed had hij geleerd toegeeflijkheid, en dat het niet
noodig was, noch te doen, zijne aanhankelijkheid te onderdrukken. Hij stond niet
meer onder dezen, de knechts en de meiden, zóó, dat hij zich-zelf niet meer zien
zou; hen zag hij echter te beter, naarmate hij zich-zelf te scherper bewust werd. Hij
kreeg ze te liever, naar hij veel van hunne leelijkheid in hem-zelf nog terugvond, en
bij hen, die niet wisten, deze leelijkheid te mogen vergoêlijken bij 't weten van de
eigen krankheid. Hij moest om ze lachen, maar toch: met welke teederheid in zijn
hart!... Zijn meester was zeer gevierd; hij schilderde met groot gebaar het soort
schoonheid, dat van de rijke lui gewenscht was; hij trakteerde en maakte danigen
cier: hij voelde, hij Brueghel, daar hij zat in den haard der keuken terwijl de andere,
de rijke discipelen slempten in de marmeren zalen, - hoe voelde hij de ijdele
oppervlakkigheid van dat alles, hier, bij de maarten, die misschien slecht waren,
maar het niet wisten, en zooveel natuurlijke goedheid
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en geest konden toonen, en het wisten evenmin...
- Toen het geviel dat de huisvrouw van Coucke dezen schonk een dochterken,
(zij leefde zeer afgezonderd, buiten haar man's doen, en was zeer nederig en
gedwee), vond Pieter in dat schuldeloos kindeken een nieuw tabernakel voor zijne
liefde. Hij was nu haast dertig jaar oud en zijn afgezonderd leven van ondergeschikte
kende den ernst die hem, tegenover het volk uit de keuken, soms triestig en soms,
niet-tegenstaande alles, achterdochtig en wrokkig maakte. Het borelingske kon hij
echter beminnen in alle onbevangenheid. En, waar Mariaatje Coucke opgroeide als
een zoet meisken, voelde Brueghel groeiën in hem behoefte aan aldoor-inniger
liefde voor haar...
Zij was vijf jaar oud, toen de gelegenheid dat een Antwerpsch schilder, Jeroen
Cock, de kunst verliet en zich begaf aan het drijven van koopmanschap daarmede,
hem aanleiding gaf om van leven te veranderen. Pieter Coucke betaalde hem niet
goed. Het onvrije inwonen drukte hem, ondanks Mariaatje. Hij voelde zich van geest
zelfstandig en onderging met weêrzin dat zijn onafhankelijkheid werd gedrukt. - Zijn
meester, die lichtzinnig was, vergat in een gul afscheid al de verleende diensten.
Mariaatje begreep niet, wat Brueghel aan haar verloor, toen hij haar voor het laatst
kuste en een kruisken gaf. Aan de bewoners der keuken dacht hij niet veel langer,
dan om de vaststelling dat hij ze wel overal terug zou vinden, te zijnen pleiziere, te
zijner genegenheid, te zijner verachting ook misschien.
Wêer ging hij zich vestigen te Antwerpen, zijn eigen baas thans. Jeroen Cock,
wiens zaak van aanvang af
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floreerde, gaf hem bestellingen, die hem niet altijd lieten vrij daar de klandizie diende
voldaan in haren voorkeur, maar dan toch schonken, hem in den tweeden helft der
dertig reeds, de voldoening dat hij geen knecht meer was. - Jeroen Bosch, zijn
schrikkelijke bevrijder, was zeer in den smaak gevallen: de zoon des keizers, hertog
Philips, had groote bewondering voor hem en kocht voor zijne Spaansche kasteelen
op al wat hij kon vinden. Brueghel kreeg te schilderen in dien trant, en voelde er
toen bij hoe hij dat was ontwassen, en hoeveel vrijer dan Bosch naar den geest,
die bij hem evenwichtig was en gezond, en niet gemakkelijk met schrik te slagen.
Van de Hel maakte hij vele grapjes, en had er lol in, hij die nochtans met een vaste
borst verkleefd bleef aan de Moeder-kerk, al leed hij wel ongaarne dat papen al te
zeer beslag legden op zijn geest en op zijne vrijheid, en afdongen op zijne wijze
van doen... - Toen Cock, rijk geworden, ging koopen 't een huis bij het ander,
verruimde deze onafhankelijkheid de onafhankelijkheid van wien hij wist zijn besten
schilder. Pieter, die thans veel omgang had met andere schilders, kwam in den
naam om 't eigen werk, naar eigen aard. Het duurde geene jaren, of zijn bijval was
zoo groot dat hij als meester werd opgenomen in de Lucasgilde.
Hem, die thans mocht kijken met eigen oogen, die thans mocht leven naar eigen
gevoel en inzicht, hem nu gewerden de blijdste jaren van zijn leven. Veertiger, bezat
hem voor het eerst de volle veerkracht van de vrijheid, die anderen om de twintig
bot mogen vieren.
Het was de tijd, dat hij Franckert leerde kennen: o, de weelde van uitspattingen
des plots-ontbolsterden
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gemoeds, die ze steeds onverzaad liet en steeds vervolde van nieuwe verlangens!
Het werd de roes, die nimmer is te bevredigen omdat hij, bij noodzakelijke uitstorting
van een te-vol aan leven, beteekent de eeuwige bodemlooze begeerte naar dat
leven. Een zelf-minnende voldoening zocht hij van een drang, die al te lang was
onderdrukt geworden; dit was veel meer de communie met, de versmelting in een
wereld, waar hij zich niet eens nog eene eenheid van voelen kon, maar die van hem
aldoor opnieuw de blijde boodschap eischte, dat hij ze openbaren en verkondigen
zou.
En nimmer had hij, dien 't niet meer om den broode te doen was, want hij verkocht
thans wat hij wilde, - nimmer had hij meer gewerkt met het gemak dat hij had
verkregen; neen, dat hij had ontvangen van Hoogere Macht. De beelden kwamen
hem nauwelijks nog van buiten, en nauwelijks waren het zijne oogen die ze voerden
naar zijne hand. Zij wentelden, de beelden, in hem, zoo hemellichamen het doen
in de wondere zomernachten. Hij hief zijne hand; en de houtskool, de stift van zilver,
of het tamme penseel: zij gingen, alsof het buiten zijn wil om gebeurde, van de
inwendig-woelende gedaante bewegen. - O, 't en waren, voorwaar, geen reuzen,
geen goden, of veel-bediedende allegorieën. Het waren meestal maar boeren. Hij
vroeg zich echter niet af: waarom zijn het maar boeren? Hij wist immers dat de
groote Menschheid, - neen, dat de groote liefde die hij had voor het Leven en de
Menschen bij hem hare praefiguratie in Boeren had, en dat hij niet kon beteekenen
wat hij zich voelde te zijn op aarde en als roerend deel van 't geschapene, dan onder
gestalte van
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een Boer uit Brabant. Hij was nu eenmaal buiten alle bedenken, buiten alle voorliefde,
buiten alle persoonlijkheid zelfs, hij was die Boer, hoe hij ook voelde, wat hij ook
meende.
Toch wilden het levensgevoel, de vreugde en de noodzakelijkheid van een
werkdadig bestaan, dat hij gretig naar verruiming der einders zou trachten. Zijn
panisch-geliefde land werd hem eng. Hij had geld liggen, en ging op reis.
De reis ging over Frankrijk. Hij bezocht beroemde kabinetten, daar uitnemende
schilders uit Italië en ook uit de Nederlanden hadden hangen van hun beste werk.
Doch aan Jeroen Cock, die hem had gemaand te maken teekeningen naar deze
tafereelen, 'dat hij ze steken liete in koper, zond hij, bij de naar zijn land keerende
boden, niet dan gezichten op stroomen en vlakten, het rijzen der bergen en de
brokkeling der rotsen. Hij was in andere lucht; het was voldoende dat hij aan geen
kunst meer dacht, en zijn comportentie had aan louter nog natuur. Te voet trok hij
door de Alpen: hij voelde ze in zijne overweldigde nabijheid en in hunne bevrijdende
vergezichten. Hij bezocht de steden: hij wist dat ze inhielden de befaamdste
schilderwerken, en die der beeldhouwkunst zoo van den Ouden als van dezen uit
den jongsten tijd; maar hij vergat deze te gaan bezichtigen. En den heiligen bodem
van Italië, naijver van zijne landgenooten die er kwamen rond hun twintig jaar en er
zagen de opperste bestemming: hij betrad hem met zijne Vlaamsche boerevoeten,
die hem hadden gedragen al meer dan veertig jaar.
Het belette hem niet, zich om dat nieuwe land te
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verbazen, en zijn grond, en zijn lucht. Vooral die lucht was hem vol subtiele
verwikkelingen. Thuis, om Antwerpen, was de lucht zwaar van wolken, en bij de
helderste zon nog dik en vadsig. Hier was zij als een stel van onzichtbare pijpen,
van trechters, die u aanminlijk opzuigen, u licht maken als het licht-zelf. De longen
leerden en ontvingen er zachtere en haast-onmerkbare oefening. De wazigheden
van het landschap, zoo ze nog mochten bestaan, waren niet gemaakt van water,
maar van krystal. En vond hij, toen hij de terugreis, door Tyrol heen en over den
Rijn, aanvaarden zou - hij was wel drie jaar weg geweest! - de kring om hem van
dampen, die er hem aan herinnerde dat hij haast thuis was: hij kon niet laten, waar
hij ze met den zilverstift of in waterverwe voor Cock bewaarde, ze te drenken van
de onwezenlijkheid, de onvatbaarheid der Italiaansche atmospheer.
Een ander ding kon hij, evenmin, op reize laten: het was, dat hij zich veel beter,
en thans met definitieve onontkomelijkheid, een Brabantsche boer bewust was te
zijn, ja ten zéérste bewust thans. Cock had hem gevraagd dat hij, te Messina zijnde,
en deze plaats met hare baai, wezende geschikt voor dat onderwerp, er ontwerpen
zou een val van Icarus. En dat deed Brueghel: schilderde vol vaardigheid een gezicht
van deze streek, plaatste in de zee pleizierige galjoten; dacht zelfs een oogenblik
aan den dommen Icarus die vliegen wou met ontleende vlerken - alsof ontleend
goed ooit gedijde! - en liet hem onderdompelen in de fraaie baarkens; maar teekende
zonder het zelf eerst te weten haast, maar weldra met hóeveel pleizier, en groot,
en op de plaats van het paneel
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daar men hem vóór al 't andere zien zou, een prachtigen Brabantschen boer, als
hij-zelf, en al ploegend.
- Want de reis, die hem als eene vrijheid nieuwe landen had geopend, en hun
wezen, en hun volk, dreef hem als eerste gevolg terug naar de eenigen, die hij
waarlijk kon begrijpen en doorvoelen geheel, omdat hij onder de hunnen was. Had
zijn geest ook nieuwe ruimten doorwaad: hij vatte thans de oppermachtigheid van
eigen grond- en lucht-gesteldheden. De schamele Vlaamsche vlakte en de zachte
deining van Brabant waren wel niet dan berustend betrouwen geweest. Maar zij
hadden zijn geestdrift begiftigd, toen hij heen-toog, met heimwee. Zij lieten in hem
den weemoed achter van een vermoeiden hartstocht. Zoo waakte dan ook in hem
de groote dankbaarheid die hij hoopte te voelen bij den terugtocht en 't zicht op 't
eigen land, en voor de menschen die hij terugvond... Maar hoe groot die
dankbaarheid bleek nu te zijn! Al ging hij naderhand ondervinden dat hij ook dezen
heel anders beminde, dan toen hij de reis aanvaardde.
Hij ging ze zien thans, onwillekeurig maar oppermachtig, als symbolen. Zij waren
hem niet langer, en als vroeger, behoefte aan drastische uiting eener overweldigende
natuurvereischte; zij waren niet meer de kinderen eener gemoeds-bronst: zij werden
de verbeelding van eene liefde, die, in de ballingschap onbewust bezonken, ging
bloeiën thans in nimmer-vermoede, in definitieve, in de zeldzaamst-schoone bloemen.
Zij rezen uit hem als zinrijke, bepaald-omschreven beelden der eigen verre
ondervindingen. Zij wiessen, uit zijne gevoelswisheden, als eeuwige waarheid; en
hunne
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boerschheid, hunne onontkomelijke boerschheid, was van een adel waar hij zelf
voor schromen ging, hij die geen drift meer kende of deze bekwam de rust die hem
zou bestendigen.
En zoo wist hij, in de eenvoudigste gedaante, te verbeelden de verschrikking of
de lol om de Zeven Hoofdzonden. Hij kwam de drie Goddelijke Virtuyten onder
schamel uitzicht zeer treffend te vertoonen. Schilderde hij nog boeren om hen-zelf:
zij kregen ongeweten, en zonder dat hij het wist, eene beteekenis die eene waarheid
werd van ziel tot ziel. Die waarheid kon vervaarlijk worden: meest was zij eene diepe
meewarigheid om de menschen, als toen hij maalde de Parabel der Blinden, en die
wij niet beschouwen kunnen zonder erbij te ondervinden, dat wij allen blinden zijn...
- Hij was uit Italië terug-gekeerd; had te Antwerpen Hans Franckert
terug-gevonden. Maar Franckert vond in hem niet terug de oubollige grappigheid
van toen hij heenging. Hij-zelf, Franckert, thans eveneens in de veertig, was bezadigd
en braver geworden. Zij bezochten de kermissen al langs om minder, daar Brueghel
nochtans, ook na de terugkomst, nog wel eens zin in had. Zij bezochten nog
nauwelijks de taveernen. Toen Pieter opgekropte teederheid aan Maaiken ging
besteden, en haar werd aanhankelijk, en ze leidde, na een klein jaar vrijagie, als
zijne boele in dit veilige huisken op den polder, hadden zij, hij en Franckert,
opgehouden elkander te ontmoeten.
- ‘Maaiken’...
- Het was, nu hij wêer als uit een droom ontwaakte,
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of Pieter viel in een zwart keldergat. De avond was geheel gevallen. Door de ruitjes
van het raam zag hij nog nauwelijks lichten het dikke sneeuwtapijt. Er was zwarte
ijlte om hem. Hij dorst niet verroeren, want het ware hem niet aangenaam geweest,
zelfs het kleine gerucht te hooren, van de verschikte plooiën in zijne kleederen. Met
wijde oogen zag hij, omkijkend, in den donkere. Hij wist niet goed waar hij al dien
tijd aan gedacht had. Weêr kwam de wrevel in hem: ‘Maaiken nog niet thuis’.
En hij voelde wrokkend: nimmer zou het nog beteren. Het kon niet, vermits zij
onoprecht was. Al in de eerste maanden van hun samen-wonen, had hij ondervonden
dat zij ellendig liegen kon. Toen noemde hij dat: spaarzaam zijn met de waarheid.
En een dag van verliefdheid, die niet was nochtans zonder weemoedige achterdocht,
had hij gemaakt met haar een verbond, en besprak dat hij zou kerven al hare
leugens, dag aan dag, op een kerfstok. En zoowaar, hij had gemaakt een kerfstok
redelijk lang, maar er kwamen kerven op in zulken getale, dat het vermoeiënd ware
geweest ze te gaan tellen. Ze telden ze dan ook niet, en Pieter werd bitter. Zij,
Maaiken, had het nooit opgevat dan als een lolleken, zooals hij er uit den ouden
aard wel meer vertelde, en nog uitstak in dien tijd. En de kerfstok stond thans in een
hoek, aan elke kerfgleuf een kusseken stof...
- ‘Maaiken nog niet thuis’;
en hij zat in zijne duisternis te wachten, die wemelen ging als van zwarten sneeuw.
Ach, wat laat het holte in het hart, en pijnlijke, zich oud te voelen worden...
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- Toen: toen ging, buiten, de lucht plots roeren. Er kwamen groote cirkels klank,
daarbuiten, in de lucht. Verre, daarbuiten, was een kernpunt van schoonen, warmen
klank, die uit ging golven in wijde kringen. Het was niet anders dan de avond-angelus.
Driemaal klepte hij driemaal. En luidde een tijdje daarna. Maar het deed, dat Brueghel
zich ineens niet meer alleen gevoelde. Deze klok had hem, dezen avond, en in zijne
eenzaamheid waar hij leelijk-menschelijk te wrokken zat, verteederd. - Hij had er
een oogenblik aan gedacht, de lamp op te steken. Nu kon hij daar niet meer aan
denken. Hij zat weêr aan het raam, en zag bleeke en rosse bollantaarns waren over
den sneeuw, en de gebogen gestalten van huiskeerende boeren.
Hij dacht nu:
- ‘Zij zal óok wel gaan komen’.
Het was, of het klokkegeluid was blijven zinderen rondom het huisje. Het was of
hij stond in eene stolp van donker glas, waar de trillende klanklucht, gedempt, nog
aanslaan kwam met aldoor slappere golven.
- ‘Zij zal nu wel gaan komen’.
Hij zat weêr in zijn stoel. In de verte zag hij, bij hun lantaren, andere boeren. Er
viel nieuwe sneeuw, in dikke eenzame vlokken als een wemelend gordijn vóór zijn
venster. Hij keek er naar, en de wemeling deed, dat hij aldra aan andere dingen
dacht. Maar het waren dezelfde dingen.
Hij dacht:
‘Mijn tijd is voorbij. Neen, mijn tijd is misschien gekomen. - 't Was vandaag
Drie-Koningen-dag. Wat zullen zij gesmuld hebben! Maar nu veegde daar straks
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de engel opnieuw de kruimels weg van de fuif, en strooide een polleke zout op de
natte vlekken van het ammelaken. Deze dertiende dag van de Groote Dagen om
de Geboorte is voorbij: de boeren zullen weêr braaf zijn, en, na de overdadige leute,
weêr doen den geduldigen winterplicht. Ik? Mijn tijd is voorbij, dat ik lolde, en begint,
dat ik naar kunde en wisheid beginne den winterplicht’.
Hij moest nooit lang denken aan plicht, of daar stonden vóór zijne oogen nieuwe
schilderijën, en zij waren hem steeds een nieuwe troost.
En hij lei zijn voorhoofd in zijne zware hand. Alles verdween uit hem, waar hij dit
nieuwe zag. En hij zag de Drie Koningen, werkelijk, die hij zou gaan schilderen.
Hij zag ze, eerst, met zijn viezen en vromen boerenzin, als sufferig en
onbeholpen-schroomvallig; de eene biedt knielend en smeekend zijn jonste aan;
de tweede is haastig dat de zijne worde aangenomen; de derde, in een grooten
wit-wollen mantel, heeft lol, dat hij dat schoone gouden bootje zal aanbieden. Jozef,
deftig, zal een dikkert zijn, en weet er alles van; maar niet zóo boeren en soldaten:
zij hebben oogen open en monden, en er is er één met een grooten, dubbelen bril...
Maar neen, maar neen. Hoe zou Jozef wezen dik? Hij is immers de
meest-onbaatzuchtig-gewillige. - Zie, hij staat in het kleed van de witste onschuld
en de zuiverste dienstbaarheid binnen de stulpe, waar baarde de Maagd, die is de
geboren argeloosheid. Hij is geboren, Jozef, om te dienen Hem, die zich tot dienen
mensch heeft gemaakt. Zoo moet hij niet wezen dik en voldaan. Maar, in alle
schamelheid, een middenpunt van het doek, dat de Koningen bevatten zou... - En
de Koningen?
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Neen, het mochten geen stumperds wezen. Waarom versuft? In volle besef waren
zij uit het Oosten gekomen, te dienen den Heer. Zouden zij komen alléén? Neen:
zij hadden aan dienaren honderden; zij voerden ààn schatten, al de schatten van
heel het Oosten op kameelen; zij voerden ààn alle volkeren; zij voerden ààn olifanten,
en die droegen niets, maar waren de machtigste dieren der schepping.
Hij dacht niet alleen aan de Koninklijke Aanbidding: hij zag onmiddellijk de
Geboorte-zelve. Hij zag nà de Aanbidding, en de niet spaarzame slachting der
Kinderen. Hij zag al deze Goddelijke Dagen. Hij zag...
- Daar werd de deur open gestooten. Aanvallend viel Maaiken uit:
- ‘Geen licht nog? En ik heb zeker weêr te lang uitgezeten naar uw goeste?’
Maar hij antwoordde zacht:
- ‘Wel neen, wel neen, gij. Kluts mij maar twee eiërs in wat bier. Ik ga vroeg slapen
van den avond...’
(1914)
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George Minne als teekenaar
Sedert den tweeden helft van het jaar 1914 en den tijd dat hij, onder den oorlog, als
een vluchteling in het land van Wales verbleef, heeft George Minne, die men tot
dan toe hoofdzakelijk als beeldhouwer bewonderde, hij die voorlooper en baanbreker
is geweest van heel de moderne, monumentale en niet-impressionistische, plastiek,
zich meer bepaald en, geloof ik wel, zoo goed als bij uitsluitendheid als teekenaar
geopenbaard. Wel had hij, en men weet het, lange jaren vóór dien een grafischen
arbeid geleverd die, doorgaans zeer verschillend van zijn gesneden, gehouwen of
gegoten beelden, eene uitzonderlijke zijde van, ik zal niet zeggen zijn talent, maar
zijn genie aangaf, - genie zijnde in mijn bedoeling de eigen geaardheid van het
gemoed. Ging die grafiek aanvankelijk in gevoelseenheid met het beeldhouwwerk
gepaard, zoodat ze er niet goed afscheidbaar van scheen, wij zagen, een goede
twintig jaar geleden reeds, dat ze werd, van lieverlede, en al heel vroeg, als de
uitingsbehoefte van een apart deel des innerlijken levens, dat zich niet leende tot
de, steeds strengere, plastische inzichten van den meester, en dan ook meer en
meer eene bijzondere gedaante, meer en meer eene zelfstandige verschijning
aannemen zou.
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- Hierop ingaan zal ik niet: ik kan den belangstellenden lezer verwijzen naar het
hoofdstuk ‘George Minne’ in mijn boek: ‘Kunst en Geest in Vlaanderen’. Waar ik mij
hier trouwens hoofdzakelijk bezig wil houden met de teekeningen die George Minne
sedert 1919 heeft ten toon gesteld, om juist, en in de eerste plaats, aan te wijzen
in wat het jongere teekenwerk van George Minne verschilt van zijn vroeger
beeldhouwwerk.
Men meene dus niet al te gemakkelijk - het weze van meet af gezegd, - dat George
Minne onder den oorlog van boetseeren afzag om alleen nog, op papier, lijnwaad,
hout of zelfs op een muur, met potlood of houtskool te teekenen, om redenen die
den arbeid van den beeldhouwer in den weg stonden: gebrek aan het noodige
materiaal in een ver-afgelegen hoekje van Engeland; gebrek ook aan de noodige
ruimte. Men denke ook niet al te zeer aan gewijzigde levensomstandigheden, al
hebben sommige van deze wel eenigen invloed gehad, zooals ik hoop aan te geven.
Men wijte de kentering die hier behandeld wordt zelfs niet geheel aan den stijgenden
afkeer die Minne voor het stoffelijke, het ambachtelijke van den plastischen arbeid
gevoelt: het kan een kwart-eeuw geleden zijn, dat hij mij zegde de werkzaamheid
te benijden van den dichter die aan het woord genoeg heeft voor eene
mededeelzaamheid die verder strekken kan dan die van de plastische expressie;
maar het belet niet dat, juist om dien tijd en kort daarop, de eigen
beeldhouwers-werkzaamheid van George Minne het grootst en indrukwekkendste
was. Ik zet hier vooruit dat de meester thans in hoofdzaak als teekenaar geldt,
doordat zijn gemoedsleven aan rijpheid en ruimte heeft
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gewonnen, eene evolutie langs die ik hoop hier aan te duiden.
Tot beter begrip van wat moet volgen, dient echter vooraan herinnerd aan de
eigenschappen die het kenmerk zijn van George Minne's plastiek, en nagegaan
waar die eigenschappen aan te wijten zijn. De vraag dient gesteld: wat is in wezen
en beteekenis George Minne als beeldhouwer? wil men antwoord kunnen geven
op deze andere vraag: welke zijn wezen en beteekenis van George Minne's
teekenwerk?
De opleiding van George Minne is die van een bouwkundige, eerder dan van een
plastisch kunstenaar. Van huize uit - zijn vader was architect, die bedoelde hem in
zijn werkkring te betrekken - wordt zijn geest gericht op het constructieve, waar het
zintuigelijk-ornamenteele bijzaak van blijft. Om het grof uit te drukken: sensuëele
vormenschoonheid dient functie te blijven, zooniet uitsluitend van nuttigheid, dan
toch van eene stevigheid, zonder dewelke zij niet blijvend bestaan kan. Op haar-zelf,
om haar-zelf, heeft zij geene reden van bestaan. Zij mag vercieren; maar eene
verciering heeft geen wezenlijke bestaansreden, is niet te denken dan als bedekking
van een grondstof die haar meer of minder wettigt, en schraagt vooral.
Deze stelling wordt al heel vroeg in zijne loopbaan door George Minne aanvaard,
in de eerste plaats vanwege de school die men hem oplegt, maar tevens uit oorzaak
van een tucht, eene geestelijke geaardheid die hem nimmer verlaat, en die is als
eene kuischheid, althans
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als eene aangehouden contrôle niet alleen over innerlijk leven maar ook, en wellicht
in hoofdzaak, over alle uiterlijk vertoon ervan. Dat innerlijk leven is alles behalve
naïef: groot-burgerlijk van oorsprong, wil George Minne in zijne kunst eene houding
gevrijwaard zien die dorperheid verafschuwt. Het bindt hem aan eene beredeneerde
strengheid, die het menschelijk-lagere, hoe oppermachtig of argeloos ook, bekleedt
met deftige distinctie.
Deze psychologische gesteldheid, zoo goed gediend door bouwkundige opvoeding,
kenmerkt reeds het vroegste beeldhouwwerk van den kunstenaar, net als de
teekeningen die, zooals ik zei, er nog niet zijn van te onderscheiden.
De eerste zelf-bewuste gemoedsuitingen van George Minne getuigen van een
deemoed; eene gelatenheid; van de vrome verslagenheid, zooals men ze lijdt na
den drift. Deze figuren - ik laat hunne feitelijke beteekenis ter zijde, die niet groot is
en trouwens in deze doorgaans zonder intellectuëelen inhoud, - knielen of hebben
eene schuine of liggende houding: bijzonderheid die niet zonder belang is. Zij zijn
het eenige wat George Minne ons op dat oogenblik, en voor geruimen tijd, van zijn
gevoelsleven zal openbaren: momenten die niet dan post-sensuëel zijn, en dan nog
wel, - en hier wilde ik de aandacht op vestigen - uitgedrukt met een minimum van
sensuëele middelen. Buiten zijne eigenlijke lichamelijke zinnelijkheid immers (en ik
geef hier aan dat woord zijne meest-alledaagsche beteekenis), en te meer dan
buiten zijne sentimentaliteit die er maar weinig mee te maken heeft, bezit de
beeldhouwer
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uitsluitend in zijne vingeren eene sensualiteit, een gulzig genotsvermogen dat ertoe
bijdragen kan, van het meest-afgetrokken begrip, van de meest-versleten allegorie
en hare brutaalst-gemeene attributen, een levende werkelijkheid, een
trillend-menschelijk beeld te maken. Het scheppen van vormen, het aanvoelen van
de zelf-geschapen vormen, en tot zelfs het worstelen met de wêerbarstige stof: zij
houden eene zinneweelde in die bij beeldhouwers de hoogste, en soms wel de
eenige hartstocht zijn. Ongetwijfeld heeft ook George Minne dien hartstocht gekend,
al drijft hij hem van meet af op tot eene uiterste verfijning. Hij weet de beheksing
der zelf-getrokken lijn, der strak-uitgehouwen rib, der nauw-merkbare maar
tot-huiver-toe aangevoelde glooiïng. Hij kent de secure bevrediging van het goeden evenwichtig-bevestigde voluum, van het verstarde rythme maar dat in zijn actie
niet wordt verstoord, van de uitdrukking die vast ligt zonder doodsch te zijn geworden.
Vreugde der bekwame duimen, die de opperste kunde beduidt! Vreugde echter die
bij een Minne nimmer teeken is geweest, als bij Rodin, van ondergane of
medete-deelen onrust. De verfijning van Minne is, dat hij ineens het definitieve
verzoekt. Het moede, het haast- decadente van zijne emotie daagt, in de uitdrukking,
het volstrekte uit. Het accidenteele van het bijzonder geval erlangt van bij den aanval
het algemeen-menschelijke, doordat hij zich, in zijn beeldhouwkundig genot, dwingt
tot eene vorm-ascesis. Hij ziet van de vervoering van het vorm-geven af (dat er
ongetwijfeld grooter om wordt), tot bij afgetrokkenheid toe. Hij wil van geene
bijkomstigheid meer weten, die niet afhangen zou van
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zijn wil, dewelke absolute loutering bestreeft. Stand in de ruimte; eventuëele
belichting; uitdrukking van gelaat of gebaar: hij ziet er voor 't geschapen beeld van
af; dit beeld zal zijne monumentaliteit alleen nog danken aan het pijnlijk betrachten
van het onveranderlijke, het niet meer te wijzigen definitieve. Aldus loutert hij zelfs
de sensualiteit van het ambachtelijke tot een hiëratisme. Allang is het oorspronkelijke
gevoel, de aanleidende gewaarwording in hem gedood: hij houdt er nog alleen de
heilige, de symbolische teekenen van. Wil hij - en hier wensch ik met nadruk op te
wijzen, - wil hij nog als mensch van smartelijk vleesch spreken tot de menschen,
dan grijpt hij naar den teekenstift. De boetseerstek echter behoort den bouwmeester
die in hem opnieuw en imponeerend is ontwaakt. Hij is de gelijke der kunstenaars,
die wrochtten aan kathedralen en hypogeeën; hij is hun meerdere omdat hij heeft
gewerkt, niet naar eene traditie of op een bevel, - zij bezaten, weten wij thans,
goed-gecodificeerde stelregels - maar uit eigen en individuëelen aandrift. Het hoeft
niet te verwonderen dat het toenmalige werk van George Minne, buiten de zeldzame
teekeningen uit dien tijd, tamelijk sibyllijnsch, en alvast ongevoelig aandoet: het is
boven het gevoel uitgerezen, in zijne architectonisch-abstracte grootschheid. Dat
het weliswaar toch gevoelig bleef, in de opgelegde of, beter gezegd, ondergane
kuischheid des gemoeds: zij die in George Minne niet anders willen zien dan een
vernieuwer van vormen en den hersteller van het brute voluum, hebben het niet
kunnen begrijpen. Intusschen leed Minne-zelf eronder, dat hij de werkelijkheid van
een
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frisch gemoedsleven, zichtbaar in onmiddellijk-te-bevatten vormen, in zich bedreigd
wist. Hij voelde zich als mensch, als sensitief mensch, in het
afgetrokken-monumentale en zijne voortaan nog alleen symbolische beteekenis
bevangen. Toen dwong hij zich tot een beproeving, die de redding wilde zijn uit
eene sublieme verdorring. De beeldhouwer ging zich verslaven aan de natuur,
zooals ze alleen door de zintuigen te bevatten is, en zooals de stompste geest ze
kan begrijpen. Maanden werkt hij aan de strikst-naturalistische weêrgave van een
mannenromp; langer nog aan de zeer uitzonderlijke uitdrukking van een mannenkop.
Hij wil zijn natuurlijken, zijn oorspronkelijken en tevens aangekweekten zin voor
synthesis vestigen op nieuwe grondslagen en die het dichtst bij eene
angstvallig-gevolgde, zij het wellicht ongevoelige werkelijkheid zullen staan. Eene
wellicht-ongevoelige; want, niet meer dan hij in een grillig impressionisme, in een
hyper-persoonlijk interpreteeren van zijn gegeven vervallen wil, is het hem te doen
om uitdiepen, om tot bij het type opdrijven van het karakter zijner modellen.
Voorloopig kent hij maar één bestreven meer: dat der objectiviteit. Wel zal zijne
minutie nooit klein worden, noch peuterig; zijn werk echter verbaast door realisme,
een realisme dat onverbiddelijk is, dat de bijzonderheden niet meer kiest, voor
hetwelk al de bijzonderheden eene zelfde waarde hebben, en met dezelfde
nauwkeurigheid dienen weêrgegeven.
- Intusschen weet George Minne beter dan wie dat het werk van deze periode
(zij gaat van ongeveer 1908 tot bij den oorlog), slechts overgangswerk zal zijn: het
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heeft zijne liefde, omdat hij er zich ijvervol aan overlevert. Maar de stijl, de synthesis
zitten hem te zeer in het bloed, dan dat hij uit deze zonderling-ideelooze bedrijvigheid
niet eene hoogere, een geadelde werkzaamheid rijzen zou. Deze blokken marmer
en brons beteekenen een overgang, tevens eene hygiënische kuur. Het verstarren
zijner kunst die, hoe hoog ook hare bestrevingen, louter-architectuur dreigde te
worden, bloedloos in hare geledingen, weldra nog slechts overdrachtelijk in hare
vormen, zij het dan ook hiëratisch-nobel in hare verschijning; zijne kunst, die hij
zelfs in haar karakter voelde verslappen, en die de beteekenis had gekregen van
de minder-goede Egyptische of Byzantijnsche, hij had het bewust-zijn dat nieuwe
sappen haar dienden ingespoten, wilde zij de edele monumentaliteit bereiken die
steeds zijn hoogste ideaal was geweest: de Helleensche, en meer bepaald deze
van Phidias. Minne wilde zich redden van alle decadentisme: hij keerde, met
koppigheid, terug tot de minst-met-geest-doordeesemde aarde. Maar met de
bedoeling, naderhand weêr tot het hem-aangeboren ideaal terug te keeren, en
ditmaal met betere middelen, tot hoogere schoonheid.
Aldus, waar hij in zijn eersten tijd uit eene moede gevoeligheid opklimt tot louter
plastische monumentaliteit; waar hij in eene tweede periode eene zelfde, zelfs meer
zuivere monumentaliteit wil laten groeien uit een hardnekkig-beoefend realisme,
zien wij de beeldhouwkunst van George Minne zich van onder naar boven
ontwikkelen. Zij rijst aan een vertikaal vlak. Zij volgt eene ascendeerende lijn, bij
steeds klimmende loutering.
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Zij is, in een woord, stijgende, ontbolsterende vereenvoudiging. Zijne teekeningen,
integendeel, geven blijk van borende doordieping: eene naar binnen, naar een
centrum wentelende spiraal, in een vlak dat horizontaal is.
Ik wees er op dat, bij den aanvang van zijne loopbaan, wat George Minne teekent
weinig verschilt, naar den inhoud en de bedoeling, van wat hij boetseert. Eerst
wanneer hem zijne roeping, en den aard van die roeping, als beeldhouwer duidelijker
wordt, komt, als van zelf, het onderscheid. De schaarsche teekeningen, die hij tot
bij den oorlog nog maken zal (en ik zonder natuurlijk enkele schetsen voor houwwerk
uit), krijgen een karakter, die als de tegenstelling is van hetgeen hij in hout, steen
of brons voortaan zal laten uitvoeren. Men bepale zich hier, bij vaststelling der
beteekenis, wel te verstaan niet tot de uiterlijke verschijning. Uit der aard zijn de
teekeningen van George Minne nooit met atmospheer omhuld. Eene uitzondering
moge te maken zijn voor eene der allereerste: de voorstelling van een schoenmaker
in zijne werkplaats. De man staat in zijne natuurlijke omgeving: ik zal niet beweren
dat de omgeving van groote beteekenis is voor de voorstelling van den man. Latere
teekeningen verplaatsen in een landschap: het is te irreëel dan dat het de aandacht
afleiden zou van de personagies. Elders zijn beeldgedaanten omringd van eene
stoffeering waarvan de waarde den geest zoo goed als ontsnapt. Want Minne, ook
al teekenend, ziet nu eenmaal het beeld of den beelden groep als een beeld-
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houwer ze ziet: tegen de ijle lucht aan, in de omschrijving van eene vaste lijn, gevuld
naar binnen en niet van buiten uit. De inhoud is gedegen-plastisch: hij staat zelfs
buiten het spel van het licht, buiten den aanslag der belichting, buiten elke
toevalligheid die er eene meer tijdelijke beteekenis aan geven kon. Al heel jong
trouwens houdt George Minne op, een stemmings-kunstenaar te zijn. Zijne kunst
staat buiten sentimenteele nukken; nimmer laat zij zich als verteederd gelden of
met de vluchtigheid van iets vrouwelijk gevoeligs. Ook zijne teekeningen behouden
hare stoerheid in de vaste onderlijning van hare voordracht. De meeste zouden
kunnen doorgaan, tot bij de allerjongste, als zeer uitvoerige ontwerpen voor plastiek,
was daar niet het onderscheid dat ik tot plicht heb, hier met nadruk aan te stippen.
Zoodra George Minne het juiste besef heeft van wat hij als beeldhouwer moet
worden; zoodra hij van sentiment of objektief realisme afziet om te rijzen tot
synthetische vormgeving, ziet hij, en het spreekt van zelf, tevens af van
gelaatsuitdrukking. De plasticus heeft nu eenmaal niets te maken met zieligheid,
waar het monument, architectonisch bestanddeel, zelfs heel goed kan buiten de
ziel. Het is dan ook een kenmerk van het beeldhouwwerk, van waar het onmiddellijk
op de aanvangsperiode van George Minne volgt, tot bij het beeldhouwwerk dat met
moedwilligheid het realistische tijdvak opent, dat het masker zijner gestalten alle
expressie verliest; dit masker wordt voortaan aangegeven naar een vast, een
vooropgezet kanon. Welk het beeld in houding en gebaar weze, welke beteekenis
er worde aan toegebracht, het gelaat ervan,
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de vlakverdeeling van gansch den kop blijven, op zeer zeldzame uitzonderingen
na, onveranderd, onveranderbaar. Deze regel, deze norma, in stijve
onuitdrukkelijkheid, zijn George Minne's werk, en het teeken van zijne
monumentaliteit. Onuitdrukkelijkheid? In dat afgetrokken-onaantastelijke heeft men
het blijk willen zien van Minne's diepere mystische wezen. De waarheid van dergelijke
voorstelling durf ik te betwijfelen. Zeker is de mystische uitwerking van sommig
beeldhouwwerk, ook wellicht buiten den wil van Minne-zelf, onbetwistbaar: er gaat
eene aantrekkingskracht van uit die vol geheimen is. Ik aarzel echter niet, ze bij
uitsluiting toe te schrijven aan alleen het gebaar, dat bij geen beeldhouwer van
grooter beteekenis is dan bij George Minne, zoodat het, heel even verplaatst, het
evenwicht niet alleen, maar gansch den inhoud van de gestalte wijzigt. Daarentegen
kon het gelaat van de meeste beelden geheel worden vervlakt of weg-gehakt, zonder
dat de algemeen gevoelsaanduiding van het beeld maar eenigszins zou verminderen.
Met de teekeningen gaat het juist andersom. Niet dat ik hiervan de waarde aan
gebaar, aan lichaamsbeweging, aan drastische gedaante maar eenigszins
verminderen wil. Doch, het is onbetwistbaar dat hetgene wij hier, gemakshalve,
gevoel of ziel noemen, vooral in de trekken van het aangezicht wordt neêrgelegd.
Monumentaal beeldhouwer, houdt George Minne niet zelden op, een psycholoog
te zijn: hoe volmaakter zijn synthetische uitbeelding, hoe geringer de
gemoedsuitbeelding; de synthetische sublimisatie is, het kan haast niet anders,
steriliseerend, en men heeft eene
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lange en soms moeilijke geestesbewerking te verrichten, liefst gestaafd op practische
ervaring, om uit Minne's plastische algebra af te dalen tot de emotie, die er den
oorspronkelijken grondslag van uitmaakt. De innerlijke beteekenis van het
teekenwerk, totbij de uiterste doordringendheid en op het pijnlijke, neen: pijnigende
af analytisch, laat zich daarentegen bij eenig oefening, onmiddellijk, in elk geval
hoofdzakelijk, van het aangezicht aflezen. Ik weet het wel, ook waar hij ze teekent,
zijn de gelaten van George Minne's afbeeldingen onderling weinig verschillend; zij
zijn onder te brengen in een klein getal groepen; zij behooren tot een gering stel
types, en steeds dezelfde. Wie trouwens in de omgeving van den meester, vooral
op een gegeven tijd van zijn leven, meer of min intiem heeft omgegaan, weet waar
hij deze, weinig-hiëratische, types vandaan heeft. Zij zijn immers alles behalve
abstract (waarin zij juist van het, hierboven omschreven, plastische type verschillen);
zij zijn ook geene vooropgezette, geene zorgvuldig-gekozene maskers van leed of
hartstocht, moederliefde of Godsbelijdenis, gelijk men die vinden zou bij een zuiver
symbolist. Maar zij danken ook hunne uitwerking niet aan impressionistische
uitzonderlijkheid of aan expressionistische aandikking. Zij zijn, kan men zeggen,
zoo goed als portretten, zij het met de vervormingen, dat het medebrengen kan,
zooals het zich trouwens nogal alledaags openbaart. Men kan niet zeggen dat
George Minne in zijne teekeningen naar uitzonderlijkheid streeft. Geholpen door
den zwaai des lichaams of de stipte gedrongenheid eener beweging, zijn deze
gelaten zoo goed als altijd in
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hunne expressie verrassend-juist. Hoe meer verstard het aangezicht zijner
geboetseerde beelden, dat onwezenlijk aandoet, des te rijker aan uitdrukking het
aangezicht zijner geteekende figuren. Zelfde oogen telkens, eenzelfde neus, dezelfde
mond weliswaar: maar aldoor kijken, snuiven, ademen zij anders. Het is dat eene
ziel, een jagen of berusten des gemoeds, de wrok van een drift of de frissche
bewogenheid van eene liefde; er is dat het geheime, het liefst-geheimgehoudene,
het ingetogene en zelfs het geniepige, het schuchterige en het haast-onbewuste
zoowel als het brutale en egoïstische van eene diepe levenservaring die zich uiten
moet of zich wreken wil, dit gelaat bijna onnaspeurbaar en nochtans zoo klaarblijkend
wijzigen komen; er is wat de kunstenaar weet van eigen wijsheid of op het spoor
wil volgen bij anderen; er is wat hij lijdt en wat hij raadt, dat hij openbaart met de
voor hem meest-natuurlijke middelen. En aldus wordt hij, in de wezenstrekken die
hij teekent, buitengewoon-uitdrukkelijk. Hetgeen echter niet zeggen wil dat hij zeer
gemakkelijk is om te begrijpen.
Want, wordt men aan zich-zelf gewaar dat de teekenaar met eene stiptheid, die
alle toeval uitsluit, weêrgeeft wat hij bedoelt, daarom is die bedoeling nog niet altijd
duidelijk. Zijn deze teekeningen goed leesbaar, hun inhoud is niet steeds bevattelijk.
Het is niet dat George Minne zich het teekenen van raadselen oplegt, dat het te
behandelen voorwerp-op-zichzelf geheimzinnig zou wezen, dat hij zich tot voorstelling
onderwerpen kiest die uit eigen aard mysteriën zijn. Wel integendeel. Ik zei reeds
dat zij doorgaans onmiddellijk aanspreken;
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iedereen zal ze onmiddellijk erkennen; zij hebben den titel niet noodig die er de
beteekenis van aangeeft. Minne trouwens verafschuwt de uiterlijkheid van
verwikkelende bijkomstigheden; elke bijzonderheid die kon verontrusten of zelfs
maar de aandacht afleiden vermijdt hij; het figuur of de groep, volledig op hen-zelf,
worden weêrgegeven in hun naaktsten eenvoud. Doch die eenvoud is meestal van
een buitengewonen rijkdom, en die rijkdom is meestal vol verborgenheden. Het is,
dat George Minne zich niet tevreden stelt met de objectieve voordracht, met de
uiterlijke verschijning van wat hij teekenen wil. Hij weet aan zich-zelf, aan de eigen
buitengewone verwikkeling, wat een mensch bewust en onbewust inhoudt, in zich
draagt, openbaart maar ook verbergt. Dat weêr te geven is zijne eerste bedoeling.
Doch, zij is hem niet voldoende. Wat George Minne teekent, leeft hij meê. Ik bedoel
dat hij zijn voorwerp belaadt met al de eigen ervaring, al de eigen gevoelens en
gedachten, inzichten en verzuchtingen. Blijft zijne uitdrukking klassiek van soberheid,
zij is vol van weleens troebele aandoeningen. Minne is geen mensch die tot
algeheele, gulle en naïeve overgave in staat is; hij is niet bekwaam tot wat ik zal
noemen het cynisme der openbare biecht. Doch als elk kunstenaar van lyrischen
aanleg - en dat is hij in zijn teekenwerk volkomen en opvallend, - kent hij den drang,
lijdt hij den nood der mededeeling. Het maakt de ingewikkeldheid uit van zijne
voorstellingen, die enkelen misschien dubbelzinnigheid zullen noemen. Hoe dieper
men in eene teekening van George Minne doordringt, hoe meer men erin ontdekt;
terwijl men tevens gewaar
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wordt hoeveel meer nog zij aan onnaspeurbaars in zich draagt. Zooals zij
aanvankelijk aantrekt door hare nobele omschrijving, door hare duidelijke voordracht,
pijnigt zij weldra door al het leed, misschien door al de vreugde, en weleens door
al de geniepigheid die ze klaarblijkelijk verbergt. Klaarblijkelijk verbergen,
geheimzinnig openbaren, niet alleen wat de voorstelling in zich heeft, maar wat de
kunstenaar er van zich-zelf onontkomelijk aan toevoegt: het is, in hoofdzaak, de
beteekenis van den teekenaar George Minne, en de bepaling van zijne
grondeloos-rijke waarde.
Ik zei dat George Minne zich ontegensprekelijk voordoet als een lyricus. Het blijkt
niet alleen uit de behandeling van zijne onderwerpen, maar nog duidelijker wellicht
uit de schaarste der behandelde motieven.
Hoe meer een lyrisch dichter aan zuiverheid wint, hoe hooger hij in algemeene
menschelijkheid opklimt, hoe geringer het aantal bronnen wordt van zijne inspiratie.
Zonder het eigen gevoel en de individuëele uitdrukking ervan op te geven - hoe zou
hij dit wel kunnen? - loutert hij zich van egocentrische gewaarwordingetjes die het
belang van zijn werk verminderen hoe ze ook eene tijdelijke belangstelling kunnen
prikkelen en vermeerderen, om te stijgen tot de universeele affecten die de zuilen
zijn waarop rust de eeuwige poëzie.
George Minne handelt niet anders, en zou niet anders kunnen handelen. Hij vertelt
niet; hij heeft afschuw van de anecdoot; hij drijft zijne minste aandoeningen op tot
breede humaniteit; hetgeen wil zeggen dat hij
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die aandoeningen met algemeene humaniteit zal drenken.
Dat hij zich ook als beeldhouwer met een minimum van, laat ons zeggen:
onderwerpen inliet, niet om hun inhoud aan gevoel uit te putten maar om ze op te
voeren tot hun maximum aan plastische intensiteit: men weet het. Men kent de reeks
der Wijd-beenende Gestalten, die der Geknielde Figuren, die der vrouwelijke en
mannelijke Verrijzenissen, en dat op weinig na heel George Minne's
beeldhouwkundige productie in eene van deze reeksen is onder te brengen. Wijkt
hij daarvan af, dan is het tot uitvoeren van eene bestelling of voldoen aan een
zeldzamen gril. - Wanneer nu de beeldhouwer bij uitsluitendheid een teekenaar zal
worden, volgt hij een zelfde tucht. Sedert 1914 telt men zijne teekeningen bij
honderden. Veel minder dan zijne beeldhouwwerken gelijken zij op elkander, hetgeen
men zeer goed begrijpen zal als men bedenkt dat het hier niet meer gaat om het
bestreven van de plastische sublimisatie, maar wel om het uitdrukken, in al zijne
schakeeringen, uit elken mogelijken belichtingshoek, met al de aandriften van een
zich steeds aanvullend gemoedsleven, - waar het gaat, zeg ik, om het uitdrukken
van een onuitputtelijk gevoel. George Minne geeft een meer intellectuëel, een streng
geestelijk leven op voor een nieuw, een haast louter emotioneel bestaan: het kan
niet anders of zijn werk wint aan eene zich steeds omwentelende verscheidenheid.
Die verscheidenheid is echter weêr tot een klein getal groepen te herleiden, die op
hunne beurt eene eenheid worden in het teeken, uitsluitend, van de Liefde.
Dit liefde-gevoel, ik dien erop te drukken, is weêr unilateraal uitgedrukt. En dit
heeft, in de evolutie
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van George Minne, eene beteekenis die ik hier heb aan te stippen. Het gemoed van
dezen kunstenaar is steeds met Godsvrucht gedrenkt geweest. Ik wees op den aard
zijner sensualiteit in den aanvang van zijne loopbaan, zooals zij zich in zijn werk als
eene verzadigdheid openbaarde. In zijn kunst is George Minne nooit frisch-zinnelijk
geweest: hij vertoont er de lichamelijke loomheid in, die voor sommigen reeds een
soort mysticisme is. Dat mysticisme vindt men nog eenigszins terug in zijn
meest-afgetrokken arbeid als beeldhouwer: in dien arbeid bestaat echter eene
geestelijke spanning, die er den inhoud van redt. De geestelijke ascesis hoedt voor
ziekelijkheid. Die tucht was echter slechts een teugel voor, geenszins den dood van
weinig-dogmatische, maar dan toch zeer innige vroomheid. De oorlog nu kwam
George Minne vullen met een pessimisme, dat zijn evenwicht zocht in de aanvoeling
van het Godswezen. Verbreking van tijdelijke liefde zoekt de lasschende kracht van
eeuwige liefde: ik zal niet zeggen dat Minne dit als eene bewuste werkelijkheid heeft
gevoeld, want met abstracte ideeën houdt hij zich niet bezig en de bedwelming der
afgetrokken gedachte is hem vreemd; doch het feit dat hij de oude wereld-orde
waarin hij, bijna een vijftiger, had geleefd, verschrompeld zag tot zijn gezin en het
paar vrienden die met hem waren gevlucht en die woonden in zijne onmiddellijke
nabijheid; het feit daarnaast dat eene zijner dochters in Engeland trouwde en weldra
moeder werd, verdichtte in hem, ik herhaal: onwillekeurig allicht, het liefde-gevoel
en verplaatste het in de sfeer der Goddelijke genade. En deze nieuwe
gemoedsspanning, die ik niet dan zeer
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schematisch aangeven kan, zal voortaan aard en gedaante van Minne's werk
bepalen.
Hij teekent voortaan de Liefde, en als eene stijgerende loutering. Hij ziet en mint
de vrouw; doch weldra in de zelf-verzaking der moederliefde. De moederliefde leidt
hem tot de verheerlijking der Moeder-Maagd die God droeg. En het maakt de eerste
groep uit van het werk, dat hij voor het grootste deel in Wales teekende. Weldra zal
de Gods-idee hem bezitten, weêr in het teeken der liefde: het is de tijd dat hij telkens
weêr Avondmaal en Kruisdraging behandelt. Daarna de periode, voorloopig de
laatste, waarin hij Moeder en Gods-mensch vereenigt: de Pieta voert hem terug tot
de uiterst-menschelijke ellende en verhevenheid. - Ik onthou mij hier liefst van
ontheiligende woorden, van het verschaalde lyrisme dat naar den droesem smaakt
van vervalschten wijn. Doch, het kan niet verzwegen, het dient met uitdrukkelijkheid
herhaald, hoe dit werk der tien laatste jaren van George Minne's leven meer is dan
de dagelijksche bezigheid van een groot artist, - immers de trage en gestadige, de
koppige en gepassioneerde uitputting van het meest-gevreesde, van het schoonste
bezit, van een zieleleven dat zich verrijkt door zich te verarmen. Zijn gegeven, dat
zich-zelf opdringt, hij zal het doorproeven en doorwroeten, het koozen en martelen,
het van buiten-uit koel beschouwen, het binnen- in tot de geheimste roerselen
doorleven. Hij die van zijn onderwerp als behekst is, zooals alleen de genade
beheksen kan, hij beheerscht het nochtans als ware hij er zelf de volstrekte,
afgetrokkene, eigenmachtige schepper van.
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En zoo rijst uit hem de Maagd, tot ze in hem de Moeder-Maagd zal worden. Hij volgt
haar van vóor hare huwbaarheid, in hare onschuld zonder kennis, in de graciliteit
van hare pril-harde leden, daar ze speelt of zich rekkend baadt; hij ziet ze in de
schroomvolle angsten der vóórvoelende moederschap, in al de weelde van de
extase des oogenbliks; zij lijdt in haar lijf de voorbaat van haar baren: zij baart in de
verbazing van den ongevoelden smart, terwijl de geboorte geschiedt in al de
mystisch-cosmische bediedenis van eene hoogere maar concrete symboliek; van
haar kind is ze lachend zusje en zorg-volle moeder; het is God en Mensch: ze
doorleeft den eerbied en de armoede van het voorgevoel dat haar aan zijne passie
deelachtig maakt.
Het voorgevoel zal worden werkelijkheid: misschien heeft ze twijfel gekend om
dien God die wilde sterven als een mensch, als een misdadiger, als een schadelijk
dier dat men slacht. Maar zij blijft eene moeder: hij ligt in haren schoot, en het zou
hare uiterste weelde wezen, indien zij in het wegen van zijn dood lichaam de dracht
niet voelde van heel de wereld, van de toekomst der tijden, van de zwaarte die
alleen Gode kan zijn. Aldus bereidt ze in haar-zelf de vrome schamelheid, die rijpt
in haar tot uitstralende klaarte. Zij durft zich nauwelijks te voeden met de hemelsche
vervoering, nochtans hare eenigste zekerheid. Het is hare onbegrijpelijkste
nederigheid, dat ze kent haar eindelijke apotheose, hare beslissende assumptie,
met de aanbiddende neêrslachtigheid, niet meer te zullen dienen.
Intusschen is de tijd vervuld geweest van het Offer: Christus heeft zich-zelf, ten
voorbeeld en ter leering,
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gegeten en gedronken; hij de geniepig-lachende en de schrikkelijk-bestraffende,
de droevig-ernstige en de doorstarend-goddelijke. De Liefde heeft zich aan haar-zelf
verteerd. Zij is, vlam, boven de rooken uitgerezen, en zij is niets meer dan licht, en
zij is de trilling van het Eeuwige Licht.
Maar ik verval in het beschrijven dat ik me-zelf heb ontzegd, beducht voor pathos.
Waar juist in geen enkele vertooning van het honderdvoudig verschijnen nooit de
minste pathos is te bespeuren. Bij eerbied voor het onderwerp: eerbied voor de
schroomvolle ervaring, de dagelijksche ervaring, die is als eene dagelijksche genade,
ongewild, onbedacht, eene openbaring die van zelf hare uiting vindt.
Hetgeen de hoogte bewijst, die de teekenaar George Minne bereikt heeft.
(1919)
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James Ensor: aspecten
I
Een Schilderij. Een Boek. En dan, natuurlijk, de Zee.
‘Mer pure, inspiratrice d'énergie et de constance, buveuse inassouvie de soleils
sanglants’. De woorden zijn van hem, die het Schilderij heeft gemaakt, die het Boek
heeft geschreven. Veertien dagen geleden is hij één en zestig jaar oud geworden:
één en zestig jaar lang heeft hij haar rythmischen slagzang gehoord op enkele
meters van zijn huis, in het duistere huisje met zwarten gevel, waar hij, na zijne
ouders, een stap van den hoogen dijk, rimpelrijke schelpen verkoopt en peerlemoeren
kinkhoorns op verguldbronzen voet, naast Delft-blauwe matrozen, en baadsters van
zalm-roze en bezwijmend bleek-blauw porcelein, en waar in het raam de zorgvuldige
teekening hangt van eene Japansche meermin. Hij kent ze als geen, de zee, ze is
in zijne vochtige oogen besloten, zijne grijze oogen van wisselende kleur-expressie
als zij, de zee, de zuivere zuiverende, die moed en taaiheid schenkt aan kunstenaars
als aan visschers: beiden worstelaars zoo er ooit waren, al zuigt ze hun wil aan als
bloedige zonnen.
Het lokkende voorjaar, dat mij al te vroegtijdig had
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verzaad van zoete boomgaarden-in-bloei, had mij naar haar terug-gevoerd, en naar
hem, die als zij zout is en scherp, en steeds nieuw. Na jaren heb ik haar teruggezien,
te Oostende. ‘Entrée de ville d'intense beauté maritime, dépourvue de banalité;
vieille tour robuste et fruste, si bellement dressée’. Het oorlog-Oostende is bijzonder
tragisch geweest; aan den hoogen rug van zijn dijk stond het vol kanonnen als een
stekel-varken vol dreigende stekels. Het beleefde de heldhaftigste daad van den
oorlog: het aanvaren van de ‘Vindictive’; intusschen leefden de inwoners als
troglodyten in hunne doorschudde kelders. Na de vier jaar dat het heeft geduurd
en de twee die sedert dien verloopen zijn, fleurt Oostende weêr op, al blijven de
duinen hol als tooneelduinen, al zit het Palace-hotel in een puntigen krans van
marinegeschut op betonnen voetstukken; al begint, nauwelijks een half uurtje verder,
het nog gapende blijk der teistering. De zee, zij, is onverschillig gebleven; zij rolt
hare wisseling naar het strand, dat ze ros laat van schaaldiertjes en hemelsch blauw
van trage waterplasjes; hare kuivige franjes krullen aan de kaaimuren; ten gepasten
tijde lokt ze de booten uit, die ten gepasten tijde terugkeeren; ze is niet, als de aarde,
gedenkend: ze heeft den oorlog vergeten. Zij is de gezondheid der wereld: zij blijft
haar-zelf gelijk.
Goddank, ook hij, Ensor, is zich-zelf gelijk gebleven. Het zwart-ouderwetsche
winkeltje daar, waar geen drie klanten per jaar komen; langs den onvasten trap,
Japansche kakemono's voorbij met grijnzende samoeraï's; de kamer in die heet
pompeus: het atelier, en die is, eenvoudig eene kamer. Maar eene kamer om den
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burgers bij valavond schrik aan te jagen: ter wanden een brons-bruin, reusachtig
Japansch masker naast het framboos-rose, lang-neuzige mombakkes van een
Vlaamsch karnaval-belijder; gebroken stroobloempjes gevoed met vlokkig stof; twee
verlept-satijnen miniatuur-laarsjes uit de jaren '60: gorge de pigeon en ventre de
biche, weemoedige elegantie uit den sentimenteelen tijd dien Offenbach leerde
dansen op een vulkaan. En schilderijen: honderden. ‘La dame à la mouche’:
teer-roode tronie met vlak-blauwe oogen van nuchtere absinthe-drinkster met
bibberenden vleesch-mond; laag mannen-portret met strakken blik tegen een muur
vol edele kunstschoonheid. Ribbige roôkool en witte kool. Bloemen die verstarde
vlammen zijn. Ballet-fantazieën onder regenbogen. Weemoed der achttiende eeuw
in licht-aangetikte pastel-teekeningetjes. Bruin als oud perkament een hallucineerend
calvariebergje. Etsen, die bijten gelijk ze gebeten zijn. De schilder Willem Paerels,
die mauve en water-groen, een doodshoofd biedt dat eene sigaar rookt aan een
dame die rookt eene sigaret (symbolen zijn een vernuftig tijdverdrijf). Décors van
Ensor's eigen pantomime (hij kleedde zelf de poppen en dichtte zelf de muziek aan
dien harmonium daar, door zijne vingeren als met knekels betokkeld). Eindelijk - o,
ik heb niet alles genoemd! - het schilderij waarvoor ik gekomen ben. En dan, het
spreekt van-zelf, James Ensor in eigen persoon.
Verleden winter heb ik hem herhaald te Brussel ontmoet. Hij zat er banketten
voor en at er ook bij ministers. Wij hebben er tegenwoordig twaalf: ik geloof, dat hij
ze allen heeft aangedaan. Maar te Brussel
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wimperen zijne oogen en in de koffie-huizen stoot hij alle stoelen aan. Hij sprak er
toasten uit vol lapidaire oordeelvellingen. Hij zei: ‘Vive de Rudder, c'est un nom bien
porté!’; den schilder Oleffe sloeg hij volgend portret in het eigen gezicht: ‘De vieilles
enluminures le représentent botté jusqu'au col, harponnant des cétacés, harcelant
des phoques, taquinant des morses, dépouillant des veaux marins et autres! Je l'ai
vu, portant une morue colossale ou chiquenaudant un ourson effaré. Plumant des
pingouins, écaillant des sirènes, bouffant des huîtres. Ses pieds sont palmés’. Aldus
sprak hij in breed-cirkelende hyperbolen, want in Brussel gevoelt hij zich bijzonder
schuchter. De dichter Grégoire le Roy moest, aan eene huldigende tafel, hooren
van uit zijn mond: ‘Hurrah! pour Grégoire le Roy, notre vrai poète national!’, en ik
weet niet wie van beiden, le Roy of Ensor, het ernstig heeft opgenomen. Misschien
wel allebei. Hetgeen dan een teeken des tijds zou zijn.
Aldus is Ensor te Brussel. Maar ik zie hem te Oostende, in het schemerlicht van
zijne overvolle schilderkamer. Hij is rustig. Hier hoeven zijne oogen niet te wimperen:
ik zie ze diep en wisselend als de zee, die er hare kleuren aan ontleent. Het matte
room-geel van zijn gelaat is eenigszins te bleek, omdat hij vroeger te donker is
geweest. Zijn mond is paarsend, ook misschien omdat hij te rood eens was. Deze
blauw-zwarte Spanjool van Engelschen bloede, die in België kwam geboren worden,
is thans van haren zilverwit (zilver wordt geel als men het niet intijds oppoetst). Hij
had vroeger over zijne kruin eene scheiding waar aan beide zijden het kroeshaar
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uit kabbelde. Thans weet men niet meer of Ensor die scheiding nog heeft: hij doet
nimmer zijn hoed meer af, dan om even dames te groeten.
De handdruk van James Ensor is vol innige teederheid: de handdruk van een
grooten eenzame die, wat hij ook meene, de menschen mint. Zijne hand is klein en
vleezig, en blanker nog dan zijn aangezicht. Een nobel gebaar van haar wijst de
doos met sigaretten: de schilderijen van Ensor verdragen het, gezien te worden
door sigarettenrook. Ze verdragen zelfs heel wat meer. Zij hebben al heel wat meer
moeten verdragen!
Wij staan thans voor Het Schilderij. Hij staat naast mij, zwart, groot en machtig,
verlegen en hoogmoedig: zoo heeft het leven vol strijd, dat het zijne is, hem nu
eenmaal gemaakt.
Die strijd, het is Het Schilderij. Ik zie het voor het eerst, al dateert het uit 1886.
Althans: het schilderij is een brutaal feit uit dien strijd, een werkelijk en algemeen
begrijpelijk feit dat de duistere veelvuldigheid van den eigen strijd veruiterlijkt. Een
kinkhoorn, niet waar, kan de zee zijn, zelfs naar het geluid, voor wie imaginatie heeft
in zijne ooren. Het zal den artiest altijd spijten, dat hij zich qua zee met zoo'n
kinkhoorn moet tevreden stellen; maar hij zal toch al heel blij zijn dat hij in den
kinkhoorn een symbolisch beeld bezit van de zee; want men kan nu eenmaal niet
alles bezitten, en het scheelt weinig, of het Relatieve is beter dan niets. Het schilderij
nu stelt voor de Intrede van Jezus-Christus binnen de Stede van Brussel. Het is, op
het grootste doek dat de fijne Ensor ooit aandorst (hij is aldoor gevoeliger geworden
voor détails), het omwerken tot schilderij van
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een ets die wel een dertig jaar oud zal zijn. Het toont den optocht van boeventronies
(wie heeft niet een boeventronie in zijn familie?) die een heel klein Christusje op
een heel klein ezeltje, in heerlijk-ijl licht trouwens, voorafgaan en volgen tusschen
de heerlijkheid van de Brusselsche en kapitalistische Renaissancehuizen. Den
Heiland gaat een toeterende muziek vóór van menschen in Oostenrijksche
maskarade-uniformen, die aan een kartel zich noemen: ‘Les fanfares doctrinaires’.
Maar bovenaan bazuint een banderool het uit: ‘Vive la Sociale’, terwijl onderaan
een plankje aan een stok - op de ets althans - den wensch uitdrukt dat Anseele lang
leven moge. Mijne lezers verwachten geen verdere verklaring, ook niet van des
schilders bedoeling. De schilder zit midden in zijn werk als eene spin midden in haar
web; de spin heeft waarschijnlijk geen bedoeling gehad dan... een net te maken
naar haar beste vermogen, en feitelijk is het web toch wel het allerbelangrijkste.
Zoo ook het werk van den schilder; Ensor zou zijne schilderij wel kunnen verklaren,
maar het is zoo goed als zeker dat zijne verklaring ernaast zou zijn. 't Beste wat hij
zou kunnen zeggen: het is een facet van mijn strijd; onder een gemakkelijken vorm
uitgedrukt. Trouwens, ik vraag u alleen of ik er als schilder op achteruit ben gegaan.
En 't antwoord is, dat het Ensor-mirakel van bij 1879 zijn verder verloop neemt.
Ensor immers is niet op een gegeven oogenblik den voorlooper geweest in een
gegeven richting: zijne verbluffende veelzijdigheid, geholpen trouwens door een
Toeval dat hij als een huisgod diende op te stellen, liep zoo-goed als allen
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vooruit in zoogoed als alle richtingen. Hij-zelf heeft het eens in sterke woorden
uitgedrukt: ‘Mes recherches continues, aujourd'hui auréolées, soulevèrent les haines
de mes suiveurs escargotés, perpétuellement dépassés. Une consolation! Oui, des
cubistes citent les angles du “Lampiste”, (1880) et les lignes du “Liseur” (1881) en
précédents importants; de même nos luministes citent les fines lumières de la
“Mangeuse d'huîtres” (1882); des “Enfants à la toilette” (1886), et nos jeunes peintres
libérés reconnaissent l'importance de mes recherches multiples dans les voies
variées du beau.’ En dat hij, de steeds wisselende en heden nog altijd opnieuw
veranderende en naar zich toehalende, aldus van allen de groote broêr kon zijn; hij
die 't bovenstaande bij rechte mocht schrijven, zonder dat iemand hem zelfs mag
beschuldigen van nochtans billijken hoogmoed; hij die, geen twintig oud, de
‘Lampiste’ maakte, die 't sieraad blijft van ons Modern Museum en, enkele jaren
later, die ‘Intrede’ schildert, die, zoo gansch verschillend, het meesterstuk is waar
de tijden in zullen leeren, hoe in verterend licht eene massa te zien, hij schrijft verder:
‘Avant moi le peintre n'écoutait pas sa vision’, en het is het zelf-aangegeven, het
zeer nederige recept tot welslagen, dat hij zonder meer, sedert ruim veertig jaar
toepast.
Maar daar ligt het hem juist; dat is juist het geheim van Ensor's genie: hij had een
eigen visie, en was die visie wel bewust. Hij vraagt: Pourquoi ai-je devancé depuis
un quart de siècle, et dans tous les sens, ‘les recherches modernes?’ Het antwoord
kan niet anders zijn dan: omdat hij een waker is. Van Stéphane Mallarmé
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wordt verteld dat hij in geen twaalf jaar geslapen heeft. Over zijne nachten heeft
Ensor mij nooit ingelicht, en ik ben niet zoo onbescheiden er hem naar te vragen,
overtuigd trouwens dat hij mij de waarheid niet dan bij benadering zeggen zou. Maar
ik weet dat hij zich gaarne in teekeningen en etsen vertoont, omringd door duivelen
en demonen, en dat is eene kostelijke onthulling van zijn geheim. Hij is de man die
gestadig van buiten uit verwittigingen krijgt, die hem genoegzaam sarren dan dat
hij luisteren zou. Hij is, onder de schilders van dit land, hij die nochtans recht op
eenige rust gaat krijgen, een der zeer weinigen, die bezeten is van gestadige onrust.
Hij, die recht heeft op hoogmoed en van dat recht wel eenig gebruik maakt, hij heeft
een vlammenden hekel aan zelfgenoegzaamheid. ‘En route pour le renouveau’: het
is zijne eeuwige bezorgdheid, zooals van meet af zijne lijfspreuk was: ‘Les suffisances
matamoresques appellent la finale crevaison grenouillère’.
Dat James Ensor als de kikvorsch van den fabel niet barsten zal, Het Schilderij
staat er borg voor. Tenzij hij zelf dat einde verkoos: met hem kan men nooit weten.

II
‘Les suffisances matamoresques appellent la finale crevaison grenouillère’.
Het staat, het geruststellend motto van den eeuwig-, daardoor juist
genialen-onrustige, vooraan in het Boek, gelijk men het vinden zal op gemiddeld
alle twintig
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bladzijden ervan: zeer menschlievende verwittiging aan de in het vet van hunne
zelfgenoegzaamheid verstarden,... denwelken hij trouwens als 't past bi appetite,
den degenstoot toedienen zal die de eindelijke ‘crevaison’ voor wereld-zuiverend
gevolg zal hebben.
Want James Ensor - men wist het van voor jaren - is één der scherpste, raakste,
vinnigste en tevens koelste onzer critici. Voor zichzelf, voor tijdschriften en bladen
die er hem naar vroegen, minder om der waarheid wille dan om de geneuchte van
zijn fel-kleurig proza en onbarmhartig-gulle oordeel-vellingen, die niemand dorst als
hij - weinig schrijvers over kunst zijn even moedig, even onbaatzuchtig en trouwens
even gezaghebbend, - pende hij, gelijk hij etsen zou, bladzijden neder waarmede
hij alles behalve literatuur bedoelde, en die literatuur zijn onder de beste, in gelijke
mate als de vituperaties van Léon Bloy, àl zoo ondubbelzinnig, àl zoo geweldig en
hoeveel geestiger! - ‘Ah! j'adore les beaux mots claironnés de lumière. Je vous
aime, mots sensibles de nos douleurs, mots rouges et citron d'Espagne, mots bleus
d'acier des mouches élégantes, mots parfumés des soies vivantes, mots fins des
roses et des algues odorantes, mots piquants des bêtes d'azur, mots des gueules
puissantes, mots d'hermine immaculée, mots crachés des sables et de la mer, mots
plus verts que Toison de Syrène, mots discrets des poissons soupirés dans les
coupes, mots des cloches et des cristaux, mots cinglants, mots glacés, mots froids
du marbre blanc, mots amers, mots des Lys de France et des bluets flamands, mots
très doux sonnant picturalement, mots plaintifs des chevaux battus, mots des maux,
mots des
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fêtes, mots d'ouragan et de tempête, mots des vents, mots des roseaux, mots sages
des enfants, mots des pluies et des pleurs, mots sans rime ni raison, je vous aime,
je vous aime!!’
Hoort gij, in het lange en noodige citaat, de wellust van den echten
woord-kunstenaar, van den oog- en oorgevoeligen schrijver, van den minnaar der
klank-expressie - mots des maux, - der kleur-expressie - mots sonnant picturalement
- in taal, in beeldende en dansende taal, in verluchtende taal en in zingende taal?
Gij denkt aan het ‘Sonnet des Voyelles’ van den veel belachen, thans
oppermachtig-heerschenden Jean Arthur Rimbaud; gij denkt aan den Gorter der
eerste ‘Verzen’; en wellicht denkt gij aan Gezelle en - waarom niet? - aan Vondel,
zooals gij denkt aan Vergilius en aan den ouden Homeros.
Die woorden, die hymne aan het Woord, waaruit overtuigend blijkt het verbale
genie van den genialen schilder, gij vindt ze in de ‘Préface’ van het Boek, van de
‘Ecrits de James Ensor’ door ‘Sélection’ als eerste deel van eene reeks: ‘Ecrits de
Peintre’ uitgegeven; préface opgedragen aan de jongeren-zelf die ‘Sélection’ hebben
opgericht en de tentoonstelling ervan opluisteren, opdracht waar de uitzinnigste
lyriek, de uitdagendste beeldspraak, de hallucineerendste luchtbuitelingen, de
meest-fantastische middenpunt-vliedende vliegoefeningen aanzetten tot strijd en
verweer tegen de ‘rétrogrades panachés, chanteurs de Nicadémie, gobeurs de
vieille monnaie rouillée, asticjueurs de pièces uniques, décroteurs de vieux balais,
suinteurs de chasteté, pondeurs de citrons apoplectiques, vieilles
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chiques, scieurs de long, momies miteuses, augustes calembouristes de Foutaise’.
- Hebt ge uw bekomst, o phalansterium van vergroende pruiken? Zoo niet, dan heeft
de eeuwig-jonge grijsaard nog woordenboeken vol om u, in uwe onderscheidene
gedaanten, te karakteriseeren zóó dat ge het in uwe droomen, uw leven lang en tot
in de martelingen der waarschijnlijke gehenna gedenken zult. Trouwens de ervaring
van Ensor voorspelt uwe verwoedheid, doch weet raad: ‘Pour atténuer la rage épique
du bourgeois en furie et gagner trois minutes d'indulgence, il faut recommander de
réciter avec ferveur, lenteur et conviction les mots suivants: To hi, bini, ia, gaga,
gat, tse; ia gaga, gat tse, Bit, scie, hi, hi, hi, pion, nis ti you, bi hi ni’... het gaat voort,
nog een heel eind.
James Ensor is nu in dit jaar 1920 één en zestig oud. Gij merkt: hij is de koning
der jongeren. Geen artist, met evenrijke productie, die een evenharden strijd te
strijden heeft gehad voor de Kunst, - met eene hoofdletter. Geen die het gedaan
heeft met zooveel taaiheid, zeker van den uitslag, maar zeker tevens van wat het
hem kosten zou, en daarom juist blijde als een martelaar die in de pijnen zijn Hemel
tegemoet gaat.
Denk overigens maar niet dat gij in het boek weinig anders vindt dan gegoochel
en gescheld, dan klink-klank en grootspraak. Het is in den grond, een nogal ernstig
boek: niet minder immers dan eene lijdensgeschiedenis, de lijdensgeschiedenis
van een overwinnaar, maar die nog steeds staat alleen. De laatste jaren heeft Ensor
de opperste glorie gekend, zelfs in het eigen vaderland. Boek op boek wordt hem
gewijd. De jongeren komen tot
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hem, liefdevol-eerbiedig als tot een vader. Voor een jaar werd hem een groot banket
aangeboden. Maar ziet u, dat alles komt te laat, dan dat Ensor zich waarlijk thuis
zou gaan voelen in het groote vaderlandsche kunstenaars-huisgezin. Toen hij in de
jaren '80, omringd leefde met een enkelen goeden vriend te Oostende, voelde hij
zich wellicht minder alleen dan thans in de algemeene huldiging. De vereenzaming:
hij heeft ze eerst door zijne artistieke hooghartigheid, daarna door zijne
vlijmend-vernietigende critiek zelf geschapen. Toen hij, twintig à vijf-en-twintig jaar
oud, door tentoonstellingscommissies weigeren en door critici belachen zag
schilderijen als ‘La mangeuse d'huîtres’, als het wonderbare portret zijner moeder,
thans uitgeroepen tot een der hoogst-staande meesterstukken onzer schilderschool,
toen was hij te werklustig, had hij te groot geloof in zich-zelf om niet vervuld te zijn
met dat heerschersgevoel, dat boven de eenzaamheid uitreikt en de wereld maakt
tot een onvervreemdbaar wingewest. Doch de negatie kan te lang duren; het is niet
goed dat men te lang smaad en gesmaal ondergaat om een arbeid die - de
kunstenaar wist het toen alleen misschien - toch iets meer is dan een liefhebberijtje.
Verbittering is een gif, dat niet gemakkelijk wordt afgescheiden; zij is eene strychnine
die in de weefsels voort blijft wroeten. De verbittering van Ensor, gevolg van eene
miskenning, die een kwart-eeuw heeft geduurd, - miskenning tot zelfs van
schilderstalent, verguizing vooral van wie, in dit realistisch land, geest en fantasie
dorst hebben, - de verbittering van Ensor is te grondeloosdiep, dan dat de triomf
het winnen zou op de eenzaam-
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heid die ze om zich heeft geschapen. Ze heeft, gelukkig, ook het leven geschonken
aan Ensor's, trouwens vrij-onschuldig, verweermiddel: zijne ‘blague’. Van die ‘blague’
is het boek vol; zij is buitensporig gul; zij is tragisch tevens.
Men zou het hem niet aanzien; hij vertoont doorgaans niet meer dan een
beschaafde leukheid. De lol die hij heeft binnen in zich vindt geen uitweg dan langs
zijne oogen. Ik ken nog zulke oogen: die van den beeldhouwer George Minne. Die
leukheid aarzelt trouwens: Ensor lijkt wel bang voor te groote oprechtheid. En het
is maar als hij de pen in de hand neemt, dat hij iedereen aandurft, zijne beste
vrienden niet uitgezonderd. En dan wimperen zijne oogen niet.
En dan heet het, met verbluffende raakheid, van onze hoogst geziene meesters:
- Les compositions inexpressives, aux aigreurs ostéologiques de Fernand Khnopff,
représentent d'ordinaire des pintades gallinacéennes, farcies de fausse distinction.
- Baertsoen, toujours probe et patient, réunit les vases et boues fétides chères à
l'odorat gantois. Vision mélancolique d'égoutier typhique surmené.
- Courtens croustillonne de crottins croûtonnés ses vastes purées de pois.
- Les mouchetures de bousiers cantharidés de Théo van Rysselberghe égaleraient
les photozébrures piestriées de poulettes arlequinées d'Emile Claus. Claus a tiré
le soleil en bouteille.
En zoo gaat het bladzijden voort.
Ook de critici moeten het ontgelden. In 1908 hadden
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de Brusselsche literatoren een tentoonstelling aangericht van hunne schilderwerken,
en dat salon genoemd ‘Les violons d'Ingres’. In een klein Oostendsch blad, dat de
hoofdstad niet bereikt, gaf Ensor zijn oordeel over dat letterkundig geschilder of
deze geschilderde literatuur. Zachtzinnig zet hij zichzelf tot dezen arbeid aan:
‘Egratignons’, zegt hij. ‘Egratignons sensiblement l'épiderme délicat de nos
vomisseurs de comptesrendus’. Het krabben is trouwens niet meer dan zacht kittelen,
met een teeder veêrtje over blanke voetzolen. Zoo heet het: ‘Les peintures de
Monsieur Camille Lemonnier reflètent les décompositions avancées’. ‘Dumont-Wilden nous promène en des milieux contournés... hochets singuliers,
plumets significatifs, queues de saurets plantés drus, carapaces de crustacés pince
sans-rire, crottes carrées de baudets rachitiques’ ...
Ik wil en mag hier geen bloemlezing leveren uit artikelen (dit wordt kritiek op
kritiek), die wel eens bedacht schijnen op een ander succes dan om het uitgesproken
oordeel. Het is ‘l'art pour l'art’ der kritiek, deze van een Théophile Gautier, die boeken
schreef over muziek, maar bekende, dat hij muziek verafschuwde en dat hij heel
wat tijd noodig had gehad om de goede eenigszins uit de slechte te herkennen;
deze van Baudelaire (hoe ernstig hij het ook meende), die gaarne zei, dat men
mocht schrijven over wat men wilde, gelijk men het wilde, als men het maar mooi
deed. Bij Ensor lijkt het weleens, dat hij het doet om het mooi te doen op zijn manier:
mooi dan omdat het lucht geeft aan zijn schrijverstalent, en ook eenigszins om den
bourgeois te verbluffen. Wij hebben het echter gezegd: de schrijver
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Ensor is te zeer schilder in de nieren, de man die op twintigjarigen leeftijd een
meesterstuk van psychologisch doorzicht en onovertrefbare vaardigheid schilderde
als het portret zijner moeder, is al te bewust van wat een goed schilderij is, om in
zijn ruigste en meer hyperbolische oordeel-vellingen niet steeds den spijker op den
kop te slaan. Fromentin was beter schrijver dan schilder, maar dat hij schilder was
schenkt vertrouwen in zijn kritiek over schilderkunst: het is dat gevoel van vertrouwen,
dat men ondergaat bij Ensor, als hij zijne schilderende collega's van een bordpapieren
voetstuk neerhaalt; te meer daar hij grooter, want veelzijdiger schilder dan schrijver
is.
Ziehier, ten bewijze van grondig schilderschap, wat Ensor schreef als
een-en-twintig-jarig jongeling (en het zal de laatste aanhaling zijn):
‘La vision se modifie en observant. La première vision, celle du vulgaire, c'est la
ligne simple, sèche, sans recherche de couleur. La seconde période, c'est celle où
l'oeil plus exercé discerne les valeurs des tons et leurs délicatesses; celle-ci est
déjà moins comprise du vulgaire. La dernière est celle où l'artiste voit les subtilités
et les jeux multiples de la lumière, ses plans, ses gravitations. Ces recherches
progressives modifient la vision primitive et la ligne souffre et devient secondaire.
Cette vision sera peu comprise. Elle demande une longue observation, une étude
attentive. Le vulgaire ne discernera que désordre, chaos, incorrection. Et ainsi l'art
a évolué depuis la ligne du gothique à travers la couleur et le mouvement de la
Renaissance, pour arriver à la lumière moderne’.
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James Ensor is het wellicht niet meer eens met de hier uitgedrukte meening. Maar
bedenkt de diepte van dit oordeel, geuit op een leeftijd, die niet minder dan de
praedestinatie van het genie beduidt, als zijnde het zuivere ingenium, het
voorbestemde inzicht. Sommigen ergeren er zich aan, dat de grijsaard Ensor nog
steeds speelt als een kind. Zij vergeten dat Ensor, nauwelijks de kinderschoenen
ontrezen, schilderde als een rijp man, en beter: wist wat hij dééd toen hij aldus
schilderde. Wij hebben in dit begenadigde land, wel meer vroegtijdige meesters in
de schilderkunst. Hunne precociteit was echter geen uiting van bewustheid, van
hooger aesthetisch besef. Terwijl Ensor...
Hetgeen hem het recht geeft zijne confrères te halen over een hekel, die gelijkt
op de dubbele rij tanden van een haai.

III
Er is de Zee. Er is eindelijk, en van-zelf-sprekend, de Zee.
En ik zou aan Ensor vragen, op eenigszins-gebiedende wijs: ‘Oostendenaar,
waarom schildert gij de zee niet, die kabbelt als uwe haren en de zon weêrspiegelt
als uwe wemelende blikken?’ Maar ik heb die vraag niet gesteld, omdat Ensor mij
zou hebben geantwoord: ‘Maar ik heb ze geschilderd, reeds toen ik iets minder dan
twintig jaar oud was.’ Waarop ik zou hebben moeten antwoorden: ‘Ja, naar voorbeeld
dan en onder invloed van Artan!’ Hetgeen Ensor niet goed zou kunnen dulden.
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Neen, onder eigen aandrang heeft James Ensor de zee nooit geschilderd. En daar
kan ik heel goed de redenen van aangeven, die meervuldig zijn.
Er is in de eerste plaats, - en dit geldt voor al de beeldende kunstenaren, - er is,
dat de zee geen plastiek voorwerp is.
Er is daarna, dat Ensor de man niet is der groote lyrische gemeenplaatsen.
En dat hij eindelijk in hoofdzaak een Oostendenaar is.
- ‘De zee’ zou Ensor-zelf heel goed kunnen hebben gezegd, ‘de zee is geen
schilderkundig gegeven, niet iets waar men schilderijen naar maakt. De zee is een
toestand, en anders niet’. En inderdaad, wie een klein deel maar van zijn leven aan
zee heeft doorgebracht, hij weet het heel goed: de zee is niet iets om naar te kijken,
iets van vormen en vorm-wisselingen, geen samenstelling van aangename of
tragische lijnen, geen spel zelfs van kleuren voor wie nog wat meer is dan bloot een
registreerend oog. De zee is integendeel, voor wie maar eenigszins dieper voelt en
daarbij over wat imaginatie beschikt, - de zee is de, als het ware geruststellende,
vaststelling van eigen psychologische ervaringen, het teeken van
gemoedsmomenten, het duidelijke klaarblijkelijke beeld, dat meer dan eens verrast
door zijne zuivere stelligheid, van het diepste, misschien het meest verborgen Ik.
Men erkent er zich in, men belijdt en beboet er zich in. Zij is belooning en beproeving;
zij is biecht en penitentie; zij is genezing ook en nieuwe blijde en moedige kracht.
Hij kent ze nu al meer dan zestig jaar, Ensor. Het is op de zee dat Ensor voor het
eerst zijne oogen heeft
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geopend. En gij kunt u dan ook wel voorstellen dat die oude maar eeuwig-jonge,
wijze maar kinderlijk-frissche oogen verzadigd zijn, hoe ook steeds gretig, van al
de mogelijke schakeeringen van lucht en water, van vochte lucht vol schittering van
krystallen, van water zandenzwaar of rillerig als eene naakte huid. Waarom zoude
ik hier aan het beschrijven gaan? Het ware wat al te gemakkelijk. Maar waarom zou
Ensor dan ook gaan schilderen, en dat schilderen niet overlaten aan wie de zee
niet ziet dan als een zomeruitstapje?
Hem is de zee de bestendige getuige, nu ruim zestig jaar al. Men zou het hem
niet aanzien, maar die zestig jaar zijn hem niet een aanhoudend pretje geweest.
Met vertrouwde vrienden praat Ensor over zijn leven graag, en vooral over zijne
jeugd, - zij het dan ook steeds met eene pijnlijke hapering: behoefte aan pudeur in
de uitstorting; over zijn geheimzinnig-Engelschen grootvader; over zijne Vlaamsche
grootmoeder die uit wandelen ging met een zwaren stok en een grooten aap aan
een ketting; over zijn krachtigen, levenslustigen vader die niet veel werkte en 's
avonds piano speelde in de visscherskroegen; over zijne schoone en teedere
moeder; over zijn zwager die was een Chinees; over hem-zelf dien men schilderen
toeliet, onder voorwaarde dat hij zijne verkoopers-beurt waarnam, en met strenge
stiptheid, in het schelpen-winkeltje waar toen reeds de Japansche sirene te kijk
stond: een leven vol vreemde geheimzinnigheden, verklaring ten volle van
Ensorden-Fantast. - En daarnaast, bij eeuwige aanwezigheid, de zee, de lustelooze
of woedende, de steeds abstracte en des te aanhalerige, en steeds onverschillige
die te
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beter uwe vragen uitlokt; de vormlooze die gij kneden zult naar de vormen van uw
verlangen of van uwe wroeging; de luie die de wieg is van uw troost; de oneindige
die het bed kan worden van uwe doodsbegeerte. De zee, de zee en Ensor:
dagelijksche confrontatie van meer dan eene halve eeuw lang: waarachtig iets
anders en meers, gij zult het bevroeden, dan een picturaal motiefje. Al spreekt het
evenzeer van-zelf dat iemand, die goed kan kijken, ze terug zal vinden in het minste
der stillevens van den rijken en zoo gedweeën Meester.
Neen, niettegenstaande enkele etsen, niettegenstaande enkele, meest
oud-schilderijen, is James Ensor niet wat men een eigenlijk zeeschilder, een schilder
van zeezichten noemt. En het ligt niet alleen, zooals ik hierboven zei, aan de
zee-zelve en aan het soort vertrouwelijkheid dat Ensor bindt aan haar. Het ligt
evenzeer, en in hoofdzaak zelfs, aan Ensor's geest, aan de geaardheid van zijn
gemoedsleven.
Al denkt hij ook meestal picturaal, wat niemand zal verwonderen, hij denkt dan
toch: zeldzaamheid onder onze schilders. Emotief in de eerste plaats, is hij tevens
gedachtelijk-intuïtief als weinigen, schrander met een uiterst-fijn
onderscheidingsvermogen, en tevens rijk aan eene zeer verscheiden en
behoorlijk-verduwde lectuur. Hij is daarenboven vernuftig, wat hem met onrust
vervult; reticeerend dan ook in zijn felsten durf; bang soms om de eigen ironie; dan
ook gewelddadig tot bij alle rauwheid waar hij het, met overdrijvend gebaar, uitflapt.
- Een schilder met een dergelijke innerlijkheid schildert niet dan zich-zelf. Hij heeft,
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het spreekt van-zelf, een object, dat hij bedoelt weêr te geven. Doch weest gerust:
dat object zal blijken een deel van hem-zelf te zijn. Ik ken van Ensor eene
koolteekening naar den Apolloon van het Belvédère; hij heeft ze gemaakt op
zeventienjarigen leeftijd: het geeft eene vreemde gewaarwording, hoe
mysterieus-modern het gelaat van dien Apolloon aandoet. Ik weet wel dat zoo goed
als al zijne doeken uit de jaren tachtig wonderbaar zijn, in eerste instantie, om hunne
schilderkleurige hoedanigheden. Maar merkt hoe, naar de jonge man vordert in
jaren, het geestelijk element in zijn werk meer en meer naar voren treedt, en hoe
dat bestanddeel meer en meer met iets als angst lijkt gedrenkt. - Een ik-schilder nu,
die gestadig zich-zelf ondervraagt, zich pijnigt met de ascesis, hetzij eener lichte
ironie, hetzij der overrompelende doodsgedachte - Ensor's marteling, - zal wel wat
al te ingewikkeld zijn om zich te laten gaan op gemeenplaatsen, zelfs de meest
lyrische en dus onpersoonlijkste. En men zal toegeven dat de zee eene
onpersoonlijke gemeenplaats is. Ensor ziet er dan ook, trouwens onbewust, van af,
de zee te schilderen, zooals een Artan, bij voorbeeld, dat vóór hem had gedaan.
De onrust van Ensor schijnt in de laatste tien jaren te luwen, te smelten in eene
weemoedige verteedering, te verijlen in eene kokette zinnelijkheid. Zijne kunst heeft
er aan fijnheid nog bij gewonnen. Ik heb hier reeds, naar aanleiding van zijn werk,
Mallarmé genoemd. Ik herinner mij dat Mallarmé nog jong was, toen hij, in ‘La chair
est triste, hélas’, zijn zeezucht uithuilde, maar op rijperen leeftijd zich de glimlachende
wijsheid
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oplei, een uitnemend waaier-dichter te zijn: poëtische substantie van minderen
omvang, poëtische kunst die grooter, zij het minutiëuzer werd. Nu moet ik telkens
aan den lateren Stéphane Mallarmé denken, als ik aan den lateren James Ensor
denk: het is op zijn leeftijd een philosophisch standpunt, de zee aan haar-zelf over
te gaan laten.
En trouwens, James Ensor is een Oostendenaar.
Een Oostendenaar ziet en voelt de zee natuurlijk heel anders, dan een Belg van
het verdere binnenland. Ik laat hier, wat van-zelf spreekt, buiten alle behandeling
het boven-menschelijke, en zegt gerust: het onmenschelijke der zee, dat ze in alle
werkelijkheid voor de meeste menschen ontoegankelijk maakt, en bereikbaar
eenigszins alleen voor wat ik zonder ironie romantische zielen noem: zielen die niet
terugdeinzen voor eene, hoogmoedige of deemoedige, ontmoeting met de
volstrektheid. Niet alle Oostendsche zielen beantwoorden deze omschrijving, en
James Ensor schrikt er meer en meer voor terug, omdat hij minder en minder zeker
is van de grootheid zijner relativiteit.
Maar er is iets daar buiten: Oostende is, voor Oostendenaren, iets anders dan
zee en zeedijk. De dubbele hoek, naar het Westen burgerwijk, naar het Oosten
haven en visschers-kwartier, waar de zeelijn basis van is, en die zich in een halven
cirkel ontplooit als een waaiër wiens stralen schoone straten zijn, bestaat voor
vreemdelingen nauwelijks, en is den Oostendenaren zeer lief. Oostende is prettig
en gezellig, vooral in den winter, en niemand die aan die weldadigheid ontsnapt,
zoo hij er enkelen tijd heeft mogen van genieten.
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Des winters vooral, zeg ik: de dijk is ongenaakbaar. De zee is nog alleen geruisch,
veelal met geweld. Men vreest ze niet, maar velen zullen haar schuwen. Ensor nu
die, naar de overgroote meerderheid van zijne schilderijen getuigen, is bij voorkeur
binnen-huizig: de harde tucht van zijne opleiding heeft hem het voordeel der veiligheid
geleerd. Hij gaat alleen op gestelde uren uit, en voor geen langen tijd: heeft de dijk
daarbij zijn deel, buiten zijne kameren komt hij voor niet vele uren, dan om deze te
slijten in een avond-café, daar hij toezicht houdt, onder een glas bier, over het
kaartspel van een apotheker met een handelaar in vleeschwaren.
En 's zomers? 's zomers is er de ‘mer élégante’ zooals Georges Rodenbach zei,
en die, vol aesthetische opwinding van wege een verleidelijk-razerig cosmopolitisch
leven, ook de burgerlijkste Oostendenaren, tot wereldsche pralerigheid opleidt in
een roes, - waar zij in den grond eenigszins voor schrikken. In den zomer bezit de
Oostendenaar zijn eigen stad, zijn eigen huis, zijn eigen hart niet meer. In Oostende
is geene aristocratie, van welken aard ook: om elk seizoen gaat dan ook elk
Oostendenaar lijden aan bovarysme. Het is wel meer gebeurd dat Ensor in de warme
maanden zijne geboortestad ontvlucht voor Brussel of Antwerpen: voor hem trouwens
de twee polen der wereld, want hij heeft nooit gereisd. Het is misschien wel omdat
hij er door een niet heel oud atavisme, dat hij onbewust ontvlucht, aan herinnerd
wordt, een Oostendsch winkelier te zijn. Die overigens nimmer de gewoonte is
kunnen ontgroeien, iederen avond te vragen naar den toestand der kas...
Liefde voor de eigen kamer; de winter een schut
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tusschen zee en geliefde stad; de zomer mondaine onveiligheid.
Hoe zou het, practisch gesproken, zonder paradox of ironie, mogelijk zijn dat
Ensor zich puëriel zou gaan meten aan het schilderen der onmetelijke zee?

IV
Ik schreef daareven: ‘Ik weet dat hij zich gaarne vertoont, omringd door duivelen en
demonen, en dat is een kostelijke onthulling van zijn geheim’. En herhaald sprak ik
over zijne onrust, die vaak wordt ziekelijke angst.
Ik moet daarop terugkeeren en, omdat ik mij herinner hoe ongelukkig hij was, hij
de fijn-gulle Ensor, zekeren dag dat ik hem ontmoette op den zeedijk waar hij
minder-verig stapte dan hij gewoon was te doen op dat middaguur vol geliefde
mondaniteit.
Ik geloof dat Ensor mij het recht heeft gegeven op eene intermitteerende, daarom
nog niet onbescheidene kennis van zijn gemoedsbestaan. Hij die geen verdriet kan
verbergen niet meer dan een kind, ik vroeg hem wat hem schortte. Hij antwoordde:
‘Ik heb een tijdschrift ontvangen, waarin men zegt dat ik geen religieus schilder ben’.
Zijne stem was gedempt als voor eene biecht. Hij bezag mij met den schuinen en
schichtigen blik waarmede hij de zee beziet.
Eens te meer werd ik gewaar dat de mond van den mensch niet gemaakt is om
te troosten, en dat de grootste vriendschap is eene zwijgzaamheid. Toch wist ik dat
Ensor van mij woorden verwachtte. Men had hem weêr
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een luik geopend op zijne eenzaamheid, en nu merkte hij dat men er hem eene
schoone versiering van wilde ontstelen. Hij hing aan mij met de hoop, dat ik hem
die verciering verzekeren zou en dat zij hem niet vreemd zou worden. Ik verzon
onmiddellijk een klein betoog, waarvan mij onder het spreken bleek dat het eene
illuminatie was. Ik verraste Ensor met eene openbaring van hem-zelf, waar ik een
uur te voren zelf aan getwijfeld zou hebben. Wij werden compagnons in eene zelfde
waarheid: eene firma tot vernietiging van heterodox gedierte. En ik sprak ongeveer:
‘Cher maître et ami, uwe ouders hebben u een godsdienstig onderricht bezorgd,
al hebben zij u misschien het voorbeeld van een godsdienstig leven onthouden.
Jaren lang hebt gij meêgeloopen in de Processie der Zeewijding, naar gij-zelf mij
hebt verteld, en gij hebt er al de rollen in vervuld. Gij zijt de kleine Joannes Baptista
met het lammeken geweest, en één der apostelen met de valsche baarden. Gij hebt
de ronde bellen leeren rinkelen, en gewijde strophen gezongen met eene stem,
waar gij nog nauwelijks herinnering aan draagt. Gij waart echter nog zeer jong, toen
uw vroeg-geboren schilderszin een hevigen hekel kreeg aan zulke, niet steeds
fraai-uitgedrukte, allegorieën. Uwe vroomheid vond het noodige voedsel niet in eene
dergelijke, nogal leelijke benadering, die geene plastische verzuchting kende dan
in de platste afgetrokkenheid, en zelfs verwijderen moest van de evidente schoonheid
van het Symbool. Misschien zijn het wel uwe oogen die u hebben afgeleid van den
godsdienst. Naast, wel te verstaan, slecht gezelschap. Inmiddels gaat gij nooit meer,
geef het toe,
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naar de kerk, tenzij wanneer een doode vriend uitgevoerd wordt naar zijne eeuwige
rust; en zelfs het kerkje der visschers, het bronzen Capucienen-kerkje met zijne
Spaansche schilderijen en zijn geur van gedroogde schol en bedelaarszweet,
betreedt gij nimmer meer. Waarom? Het is alsof gij vrees hadt voor oude schulden,
die gij nooit hebt betaald, en die gij thans niet meer durft te betalen.
Nochtans - ik verberg het u niet, beste vriend, noch wil u alles behalve voor het
lapje houden, - nochtans komt het mij voor, dat de titel van mysticus u zeer goed
zou staan. Laat de menschen lachen of in woede ontsteken, ik hou vol dat gij niet
veel minder dan een mysticus zijt. En dat toon ik u aan met bewijzen, waar elke
theologant van goeden wil nood-gedwongen voor buigen zou.
Dat de ascesis sedert uwe vroegste schildersjeugd op u beslag heeft gelegd, ik
kan er niet aan twijfelen, al acht gij u-zelf te behooren tot de kudde van Epicurus.
Is daar niet de Obsessie der Leelijkheid, de leelijkheid die u vervolgt van bij uw
twintigste jaar, de leelijkheid die u nimmer heeft losgelaten; de leelijkheid die u
aanhaalt als de felste schilderszonde en die gij met schilderswalg verafschuwt; de
leelijkheid die u bezit, die u praamt, die u verkracht, en die gij steeds en aanhoudend
van u af moet zetten, af moet stampen, als in een zwoegend gevecht om der
schoonheidswille? Hebben, van bij uw aanvankelijksten arbeid, de leelijkste modellen
- de “Dame met den Wipneus”, de “Dame met de Mouche” - u niet aanhalend
vervolgd, tot gij er u van verlossen, van zuiveren zoudt in wrekende
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en zegevierende portretten? En hebt gij, nog geen dertig oud, niet alle leelijkheid
verstard en vastgelegd in uwe Maskers, in de tallooze maskersschilderijen die met
hunne verbijstering of hunne vrees, hunne oubolligheid of hunne liederlijkheid, zijn
de volledige catalogus der leelijkheidsverschijnselen, herleid tot hunne
voortaan-onveranderlijke paradigmata: museum, waarlijk, van uwe overwinningen,
maar teeken tevens van al uw schrik en al uw haat? En dan de Dood, de dood van
het lichaam: opperste leelijkheid. Ik weet wel dat gij daar niet gaarne over spreekt,
er niet gaarne aan denkt. Het is omdat ook hij u bezit, u kittelt aan al uwe zintuigen,
u knabbelt aan den geest, en uwe ziel angstwekkend verzwaart. Gij hebt hem,
verbruind geraamte, vercierd met de drolligste attributen, getooid met al de teekenen
der fraaiste wereldschheid, toegetakeld met de koketste dartelheden; gij hebt hem
bespot en bespogen, den dood; gij hebt er nauwelijks meê geworsteld, omdat gij al
te zeker van de overwinning waart. En als ascetisme is dat al zoo kwaad niet, o
James Ensor die u-zelf niet kent! Maar er is toch nog iets beters aan u. Laat gij het
Pif niet zwaaien, zeis-zwierend, over de schoonste en weemoedigste feesten, zooals
meer dan één schilderij getuigt? En hebt gij uw geloof in de Godsvereeniging niet
bewezen in het portret van uwe doode moeder, aan dewelke, zij levend en door u
met vrome liefde uitgebeeld, gij de heiligheid van het Schoone ten volle zoudt
belijden? James Ensor, gij hebt mij eens gezegd: “Levende bloemen zijn te schoon
voor mij”, en daarom kunt gij ze nooit wegwerpen, zelfs niet als zij in stof zijn vergaan.
Het is om die reden dat gij

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 4. Beschouwingen over literatuur en kunst

421
uwe gedoemde maskers schildert, in het teeken van de dood.
En dan: er is uwe Aspiratie naar de Zuiverheid. Bezie mij niet met zulke
verwondering: zij bestaat al is zij des schilders vooral, en niet den mensch volledig
bewust. Herinner u immers wat gij-zelf hebt geschreven, en gij waart nauwelijks
over de twintig: “Bij beschouwen wordt de visie gewijzigd. De eerste visie, die van
het gemeene volk, is de eenvoudige droge lijn, zonder zoeken naar kleur. De tweede
tijd van het beter-geoefend oog onderscheidt de waarde der tonen en hunne
verfijning: het gemeene volk zal reeds minder-goed begrijpen. De laatste periode
gunt den kunstenaar te zien de subtiele en menigvuldige spelen van het licht, zijne
vlakken, zijne wentelingen. Dit voortschrijdend tasten wijzigt de oorspronkelijke visie,
waaronder de lijn lijdt en aan belang vermindert. Weinigen zullen deze visie
begrijpen.” Beste vriend, tracht maar eens te vergeten dat gij schilder waart toen gij
dit schreeft; verplaats uwe woorden in eene zuiver-geestelijke spheer; en probeer
dan maar u-zelf tegen te spreken: ik daag u uit te bewijzen, dat gij niet op wilt in Het
Licht.
Te meer dat daar is, bij u, met sarcastische bestendigheid en de aandoenlijkste
trouw, de Verzoeking. Temptatie beteekent voorbestemming. Van zijne vrienden het spreekt van zelf - heeft de duivel niets te verwachten voor zoover de duivel
vrienden hebben kan. Het is derhalve een voorrecht, hem te ontvangen: het geeft
aan wien gij zijt, de gelegenheid, hem aan de deur te schoppen. En dat hebt gij dan
ook gedaan, beste vriend, en als een virtuoos. Gij zijt de sluwe
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belager geweest der leelijkheid, die is de physieke zonde; toen gij den duivel
ontmoeten zoudt, wist gij heel goed (eerste genade) met wien gij te doen hadt:
moreele vermindering, die gij ter zijde hebt geduwd, niet zonder angst wel is waar,
door uw spot. Wat hebt gij hem gesard, hij die u sarren wilde! Hoe heeft: uwe vrees
voor hem, hem kostelijke parten gespeeld! Ik weet het wel: gij hebt hem niet gezien
dan in kleinere gedaanten, en niet in zijne grootsche tragiek. Hij is u heel dikwijls
verschenen onder de gestalte van een mensch, en die er argeloos uitzag: dat gij
echter zijn werkelijk wezen hebt erkend achter dat dood-gewone mom, is, ik herhaal
het, een bovennatuurlijk teeken. En dat gij hem hebt getooid met de felste trivialiteit,
en dat gij hem waarlijk belachelijk hebt weten te maken: ik zal niet zeggen dat het
de waarde heeft der opperste negatie van den kwade, maar het draagt dan toch
wel het merk van eene meesterschap die tegen een stootje kan. Gij zijt tegen des
duivels bezoeken paraat: gij moogt het heilige naderen. Wat gij heel secuur hebt
aangewezen in, bijvoorbeeld, uwe teekening van Sint Antonius.
Ik heb nooit een geschilderde Antonius gezien, of van dien Antonius gelezen, die
beter bestand was tegen de Sluwheid, dan de uwe. Bij zoogoed als alle plastici of
literatoren is de heilige heremijt een geteisterde, die bij kastijding vechten moet:
welke vergissing! Hoe hebben die al te menschelijke menschen getoond dat zij van
heiligheid maar een pover begrip bezitten! Gij-zelf hebt u nooit met heiligheid
gegorgeld, noch zelfs eene moreele grootheid voorgegeven die huichelarij zou zijn
geweest. Zonder nederigheid, schaamt gij
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u niet voor humane kleinheid. Maar acuut hebt gij begrepen dat heiligheid de
meest-berooide eenvoud is, de eenvoud waar men niets meer afnemen kan, en
waar men zelfs geen begeerte van mag verwachten. Uw heilige Antonius is een
Vlaamsche boer na den arbeid, die eenigszins versuft van moeheid maar er door
verrijkt, - hij kent het loon van zijn verhitte handpalmen, - zijn rust geniet. Laat Phryne
om hem heen draaien en de man met de gebraden worsten; laat de lubriekste lol
hem lokken of de raadselen der onbegrijpelijkste perversiteit: hij blijft onaangedaan,
omdat zijn leven, het feit van zijn wezen nu eenmaal een doel hebben, waar hij niet
van begrijpen kan dat men ervan afwijken zou. Hij zit daar, met den slimmen
deemoed van zijne oogen, als een blok graniet: hij is het graniet der
onaandoenbaarheid. Binnen in hem is geen reactie op de inwerking der
buiten-wereld: het is alleen het teeken van zijn bestaan, de handeling van het leven
in hem, dat hem God bewijst. Wat voor hem alles is.
Die eenvoud, James Ensor, hebt gij-zelf gekend, al heeft het u misschien eenige
moeite gekost, en eenige vermindering in eigen menschelijk opzicht, hem te belijden.
Gij hebt eens een schilderijtje gemaakt, en onder uwe schoonste, waarop gij u-zelf
voorstelt, geknield voor Onze Lieve Vrouw. Het geraamte van een bokking naast u
verbeeldt het gevoel van uwe geestelijke armoede, terwijl gij de Moeder-Maagd
hebt getooid met al de weelden die in u mochten woelen. Die knieval heeft de waarde
van eene assumptie: twijfel daar niet aan, waarde vriend.
En dan: uw dagelijksche omgang met Jezus Christus,
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die is uw bezit en bezetenheid. Men moet daar niet te veel over praten; doch loochen
het niet: gij kunt niet buiten Hem. Juist omdat gij Hem niet bezoekt te Zijnen huize,
heeft Hij uw huis tot woning gekozen. Ik weet het: vooralsnog ziet gij Hem niet dan
als de pijnlijkste der menschen. Doch, ik twijfel er niet aan, Hij wil het aldus omdat
Hij de verwittiging wil zijn. Gij hebt Hem trouwens geschilderd als in de
veertig-daagsche woestijn, de wereld verzakend; gij hebt hem geëtst bij Zijn
hellevaart ter verlossing der wijzen en oprechten. Denkt gij niet, Ensor, dat ook voor
u het uur nakend is, dat gij Hem zult zien in Zijne naaktheid van God?’
Ensor bezag mij weêr, vluchtig en ter zijde, gelijk hij naar de zee kijkt. Ik geloof
zoowaar dat ik hem dien dag wat nader bij hem-zelf heb gebracht.
(1920-1927)
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Constant Permeke
In één van zijne pittige toasten, die men verzameld vindt in zijn bundel ‘Ecrits’, zegt
James Ensor:
‘Vers l'est, un horizon moins étendu barrait ma vue; là également un jeune peintre
ignoré travaillant tout près du grand phare; hirsute, jaune et blond, ce peintre ignoré
jetait à la mer ses tableaux incomplets, sacrifice digne des anciens. Il symbolisait
alors l'effort jeune, incompris; je nomme Constant Permeke, modeste entre tous...
Bien des jeunes souffrent pour l'art. Il faut les animer profondément’.
James Ensor is steeds een groot animator geweest; zelf de eeuwig-ongeruste,
heeft hij heel wat ‘jongeren’ getroost en bemoedigd; tot voor kort was velen van die
‘jongeren’ opperste belooning en stevigste geruststelling, dat ze in gemoede mochten
zeggen: ‘Ensor is tevreden’.
Constant Permeke, de wroeter, die noch aan troost, noch aan bemoediging ooit
veel behoefte heeft gehad, al zal de hulde van Ensor hem in dien tijd wel naar het
hart zijn gegaan; hij die, als twintigjarige jongeling in het thans beroemde Sinte
Martens-Laethem aan de Leie, aldaar hij debuteerde en het waarachtig niet weelderig
had, zich tot levensleuze had gekozen: ‘Zij zullen
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ons toch niet dood krijgen!’ hij heeft het waarachtig niet meer noodig dat men hem
nog animeeren zou. Plots en met ongewone vlugheid, van den eenen dag tot den
anderen als het ware, uit het modder-logge pikzwart der onbegrepenheid ineens in
het fel-witte licht van de erkennende hulde, geniet hij sedert een aantal jaren het
sukses dat den doorslag geeft. Hij verovert bij verbijstering zijn geboorteland België;
hij verovert bij imponeerende kracht Parijs, waar Edmond Jaloux hem noemt een
der grootste schilders van dezen tijd; hij verovert binnen een tijd, die niet lang zal
duren, hij die geduldig en omzichtig is, Europa. - Daarom is het nuttig, dat ik op dit
oogenblik schrijf over hem, ik die meen hem voldoende te kennen.
En ik doe het aan de hand van den schilder James Ensor.
‘Vers l'est, un horizon moins étendu bornait ma vue’. Het is dààr, aan het uiterste
Oost-einde van Oostende's mondainen dijk, dat ik, nu haast vier jaar geleden,
Constant Permeke, na den oorlog, heb terug-gevonden. Op die plaats sterft de
Oostendsche wereldschheid uit: gij komt in het rijk der armzaligste vischnijverheid.
Een minder-wufte klank lost zich hier op in een meerrustige, zij het norsche
barschheid. Nog een eindje strand, iets als een nederig-ruige cirkus, onder de
geteerde, zwart-blinkende, wier-omstrikte, aangevreten kruis-balken van het staketsel
dat mannelijk stinkt; - het laatste stuk strand dat de havens en hunne amberzoele
vischgeuren inleidt, waar de zee niet dan trager maar logger aanspoelt;
groezelig-grauw als de zee-zelve en waar een ronde wind gemakkelijk kolken
zandstof
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in zijne felle schroef naar boven zuigt; het stukje armtierig strand van vooral de
onzindelijke en leelijke, gele en grijze Oostendsche zeemansjeugd; dat vol
hoogop-springende zeevlooien zit en waar, nijverig, kromme krabben aanhoudend
kruipen tusschen de vuile wriemeling van metselende kinderen en den ringloop van
uitgelatene en naïef-leelijke honden. Erboven rijst de, in onbruik geraakte,
ouwerwetsche vuurtoren uit, oker-geel, die belachelijk-klein aandoet voor een stad
als Oostende en eene haven als de hare, maar die daar zoo rustig, en haast
kalmeerend staat. Dertig jaar geleden had aan zijn voet de schilder Willy Finch een
soort winkeltje van zeesnuisterijen opgetrokken, dat vreemdelingen aanlokte: thans
is dit waarlijk het laatste punt waar een vreemdeling zich waagt, om dan nog heel
vlug rechtsomkeer te maken en weêr naar de Kurzaal toe te stappen. Hij ziet, die
vreemdeling, nauwelijks, op het krombuigende staketsel en zijne gescheurd-droge,
wiebelend-ondichte planken, de om-arming van geliefden en de kuiëring der oude
loodsen die diep-bewust zijn van hun rustenden stand en hem aan al hunne
bewegingen bewijzen; hij ziet de baggerbooten niet die met weêrzijdsch gezeever
de geul binnen-varen, noch, over de geul heen, de zeepsopkom waar, aan de schrale
masten der garnaalschuiten, de drogende netten wemelen, en, aan den hoogen
kaaimuur, de pas-aangespoelde partijtjes visch pletsend worden geveild. Dit
Oostende kennen de vreemdelingen niet: het is het Oostende der schilders eerst,
daarna dat der Oostendenaren, en reeds dat der visschers. Eene straat van groene,
blauwe, bruin-gele puntgeveltjes waar men joviaal
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gedroogde schol en zuidwesters verkoopt en, bij een portie mossels, groote glazen
dun en nogal zuur doch warm bier.
Het was echter nog verder dat ik, vier jaar geleden, Constant Permeke opzoeken
ging met een boot, een glibberigen overzet-boot, tusschen het dreigende stijgen in
der zwarte palen van het staketsel, en die u met roet verciert. Men vaart met pladijzen
en groente, en de visschersvrouwen die ze dragen. Men belandt in een landschap
als eene vervaarlijke suburbs waarvan het voornaamste gewas oud roest is;
peilloos-diepe pijpen vol modderig water binnen rechtlijnige afbakening van
kareelsteenen geven aan dat hier eens huizen stonden; vier, vijf scheef-opgeschoten
koolstronken in regelmatige orde bewijzen een voormalig moestuintje; een enorm
gat, rond als een monstermond in den wand van een bloedrood bouwvallig krot,
waar uit het ingedeukte dak puilt het gebint als twee schrale armen en hunne tot
bidden gebonden vuisten; aan beide zijden van een hobbeligen keiën weg drassige
kuilen die stinken: het was, merkte men, hier oorlog geweest.
Een front nu van schuine huizen waarvan er hier en daar een omver is vergruizeld;
de puinen van een danszaal als een hol boven een hooge, arduinen stoep; de
trolley-peilers voor een tram die nimmer meer voorbij tingelt en rails die nijdig blinken
tusschen hoog, droog duingewas. En de achtergrond der duinen-zelf; de inbuigende
lijn der aangevreten duinen en al de desolaatheid van een strand waar nooit een
voet wordt gezet: zoo heel dicht bij het rumoerig-weelderige Oostende deze
heuvelenrij als eene Danteske doodenvallei die eene

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 4. Beschouwingen over literatuur en kunst

429
gulzige zee komt likken, eene zee die altijd groezelig is, eene woest-verlaten zee
voor arme of sombere menschen: het is dààr dat Permeke, toen ter tijd, woonde en
werkte, leefde en lachte.
Zijne schuilplaats erkende ik niet dan aan, voor het eenige vensterraam, schel-gele
gordijntjes: gordijntjes van een schilder. Hem-zelf vond ik onder de pannen van een
diep-zakkenden zolder die een vreemde werkplaats was geworden, zonder iets
maar dat aan eenige weelde, of zelfs maar aan geestelijke verfijning deed denken,
behalve, in een rekje, wat goede, vooral moderne, boeken. Hij stond er in zijn witte
trui die buikte onder de gevlekte regenjas; boven den hoog-omplooienden kraag
het hoofd, ‘hirsute, jaune et blond’, als geboetseerd volgens het masker van een
onvermengd-Vlaamsch zeemansgeslacht. Witte wimpers aan roode oogschalen,
evenwijdig strepend boven en onder de kleine pupil die, in vergaan-blauwe en
groene vochtigheid, vol lichtjes tintelt; volle wangen onder een onontwarbaar net
van mikroskopische aderspatjes: landkaart met overvloedige roode kanaaltjes; neus
en mond van een saterigen triton; alleen, onder het dun-gele haar, het voorhoofd
wit en effen als gestold vet. De gestalte, gezet, van een welgedaan reeder. Harige
handen met korte, vierkante vingertoppen. En eene gemoedelijkheid vol wilskracht;
en eene wilskracht vol goedlachsche sluwheid. ‘Zij zullen ons toch niet dood krijgen!’:
wij kennen de middelen, des lachen wij.
Hij stond tusschen zijne schilderijen in: het eene aan en op het andere, als schijven
van eenzelfde blok. Hij stond naast zijn schildersgerei: nogal vuile paletten en,
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in een hooge zij, de penseelen. Hij stond tusschen lucht en zee, doch het vreemde:
men ziet ze hier niet. Permeke zit in een fel-klaar hok, dat galmt en schudt, maar
voor zijne oogen van de wereld is afgesloten. Hij zit er als in de goed-verlichte
resoneerkas van eene reusachtige basviool. De wind loeit er met vertienvoudigde
kracht; het is of hij er opgezogen zit in de kolk der zee, die er huilt zelfs als ze zingt
met de lispeling van een beekje. De zon?: zij is er, aan een hoog en ondoorschijnend
raam, effen-glijdend en zonder schakeering, zoo wit dat ze onverschillig lijkt. Constant
Permeke leefde daar, op zijn rommeligen zolder, in eene abstractie van het
zeelandschap: het was er geweldig en onwezenlijk. Aanhoudende confrontatie met
de felste afgetrokkenheid. Niemand, buiten een kunstenaar, die het er had
uitgehouden. - Feitelijk had de schilder het er slechter dan de moedige zeelui die
zich, telkens voor den langen tijd van zes weken, laten opsluiten in een lichtboot,
afgezonderd van alle menschelijke leven: zij hebben, onder hunne oogen, zichtbaar,
tastbaar, de woede of de weelde der natuurkrachten. Hij, de schilder-op-zijn-zolder,
zag niets, dan hun één-geworden hollen galm, aanhoudend en zonder afwisseling.
De afwisseling zal voortaan nog liggen alleen in de eigen ziel. Doch, weet hij deze
naar behooren te begrijpen, wat dan nog dat de innerlijke visie, dat de innerlijke
muziek, gedragen op den rythmus van daar-buiten, vermag te overtreffen?
Met dat al is Constant Permeke, hoe dan ook oer-godsdienstig gestemd, en in
de uitoefening van Gods dienst een voortreffelijke katholiek, geenszins de
afgetrokken anachoreet dien deze woorden konden laten
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onderstellen. Hij zat, in dien tijd, op zijn zolder niet altijd; hij wandelde graag, den
Zondag-ochtend, over den dijk der rijke en Engelsche vreemdelingen. En hij bezocht
verder in de naaste omgeving, de kroegen waar, in hunne diepe jassen, vóór hun
fletse biertjes, gezette en zelf-zekere visschers op natte tafelen hunne armen leggen
als stomp-vlerkjes van pinguïenen. Hij vereerde met zijne aanwezigheid de felle
danszalen, waar bij schetter- en schittering van een anarchistisch orchestrion, een
paar ‘professoren’ uit de hoofdstad, met een vermoeid-onverschillig gelaat boven
onbestendige lendenen, aan de goedwillig-naïeve vaargezellen en de vurige reinheid
hunner zielen de geheimen ontsluiëren van fox trott en one step (de klompen
schuiven lomp over het zaagmeel van den plankenvloer; de zuur-groene muren
draaiën om hen heen). Hij praatte gaarne met zijne wijze buurlui, die 's nachts
uitzeilen. Was de zee naar zijn believen hol, dan zeilde hij wel eens meê, en bracht
voor zijn deel tweehonderd tongetjes naar huis.
Maar telkens keerde hij, na zulke tochten door de wereld en onder de menschen,
naar zijn abstracten zolder terug. Alles bezinkt. De wereld wordt kleur en rythmus.
De menschen worden houding en gebaar. Het ware zoo gemakkelijk - en prettig
dan voor een gulzig schilder als hij! - ze ‘naar het leven’ te schilderen. Maar hier,
onder het pannendak, houdt het leven op, tenzij in zijne essentie. Constant Permeke
voelt alles nog alleen essentiëel. Hij neemt een doek; misschien wordt die lacher
ineens ernstig. Misschien zucht hij als hij zich aan het schilderen zet...
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Een twaalftal jaren ongeveer vóór ik hem in 1921 weêr ontmoeten zou te Oostende,
had ik Constant Permeke leeren kennen te Sinte Martens-Laethem aan de Leie.
Zoon van een schilder, was hij leerling geweest van de teekenacademie te Brugge,
en daarna te Gent. Toen kwam hij zich vestigen in een klein huisje, vroeger bewoond
1)
door den schilder Maurits Niekerk , aan de neersche Leie-meerschen, de
zacht-Vergiliansche rivier in den rug, vóór zijne oogen de nog ongerepte rij der
donkere lorkebosschen, boven zijn hoofd de groote, vochtige Leie-hemel.
Wat er hem heen had gelokt was niet alleen de kalme schoonheid van de streek.
Hebben wij, om er lange jaren gelukkig te zijn geweest en ook tot bij den dood ziek,
die schoonheid niet overdreven? Waren het, thans meer dan een kwart-eeuw
geleden, onze jonge oogen niet, die ze met hunne frisch-zuivere en liefdevolle
blikken schoon maakten? Wat Permeke vooral aantrok was, dat het dorp toen reeds
een zeer bekend schildernest was geworden: het Barbizon, het Worpswede, het
Laren van Vlaanderen.
Een paar jaar vóór 1900 hadden zich te Sinte Martens-Laethem een aantal
kunstenaars gevestigd die men, sedert geruimen tijd, wat al te lichtvaardig, vereenigt
onder de benaming van ‘Laethemsche School’. Een enkele overzichtelijke blik op
het werk der diverse artiesten die tot dien eersten groep behooren volstaat om in
te gaan zien, dat er van een eigenlijke school geen spraak kon zijn. Als men bedenkt
dat met dien

1)

Waarover in ‘Kunst en Geest in Vlaanderen’.
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groep verbonden is een Albijn van den Abeele, de preciese en sentimenteele, doch
weinig diepe en wel al te schroomvallige uitbeelder van het Leie-landschap; een
Jules de Praetere die zich toen reeds meer bepaald aan toegepaste kunst had
gewijd en er weldra zijne drukpers zou overbrengen; een Alfons Dessenis,
klein-burgerlijk en nog slechts plaatselijk vertolker van eene omgeving die nooit heel
innig op hem heeft ingewerkt, niet dieper althans dan op het achterste vlak van zijn
oog, - dan sluit men van lieverlede tot zelfs het begrip van broederlijk samen-voelen
uit dat, ook buiten inzicht en techniek om, de zeer onderscheiden persoonlijkheid
van, bij voorbeeld, de Engelsche prae-raphaëlieten kon verbinden. Eene eerste
vergelijking tusschen het werk van een George Minne en een Valerius de Saedeleer,
in 1900 de meest-vooraanstaande leden van den eersten Laethemschen groep,
schakelt onmiddellijk en onherroepelijk alle idee van ‘school’ uit, hoe hecht en innig
hunne wederzijdsche sympathie en zelfs in zekere mate een gemeenschappelijke
gemoedsgrond weze. Nochtans is het zulke gemoedsgrond (en hier kom ik op terug
in mijn volgend hoofdstuk, dat over Gustave van de Woestijne), en onmiskenbaar
gelijkenis ervan bij overigens zeer verschillende personaliteiten die hem elk naar
zeer eigen wijze vertolkten, welke toelaat voor enkele kunstenaars, die om het jaar
1900 te Sinte Martens-Laethem in eene zelfde buurt woonden en des avonds
plachten samen te komen, te spreken van een groep, die zich van andere
gemeenschappen in-het-oog-vallend onderscheidt. Trouwens, verder dan over
George Minne, Valerius

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 4. Beschouwingen over literatuur en kunst

434
de Saedeleer en Gustave van de Woestijne, om hier alleen van plastische artiesten
te gewagen, strekte die groep zich toen ter tijd niet uit, en wie er zich op beroept,
of volgens de kritiek heet tot de Laethemsche school te behooren, is eerst later in
de streek beland en kan niet worden gezegd te hebben gewerkt onder den aandrang
van eenzelfden geest.
Hoe die geest was? - Toen omstandigheden, die een gelukkig toeval hielpen,
hadden gewild dat, om voormelden tijd, voornoemde kunstenaars samen te Laethem
gingen wonen, voelden zij zich, hoe groot ook het verschil in leeftijd en kultuur,
aanleg en rijpheid, tot elkander aangetrokken. Zij vereenigden zich van lieverlede
tot een soort zeer losse club, waar nog een paar andere vrienden, geen plastici,
deel van uitmaakten. Doch ook hier verwijs ik naar volgend opstel, dat handelt over
mijn broeder Gustave van de Woestijne, en aanleiding geeft tot eene ruimere
uiteenzetting van thans-historische feiten en hun dieperen psychologischen grond.
Hier weze er voorloopig en bij voorbaat op gewezen, dat de eerste Laethemsche
groepeering berustte op een geestelijken bodem. Men betrok er eenvoudig, elk
binnen eigen gewaarwording of gevoel, eigen inzicht of geestdrift, oude en nieuwe
schoonheid. Eigenlijk bereikte men, bij geestelijk genot, een gemoeds-atmospheer,
die niet dan onrechtstreeks invloed had op elks eigen werk, maar dit werk voor elk
ander lid van dit groepje toch wonderbaar belichtte. Dank zij die vrome
bijeenkomsten, - ook weleens afgewisseld door dollere ontmoetingen: in dien zin
weêr maakten onze Laethemnaren alles behalve eene ‘school’ uit, - gingen deze
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beoefenaars der kunst elkander innig begrijpen. Waren zij den oorsprong van dat
onderling begrip werkelijk bewust? Zouden zij weten aan wat toe te schrijven de
warme sympathie die ze verbond en nog steeds blijft verbinden? Een der aanhalende
draden, misschien niet de sterkste (al twijfel ik), maar zeker een der
duidelijkst-merkbare, heb ik hier aangegeven: hij wijst bij de vorming die buiten de
plastische staat - en het verklaart hunne verscheidenheid, - maar ze dan toch binnen
eenzelfden gemoedskring gesloten hield, die ze aan elkander als het ware
verknechten zou, en tevens ten duidelijkste afscheiden van al wie daar in den lande
schilderijen maakte of beelden hieuw.
Tot dezen eersten, vooral door den geest gebonden en bedwongen, Laethemschen
groep behoort Constant Permeke niet. Zulke vorming heeft hij niet genoten. Het
bezielend samenwerken met menschen die leefden in een zelfde gevoels-atmospheer
heeft hij niet gekend.
Wel kan het die atmospheer geweest zijn die, omstreeks 1906, eene gansche rij
toenmalige jongeren naar Sinte Martens-Laethem had aangelokt. Zij bleven echter,
al was de omgang uit der aard vriendschappelijk, de eerste groepeering zoo goed
als vreemd. Noch de gebroeders Gustaaf en Léon de Smet, noch Frits van den
Berghe, noch Constant Permeke, die eene tweede Laethemsche groepeering
uitmaakten, kunnen naar het moreel-intellectuëele gehalte gerekend worden tot de
oorspronkelijke Laethemnaren. Zelfs Albert Servaes, die van meet af een anderen
aanleg verried en werkte bij Gustave van de Woestijne, kan niet dan als een soort
epigoon gelden, met epigonen-vervorming. De meeste
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anderen waren volbloed-impressionisten, wat reeds een eerste onderscheid, ik ging
schrijven een hinderpaal was. Frisch en levensblij, zonder achterdocht of bijgedachte,
sloten zij veel meer bij de gulle en fijne kunst van Emile Claus aan, die een uurtje
verder woonde, te Astene, in zijn lichtend huis dat Pol de Mont eens ‘Zonneschijn’
had gedoopt. Zij waren eene bende jolige jongens, die gaarne kwajongensstreken
uithaalden en hun geestdrift uitvierden in schets bij schets, hun jeugd uitzongen in
grootsch-ontworpen schilderijen. Claus was hun god, en dat is, bij de twintig-jarigen
die de meeste onder hen waren, goed te begrijpen. Claus immers was ééne van
de meest beminnelijke naturen van dit land: beminnelijk als een Adam, die schilderen
zou; zijne indrukken gingen - schijnbaar althans - niet verder dan het netvlies van
zijne oogen; zijne hersenen wisten er maagdelijk-onaangeroerd bij te blijven; zijne
kunst was de minstbedachte kunst die men zich denken kan. Als stond hij in de
jeugd der wereld, zoo ontving hij een indruk en straalde hem weêr uit op het doek,
met eene verbluffende nauwkeurigheid. Zoodat hij met al zijne knapheid primitief
bleef tot het ontstellende toe. Daardoor was hij de zoom genaderd der uiterste
decadentie. (Decadentie en primitiviteit zijn broeders die op verbluffende wijze naar
elkander gelijken).
De tweede groepeering nu, die zich Sinte Martens-Laethem tot woonoord had
gekozen, behoorde niet tot de Laethemsche school, zooals men ze toen reeds
noemde, maar tot eene school-van-Astene, waar Claus de occulte meester van
was. Zelfs de meer-gecompliceerde Frits
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van den Berghe ontsnapte aan diens invloed niet. Alleen Permeke, in zijn
visschers-eenvoud, stond er eenigszins buiten, al wist hij het waarschijnlijk zelf niet.
Nog steeds was hij een impressionist te noemen, maar zonder verslaving aan eene
formule. De natuurlijke struischheid van zijn temperament; ook wel omdat hij een
Oostendenaar was die van kindsbeen af Ensor had gekend, den meester die door
den geest op zijn minst even groot is als door het talent; eindelijk omdat zijne
pittig-vlugge zintuiglijkheid gepaard ging met eene spring-levende maar toch
geoefende spiritualiteit en tevens eene monumentaliteit die naderhand de echte
grond van zijn kunstenaars-wezen bleek te zijn, - dit alles stelde hem, zonder dat
hij het zich volkomen bewust was, boven, althans buiten den kring van zijne vrienden.
Zijne bedoeling moge in dien tijd - hij was een twintig-jarige! - impressionistisch zijn
geweest: reeds reikte zijn schilderij boven de impressie uit, want de figuren op zijne
doeken, en de dingen die uit menschenhanden komen, bezaten een leven dat men
in eerste instantie gevoelde te bestaan in het leuke hoofd van den schilder. Ik
herinner mij zijne tentoonstellingen uit dien tijd, te Gent in den ‘Cercle Artistique’,
te Brussel bij ‘Les Indépendants’: behalve dat Constant Permeke er zich verried als
een zeer stevig rasschilder, gaf zijn werk blijk van een geestelijken inhoud, zooals
geen enkel schilder van den tweeden Laethemschen groep, en zelfs niet Frits van
den Berghe, vermocht te bewijzen. Dacht men aan een vergelijkingsmogelijkheid,
dan stond die zeer zeker buiten den toen-modernen tijd, en buiten het teeken vooral
van Emile Claus. Men klom
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van lieverlede op tot de schoonste Vlaamsche traditie; men was er niet ver van, bij
alle verschil - en het is groot! - Pieter Brueghel den Oude te gaan vernoemen.
Permeke-Brueghel nu ging naar den oorlog. De oorlog zou hem deerlijk havenen;
een goed jaar zou hij op Bruegheliaansche krukken springen. Men kan begrijpen
dat dergelijke, dieper-treffende werkelijkheid hem een zekeren afkeer zou geven
van impressionisme, al moest zijne aangeboren leukheid, zij het dan ook niet dan
tijdelijk, onder lijden. Toen hij, groote oorlogskreupele, die een langen tijd geen
penseel meer in de hand had genomen - hetgeen een goed zuiveringsmiddel is, zich zelven zei: ‘Laat ons aan iets anders denken’, dacht hij natuurlijk aan schilderen.
Maar het spreekt van zelf dat hij anders schilderen zou dan vroeger, toen hij nog
aan impressionistische middelen toegaf: zijne zeere beenen stonden de onmiddellijke
impressie in den weg; zij waren een heilig middel om den geest tot zuivere essentie
te ontwikkelen. En aldus zou Constant Permeke, ook tegenover zich-zelf, op een
zuiver standpunt komen te staan. Ik ken geen evolutie die een meerlogisch verloop
heeft gehad dan de zijne, - helaas, met behulp van menschelijk lijden. Laethemsche
vrienden van Permeke hebben denzelfden weg afgelegd, van acuut-sensoriëel
impressionisme tot massaal-bedacht expressionisme: geen van hen wien het even
natuurlijk afging. Terwijl, bij voorbeeld, Gustaaf de Smet en Frits van den Berghe
het einddoel niet bereikten dan ten gevolge der invloeden die zij, eveneens door
den oorlog uit Sinte Martens-Laethem verdreven in het buitenland,
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en meer bepaald in Holland, ondergingen, liet reeds het eerste werk van Constant
Permeke vermoeden wat hij thans praesteeren zou, - wat hij als het ware praesteeren
moest. De arbeid die ons heden boeit ontmoet toevallig eene heerschende
kunstopvatting, maar zou vermoedelijk ook buiten die ontmoeting zijn ontstaan.
Permeke heeft aan geene mode toegegeven: de mode dient, zoo gij wilt, zijn eigen
inzicht, dat sedert een twintigtal jaren zijne ontwikkeling volgt in hem-zelf.
‘Ik schilder niet zooals ik zie, maar zooals ik meen gezien te hebben’. Constant
Permeke heeft het mij nog gisteren herhaald, in het ruime burgershuis dat hij thans
bewoont, en dat vol oude meubelen staat en antiek porcelein.
Het is de formule van Constant Permeke; het is de zuiverste formule van het
expressionisme.
Doch, zooals ik zei: is de schilder er zeer natuurlijk toe gekomen, de vormen in
hun essentiëel voluum en binnen de eenvoudigste, zij het van de natuur afwijkende
lijnen te houden; schijnt zijne kleur van de werkelijkheid en hare toevalligheid aan
licht en schaduw met besliste, zeer bewuste opzettelijkheid af te wijken, nooit
nochtans doet zijn werk als onwezenlijk, laat staan als levenloos aan. Deze
schilderijen, deze teekeningen zijn alles behalve cerebraal; in hunne samenstelling
is niets mathematisch, zooals bij de meeste post-cubisten; er is niet de minste
pseudoliteraire voorbereiding toe noodig om ze te begrijpen. Feitelijk geniet men
onmiddellijk, zonder welke bemiddeling ook, niettegenstaande vervorming,
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overdrachtelijkheid der kleur, ongewoonheid der atmospheer. En dit eenvoudig
omdat, tegen een aanvankelijken schijn in, Permeke objectief is, zij het van eene
heele bijzondere objectiviteit.
De objectiviteit hangt af van stemming. Met al zijne natuurlijke leukheid, voelt
Permeke vooral kracht. De dynamiek der visie ontwikkelt in hem allereerst eene
geweldige psychische dynamiek. Vooral vurig en bonkig leven, met de stoerheid
en de misere die eraan verbonden zijn, met zijne hardnekkige inspanning en zijne
vermoeide leegte, en dat niet noodzakelijk alle teederheid uitsluit, treft hem en wekt
de behoefte der uitdrukking. Hier geeft een mensch het leven weêr, niet zooals hij
het dagelijks ziet, - en God weet of het visschers-Oostende hem anders modellen
aan de hand kan doen, die geen aandikken der uitdrukking behoeven om te
imponeeren! - maar zooals het in hem-zelf bezonk, met al zijn gezwoeg, al zijn leed,
al zijn schrijnenden humor. Trouwens geen allegorisme: Permeke mist
symbolistischen aanleg. Geen zoeken naar het archetype: geen afgetrokken
figureering zelfs van gemoedstoestanden: de uiting van eene ondergane aandoening,
die vooralsnog meestal van forsch-dramatischen aard is, in kloeke,
scherp-gekenmerkte beelden. En daarom mocht ik zeggen dat Permeke's
expressionisme, vindt het ook zijne beste bestanddeelen in hem-zelf, wel zeer
objectief is.
Het is objectief in het onderwerp: het is het tevens in de uiterlijke verschijning.
Zeker, Permeke houdt het met massa-uitdrukking, die elke bijzonderheid vervallen
doet waar zij overtollig, bijkomstig, wisselend mocht
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zijn en aldus schadelijk voor den totaalindruk. Doch, waar de ruigheid van het uit te
beelden gevoel als van zelf zulke vereenvoudiging meêbrengt, merkt men de
vereenvoudigende bedoeling zoo weinig, dat men gaat twijfelen of ze bij den schilder
wel degelijk bestaat. Er komt bij, dat de zeer bewuste Permeke uit der aard een
hekel heeft aan valsche naïefheid; zijne kunde, die groot is, maakt het hem tot een
plicht der eerlijkheid, de stevige structuur die de natuur biedt niet te offeren voor
een zucht tot deformeeren, door een opzettelijk amorphisme, dat de expressie, verre
van ze te verhoogen, te niet doet. Eene hand, een hals, een paar schouders: zij zijn
het teeken van een gebaar, van eene daad, van eene inspanning, van een psychisch
oogenblik; teeken dat de schilder nu wel vervormen zal om het duidelijker te doen
spreken, om de daad te scherper aan te geven, om het psychisch oogenblik te
uitdrukkelijker uit te beelden; maar dat hij juist daarom niet verwaarloozen zal, en
die men nog minder afschaffen mag zooals andere expressionisten plegen te doen,
wil men niet vervallen in eene ideographie die met plastiek niets meer te maken
heeft.
Dat scherp-vasthouden aan objectieve bestanddeelen, hoe men ze dan ook
wijzige of verplaatse, is vooral duidelijk in Permeke's groote teekeningen. Hij kent
te goed, ook om hun gevoelsbeteekenis, de waarde van een gezwollen
rheumatiek-hand, van een scheef bekkeneel, van een strammen nek, om ze al te
irreëel te schematiseeren. Wel integendeel: de breedte van een schoot wordt
aangedikt, de smalte van een achterhoofd versmald. Doch bij dat spelen met de
normale verhoudingen wordt eene natuurlijkheid bereikt, die, hoever ze ook
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van de eigenlijke natuur moge staan, het genieten niet hindert. En zoo naderen wij
het expressionisme in zijne hoogste instantie: een toppunt van aandoening, verkregen
door een minimum van opzettelijkheid.
In zijne kleur vertoont Constant Permeke eenzelfde verschijnsel. Zij is eveneens
overdrachtelijk. Beter gezegd: zij is getransponeerd. Het spreekt van-zelf dat het
hem in deze niet kan te doen zijn om zielig-trouwe natuurweergave, of om de
kleur-voor-haar-zelf; het gaat bij uitsluiting om expressie van stemmingsbeelden.
Dat hij hierbij de kleur-der-natuur versombert of verlicht; dat hij ze verlevendigt of
verzwaart met zelfs een streek verf die men bij het geschilderde voorwerp moeilijk
thuis kan wijzen (overblijfsel van het zinnenstreelende impressionisme); dat hij uit
en voor zijn angst of zijn medelijden, zijne jool of de vertrekking zijner spieren een
atmospheer gaat scheppen waar de blinde en onbeholpen werkelijkheid wel eens
niets te maken heeft, het spreekt van-zelf dat men ze bij den expressionist voor lief
heeft te nemen. En men doet het graag, weêr omdat, bij zijn kleurig omscheppen,
Permeke's kleur aandoet als natuur. Naast het wezenlijkzijnde, maakt hij zich een
eigen wezenlijkheid. Die men aanvaardt omdat ze eene wezenlijkheid blijft, en omdat
die wezenlijkheid met al hare vurigheid eene grootsche schoonheid weêrgeeft.
Aldus, zeer in het beknopt, de loopbaan en het werk van een der voornaamste
schilders in Vlaanderen. Hij is geen veertig jaar oud, zoodat veel van wat ik hier
schreef nog heel voorloopig kan blijken. Wat ik dan ook van harte hoop.
(1924)
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Gustave van de Woestijne
Geen valsche, of eenvoudig ongepaste bescheidenheid zal mij weêrhouden of
beletten, te schrijven over den schilder Gustave van de Woestijne. Deze is, men
weet het, mijn broeder: geen reden dat men mij verdenken zou van eenige
partijdigheid. Ik kan getuigen dat ik nooit een literair gegeven, en kritisch nooit het
werk van een kunstenaar heb behandeld, dan onder den aandrang van eene
sympathie: ben ik er in geslaagd, aan die behandeling, aan dien eigen arbeid de
beteekenis van eene, zij het betrekkelijke of schijn-rijke, waarheid te verleenen, dan
dank ik dit juist aan die genegenheid voor mijn onderwerp, waaruit gij nu niet afleiden
moet: hoe grooter de liefde, hoe grooter de vermoedelijke waarheids-mogelijkheid;
maar: hoe ontvankelijker het mede-gevoel, hoe meer betrouwbaar het benaderend
begrip.
Er komt bij dat ik ruim vier jaar ouder ben dan mijn broeder. Ik herinner mij zeer
goed zijne geboorte, en draag nog steeds in mij den indruk die deze gebeurtenis
bij mij had teweeg gebracht. (Ik was enkele dagen tevoren uitbesteed geworden bij
eene oude, zwarte, statige tante, in een groot burgershuis met een tuintje waar eene
schildpad kroop die voorzichtig om een
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knopje febbe sla kuiërde. Er was een groote zaal die peper-droog geurde naar de
kruiden die als bezems aan den blauw-witten muur hingen. Er was eene andere
kamer die mij aanhoudend pik-donker scheen, doordat men er eens eene vertooning
hield met een stinkenden tooverlantaren. Er was nog eene andere, leelijke, korte,
gezwollene tante die ik slechts een paar maal heb gezien, en waar men van sprak
met geheimzinnige meêwarigheid. In eene zeer klare kamer, die op het
schildpad-tuintje zag, lag altijd heel zwaar tafelzilver op het ovaal van een wit doek,
juist op hoogte van mijne oogen... Op een middag nu van Augustus, kwam men
heftig bellen in de warmte. De groote tante kwam mij zeggen: ‘Gij hebt nu al een
twééde broertje!’ Met eene vragende, haast angstige ijlte in mij, werd ik langs de
gele, breede, vlakke en ledige straat naar huis gebracht door eene heel hooge meid.
Achter ons aan liep rinkelend een bleek hazewindje, dat anders nooit het mandje
verliet, waarin het lag te geuren, naast het woelige werktafeltje van de zichtbare
tante).
Ik heb mijn broeder Gustave weten geboren worden. Tusschen onzen Vader en
onze Moeder, heb ik hem, met zijne drie broêrs (want, hij derde kind, was na hem
nog een zoontje geboren), heb ik hem zien groeiën in de twee opvolgenlijke huizen
van onzen gezinskring. Ik ken hem beter dan hij zich-zelf, zeer zeker tot op zijn
tiende jaar. Ik ging toen mijn vijftiende jaar tegemoet. Onze vader was sedert twee
jaar dood: het had mij deels vervreemd van mijne broertjes, wat op dien leeftijd voor
het overige onvermijdelijk was, want normaal. Om dien tijd werd mijne verhouding
tot Gustave dan
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ook van lieverlede anders: de kwelling van me-zelf, om me-zelf, veranderde natuurlijk
den aard van mijne genegenheid. Toen mijn broeder zelf het vijftiende jaar zou
bereiken, was ik mijn ziekelijk egoïsme te boven, en weêr ten volle met hem begaan.
Dit wil, noch mag, eene dubbele biographie worden, weze het ook ter immers
onnoodige, verontschuldiging, dat ik schrijf over Gustave van de Woestijne. Spreek
ik dan ook van zijne vroegste jeugd, dan is het omdat ik er wel een en ander door
te verklaren vermag.
Mijn broeder is een zeer gewoon kind geweest, waar mijne waanwijsheid zich
wel eens om ergerde. Hij was levendig van geest, aanhankelijk, speelziek, soms
grillig (of moet ik spreken van eene zeer vroeg ontwikkelde fantazie?), en alles
behalve leergierig. Zijne zorgeloosheid ontwapende elke poging om hem eenige
tucht op te leggen. Zoodat hij van mij zeer verschillend was: zijn karakter was het
tegendeel van het mijne. Mijn bewustzijn van ouderen broeder moest het dan ook
wel eenigszins verdrieten, te meer dat ik tegenover zijne argeloosheid, zijne
innemendste eigenschap, volkomen machteloos stond.
Onze betrekkingen zouden gansch anders van aard worden en zich weldra in
volkomen evenwicht bestendigen, vooral toen ik mij in mijn één-en-twintigste jaar
ging vestigen te Sinte Martens-Laethem aan de Leie, waar hij, enkele maanden
nadien, met mij wonen kwam.
Gustave van de Woestijne was om zijn twaalfde of dertiende jaar beginnen te
teekenen, met gretigheid en vaardigheid. Veel onoplettendheid in de klas, veel
verwaarloosd huiswerk werden hem vergeven om het
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scherp-gelijkend portret van onderwijzer of athenaeumleeraar, eveneens onmachtig
bij zijne onschuldige schalksheid.
Op de Academie van Schoone Kunsten te Gent, die hij van zijn veertiende jaar
af bezocht, was hij een vrij-onafhankelijk leerling, en ook zijne toenmalige professoren
vergaven het hem graag, ditmaal echter niet alleen om de beminnelijkheid van zijn
aard, doch omdat zij achter eene zekere wispelturigheid bijzondere gaven ontdekten,
die echter slechts enkele jaren later tot echte uiting zouden komen.
Mijn broeder had zich dus, om zijn zeventiende jaar ongeveer, bij mij te Sint
Martens-Laethem vervoegd. Wij woonden er aanvankelijk samen met den schilder,
sierkunstenaar en drukker Jules de Praetere. Onze vrienden waren er George Minne
en Valerius de Saedeleer, de beste althans.
Enkele maanden later betrokken wij ons eigen huisje, onder de hoede van eene
strenge dienstmeid die onze zorgzame moeder ons had opgelegd om ons te redden
uit eene gemakkelijke, tot luiheid verleidende, en trouwens dreigende bohême. Het
zag er bij ons zindelijk uit als bij een oude kwezel. Wij aten op geregelde uren goede,
burgerlijke schotels. De lange reep gronds, die achter ons huisje lag, werd een
welvoeglijk-onderhouden moestuin. Wij leidden een zeer egaal, zeer kalm leven, voor zoover men zich dit althans van nog zulke zoo heel jonge menschen voorstellen
kan. Ik zal niet zeggen dat onze werkzaamheid zeer groot was; zij was echter zoo
goed als aanhoudend, en, durf ik wel zeggen, ongewoon-nauwgezet,
niet-tegenstaande de onontkome-
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lijke aanvangsaarzelingen. Het is hetgeen mijn broeder en mij nauwer verbond.
Anders was er wel veel dat ons scheidde, deels vanwege den aard van onzen arbeid.
Over dag ging Gustave teekenen bij George Minne, die nooit zijn eigenlijke meester
is geweest, maar hem schaarsche doch nuttige wenken gaf en hem liefde deed
krijgen voor ambachtelijke tucht. Ik-zelf ging veel wandelen, vooral in het schemeruur,
ofwel las ik. Wij vonden elkander bij het avondmaal terug. Waarna hij weêr de
vrienden ging opzoeken, terwijl ik mij aan het schrijven zette, tot soms laat in den
nacht.
Dit leven zonder opwinding, zonder artistieke uitgelatenheid, hebben wij samen
ruim vijf jaren geleid: zij zijn mij eene dankbare herinnering. Al dien tijd heb ik den
geest en het talent van mijn broeder tastender onpersoonlijkheid zien ontgroeien.
Ik moet zeggen dat het mijne genegenheid voor hem haast dag aan dag rijker en
inniger heeft gemaakt. Het geeft een tweede rechtmatige reden aan, waarom ik het
waag hier over hem te schrijven; want, ken ik goed den mensch Gustave van de
Woestijne, ik ken even-goed, en in zijne geleidelijke ontwikkeling, den kunstenaar
die hij is.
Zoodat ik mij verder van verontschuldigingen meen te mogen onthouden.
Ik heb u reeds gezeid dat wij, bij onze aankomst te Sint-Martens Laethem er George
1)
Minne en Valerius de Saedeleer gevestigd hadden gevonden . Zij waren

1)

Men zie hier-omtrent voorafgaand opstel over Constant Permeke. Beide studies kunnen
bouwstof zijn tot een historischen arbeid over wat men ‘de School van Laethem’ heeft
genoemd.
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ruim tien jaar ouder dan ik, en vijftien jaar ouder dan Gustave. Was de tweede nog
wel eenigszins naar zijn werk aan het tasten, de eerste had reeds zijn
meestuitgesproken werk geleverd en kende eene befaamdheid die, had zij nog het
publiek niet bereikt, bij de kunstenaars groot was en vol eerbied.
Het is voor Gustave van de Woestijne als teekenaar en schilder een zegen
geweest, juist om dien tijd George Minne te hebben ontmoet. Terwijl de omgang
met Valerius de Saedeleer er zeker toe bijgedragen heeft, hem tot geestelijke
zelf-ontginning te voeren. Ik herhaal het: aesthetisch is Minne Gustave's meester
niet geweest; deze heeft trouwens steeds meer afschuw dan aanleg gevoeld voor
welk didactisme ook. Ik voeg er aan toe dat De Saedeleer al even weinig de
aangeduide persoon was om eene moreele opleiding op zich te nemen. Hun invloed
was dus, ik druk erop, onrechtstreeksch. Op dien invloed kom ik straks terug.
Want eerst moet ik er op wijzen, welke loopbaan die van Gustave van de Woestijne
zou zijn geworden, indien hij om plus-minus het jaar 1900 in Sint Martens-Laethem
niet was beland.
Op dat oogenblik werd beschouwd als de ware grootmeester, de echte leider van
de Vlaamsche, meest-moderne schilderkunst de impressionist Emiel Claus, die
verblijf hield op anderhalf uur afstands van Sint Martens-Laethem, te Astene. Geen
wonder dat zijne kunst de jongeren, die denzelfden leeftijd hadden, of ongeveer,
van mijn broeder Gustave, aantrok en tot navolging opwekte, te meer dat Emiel
Claus de beminnelijkste, gulste en geestigste man ter wereld was. Wel
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traden die opkomende en schroomvallige kunstenaars den meester niet al te nader:
ook Claus kan niet gelden voor een leerarend professor. Maar er ging van hem een
roep uit van geestige levendigheid, die opwekkend was als een fluïede, en tevens
zoo klaarblijkend en overtuigend overeenstemde met zijne blijde en pittige kunst,
dat voor de jongere schilders, waar zij met hun ambacht nog lastig aan het worstelen
waren, Emiel Claus wel het toonbeeld, neen: het natuurlijke oerbeeld van het
Kunstenaarschap moest zijn.
Er kwam bij, dat het Clausiaansch impressionisme en luminisme maar eene heel
geringe inspanning des geestes eischte, zelfs niet op diepe en gerijpte aandoening
berustte, en gemakkelijk voerde tot verleidelijke resultaten. Ge weet dat de meeste
Vlaamsche schilders hun oorsprong hebben in den werkenden stand of in de kleine
burgerij; dit was ook het geval met de onmiddellijke makkers van Gustave van de
Woestijne of die de kunstacademie een jaar of twee vóór hem of na hem hadden
verlaten. Er zijn drie uitzonderingen: Hippolyte Daeye, Constant Permeke en Frits
van den Berghe, die dan ook nooit tot de slaafsche navolgers van Claus hebben
behoord. Het spreekt van-zelf dat minder-ontwikkelden dan zij, daarenboven vaak
gebonden, bij dage, aan een ambacht dat met hoogere aspiraties niet dan vage
betrekkingen onderhield, met gulzigheid moesten opgaan in eene kunst, die in feite
niet dan op zintuigelijkheid gegrondvest was. Een scherp gezicht, een vaardige
hand, een stel verfijnde kleurtjes om het zwart-gevende mengelen te vermijden en
het vlug-rythmisch neêrzetten der toetsen: men bekwam het
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gewenschte lichtgewemel: hoogste doel, in de kleurenharmonie: toen reeds
overdrachtelijke vooropgezetheid; men gaf ‘de la Joie’; men zei: dit is het Leven; en
men mocht slapen zonder de knagende onrust om het onbereikbare.
De geestdrift van Claus' meest overtuigde volgelingen is geluwd, lang nog vóór
den dood van hun Meester, misschien dieper betreurd, om zijne milde goedhartigheid
als mensch en innig-warme op rechtheid als kunstenaar, door hen die nooit zijne
leerlingen waren. De Clausianen uit de school van Astene zijn naderhand late en
dan ook norsche bekeerlingen geworden. Van dergelijken terugblik heeft Gustave
van de Woestijne zich mogen onthouden: er is geen parenthesis, geen tweespalt
in zijne kunst, is er dan ook de bedwelming niet in geweest van een gemakkelijken
roes. Was hij niet op zeer jeugdigen leeftijd naar Sint Martens-Laethem komen
wonen, hij zou, zoo goed als zeker, evenals de anderen de Leie zijn afgevaren tot
aan het huis ‘Zonneschijn’ te Astene door Emiel Claus bewoond. Te Laethem echter
ontmoette hij vrienden, die hem, bij hunne daden, de ijdelheid toonden van vuurwerk.
Het was de practische les die Minne gaf, en ook, maar anders, Valerius de Saedeleer.
Het spreekt bijna van zelf, dat George Minne en dat zelfs Valerius de Saedeleer
met de inzichten van Emile Claus niets gemeens konden hebben. Eerst door hun
leeftijd. Daarna door den aard van hunne werkzaamheid. Eindelijk en hoofdzakelijk
door hunne geestelijke gesteltenis.
George Minne - en ik zal hier niet langer bij stilstaan
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dan noodig voor dit betoog, - George Minne is, in hoofdzaak, een beeldhouwer, en
1)
als van huize uit, een bouwkundig beeldhouwer . Doordat zijn vader juist een
bouwmeester was, die vergde zijne hulp, heeft Minne al jong geometrisch leeren
denken, in verdeeling en samenhang. Toen hij beeldhouwer werd, in een tijd dat
de heftig-dramatische, impressionistische drastiek van Rodin gold als eene
overwinning op de gehouwen of de gegoten materie (men was gekomen tot deze
overtuiging dat een beeld, in de ruimte bedoeld en gezien, den indruk der beweging
geven moest, zelfs met de gevolgen, bij den toeschouwer, van eene onverwachte
zeeziekte); in een tijd dus van ook sculpturaal impressionisme, koos George Minne
partij, ook met hand-hooge werkjes, voor eene absolute, voor eene monumentale
statiek. Al heeft hij enkele weken bij Rodin gewerkt, dan bleef het nog naar het
onbewuste, in elk geval slechts half-bekende voorbeeld der dertiend-eeuwsche
kathedralen en wat zij aan sculptuur boden in verhouding tot de architectuur, en
meer nog naar dat der Vlaamsche beeldhouwkunst die bloeide onder de hertogen
van Burgondië en die, met haar bouwkundig ontweringsvermogen, in hen
als-het-ware een oud bloed verwarmen kwam en rijk deed vloeiën. Men kan dan
ook zeggen dat de geest, die George Minne's arbeid bezielde, niet allen mogelijken
eerbied voor de natuurvormen en eene liefde die haar doel stelde in de louterende
verheerlijking ervan; - dat die geest was, in hoofdzaak, deze van het als monumentaal
gevoelde.
Men vergisse zich hier niet in de waarde, die ik geef

1)

Men zie in dit boek: ‘George Minne als Teekenaar’.
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aan het woord en zelfs aan het begrip: geest. In de plastiek, in de schilderkunst, in
de muziek zelfs heeft het begrip ‘geest’ een gansch anderen inhoud dan in de
literatuur, die de moreele en metaphysische wetenschappen weêrspiegelt. Er kan
(en hiermede probeer ik, eene zeer moeilijke omschrijving te ontwijken, die nooit
volledig of mathematisch-stipt zou zijn), er kan heel wat meer schilderkundige geest
zijn te vinden in een stil-leven, dat een ui voorstelt naast eene kruik genever, dan
in een tafereel dat mij toont hoe schrikkelijk er werd gevochten om het lijk van
Patroklos. Immers de schilderkundige, of naar nagenoeg-zelfde gehalte plastische,
geest ontleent niet zijne beteekenis aan het voorgestelde onderwerp. De Homerische
schilder van Patroklos' lichamelijke overschot heeft misschien bedoeld mij om diens
deerlijk lot tranen met tuiten te ontlokken. En zie, daar is iemand die mijn
liefde-voor-schilderijen veel dieper in beroering brengt door een aarden flesch met
ouden klare, zonder dat het idee in hem maar één enkel oogenblik is opgekomen,
mij te verleiden tot dronkenschap. En dat de schilderkundige geest, met weêr
daarnaast de beeldhouwkundige, waarlijk toch maar heel weinig met
rechtstreeks-emotioneel of-intellectuëel leven te maken hebben, moge zijn bewijs
vinden in het feit, dat wij schilderijen en beelden bewonderen die naar de voorstelling
even zin-loos zijn als... een Grieksche tempel of iets dergelijks. Een roôkool die
gezelschap houdt aan een opgemaakten papegaai (zooals in een bekend stilleven
van Ensor, dat onder de schoonste schilderijen der eindigende negentiende eeuw
is te rekenen), stelt nog altijd iets voor. Doch in gemoede:
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heeft het, voor het dieper gemoedsleven, al heel veel meer zin dan dit neo-cubistisch
schilderij dat mij wat geknotte zuilen, enkele hemispheren en andere rhomboïeden
toont? Waarbij komt dat die geometrische figuren, gedrenkt van picturalen geest,
heftiger aan kunnen doen dan Daphne, door Apolloon in een Olijfboom veranderd
(wat anders snoezig kan worden).
Van zulken geest was George Minne - het was zijne sterkte - als bij geboorte
doordrongen. Hij was het overtuigende, haast bezielende voorbeeld van den geest
die het ambachtelijke opvoert tot eene sublieme volmaaktheid en aan het
voorgestelde, wat er ook de feitelijke inhoud van weze, eene definitieve,
veralgemeende gedaante confereert. Die geest staat in het teeken van, of leidt
althans naar vereeuwiging, weze het dan alleen van de vormen der stof. Ziedaar
wat hij aan den jongen Gustave van de Woestijne bieden kon, in de plaats van de
impressionistische versnippering, die wemelt in plaats van te bestendigen.
Valerius de Saedeleer kon aan zijn nieuwen vriend in deze niet evenveel leenen,
want hij-zelf was toen nogal arm. Doch, hij was het vooze en logge
oud-impressionisme van een Franz Courtens, zijn uitgangspunt, ontgroeid; thans
drong hij, één der eersten, naar synthetische vormgeving; en dat was om het jaar
1900 niet zoo gering te schatten.
Hij werkte trouwens op Gustave van de Woestijne in met een geest van anderen
aard: ik zal hem den bloot-humanen geest noemen. Hierin was de invloed van
George Minne overigens haast evengroot. En niet alleen die van George Minne.
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Sint Martens-Laethem was iets anders dan eene kolonie van menschen die aan
niets anders dachten dan aan het scheppen van kunst, zooals men zich eene kolonie
van schilders had kunnen denken te Astene, en zooals ze in vele landen van Europa
in de negentiende eeuw heeft bestaan. Met Astene had Sint Martens-Laethem
weinig betrekkingen. Wij gingen Emiel Claus bezoeken, en Claus kwam wel eens
naar ons over. De waardeering was wederzijdsch en oprecht, hoe dan ook niet
brutaal en onkritisch. Van onderlinge beïnvloeding was echter geen spraak. En in
feite leefden wij dan ook, in onzen Laethemschen Leie-bocht vrij afgezonderd. Onze
mentaliteit was daardoor niet die der neo-impressionisten. Deze waren, in de
avonduren, groote boekenvreters; zij lazen echter meer voor hun vermaak en uit
tijdverdrijf. Bij Claus alleen bestond er eenige oordeelkundige orde in de lectuur, al
was het hem toch in hoofdzaak te doen, de Belgische-literatuur-in-de-twee-talen,
naar de tijd het hem toeliet, bij te houden. Bij zijne jongeren ging het dus niet om
hetgeen ik eenigszins pompeus noemen zal: algemeen-kultureele verzuchtingen.
Die verzuchtingen bestonden nochtans te Laethem, in de mate zelfs van eene
behoefte. Ik weet wel dat die van Laethem de zelfs meest-afgetrokken, de
meest-zuivere letterkunde omzetten zouden in schilderkundige of plastische waarde:
zij waren, Goddank, geene philosophen! Doch de diepe ernst van een George
Minne, eene toenmalige en grondige kentering in gemoeds- en geestesleven van
Valerius de Saedeleer, de aanwezigheid in ons groepje van
meer-intellectuëel-ontwikkelde zij het minder artistiek-aangelegde vrienden, en
eindelijk, - waarom
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het verzwegen? - mijn eigen genoegen, brachten er mij toe, een avond in de week,
al deze lieden om mijne tafel te vergaderen, en hun voor te lezen uit Platoon als uit
Shakespeare, uit Ruusbroec als uit Aischulos. De jongste noviteiten uit de
wereldliteratuur, - ik herinner mij Ibsen's ‘Als wij dooden ontwaken’ en Maeterlinck's
‘Monna Vanna’, - kwamen aan de beurt. Oudere als jongere schrijvers werden
besproken, niet van uit een literair standpunt, zooals van-zelf spreekt, maar omwege
hun geestelijken, hun moreelen, hun levensinhoud, getoetst aan ieders eigen
bevindingen en overtuigingen. De gedachtenis aan deze avondstonden is mij
bijgebleven als eene zeldzame weelde: ik geloof niet dat mijne vrienden ze hebben
vergeten, te meer dat, na sommige voorlezingen, de boeken van uit mijn huis ter
verdere meditatie naar het hunne verhuisden.
Hierbij denke men, bid ik, niet aan eenige literaire scholing, die voor het werk van
mijne vrienden kwâlijke gevolgen had kunnen hebben. Onze verpoozingen hadden
niets van wat leerstelligheid kon lijken. Bij mijne toehoorders geen duidelijke
weetgierigheid, bij mij niet het minste apostolaat. Maar een gezellig samenzijn waar
wij allen bij ervoeren eene verinniging, eene verruiming tevens van ons
gemoedsleven. Ik wijs erop, en met stelligheid: wat het kenmerk is van de kunst der
toenmalige Laethemenaren, het is juist die meestal-ingetoomde en toch
onmiddellijk-aansprekende verinnerlijking, in tegenstelling dan van de luchtige maar
ledige uiterlijkheid van de leerlingen uit Astene. Ik weet wel dat een George Minne,
die toen reeds zijn hoogtepunt had bereikt, op onze bijeenkomsten niet had gewacht
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om meesterwerken als zijn ‘Ontwerp voor eene Fontein’ te maken; doch weet ik
tevens dat het op zijn verzoek is dat ik sommige geschriften voordroeg; het evenwicht
tusschen louter-plastischen geest en meer algemeenen geest, zooals hij het had
verwezentlijkt, vond er voedsel in, bij het steeds diepere besef dat men vooral in
een plastisch kunstwerk alle literatuur moet vermijden, om er zooveel mogelijk
geestelijk leven in te leggen. Ook bij Valerius de Saedeleer rijpte meer en meer de
overtuiging dat schilderkunst dan toch nog iets anders is dan eene constatatie, dan
vaststelling aan voluum, aan kleur, aan licht; dan eenvoudige bepaling der plaats
die de voorwerpen innemen in de ruimte bij omvloeiïng van atmospheer. Want als
alle andere kunst is zij geest, is zij reflectie van wat de geest aan dergelijke
constatatie heeft ondergaan, zonder dat de specifieke schilderkundige
hoedanigheden daaronder hoeven te lijden. Een woord van De Saedeleer uit dien
tijd: ‘Alle kunst moet wijs zijn’. En dat sluit nog geene literatuur in. Literatuur begint
in schilder- of beeldhouwkunst waar picturale of sculpturale geest, hoe overtuigend
ook van waarde wordt aangewend tot het uitdrukken van abstracties, tot het
uitbeelden van louter-cerebrale verrichtingen. Er kan derhalve van literatuur geen
sprake zijn, waar de kunstenaar zich niet tevreden stelt met de, zij het
ambachtelijk-virtuoze, weêrgave van een bloot-zintuigelijken indruk, doch die indruk
inwerken laat op zijn dieper, en meer of min ontwikkeld gemoedsleven. De eerste
in Sinte Martens-Laethem gevestigde kunstenaars hebben nooit naar iets anders
gestreefd, dan naar het tweede; met het besef wel is waar van de
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beteekenis van dat gemoedsleven, en de zorg om de verrijking, veredeling,
verinniging ervan.
Dit is nog geene mystiek, en men heeft al te dikwijls gesproken van mystiek naar
aanleiding van dien eersten Laethemschen groep. Aan de kunst van George Minne
is wel te verstaan steeds iets geheimzinnigs geweest: het ligt eenvoudig aan de
veelzijdige en half-bewuste schakeeringen van zijn innerlijk bestaan, en aan zijn
fieren schroom om de openbare uitstelling daarna. Maar aan onmiddellijke
Godsvereeniging of betreuren ervan - eenige zin die mystiek hebben kan - valt bij
hem zeker niet te denken. Wat Valerius de Saedeleer betreft: het gevolg van de
moreele crisis, waar ik hierboven even van repte, had hem geleid tot eene volledige
en strenge onderwerping aan de leer en de eischen der Katholieke Kerk. Het zou
zijn werk drenken met vroomheid, - die eveneens nog geen mystiek kan heeten, al
droeg zij weêr tot grondige verinniging van lieverlede en als een gebod bij.
Om tot Gustave van de Woestijne terug te keeren: al had hij, jong als hij was, nog
zoo goed als niets van zijne vroegste eigenschappen verloren, toch had het leven
dat wij te Sinte Martens-Laethem leidden hem tot meer, doordringender
zelf-ontginning gebracht; het voorbeeld van de Saedeleer had ook in hem tot
hoogeren bloei gekweekt een godsdienst-zin, die wij van huis uit bezaten, waar hij
met zorg en zelfs eene zekere strengheid werd onderhouden; ook het voorbeeld
van George Minne's artistiek-geestelijke tucht werkte op hem in. En eindelijk was
daar de Tentoonstelling der Vlaamsche Primitieven te Brugge, in 1902, die
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hem eene les en eene bemoediging was, zooniet de openbaring die hem zijn weg
aanwees en zijne loopbaan doorslaande bepaalde.
Die loopbaan: ik zie ze recht, effen, en in hare perspectief zonder accidenten dan
eene trage doch duidelijke stijging. Zijne evolutie is er merkbaar eene van vooral,
en zelfs zoo goed als uitsluitend, uiterlijken aard, van technische beteekenis: het
zou blijken dat Gustave van de Woestijne, onder boven-gemelde omstandigheden,
van bij de eerste stelligheid zich-zelf bewust, wist of althans voelde wat hem te doen
stond. Neemt men zijn werk in overzicht, dan krijgt men, na eenige haperingen, een
indruk van eenheid. Van eene zekere sentimentaliteit, die vaak met leukheid gepaard
gaat, en zich in teekening als in kleur openbaart, tot bij het gave, stoere en
dramatische expressionisme der laatste doeken, blijkt de personaliteit van den
schilder dezelfde en ongerept. Feitelijk is Gustave van de Woestijne altijd een
expressionist geweest: men vergelijke slechts zijn eerste werk met het tijdgenootelijke
van zijne meeste vrienden. Merkt men nu tusschen dat eerste werk en het jongste
een verschil, waarvan ik natuurlijk niet loochenen zal dat het opvallend is, dan ligt
het hieraan dat Gustave van de Woestijne, bij aanhoudend rijpen, onnoodige
bijkomstigheden heeft leeren vermijden. Naar aanleiding juist van dien
ontwikkelingsgang heeft men van ondergane invloeden gesproken: zij zijn er
onbetwistbaar, want het spreekt van-zelf dat de kunstenaar niet blind is voor de
kunst-
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stroomingen van zijn tijd. Maar nogmaals, die invloeden zijn geheel uiterlijk, zij raken
de persoonlijkheid van den schilder alles behalve. Gustave van de Woestijne ontleent
aan de nieuwe tijdsvoordracht - en men zal niet loochenen dat hij ze weet te
verwerken, - alleen middelen die hem toelaten zullen, zich-zelf te beter, te inniger,
te steviger uit te drukken. Hij laat zich niet verslaven: hij verrijkt zich, zelfs bij
mogelijke gedeeltelijke vergissing.
Stond het eigen wezen in zijne groote lijnen, in zijne grondgedaante, binnen het
geweten van Gustave van de Woestijne al heel vroeg vast, en kan men dan ook
zeggen dat hij al heel vroeg rijp was - het kwam nog alleen op den graad van rijpheid
aan en op het gehalte aan zoet en voedzaam sap, - het zou zich dan nog alleen in
den zin van verdieping en vormgeving wijzigen. Meer van gevoelige dan van
intelligente geaardheid, zooals ik u van bij den aanvang zei, kon zijne personaliteit
zich van bij zijn achttiende jaar tot op heden zoogoed als ongewijzigd handhaven.
Voor schilders is eene te groote schranderheid in deze een gevaar: zij is een bron
van twijfel, van talmende aarzeling, van een vaak vergeefs zoeken. Zooals domme
schilders (en in dit land zonder grondige kultuur zijn ze meer dan waar ook talrijk),
- zooals domme schilders zich door de mode bij den neus laten leiden (en hunne
zintuigelijkheid laat hun dikwijls toe, er waarlijk zeer modiëus uit te zien), vragen de
al te intelligente schilders zich wel eens en al te gemakkelijk af, of de mode ze
misschien niet van hunne geestelijke onrust genezen en verlossen zal; of nieuwe
vormen hun misschien toelaten, hunne chaotische ziel
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tot de eindelijke uitdrukking te brengen. Want al te schrandere kunstenaars plegen
genie te missen en zijn doorgaans zwak, daar schranderheid wel eens verdorrend
werkt. En aldus hangen ook zij, hoe begaafd ook, voor eene goede maat af van de
uiterlijke wereld. Met meer gevoelige, daarom nog geenszins domme naturen gaat
het meestal anders om, voor zoover dat gevoelige goed-onderlegd, beproefd, en
eerder rustig dan woelig zij. Die probate zekerheid is, met een rijken ondergrond,
van Gustave van de Woestijne, die niet van stormen houdt, al heel vroeg het
gelukkige eigendom geweest.
Uit het bovengemelde moge duidelijk blijken, dat het maar te weinig zin zou
hebben, het oeuvre van den schilder te gaan verdeelen in tijdvakken. Zeker, de
levenswisselvalligheden, hem niet altijd even zacht maar die hij met zijne
onwankelbare gemoedsrust, - of noem het zijn geloof, - vol betrouwen te boven wist
te komen, zouden hem ook wel met een stamp en een duw langs daar eenigszins
tot andere gedachten weten te fatsoeneeren. Zij hadden echter geen ander gevolg,
dan dat zij eene nieuwe zijde van zijn innerlijk leven in het licht kwamen te stellen.
Men kan dan ook zijn werk veel voegelijker verdeelen in groepen, die niets te maken
hebben met den tijd. De tijd heeft alleen belang voor wat betreft de geleidelijke
verandering in de uitbeelding van den ‘inhoud’ dier groepen, die ik gaarne ‘moreele’
groepen zou willen noemen (woorden als ‘inhoud’ en ‘moreel’ gebruik ik
gemakshalve). De evolutie in den inhoud is veel minder duidelijk, en is meer een
vraagstuk van intensiteit of van verdoezeling; zij geldt in hoofdzaak om
schakeeringen; zij bewijst
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weêr maar eens de groote eenheid in des schilders geestes- of zielewerk en is als
dusdanig, niet-tegenstaande hier en daar eene wispelturige afwijking, van grootere
overtuigende kracht dan welke bewering ook zou kunnen zijn.
Slechts één gelijkenis bestaat in het oeuvre van Gustave van de Woestijne tusschen
evolutie in de uitbeelding en evolutie van het ingevend gevoel, zonder dat daarom
kan worden gezegd dat beide evoluties gelijken tred houden. Dit parallelisme zou
dan gaan van eene zekere benepen schroomvalligheid naar eene ruimere vrijheid.
Doch, waar de formeele evolutie wijst op eene gelijkmatige voortschrijding, eene
aanhoudende beweging in eene gegeven richting, toont de ideeën-evolutie eene
veel meer grillige lijn, die dan nog van den eenen moreelen groep tot den andere
ten zeerste verschilt. Het is te zeggen dat de schilder Van de Woestijne zich als
dusdanig, dit is technisch, zich rechtlijnig heeft ontwikkeld tusschen twee punten
die zijn primitieve munitie en monumentaal expressionisme; terwijl zijn gemoedsleven,
al bleef het zich-zelf getrouw, als elk ander gemoed-leven schommelingen heeft
gekend.
Die moreele groepen nu kon men wel noemen: de groep der Boeren, de
Godsdienstige groep, en de groep der meer Persoonlijk-intieme Bevindingen.
De groep der Boeren. - Toen hij een maand te Sinte Martens-Laethem had geleefd,
kwam Gustave van de Woestijne al heel sterk onder den indruk van de landelijke
omgeving, zooals trouwens met mij ook het
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geval was. Dat hoeft geenszins te verwonderen: eenerzijds was de natuur van de
Leiestreek, tusschen de klare en kalme rivier en de duistere en bewogene
lorkeboschjes op hunne zachte heuvelen nog ongerept, hetgeen helaas het geval
niet meer is sedert juist de artiesten de Gentsche burgerij naar het dorpje loodsten,
dat ze deerlijk zou gaan havenen; anderdeels waren de toenmalige kunstenaars er
nog niet zoo talrijk als enkele jaren later reeds het geval zou wezen, en misschien
was die eerste vestiging, de onze, wat minder luidruchtig en uitgelaten dan de
tweede; de boeren verloren gauw allen argwaan, zoodat de onderlinge omgang
tusschen ons en hen er door vergemakkelijkt werd. Van de Laethemsche boeren
nu was Gustave van de Woestijne de eerste conterfeiter. Zijne modellen benaderde
hij met de aanhankelijke liefde die hem van bij zijn vroegste jeugd eigen was, hoe
soms grillen, gevolg meestal van eenige ontgoocheling, ze in ergernis deden
omslaan; ik sprak u over zijne spontaanheid. Een liefde die, in deze, geenszins
scherpzinnige opmerking uitsloot. Moge het ook vreemd klinken: de boeren van
Gustave van de Woestijne - zij blijven hem een geliefd onderwerp, - doen minder
denken aan die van Stijn Streuvels dan aan die van Cyriel Buysse. Minder-ironisch
dan deze laatste, maar bij aanleg een grootere fantast, weet de schilder ze
even-scherp te typeeren als de romancier, juist doordat hij, een stedeling, er feitelijk
volkomen buiten staat, en ze dan ook ziet, wel objectief, maar dan toch weêr met
iets als een innerlijk oog, ditmaal uit den hoek van den humor: een humor als die
van Buysse, gul, maar in de beste gevallen ook vol meêdoogen. Want
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vaak heeft de christelijke caritate het op de ondeugende vaststelling gewonnen,
zoodat de liefde oppermachtig werd. Gustave van de Woestijne heeft de
Laethemsche boeren vaak bij de walgelijkste ziekten geholpen, het heeft hem
gedrenkt met het zuiverende leed.
Daarom zijn sommige van zijne boeren naar de uitdrukking zoo diep aangrijpend.
Geen leed is aan Gustave van de Woestijne verloren gegaan. Heeft hij de boeren
wel heel vaak gezien met hunne stompe of sluwe leelijkheid, nooit deed hij hun te
kort in hun diepere menschenwezen; vaak heeft hij ze verhoogd in hunne hoogere
menschelijkheid.
Het is misschien wel in zijne zeer talrijke religieuze schilderijen dat Gustave van
de Woestijne getuigenis aflegt van de wisselvallige bewogenheid van zijn innerlijk
gemoed. In de eerste die hij maakte - tusschen zijn achttiende en twintigste jaar, kan men, zonder onoprecht te wezen, heel goed niet anders zien dan vrome, zelfs
eenigszins bekrompen voorstellingen, gebonden aan eene formeele godsdienstigheid
die het meerpersoonlijke, ik bedoel individuëel-interpreteerende, geloof verdringt,
zooniet uitsluit. Zelfs nog vóór hij de Vlaamsche Primitieven, zooals men ze vertoonde
te Brugge, van dichterbij had leeren kennen, schilderde Gustave van de Woestijne
zijne heiligen met eene minutieuze strakheid, die slechts oogenschijnlijk eenig
mysterie inhield. Doch deze zelf-opgelegde strengheid, die niet dan eene
intellectuëele pathetiek inhield, kon niet duren waar, van meet af, ook voor hem
godsdienst toch eene wijding was. Reeds te Sinte Martens-Laethem gaf hij, in
grootere paneelen, blijk van eene ingetogenheid

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 4. Beschouwingen over literatuur en kunst

464
waarvan de voordracht stellig rechtstreekscher aansprak, en waar slechts, bij
uitzondering, een tikje sentimentaliteit den gelouterden ernst even van verstoren
kwam. Toen de schilder later, gehuwd en vader, Laethem voor Brussel en weldra
voor Leuven zou verlaten, lag het in de lijn van zijne bestemming dat hij, volkomen
onbewust, zijn godsdienstige geaardheid aan de soms barre werkelijkheid van het
leven zou toetsen. Het had geene gescheurdheid voor gevolg, doch eene verinniging
die, vrijer van formeelen dwang, te menschelijker werd. Zijne religieuze doeken
zouden doorvoelde symbolen worden. Godsdienst zou hem geen object meer wezen
tot stichting, maar een heul en een steun, een troost en een toeverlaat. Ook waar
het zich niet meer gebonden toonde aan kerkelijke leering (die hij trouwens in de
uiterlijke vertooning nimmer krenken zou), werd het religieuze schilderij meer en
meer een acte van liefde, eene gave van zich-zelf in de verheerlijking van den
Zaligmaker, een tot zich-toehalen van de Genade in de genadeblijken van de
Goddelijke Moeder. - Het brengt ons tot bij de laatste jaren: Gustave van de
Woestijne gaat het meer-humane van fijne godsdienstige werkelijkheid drijven tot
uiterste gevolgtrekkingen: de God-Mensch zal hij toonen in zijn ultiemste lijden, de
Moeder-Maagd doorboord met de zeven sabels van hare weeën. Hij doet het met
Spaansche wreedheid: er is van moederszijde Spaansch bloed in ons: velen hebben
deze schilderijen, met hun consequent expressionisme, onthutst. Zij zijn als de
geweldige uitspraak van eene straf. Zij zijn geene sentimenteele vroomheid meer,
maar de aanklacht van eene onwrikbare zekerheid.
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Dat de kunst van Gustave van de Woestijne zoo goed als uitsluitend op zijn
gemoedsleven berust, wordt ten stelligste bewezen door wat ik heb genoemd den
groep der Persoonlijke Bevindingen. Hoe het bevreemde, reken ik hier onder zijne
heel vele, geteekende en geschilderde, portretten. Die portretten zijn zeer
verschillend van aard en vooral van hoedanigheid. De gelijkenis is altijd gewaarborgd:
men kan hem de bestelling gerust toevertrouwen. Maar die gelijkenis draagt steeds
den stempel van des schilders humeur. Doordringend van blik, is hij moeilijk van
een eersten indruk af te brengen. En zooniet zijne modellen, dan toch de scherpere
toeschouwer zal aldra merken of wie vóór Gustave van de Woestijne - die er zich
in een paar séances van afmaakt of, met al zijne knapheid, soms meer dan een jaar
doet over een portret, - of wie voor den schilder heeft gezeten hem onverschillig
dan wel hatelijk was. Sommige van deze zijne doeken zijn overvloedend van
genegenheid; andere geven blijk van niet minder dan sarcasme. Zoodat de
psychologische uitbeelding veelal minder te maken heeft met de innerlijke gesteltenis
van den afgebeelde, dan met de gezindheid tegenover hem van zijn conterfeiter.
Er zijn uitzonderingen: er zijn patiënten die compassie wekken, of waarlijk al te
onbenullig zijn. Loutere objectiviteit is echter nergens te vinden. En daarom zijn die
portretten, van elk ander standpunt dan dat van den besteller, voortreffelijk, ook
waar ze niets bestreven dan negativiteit. In andere schilderijen van dezen groep
toont ons, soms met schoone steeds met uiterste oprechtheid, de schilder zich-zelf,
naar zijne aanhoudende of vluchtige ontroering, in deze

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 4. Beschouwingen over literatuur en kunst

466
een dichter. Ook in zijne verhouding tot de vrouw, of hij ze lief heeft dan of hij ze
verafschuwt, naar zij hem in zijne weigere afgetrokkenheid aantrekt - hij is een
schuchtere, - naar zij hem uitdaagt, naar hij ze vreest. Dat hij niet aarzelt, zich naast
haar voor te stellen, zooals hij tevens op een enkel religieus doek heeft gedaan,
bewijst hoezeer hij-zelf weet, met heel zijn wezen in zijn schilderij te leven. Een
zelfde bewijs zou ik kunnen aanwijzen in zijne stillevens.
Maar ik verhaast mij te komen tot mijn besluit, dat bondig kan wezen: heel de
kunst van Gustave van de Woestijne is Inzicht, in al de beteekenissen van het woord.
(1927)
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Aanvulling, met eenige opmerkingen rakende Frits van den Berghe
Wat in de vorige hoofdstukken van dit boek aangaande Constant Permeke en
Gustave van de Woestijne werd geschreven dient, naar mij dunkt, aangevuld met
een kort opstel over Frits van den Berghe, weze het dan als eene bijdrage tot de
kennis van de tweevoudige kunstbeweging die, van uit het dorp Sinte
Martens-Laethem, niet alleen Vlaanderen, maar ook, en in ruime mate, Wallonië,
en meer nog de Belgische kern die Brussel heet, beroert.
Van Permeke en Van de Woestijne is Frits van den Berghe de tijdgenoot. Voor
Van den Berghe had in dit land, en van meet af, vooral onder zijne vrienden, iedereen
een zeldzamen eerbied. Men wist echter niet te best waarom. Tot zijn veertigste
jaar gold hij onder de confrères als misschien de begaafdste, maar ook als de luiste:
men sprak niet dan met eene zekere aarzeling over zijne kunde, door dat hij ze zoo
zelden bewees. Thans haalt hij, zooals men zegt, de schade in met een overvloed,
die, het spreekt van zelf, belet, dat al zijne doeken van even hooge waarde zouden
zijn (dergelijke waardegelijkheid treft men alleen bij meerdroge naturen aan: gebrek
aan temperament is eene
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waarborg voor geruststellende uitmuntendheid). Er is echter van hem geen enkel
schilderij, uit de laatste jaren, dat onverschillig laat en waar zijne overtuigende
schildersgaven uit afwezig zouden zijn; gaven die onmiddellijk aanspreken, ook
hem die er zich niet onmiddellijk door innemen laat, en zelfs waar de inhoud - het
kan gemakkelijk gebeuren! - eenigen weêrzin zou komen te wekken.
Want de schilderijen van Frits van den Berghe hebben een inhoud. Wat indertijd,
toen hij nog aan impressionisme deed - en dit tot den oorlog, - de werkzaamheid
van dezen schilder zou verlammen en met dorheid zou bedreigen, is juist, dat hij
zich, meer of minder bewust, moeilijk een schilderij voorstellen kon, dat geen inhoud
hebben zou. Men begrijpe dit nu maar niet verkeerd: ik bedoel geenszins te zeggen,
dat Van den Berghe geen belang zou stellen in wat aan de schilderkunst louter
ambachtelijks is; ik kan integendeel verzekeren dat hij aan de uitoefening ervan een
groot plezier heeft en dat zijne liefde ervoor groot blijkt te zijn. Maar evenwaar moet
het heeten, dat hij geen bevrediging zou willen in bloot de weêrgeving, zij weze dan
ook met vervoering tot stand gebracht, van een indruk, die niet veel dieper in hem
zou zijn doorgedrongen dan tot zijne zintuiglijkheid. De innerlijkheid van Frits van
den Berghe is diep en ruim. Doch ware ze pover en oppervlakkig, de schilder zou
meer vreugde beleven aan het uitbeelden van zijne armoede dan aan de
schitterendste uitdrukking van eene blijde maar vluchtige impressie.
De inhoud van deze kunst is de schilder-zelf. En men zou in deze kunnen zeggen,
dat Van den Berghe een
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lyricus is, en dan nog minder een lyrisch schilder dan een lyrisch dichter. De lyriek
van een schilder kan blijken uit bijvoorbeeld zijne kleur, of uit de samenstelling zijner
doeken, of uit zijne vorm-geving. Men denke hierbij aan een Cézanne, aan een Van
Gogh. Het lyrisme van den dichter daarentegen betrekt veel meer heel zijn innerlijk
leven, al is de vorm, dien hij er aan geeft, natuurlijk niet onverschillig en, wat betreft
den graad en de waarde der mededeelzaamheid, lang niet te onderschatten. Innerlijk
leven, dat zoowel het bewuste als het onbewuste, het sensorieele als het
sentimenteele, het passioneele als het intellectueele omvat. Voor een dichter, hij
moge het bevestigen of negeeren - is de beteekenis van den droom evengroot als
die van de wake, de geleidelijke opvolging van naar de rede onsamenhangende
beelden van evenveel waarde als eene scherp-logische cerebrale constructie. Zijne
werkelijkheid is niet noodzakelijk de louter-objectieve: ik zou geneigd zijn het
tegendeel te beweren daar het niet moeilijk zou zijn aan probate voorbeelden te
bewijzen, dat zijne persoonlijke waarheid bestaat uit hetgeen een samenwerking
van begrip en subconscientie in hem van dat objectieve heeft gemaakt: men heeft
waarlijk niet op Freud behoeven te wachten om dit uit alle evidentie vast te stellen.
Frits van den Berghe nu handelt bij het scheppen als een dergelijk lyrisch dichter.
Een voorbeeld: in deze de beste, hoe dan ook irreëele, toelichting. De schilder gaat
wandelen langs de Leie. In een platten boot ziet hij een man zitten, die aan het
visschen is. Een lichte schok in hem - het trouwens eeuwig-onverklaarbare! -
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zegt, dat dit het onderwerp zal worden van een schilderij. Doch, Van den Berghe
zal er zich niet mede vergenoegen, thuis een doek te gaan halen en dien hengelaar
natuur-getrouw op dat doek te brengen. Hij denkt over het geval na, dat de
beteekenis krijgt van een persoonlijk geval, en hem dan ook eene
verantwoordelijkheid oplegt, die heel wat verder strekt dan, bijvoorbeeld, een
treffende houding van, een sprekende gelijkenis met zijn model. Frits van den Berghe
herinnert zich de giftige atmospheer van sommige avonden, dat hij-zelf aldus lijdelijk
te hengelen zat. Hij herinnert zich het gelaat van een vriend (laat het in doek Permeke
wezen), die heel dikwijls op visschen uitgaat en er graag over praat. Hij houdt van
galgenhumor en beschikt over fantasie: die hengelaar moest nu eens een naakt
vrouwenlijk bovenhalen! Maar neen: zelfs de schamelste vischjes blijven in het
water...
Nu gaat het schilderij tot stand komen. Centrale figuur: natuurlijk voormelde
visscher, of neen: De Visscher, veralgemeend, herkenbaar aan zijne meestsprekende
attributen. Om hem heen: de persoonlijk-ervaren atmospheer. Dan, benaderend,
maar met zijne gewone vertellersuitdrukking: de tronie van den vriend. Ergens: de
naakte en doode vrouw. Eindelijk: het vernuftige baarsje, dat zich niet vangen laat.
En alles samen: de ingetogen-armoedige tragiek van zoo'n hengelaarsbestaan.
Dit lijkt, niet waar, de analyse van een gedicht: tot zulke analyses nu zouden zoo
goed als al de schilderijen van Frits van den Berghe in meer of mindere mate, al
naar gelang van hunne duidelijkheid - want hij is
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wel eens duister, en vermoedelijk met opzet, - te herleiden zijn. Meen echter niet,
dat deze kunst, omdat zij in de eerste plaats uitdrukking is van een rijk, vooral van
een algemeen gemoedsleven, in de minste mate literair zou wezen. Want,
hoofdzakelijk lyrisch dichter naar de geaardheid, is Van den Berghe naar de middelen
op de overtuigendste wijze een schilder. Wat zijn werk belet, tweeslachtig en
dubbelzinnig te worden is, dat de dichter in hem zoo zeer een schilder is. Zijne
middelen zijn geen bedachte, overdrachtelijke teekenen van een meer of min
gecerebraliseerden gevoelstoestand, van eene reeks geestelijk tot eenheid herleide
gemoedsmomenten. Het schilderij ontstaat bij hem ineens, in zijn geheel. Er is
nauwelijks spraak van beredeneerde samenstelling als bij den historieschilder uit
de jaren dertig. De intuïtie omvat overzichtelijk al de bestanddeelen van het doek,
nog vóór zij gerezen is op het vlak van het bewustzijn. Waar de intuïtie berust op
den laagsten bodem van het instinct, is die eenheid in de opvatting nog grooter, al
zal zij velen minder-rechtstreeks aanspreken. Niet meer dan een echt dichter zal
Frits van den Berghe de elementen van zijn schilderij schiften en schikken: de
elementen komen van-zelf op hunne normale plaats te staan, - normaal dan
overeenkomstig den inhoud van den scheppenden kunstenaar. Dat hunne beteekenis
niet altijd voor iedereen onmiddellijk vatbaar zal zijn, is eene andere quaestie. Maar
ook bij Rembrandt treft men wel eens figuren aan, die niet goed te verklaren zijn,
zonder dat zij daarom zinledig zouden wezen.
Die eenheid vindt hare expressie in het evenwicht der vormen en der kleuren.
Het is niet alleen van zijn
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‘gevoel’ dat Frits van den Berghe de eenheid uitdrukt. Maar, doordat hij een schilder
is, wordt dat gevoel in hem van lieverleed concrete, zij het innerlijke visie, en het is
de eenheid van die visie, die hij, meestal zonder aarzelen of tasten, op het doek zal
projecteeren. Als bij voorstemming staan, en van meet af, volumes en kleurvlakken
op hunne juiste plaats, de eenig-mogelijke. Is de ondergrond van Frits van den
Berghe die van een lyrisch dichter: hij denkt, voor zoover van denken spraak hoeft
te zijn, als schilder, omdat hij als schilder ziet, binnen de vierkante lijst van het doek.
Nooit zal men aan een werk van hem merken, of het buiten haak hangt, omdat het
naar de voordracht zoo natuurlijk evenwichtig is. Terwijl men de schilderijen van
werkelijk-literaire schilders hieraan herkent, dat zij altijd scheef schijnen te hangen.
(De literator kent de tucht niet der beperkte ruimte; de echte schilder weet bij
voorbaat, welke afmetingen zijn doek zal hebben, nog vóór hij u zou kunnen zeggen,
wat het nu eigenlijk voorstellen zal).
Het brengt meê, dat de schilderijen van Frits van den Berghe
zeldzaam-harmonieus zijn. Van nu af aan, ik heb er de vaste overtuiging van,
ondergaan de meeste toeschouwers deze harmonie, al zullen weinigen misschien
wenschen, het te bekennen. Zij geven de weelderige warmte toe der kleur, maar
wijzen mij huiverend op wat zij de wanstaltigheid noemen der vormen.
En inderdaad, Van den Berghe is een lang niet gewoon colorist, en ik wil gaarne
bekennen, dat ik in de eerste plaats door zijne kleur ben geboeid geworden. Bij vele
expressionisten uit de Belgische school - want
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ditmaal zijn enkele Walen naast de Vlamingen te noemen, - is er in deze eene
opzettelijkheid, die niet altijd leidt tot de beoogde resultaten. Uit reactie tegen een
hypergevoelig luminisme, dat nog meer ontleende aan de volmaaktste nijverheid
der kleuren-chemie dan aan de fijnst-reageerende zekerheid van het netvlies, ging
men donker schilderen, naar het voorbeeld trouwens van schilders als Permeke,
die, beladen met oorlogsgevolgen, het leven nu eenmaal niet meer rooskleurig
zagen. Anderen - en ik denk hier meer bepaald aan Gustaaf de Smet, - geboren
tonalisten, achtten zich gerechtigd tot eene transponeering, die, in een anders
onverschillige voorstelling, hunne alacritas of hunne melancholia uitdrukken mocht
(hetgeen nu juist niet zoo heel nieuw was, en voor het overige niet altijd goed uitviel).
Anderen weêr schijnen voor de eeuwigheid op hun palet een zeker stel kleurtjes te
hebben uitgeduwd, waar zij levenslang getrouw aan wenschen te blijven: coloristisch
herleiden zij het expressionisme tot eene decoratieve uitdrukking, die er bij definitie
tegen indruischt. Van al dezen is Frits van den Berghe de natuurlijkste, ik zei haast
de traditioneelste gebleven. Hij wijkt maar heel weinig af van eene toongeving, die
aansluit bij het impressionisme van vóór het vibreerende stippelen, bij ons door
Claus en vooral door Van Rysselberghe ingevoerd. Rijk-harmonisch, is zijne
toonschaal, en zelden dissoneerend. Hoe spontaan en eerlijk ook, is het zijn
coloristisch vermogen niet, dat van Frits van den Berghe een vernieuwer zal maken.
Het is in het samenbrengen van vormen, dat, buiten bovenomschreven inhoud,
het merk staat gedrukt
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van zijne personaliteit. En ik aarzel geen oogenblik, ook hier van harmonie te
spreken. Zij blijkt niet alleen uit de algemeene compositie, zij spreekt uit elke gestalte,
en uit elk onderdeel van die gestalten. Ik weet het wel: deze zijn niet
academisch-gewoon, niet meer dan die van Dirk Bouts of van Pieter Brueghel, niet
meer dan die van Greco, niet meer dan sommige van Manet. Men zegt mij, dat zij
leelijk zijn: ik neem het gaarne aan, omdat ik nu eenmaal den schoonheidscanon
ken van wie mij dat zegt, en omdat ik verder nimmer heb kunnen ontdekken, waar
de leelijkheid begint, en daarom gaarne beken mij te kunnen vergissen. Ik wil mij
alleen afvragen: bereikt Van den Berghe de expressiviteit, die op zijn programma
staat? En ik kan niet dan antwoorden, en ik daag wie ook uit mij hierin tegen te
spreken, dat wellicht geen expressionist van dit land, met grootere meesterschap
het algemeen-synthetiseeren en het persoonlijk-karakteriseeren van zijne figuren
beheerscht, als Frits van den Berghe. Hierin staat hij volkomen op zich-zelf: van
velen zijner bentgenoten kan dit niet worden gezegd.
Trouwens, Van den Berghe, die steeds ruimer humaan blijkt te worden buiten de
helaas reeds geijkte formules der school, heeft nog niet zijn laatste woord gesproken.
En ik, over hem, ook niet.
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De schroeflijn
II. Opstellen over literaire kunst
MDCCCCXXVIII
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Prosper van Langendonck
I
‘O weest mij goed, gij die mijn vrienden zijt,
of simpel menschen, die de menschen mint;
ik ben zoo zwak, zoo droef, zoo lafgezind,
zoo zonder veerkracht in den mannenstrijd’.

Aldus kreunde, aldus zuchtte Prosper van Langendonck. Het was in het jaar 1892.
Hij was één en dertig oud, en, meen ik wel te mogen zeggen, in het volle, gerijpte,
zelfs reeds-gelouterde bezit van zijn beste kracht. Ik weet niet of hij zich ooit
volledig-gelukkig heeft kunnen achten; maar het jaar te voren had hij de eerste
fragmenten mogen schrijven van zijne ‘Beatrice’, die de uiting zijn van een groot
zelf-verwinnen, met nàklank wel van den strijd, maar de uitspraak tevens van een
ascetischen hoogmoed, die diepere vreugden schenkt dan wat schamel
menschenheil. Het was de tijd dat hij, in geweldigen rythmus, gezongen had, met
een hartstocht waarvan bewustheid en oprechtheid vertellen:
‘En 't kan niet stille staan,
mijn hart, en 't gaat en gaat van in der eeuwen,
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en bouwt en bonst en breekt en bouwt, en tart
al wat gewoonte en wisheid tegenschreeuwen,
zoekt smart in vreugde en dan weer vreugde in smart,
- week kinderhart, ontembaar hart der leeuwen,
mijn menschenhart, - o menschdom in mijn hart...!’

Het was de tijd ook dat hij in ‘Van Nu en Straks’ zijne zoo diepzinnig-overtuigende
belijdenis: ‘De Herleving der Vlaamsche Poëzij’ publiceerde, waarin het heette: ‘De
bron van alle kunst is toch de mensch, met zijne eeuwige gevoelens, driften,
verzuchtingen; de immer strijdende en toch gezellige, beminnende mensch, die
schept uit liefde, geniet in 't scheppen en zich bemint en bewondert in 't eigen
maaksel; de mensch bezield met algemeene sympathie,
die al 't geschapene aan de wijde borst wou prangen,

en haten kan met al den gloed van een teleurgestelde liefde; die hoogst en volledigst
verpersoonlijkt is in Den Dichter, den grooten intuïtieve.
‘Deze voelt immers dieper, fijner, sterker de betrekkingen die 't stoffelijke en 't
ideëele zijn doorkruisen en onderling verbinden; in hem samenloopen met maat,
gewicht, getal; gerythmeerd worden in de eenheid zijner sensitieve en intellectuëele
ziel. In hem weerspiegelt zich de schepping zoo wonderbaar en leeft er met zoo
innige pracht, dat zijn wezen als wegsmelt in haar glorie en hij soms aan 't droomen
gaat, dat zij al God is en hij een deel der Godheid, of in 't hoog bewustzijn van zijn
persoon zich inbeeldt de schepper,
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de bezieler, de toonaangever te zijn der eindelooze harmonie van het Al. Maar zijn
rusteloos streven naar immer verder, naar schoonheid, naar waarheid en geluk;
naar 't mysterie, 't onbereikbare absolute, is 't begin der door hem zoo
onuitsprekelijk-schoon gevoelde relatie - in hem schoonste aller rythmeeringen die van hem uitgaat naar 't volstrekt ware, goede, schoone: naar God!’.
Aldus had geen dichter over poëzie gesproken sedert Alfred de Vigny in zijne
inleiding tot ‘Chatterton’. Van Langendonck deed het niet met de wrangheid, met
den wrok die Vigny's betoog verminderden; hoe diep-klinkend ook de leerende ernst
was van wie de hoogste wetenschap vermag mede te deelen, vernemen wij in dit
rijke proza het gedempt hymnaire van wie die wetenschap uit zich-zelf opgedolven
had. Van Langendonck, die niet dikwijls een lyrisch-bezetene is geweest, bezat, om
dat dertigste jaar, zich-zelf, zooals weinigen het ooit hebben gedaan. Het verstrekte
hem eene strengheid die apostolisch is; hij mag zijne oogen sluiten op de innerlijke
vreugd van eene ervaring, die niet minder dan eene openbaring was. Had hij dan
iets nieuws gevonden? Het is misschien onze eenige veiligheid, van ons dichters,
dat er niets meer te ontdekken valt. Doch dat Van Langendonck, in dien tijd meer
dan in welken anderen, steeds den indruk geeft van een groot dichter te zijn, het is
dat hij de belangrijkste gemeenplaatsen, waar eeuwen gemoedsleven op hebben
berust, doorvoeld heeft, en uitgedrukt, alsof hij ze, met de onstuimigheid van zijne
breede ziel, had gelezen in de oogen van God-zelf.
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- En zie: dit was de man, de schoone dertigjarige met zijne bleeke en donkere
verschijning, met zijne rijzige doch pezig-sterke gestalte, die ineens smeekend
bedelen kwam:
‘O weest mij goed, gij die mijn vrienden zijt’.

na korte maanden te voren, de bekentenis te hebben gestameld:
‘Mijn almacht is onmachtig’,

in een sonnet dat eindigt op dit vreemde, want vertwijfelend gebed:
‘Ik voel, o God, in deemoed neergebogen,
Den zachten weemoed van uw verren schijn’.

Wat dan was het, dat dezen groote, die de scheppingsdaad zoo diep in zich had
begrepen en ze onmiddellijk vermocht te uiten in functie van de eeuwigheid; wat
was het dat dezen absoluten dichter die het menschelijke had weten op te heffen
aan gebeurde armen naar het gelouterd-volstrekte, zonder er zelf, voor zich-zelf,
meer van over te houden dan een hoogmoed dien hij weldra verzaakt als de laatste
zwakheid; wat was het, dat Prosper van Langendonck, op de kimme des levens
gerezen, ineens sloeg met den angst des kinds, met de leêgte der onmacht, en hem
van den triumphantelijk-genaderden God niets overlaat dan een verren schijn,

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 4. Beschouwingen over literatuur en kunst

483
die zelfs zijn deemoed beteekenis en waarde ontneemt?
Men zal u zeggen dat gij den Heer niet verzoeken zult, noch het Licht naderen
dan onder dreigement der blindheid. Ik voor mij mag het houden met meer
menschelijke verklaringen; ik zeg: in de lucht-ijlte van zijn verwonnen grootheid,
waartoe geen menschen-geruchten nog rijzen, waarin geen stoornis nog kan worden
gebracht, heeft de Dichter ineens de diepere bediedenis van zijne waarde gekend.
Prosper van Langendonck, leerling van Dante, die op een zeker oogenblik kan
hebben gedacht voor ons te zullen staan met het gebaar van een Dante-figuur; hij
die, middeleeuwsch maar met het volle besef van de beteekenis zijner woorden,
kon spreken van de ‘eenheid der sensitieve en intellectueele ziel’, en het opperste
wezen van het dichterschap meende te kunnen vatten in het begrip der relatie van
den afgetrokken mensch tot den afgetrokken God: Prosper van Langendonck doet
mij, op dit plots-kenterende oogenblik van zijn leven, denken aan wat van Dante-zelf
wordt verteld, toen hij, zekeren nacht, kloppen ging aan de kluis van den heilige van
Assise. Wat heeft, dien stormnacht, de alles-peilende zanger der Commedia den
kleinen Arme, den poverello Franciscus kunnen vragen, die naakt het vaderhuis
had verlaten om de vraat der armoede te worden? - Het is Van Langendonck die
antwoordt: ‘Mijn almacht is onmachtig; o, Wees mij goed!’.
Het is immers de straf van wie te hoog zijn geklommen, dat zij zich voor altoos
alleen zullen gevoelen; en dezen is geen hoogmoed nog weldadig genoeg, dan dat
zij er een voldoende viatiek aan hebben zullen. Volstrekte
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eenzaamheid, o gij het doelwit van wie, terecht misschien, te goed zich achten voor
de menschen, ‘groote intuïtieven’ die al te vlug en al te spoedig, met de gulzigheid
der oppermachtige levensbelijders, van den mensch de eeuwige gevoelens, driften,
verzuchtingen tot zich hebben aangehaald en ze hebben verslonden, en zelfs den
haat hebben genoten met al den gloed van eene liefde; - o eenzaamheid, wat kunt
gij overlaten, na een trots die reeds eene wroeging is, dan de ontbering en den
onleschbaren wolvenhonger naar de schamelste ‘nourritures terrestres’? - Niet het
moeilijkste is, de kimmen te bereiken in haar volle licht, al is daar de duizeling die
slechts weinigen trotseeren; het moeilijkste is, het pad terug te vinden dat weêr naar
de aarde en onder de menschen leidt. Gij hebt gestaan met uwe oogen op de hoogte
van de zon, op een ijs zóó doorschijnend dat het uw wezen weêrspiegelde als tot
in de diepste geheimen der wereld. Maar gij hebt ook de ijlte gevoeld die uw borst
omklemde, die uwe ademhaling onmogelijk zou maken, die uw bloed, uw
menschenbloed, de organen uitdrijven zou langs waar gij de wereld waarnemen
moogt. Eenzaamheid der klippen, gij hevelt het menschenbloed uit oogen, uit ooren,
uit neus en uit mond; niets nog mogen wij worden gewaar, waar wij nochtans van
leven moeten; wij ledigen ons aan ons eigen inhoud; weldra zijn wij niet meer bij
machte, te verlangen naar den dood...
- Dertig jaar oud, in 't midden van den weg des levens, had Van Langendonck,
die toch de taaiheid niet bezat der groote mystici, zijn toppunt bereikt. Nauwelijks
had zijne zool het betreden, of de duizel trad in.
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- ‘o Weest mij goed!’ Helaas, wat kon hij nog geven in de plaats? En is het geen
menschelijke wijsheid, den reinen Thor te ontvluchten?
Het geestelijk zwerven zou weldra beginnen. Al wat hij nog bezitten mocht aan
menschen-liefde in zijne groote ziel, schroomvallig-weigerig zou hij het schenken
aan zijne vrienden; hij zou het zelfs vergooiën aan de onverschilligste, en ook aan
de kwaadaardigste vreemdelingen. Arme orgeldraaier wien, nu en dan met kleinen
geest en braaf-goed hart, een kruimel of een cent wordt gegund, doch, waar hij zijn
leven maalt in zijn stokkende deuntje, zich zoo moederziel alleen voelt:
‘Ik weet niet waar ik ga,
Ik weet niet waar ik sta...
Mijn ziel is moede en krank
en hoort geen stemmenklank,
en vindt geen vaste baan
in 't ijlend ommegaan,
en wentelt buiten 't spoor,
door 's Eeuwgen hand geleid,
gelijk een dwaalster door
de onpeilbare eeuwigheid’.

Dàt was Van Langendonck's lot geworden: te wentelen buiten het spoor, zijn weg
niet meer te vinden langs de banen die er zijn voor iedereen. Iets blijft hem bij, dat
hij eeuwig lief zal hebben, hij die immers
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krachtig wil blijven, iets dat niet bedriegt want het is doof en stom en krijgt slechts
beteekenis door den bemiddelaar, den afgevaardigde Gods:
‘o Natuur, o moeder, op uwen boezem
wiegt gij liefdrijk uwe vermoeide kindren,
schenkt hun leven weer en verkwikt hen aan uw
krachtige borsten!’

Laatste geloof; neen: laatste illusie. Want, draagt hij, als Lazarus, in zich de
werkelijkheid van hen die het absolute zijn genaderd, doch zal hij, met onmacht
geslagen, als Lazarus van dat absolute zelfs de verschijning verzwijgen, en weldra
is zijn mond nog vol alleen van gal. Een laatste maal bidt hij:
‘Mijn God! erbarmen! God
met dit ellendig lot,
en blusch dien stagen brand
van 't schroeiend ingewand.
Uit d'afgrond van de pijn,
waarin ik redloos viel,
ik roep U: rèd, red mijn
onsterfelijke ziel!’

Deze dubbel-armzalige verzen zijn onder de laatste van den dichter. Nog één enkel
maal zal hij, al zijne krachten gaêrend, in ‘Het Woud’ smeden uit gloeiënd ijzer wat
hij hadde gewild dat zijn leven ware geweest: Danteske herinnering weêr aan wat
hij had mogen zijn, glorieuze hoop op wat misschien nog worden kon:
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‘Nu ging door 't woud de koninklijke dag;
Geen hoek, tot waar zijn klare tred niet drong.
Geen bladje of 't woei, geen vogeltje of het zong.
't Roerde al in schoonheid, wat ik hoorde en zag.
Dat woud, dat beeld, die stem, die klaarte en vreê,
'k Draag ze in herboren ziel voor de eeuwen meê’.

Maar neen, het mocht niet waar zijn. En feitelijk is het toch veel schooner, is het
toch veel grooter geworden. Dat Van Langendonck zichzelf beloog en bedroog, hij
zou het, na jaren onmacht die het einde moesten voorbereiden, ervaren. Die jaren
van gedwongen zwijgen, zij zouden zijne ziel niet herbaren in opperste, in haast
onmogelijke schoonheid en vredige glorie: zij zouden haar dag aan dag, slag aan
slag, bij heel veel verbeten woede, bij heel veel al te menschelijken wrok, herbaren
in ootmoed. Zoo zou Prosper van Langendonck, heug tegen meug, bijna als een
offer der genade, dan toch eindelijk mogen sterven met de zekerheid dat hij, naar
Vondel's profecie, behooren zou tot het Goddelijk geslacht...
- Mijne vrienden, gij hebt hem, na de tribulaties, ten langen leste gekend, eerst
in het gasthuis waar hij, met een soort gevangenis-buis, nog slechts een nummer
was; gij hebt hem gekend daarna in de kliniek waar hem de potsierlijke weelde was
gegund van een vunzig kamertje met onvergetelijke rozig-verlakte stoeltjes, en wat beter was - van eene nieuwe pijp en een steeds bijgehouden pakje tabak. Ik
ben de laatste geweest om hem, op Allerzielen-dag, in die kliniek op te zoeken. Dat
toen alle bewustzijn bij hem geweken was weiger ik
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te gelooven; doch hij sprak niet meer dan in zich-zelf, wie weet met welken
onaardschen Gast. Weêr dan moest hij naar het gasthuis. De menschelijke
wetenschap hield hem voor waanzinnig. Het wil eenvoudig zeggen dat de draad
was door-gesneden met het wereldsche en het aanknoopingspunt met het eeuwige
gevonden was.
Dat aanknoopingspunt was de eenige absoluutheid die de mensch volledig kennen
mag, de aanvaarde armoede, de algemeene berooidheid. Op de kaart die zijne
doodkist als eene ultieme bekendmaking met den dichter versierde, stond te lezen
dat men niet wist welk ambacht deze duistere doode onder de menschen had
uitgeoefend. Er stond tevens op dat hij gestorven was als ‘dément’.
Wij, zijne vrienden, wij konden met deze signaleering vrede nemen; het ware
immers niet wetenschappelijk geweest, erop te schrijven: hier rust een dichter die,
omdat hij geleden had onder de ontgoocheling om het onbereikbaar-sublieme, het
sublieme mocht lijden van niet anders meer te zijn dan, geestelijk als stoffelijk, de
volstrekte Arme.

II
En nochtans, en niettegenstaande alle nederlagen: stond heel het moreele leven
van Prosper van Langendonck niet in het teeken, tot het einde toe, der
Heldhaftigheid? Hij had zich dit ornaat gegeven als het blijk der opperste waardigheid,
hem meer dan wat ter
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wereld lief. Of beter: hij had, als onder den drang van eene behoefte, zijne eigene
hoedanigheden en hare normale oefening weten te superponeeren een stel
eigenschappen die waren het harnas dat hij liet blinken in de zon. Het leven achtte
hij een strijd te zijn, en zijn plicht er zich tegen te weren zonder verpoozen. Hij, de
lichamelijk-gekrenkte en zedelijk-nogal-zwakke, hij kon zich niet denken dan als de
manhaftige en, waarachtige, de zegevierende. Zijn espagnolisme sloot zelfs geen
sluwheid uit, die hij fijnheid noemde, waar het op de overwinning aankwam: Prosper
van Langendonck dacht, altijd, iets te overwinnen te hebben.
De reden daarvan is niet ver te zoeken: zij is zijn ziekelijke achterdocht. Van
Langendonck achtte zich den belaagde, den vervolgde, den met vijanden omringde.
Zelfs waar hij hun, als door een smeekenden nood geprangd, zijne schichtige
vriendschap wegschonk, wantrouwde hij zijne vrienden: zijne onrust deed aldus
zelfs zijne intuïtie falen, die opmerkelijk en zeldzaam was. Zij belette hem de volle
overgave die zijne genezing ware geweest. Zij dreef hem tot gebaren, tot daden
zelfs die hij bij anderen zeker zou hebben afgekeurd: dankbaarheid is eene deugd
die hij zich-zelf moest ontzeggen, - dankbaarheid: deugd voor alleen de rijken,
overigens.
En toch, hoe nobel heel die heldhaftige houding, imponeerend zelfs voor wie
medelijdend wist dat zij was niet meer dan waan.
't Gevoel zijner grootheid, ook waar het in hoogmoed moest overslaan:
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‘Mijn Godheid...
... 'k heb U de almacht toch geschonken’;

't gevoel van zijn oppermachtig dichterschap:
‘Stem van 't Heelal... stem van mijn eigen herte’;

zijne fierheid, ook in het lijden:
‘Mijn stomme smart, zij blijft de waardigheid
mijns levens, en mijn diep verzet, en 'k schrijd
in 't duister voort, en krop mijn tranen op’;

het bewustzijn van zijne eigenwaarde, zelfs waar zij eerder-kinderlijk klinkt:
‘Wij zullen iedren slag van 't Noodlot weren;
wij zijn de toekomst, 't heden en 't voorheen’;

zijne ‘pudeur’, zelfs waar hij als een smeekeling staat:
‘O wees mij goed, gij die mijn vrienden zijt
of simpel menschen die de menschen mint’;

de kuischheid, ook bij verlangen, van zijn liefdegevoel:
‘Gij vlekkelooze maagd,... uit Gods aâm geboren’:

al deze kenmerken van eene haast-onthutsende ridderlijkheid, die zoo zeer uit den
tijd lijkt, en overigens zoo weinig met de werkelijkheid verband schijnt te
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houden, zij waren niet alleen, of slechts, bestanddeelen van een romantisch-dichterlijk
apparaat: Van Langendonck waren zij, ook in het dagelijksche leven, het zekerste
bezit, zijn waarachtigste geloof, zijn doel en zijn richtsnoer, in één woord zijne echtste
wezenlijkheid. Dat hij bij de beoefening van zulke deugden weleens afwijkingen
vertoonde: minder dan wien kan men het hem, den zieke, wiens grootste dwaling
was te willen steunen op eene denkbeeldige wilskracht, kwalijk nemen. Doch wie
van ons, mijne vrienden, heeft geen liefdevol ontzag gekend voor zijne
niets-ontziende rechtschapenheid, ook waar hij de plooibaarheid miste die noodig
is voor hare volle uitwerking; voor zijn zelf-tucht, al moest hij telkens en beschamend
falen; voor zijne eerbaarheid, ook in de woorden, die, eenigszins ouderwetsch, alle
‘onedele’ vocabelen uit de ‘dichterlijke’ taal bedoelde te weren; voor zijne deftigheid,
zelfs waar zij sprak uit zijn eerbied voor den kleêrborstel; voor zijne liefde voor de
traditie, zelfs waar ze niet was dan burgerlijk en alle onafhankelijkheid als
onwelvoeglijk buitensloot. En dit waren bij hem zoowaar geene vormen van eene
gedwongen maatschappelijkheid: maatschappelijk was Prosper van Langendonck
niet dan ‘in 't pramen van den nood’, en steeds gaf hij blijken van den wildsten
vrijheidszucht, trouwens hierin door de ziekte onwillekeurig voortgestuwd. En 't
waren zelfs niet alleen zijn overheerschend waardigheidsgevoel en 't besef der
noodige, der gebiedende zelf-regeering die hem opdreven tot eene moreele houding,
die enkelen onmenschelijk zullen noemen. Neen, het was de behoefte aan eene
zedelijke zindelijkheid, aan eene adellijke zuiverheid
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der ziel, die hem van heel jong af gedreven had tot de manhaftigheid die ze eischte,
tot het heldhaftige dat hem meer dan wat ook eigen was geworden en hem, tegen
allen schijn in, slechts met het leven verliet.
Zulk levensinzicht, zulke moreele opvattingen kende geene schakeering. Soms zou
wel blijken dat zij, met de ziekte die hem tot den korzelig-wantrouwige had gemaakt,
in hem vele gevoels-nuances had verdord of gedood. Wat erger is: zij zouden naar
voldoende evidentie den blik vertroebelen op het eigen gemoed, bij den fijnen en
diepen zelf-ontleder die Prosper van Langendonck meer dan wie onzer is geweest.
Geen gemoed misschien is rijker dan het zijne, en hij heeft het ons, dof of schitterend,
getoond aan al zijne facetten. Dat nu de dichter niet steeds gelijk is aan zich-zelf,
het kan niet anders, het hoeft niet, en het is zelfs noodig willen wij hem kennen
geheel en naar zijne echte waarheid; dat hij gebrek lijdt aan zelf-critiek, het is een
verschijnsel dat zich dagelijks en bij de besten voordoet; dat hij echter zelf al zijne
effecten hoegenaamd op een zelfde vlak zou gaan stellen, er eene zelfde psychische
waarde aan hecht, ze eene zelfde zwaarte en fijnheid, dracht en beteekenis toekent,
kan alleen het gevolg zijn van eene gevoelsaberratie. Zulke vertroebeling van de
zelf-kennis, bij hem meer dan bij wie haast onbegrijpelijk, doet zich nochtans voor,
en ik kan ze niet verklaren dan in het feit, dat de aangenomen, de natuurlijk-geworden
zedelijke houding, die zijne normale houding moest vervormen, hem het juiste
ziele-inzicht ontnemen zou, of het althans moest krenken. Ik spreek hier niet van
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de vergissing, die Van Langendonck deed gelooven dat hij in de eerste plaats een
natuurdichter was, en daarnaast een philosoof. Want meer-overtuigend van die
afwijking-in-het-oordeelsvermogen is het voorbeeld van zijn gedicht: ‘De Organist’.
‘De Organist’ is blijkbaar bedoeld als eene dichterlijke, maar nauwelijk-symbolische
auto-biographie, met stipte geleidelijkheid in opvolgenlijke momenten uitgedeeld.
Reeds het praeludium maakt ons dit duidelijk:
‘...'k weef om 't ruischend koorgewelf
den luister van mijn orgelspel,
mijn zielespel... mijn ziele zelf’.

Het tweede fragment spreekt verteederd over de ‘Frissche, blonde kinderjaren’; het
vierde gaat om den ‘onbedwongen driftenjacht’... En dat zijn wat ik voor het gemak,
en overigens wel begrijpelijk ‘zuivere’ gevoelens noem. Maar tusschen die twee
gedichten staat het ontstellend-leelijkste dat Van Langendonck wellicht ooit heeft
geschreven, eene flamingantische ontboezeming den minsten Emmanuël Hiel
waardig, en dat de dichter hier heeft geplaatst, eerst natuurlijk om der wille der
chronologie, maar tevens omdat zijne manhaftigheid hem oplei, geen verschil te
willen zien tusschen diepere aandoeningen en de opwinding eener romantische
gezindheid.
Dat getransponeerde levensopzet heeft ongetwijfeld bijgedragen tot Prosper van
Langendonck's levens-
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ongeluk, gelijk zijne maar al te klaarblijkelijke zwakheid, die hij ontkende, ertoe heeft
geholpen. De wreedheid van ons egoïsme dankt er echter de schoonste verzen
aan van onzen meest-geliefden dichter.
‘Les plus désespérés sont les chants les plus beaux’: de heerlijkste sonnetten
van Prosper van Langendonck zijn geboren uit zijn smart. Gij kent ze: ik hoef hier
niet uit te wijden. Maar ik wensch er u op te wijzen hoe zij geboren zijn uit
verscheurdheid; uit de ontmoeting juist van, uit de botsing tusschen het
onverwoestbare ideaal van den dichter, uit de denkbeeldige werkelijkheid die hij
zich had geschapen en die ik hierboven heb getracht te omschrijven, en de maar
al te stevige en brutale werkelijkheid-van-iedereen. Gewoonlijk zijn de dichters zoo
treurig, omdat zij een maar al te klaren blik op de wereld hebben; omdat zij veel
minder illusies voederen dan wat ik noemen zal de kruideniers. Met Van
Langendonck ging het anders om: de wereld strafte hem met bloedige striemen,
omdat hij verkoos, niet te kijken; omdat hij zich met onaardsche nijdigheid de weelde
gunde haar zijn blik te onthouden. Dat deed hij wel is waar zonder het zelf te weten.
Deze heldhaftige was de absolute onwezenlijke. Daarom is de straf hem opperste
belooning geweest.

III
Wij bezitten eindelijk, zeven jaar na den dood van Prosper van Langendonck, de
volledige werken van den dichter, in de definitieve uitgave waar hij zoozeer
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heeft naar verlangd. En wij smaken de groote vreugde, den bijval te mogen
vaststellen die de apotheose wordt welke hij met al zijn naïefheid zeker had
gedroomd maar nooit had durven hopen.
En het is vooral de jeugd die grijpt naar dit boek: ik heb in mijne jeugdige
universiteitsomgeving dankbaar mogen vaststellen, hoe de liefde en vereering voor,
hoe de roem van den dichter Prosper van Langendonck grooter en grooter worden.
Meer dan wie, gij weet het en het hoeft geen hyperbolen, was Prosper van
Langendonck een eenzame, hoe dan ook meer dan wie - en misschien wel daardoor
- van de eigen waarde, van de eigen grootheid bewust. Niemand heeft zich meer
dan hij, ik zal niet zeggen van de menigte, maar zelfs van de weinigen die hem
konden begrijpen afzijdig gehouden. Met al zijne onbeholpenheid tegenover het
leven, gelijk ze vooral in zijne tien à twaalf laatste jaren bleek - hij was ongeveer vijf
en veertig oud toen hij de groote, lichamelijke en zedelijke, crisis doormaakte die
het afdoende, onafweerbare teeken was van zijn ondergang, - met al zijne behoefte
aan genegenheid waar meer dan één van zijn verzen van getuigt maar die hij uit
zijn werkelijkheidsleven roeiën wilde als onkruid, stond hij meer dan eens tegenover
zijn beste vrienden, die hem zoo gaarne zouden hebben geholpen, en wier eerbied
even groot als hun liefde was, ziekelijk wantrouwend op het verwijzende af. Wel
hield hij van de menschen die hij soms noodig had, en het gevoelde: zijn idealisme
was overigens te groot, zijn diepere levenszin te struisch dan dat hij in der daad een
pessimist zou zijn geweest; doch daar
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was zijn rechtmatige trots die de menschen wederkeerig van hem af hield meer dan
hij wenschte in den grond. Expansief over zijn innerlijk leven en zelfs over zijn
dichterschap was hij uiterst zelden, en dan nog slechts met de menschen wier
hulpvaardige aanhankelijkheid hij had ervaren, - hij die een buitengewoon
doorzichtsvermogen als hoogste gave bezat, maar zich liet leiden door eene
achterdocht die deel uitmaakte van zijn fierheid. Zich overgeven wilde hij niet, ook
niet physiek: toen hij reeds stervend was en zich nauwelijks nog recht hield, weigerde
hij mijn arm, dien ik hem aanbood bij eene van zijn laatste wandelingetjes. Zoo komt
het dat hij voor zoovelen, waar hij jaren lang dagelijks meê omging, een raadsel,
en zelfs een geheim bleef, en dat hij daardoor, hij de behoeftige aan genegenheid,
veler sympathie moest missen, die in het luidste openbaar zijn dichterschap dan
ook miskenden en zelfs zouden loochenen: hunne weêrwraak nog meer dan hun
onbegrip.
De tegenwoordige jeugd wreekt hem. De onverschilligheid, die buiten een trouwen
vriendenkring en de jongeren van voor een vijftien jaar, algemeen kon heeten als
zij niet oversloeg in kwaadaardigheid en verdoken vijandschap - ik weet het bij eene
nog versche ervaring, - is voor hem eene eerbiedige en vrome bewondering
geworden, die met den dag lijkt aan te groeien. Ik ken Vlaamsche studenten, die
anders, wat heel natuurlijk is, hunne sympathie voor de allerjongste philteren van
onze poëzie niet verduiken, - ik ken studenten die, nu de in Holland verschijnende
boeken hier zoo duur zijn geworden, het bundeltje
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‘Verzen’ van Prosper van Langendonck, zooals het verscheen bij Van Kampen,
eigenhandig hebben overgeschreven, om het te kunnen herlezen als zij daartoe
lust gevoelen. Prosper van Langendonck wordt dus, hoofdzakelijk door de
studeerende jeugd gelezen, nu ouderen als wij zijne gebreken niet meer over het
hoofd zien. En hij wordt niet alleen gelezen als een literair verschijnsel vol waarde,
uit een tijd die voor twintigjarigen reeds tot het verleden behoort, maar als een dichter
die zij nog geheel kunnen meê-voelen. Zij hebben dan ook meer dan een hooge
waardeering voor hem: eene huldigende liefde die mij telkens vervult met ontroerde
dankbaarheid.
Prosper van Langendonck zou overgelukkig zijn, kon hij vernemen dat hij de
dichter der jeugd, de dichter van een zekere jeugd, maar de sympathiekste, geworden
is. Hij-zelf, naar de geaardheid en voor zoover hier eenige vergelijking opgaat, veel
meer verwant met een Alfred de Vigny, hield tot bij zijne laatste dagen met
jongelingshartstocht van Alfred de Musset, den held van zijne eigene, toch nog
tamelijk-romantische jeugd. Ik herinner mij zeer goed hoe hij, einde October 1919,
nauwelijks eén maand voor zijn dood, in zijn ziekenkamertje, toen zijn
spraakvermogen al deerlijk geslonken was en de woordverwarring ons waarlijk deed
lijden, - hoe hij, zeg ik, de eerste verzen nog stamelde van de ‘Ode à la Malibran’
met eene voor dat oogenblik zeldzame luciditeit. En had hij de
‘Pâle étoile du soir, messagère lointaine’

niet in een eigen gedicht verwerkt, textuëel?
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De tegenwoordige jeugd ziet op Musset neêr met een zeker misprijzen: zij is niet
meer sentimenteel met den uitweg der ironie. Maar die Vlaamsche jeugd leest de
verzen die Prosper van Langendonck, in 1883 reeds heeft laten drukken:
‘O zalig hij, wien hooger drift het hart doorgloeit
en hem, den fieren blik ten hemel steeds geheven,
tot grootscher uitkomst noopt dan 't zingenot van 't leven,
wiens geest, met aadlaarswiek, door 't eindelooze roeit’.

En die jeugd merkt nu wel wat er verouderd, zelfs ouderwetsch is aan deze verzen
en hun gebrek aan echte plasticiteit, en het rethorikale van beeld en voordracht;
maar zij voelt er ook, en in de eerste plaats, al de idealistische drift van, zij die
eveneens idealistisch is, en er gaarne voor uitkomt, hoe enkelvoudig zoo niet
oppervlakkig dat idealisme, waar de jeugd van twee geslachten her zich helaas voor
geschaamd zou hebben. Want er is een oneindig verschil tusschen de Vlaamsche
studenten van een vijf en twintig of dertig jaar geleden die (om de woorden van
August Vermeylen te gebruiken) ‘hun bewustzijn, of begeerte naar bewustzijn, als
eene ziekte moesten verdoemen’ - stond niet heel het leven, en meer bepaald de
wetenschap in het teeken van den twijfel? - en dezen van nà den oorlog, door den
oorlog van heel een knagend verleden gewasschen en die met al de spankracht
hunner ziel staan in het teeken van eene werkdadige hoop. De eersten konden
dweepen met den Prosper van Langendonck der strak-individualistische sonnetten:
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‘'k Heb u in smert gebaard en toch omvangen
met dubble vreugde, u aan mijn levensgloed
verwarmd, als telgjes nog zoo blij begroet
hoe wranger pijn den moederschoot mocht prangen...
o kindren van mijn ziel, o mijn gedachten’.

Anders de ‘gemeenschaps’ studenten van deze jaren 1920, die, waar ze
Vlaamsch-politieke wegen bewandelt welke danig herinneren aan die van de jaren
tachtig, Prosper van Langendonck zoo vertrouwd en van hem zoo bemind, wars
zijn van alle decadentie en veel meer doen denken aan de studenten uit den tijd
van Albrecht Rodenbach dan aan de internationalistische uit den tijd van den eersten
Barrès en den vroegen ‘Mercure de France’, van Kropotkine, Jean Grave en Charles
Malato.
En dat is het, waarschijnlijk, in hoofdzaak, wat ze in Van Langendonck aantrekt:
in enkele gedichten, en ook wel in een houding die, meer bescheiden en derhalve
minder evident, hem tot zijne laatste jaren eigen bleef: eene zekere verwantschap
met Rodenbach, den Rodenbach der door ‘Van Nu en Straks’ openbaargemaakte
brieven, aan Hugo Verriest en aan Max Rooses, en waar men, naar ik meen, nog
niet op gewezen heeft: een Goethiaansch-ruim levensinzicht, maar meer nog eene
idealistische frischheid, gepaard aan eene tonische strijdbaarheid (ik moet hier wel
me-zelf herhalen), die bij den zéér individualistischen Van Langendonck der jaren
negentig vooral in het oog valt en verwondert, en die nochtans een hoofdkenmerk
is van zijn zoo nobel karakter.
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Doch er zijn nog andere redenen voor de Vlaamsche studentenjeugd, om van
Prosper van Langendonck te houden, dan de idealistische dapperheid die hem
bezat en die hij, in hoogste instantie, met geniale consequentie en zeldzame
welsprekendheid omschiep tot één der schoonste brokken proza die wij in Vlaanderen
bezitten: de hoogergenoemde ‘Herleving der Vlaamsche Poëzy’: in 1893, toen het
opstel verscheen, de blijde boodschap voor slechts enkelen, thans het klaar-lichtende
evangelie voor allen, ook waar zij geen eigenlijke dichters zijn. Er is - gemeengoed
thans wat in mijn jeugd slechts enkelen bereikte, - er is dat Prosper van Langendonck
bij jonge menschen den indruk nalaat, een zeer groot dichter te zijn, omdat hij de
groote motieven - ik heb ze gemeenplaatsen genoemd, - waar heel de lyrische
wereld-poëzie steeds op berust heeft, verwerkte naar zulke persoonlijk-doorleefde,
onmiddellijk-aansprekende wijze. De geestelijk-volgroeide is al te zeer gedrenkt
met het gevoel der betrekkelijkheid, dan dat eene voordracht zonder voorbehoud
van het absolute hem niet pijnlijk zou zijn, hem niet zwaarmoedig zou stemmen. En
nu moet ik wel herhalen weêr, dat de voordracht van het absolute bij Prosper van
Langendonck altijd uitloopt op de smartelijke bekentenis van de nederlaag. Maar
de jeugd hoort blijkbaar die bekentenis niet; zij ziet alleen het streven naar
volstrektheid; het maakt van Prosper van Langendonck haar held en haar heraut.
Er is eindelijk: de humor van Prosper van Langendonck. Hij weet in sommige van
zijne schriften buitengewoon geestig te zijn, met eene boersche en toch zeer fijne
frischheid, en in normalen gezondheidstoestand
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was hij dat werkelijk, en soms op uitbundig-kinderlijke wijze. Humor: bloem in het
knoopsgat der echt-scheppende naturen, der voorbestemde veroveraars, en het
teeken van hunne verkoren macht. Nooit was Van Langendonck door het leven
vertroeteld geweest: des te blijder, en des te argeloozer zelfs, heeft hij, waar hij zich
veilig mocht gevoelen, met volle mildheid gereageerd op elke vreugde die hem
geboden werd. Hij had zin voor spot, hoe dan ook afkeer van kwaadaardigheid; een
joviale haat voor domheid ging bij hem gepaard met de wondere waardigheid die
hem toeliet te straffen zonder... zich-zelf te kwetsen, en zoo zijne tegenstrevers
bezweken, dan is het minder onder de grofheid zijner slagen dan onder de evidentie
der waarheid die hij hun voorhield. En die zoo gezonde humor - ik gebruik hier geen
cliché, - verbonden met zijn natuurlijken strijdlust, heeft hem dan een paar van zijne
beste prozastukken ingegeven, die hier en daar schallen als de trompet van een
cavalerist: ‘De Vlaamsche Parnassus’ waarin hij Max Rooses te lijf gaat en die is
als een negatieve plaat waarop ‘De Herleving der Vlaamsche Poëzy’ zal worden
afgedrukt; ‘Dr. Willem de Vreeze’, waarin aan den criticus wordt herinnerd dat het
geen kwaad kan, werkelijk-levende hersenen te hebben om over literatuur te
oordeelen: twee gelegenheids-opstellen die niets van hunne betoogkracht hebben
verloren, en waarbij, om hunne overtuigende meêsleependheid, de studenten
elkander in de blinkende oogen kijken.
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Hoe nu stond (na deze vaststellingen komt het mij goed voor, het mij af te vragen),
hoe nu stond onze eigene jeugd tegenover den nog nieuwen Prosper van
Langendonck?
Want het spreekt van-zelf dat, bij het erkennen van al de aangegeven tonische
en overtuigende eigenschappen die hem eene zoo ongewone, althans voorloopig
onverwachte populariteit hebben bezorgd, die hem misschien niet zou hebben
verwonderd - elk huldeblijk vond hij op verbluffende wijze natuurlijk, - maar dan toch
zeer gelukkig zou hebben gemaakt; het spreekt van-zelf dat de eigenlijke,
onmiddellijke vrienden van Prosper van Langendonck nog wel andere redenen
hadden om van hem te houden en om zich derhalve te verheugen in de uitgave van
het volledige ‘Werk van Prosper van Langendonck’, zooals het daar voor ons ligt in
zijne slechts twee honderd acht en veertig bladzijden, doch waarvan geen enkele
ons onverschillig kan laten. Want ligt de rijkdom van Prosper van Langendonck niet
in de veelheid waar het genie zich doorgaans pleegt in te openbaren, hij flonkert in
de naakte gedegenheid, als in de dichte hardheid der edelsteenen.
Onder bedoelde vrienden van Prosper van Langendonck, uit het geslacht - dat
der ‘Van Nu en Straksers’ - waar hij met Cyriel Buysse als een voorganger de oudste
is van geweest, ben ik op één na, die Herman Teirlinck is, de jongste (en men wijte
het den nood dat ik hier wat uitvoerig over mij-zelf spreek); en ik ben de laatste
geweest, daar ik niet te Brussel woonde en maar weinig onder de menschen kwam,
om met hem persoonlijk kennis aan te knoopen. Te
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heller was de aureool van dichterschap, en te zuiverder, waarin hij vóór mijn oogen
stond. Ik had juist mijn vijftiende jaar bereikt, toen, in April 1893, het eerste nummer
verscheen van ‘Van Nu en Straks’ waarin ik voor het eerst verzen van Prosper van
Langendonck mocht lezen (ik verwaarloos een paar gelegenheids-gedichtjes die
vroeger in ‘Vlaamsch en Vrij’ hadden gestaan). Ik was toen reeds sedert een jaar
geabonneerd op ‘den Nieuwen Gids’, en de beste verzen van Willem Kloos bezat
ik in een eigenhandig schriftje - ook wij hadden onze bibliotheca manuscripta, - dat
op het athenaeum te Gent niet veel minder dan eene revolutie zou verwekken bij
enkele heethoofden als ik. Het had mij en die jeugdige kameraden afgewend van
Pol de Mont, toen ter tijde algemeen beschouwd als de vaandrig der Vlaamsche
poëzie, en waar wij feitelijk het heilige vuur aan hadden ontleend - hoe ondankbaar
kan de jeugd wel eens worden! - en zelfs van Hélene Swarth, waarvan het vrouwelijk
dwepen ons, jongelingen, in den grond niet goed begrijpelijk kon wezen. Kloos had
onze oogen geopend op eene ruimere, dieper-menschelijke poëzie; heel de ‘Nieuwe
Gids’-beweging had ons den weg gebaand van de omwentelende bevrijding; in
onzen vreugde-rijken ijver, die zich iederen dag uitte in het scheppen van op zijn
minst één sonnet, kenden wij nog slechts den angst, nooit deze nieuwe voorbeelden
te evenaren, wij die ons voor het overige zeer bewust waren, onze vroegere meesters
al lang en afdoend achter den rug te hebben.
‘Van Nu en Straks’ nu bracht ons de zekerheid, dat er nog anderen in Vlaanderen
met ons waren, en zeer
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beslist dien angst te boven. De zekerheid was voor ons een hoûvast evenzeer als
eene geruststelling: vergeet niet dat wij te Gent maar sporadischen omgang hadden,
in dien eersten tijd van heropbeuring, met de jongeren van zelfden leeftijd uit Brussel
of Antwerpen, en dat bedoelde jongeren naar de stichters van het nieuwe tijdschrift
opzagen, als naar reeds geëerbiedigde ouderen, toegerust met niet alleen een rijper
talent, maar met een dieper en beter geordend besef van omstandigheden en
nooden; tevens gewapend met een hechter-geschraagden wil welke naar het ons
scheen althans die met onzen vernielenden zucht naar vernieuwing niet goed wisten
hoe de verandering in bepaalden vorm zich voor zou doen en wat zij in zou houden,
- een wil, zeg ik, welke zich het doel met beslistheid bewust was (waarin wij ons
voor een goed deel toch vergisten).
In Prosper van Langendonck gaf ‘Van Nu en Straks’ ons tevens de gelegenheid
tot eene immediate, weldra-overweldigende liefde. Voor Willem Kloos hadden wij
in hoofdzaak vereerende bewondering; de afstand tusschen hem en ons - en ik
spreek hier meer bepaald van den moreelen afstand die, ik beken het graag, mij in
al mijne boudheid toch wel eenigszins huiveren deed, - was echter toch wel heel
groot en lokte weinig tot toenadering. Met Prosper van Langendonck kregen wij
iemand dien wij als dichter even hoog konden stellen als Willem Kloos; iemand
wiens houding ons meer rechtstreeks en veel milder aandeed dan den wel wat
afgetrokken, soms den cerebraal-aandoenden trots van den ‘Nieuwen Gids’-leider;
iemand die een Vlaming was. Die reden heeft hare waarde: ons reeds ontloken
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europeanisme deed niets af van onze Vlaamschgezindheid die hartstochtelijk was,
en de stem van Prosper van Langendonck - was het een illusie? - klonk
vertrouwd-Vlaamsch in onze ooren en wekte diepe en wijd-deinende galmen in ons
hart. Wij hadden als het bewustzijn dat wij onzen eigen grooten Vlaamschen dichter
bezaten, - bijna als een persoonlijk bezit.
In dien eersten jaargang van ‘Van Nu en Straks’ verschenen, gij weet het nu al,
twee opstellen die voor de vernieuwing van onze poëzie van het grootste gewicht
zouden zijn, en vrijwaren tegen al te scherp individualisme dat men trouwens in ons
land schromelijk heeft overdreven (men vergelijke maar met het gelijktijdige
buitenland): ‘de Kunst in de vrije Gemeenschap’ door August Vermeylen, en
‘Herleving der Vlaamsche Poëzy’ door Prosper van Langendonck. Het eerste, dat
den dichter zijne plaats aanwees in eene maatschappij die niet noodzakelijk voor
utopisch hoefde gehouden, al behoorde zij tot de opvatting van een nog kleinen
groep; het tweede vooral, dat ons het eeuwige beeld van het Dichterschap, buiten
bepalende of belemmerende contingenties, omschreef: beiden schonken ons een
geloof, een ethisch als aesthetisch vertrouwen, en vooral het gevoel van eene
evidente verlossing in het eenig-zuivere licht, die ons-zelf in ons-zelf bevestigden.
Ik overdrijf niet als ik zeg, dat twee dichtersgeslachten in Vlaanderen met dat
geestelijk brood zijn grootgebracht. Spreekt Vermeylen, in zijn ‘Woord ter Inleiding’
tot het ‘Werk van Prosper van Langendonck’, van ‘verdieping, vernieuwing en
veredeling, waar de nieuwe Vlaamsche letterkunde uit groeien zou’, dan heeft
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hij daar, met zijn eigen opstel, een schoon aandeel in gehad; het opstel van Van
Langendonck - en dààr wilde ik hier op wijzen - heeft, met zijn klaar betoog van rijpe
en verblindend-pakkende overtuiging, er evenzeer toe bijgedragen, en in dezelfde
breed-humane lijn als zijne verzen uit dien tijd, die zijn vruchtbaarste, rijkste,
schoonste tijd is geweest.
De zenuwziekte, erfelijke last, die Prosper van Langendonck toen reeds, tegen
schijn in, aanknaagde en ondermijnde; de niet zeer gelukkige levensomstandigheden
waar hij in verkeerde, waar zijn vrienden bekend mede waren geworden en waar
zij wel van wisten dat zij, niettegenstaande eene hoog-gehouden maar helaas
wispelturige wilskracht, den dichter moesten fnuiken, zij zouden hunne liefde voor
hem verinnigen en verhoogen. Maar hunne liefde niet alleen: ook hunne
bewondering. Zij leerden er uit hoe de poëzie van Prosper van Langendonck in alle
werkelijkheid wies uit heel zijn leven; uit de smartelijke hoe verholen krankheid van
zijn lijf, ja, maar tevens uit het edele stoïcisme van zijn ziel, uit een karakter dat met
de klare wetenschap van de eigen-ontgonnen waarheid niet buigen zou; uit het
drama van een bestaan dat leed maar niet versagen wilde; ‘doorleefde
menschelijkheid’, zegt Vermeylen, ‘doordacht gevoel en doorvoelde gedachte’, vult
Van Langendonck-zelf aan; al de waardigheid, tot de hoogste fierheid opgedreven,
van een zeer bewust en nochtans christelijk-nederig Dichterschap: ziedaar waarom
wij Prosper van Langendonck uit den grond van ons hart, met al onze genegenheid,
als dichter hoogschatten en bewonderden; - om andere redenen dus dan die van
de jonge lieden
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van thans, die vooral zien wat hem aan hun verbindt, redenen, die ons een voorrecht
en een rijkdom zijn.
En zelfs waar wij hem met onze oogen en kritische opvattingen van een kwarteeuw
geleden gingen lezen en beoordeelen - thans, ik beken het, is onze liefde te groot
om hem nog te meten met ons ontledend verstand, - scheen hij ons tegen gevit
nogal goed opgewassen. Wel misten sommigen, en toenmalige jongeren, vooral,
in Prosper van Langendonck de zinnelijkheid, die zich uit in het
rechtstreeks-ondergane of analogistische Beeld. Beelden-arm is hij inderdaad,
doorgaans. Het dient hier tusschen haakjes opgemerkt dat de twee generaties ‘Van
Nu en Straksers’, die naar leeftijd en naar werkzaamheid elkander opvolgen,
niettegenstaande samen- en wisselwerking hierin van elkander verschillen, dat de
eerste meer intellectuëel dan de tweede aandoet (onnoodig hier namen te noemen).
En zoo lijkt het wel dat, met al zijne smartelijke oprechtheid, Prosper van
Langendonck zich minder-gemakkelijk overleverde aan wat men pleegt inspiratie
te noemen, dan het geval is met de dichters die, kwamen zij onmiddellijk na hem,
toch klaarblijkelijk tot een jonger geslacht behooren, of met een Guido Gezelle en
zijne druistige volgelingen. Dat gebrek aan beeldenweelderigheid, die soms droog
aandoet, kan echter liggen - ik hou deze verklaring voor de echte, - niet zoozeer
aan een streng hechten aan een poëtische soberheid of architectonische zuiverheid,
maar aan zijn verterend gestel, dat den dichterlijken overvloed belette, en dat het
zinnelijk vermogen (dit in een zeer ruime beteekenis opgevat) ter verdorring toe
moet hebben verarmd.
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Dit gebrek aan eigen beelden bracht noodzakelijk meê, zonder dat men hem daarom
naar een andere generatie moet verwijzen, zooals werd gedaan, - bracht meê, zeg
ik, dat hij op zijne beeldspraak, vaak ontleend, maar weinig contrôle bezat. Daarom
doet zijne taal, vooral in de mindere gedichten, niet steeds rechtstreeks en doorleefd
aan. Aldus wordt, wat wij noemen het gevoel wel eens verzwakt door eene doodsche
uitdrukking, en zoo doet Van Langendonck denken, soms, aan Prudens van Duyse,
waar hij, met al zijne vereering, eene toch wel heel-fijn-kritische bladzijde aan heeft
gewijd.
Terecht, niettemin, ziet Vermeylen in zijn en onzen grooten vriend ‘een (onzer)
klassieke dichters’. Maar dan zeker niet om dat verdoezelde, ik zeg niet
veralgemeende, veel liever afgesletene van het beeld. Over het woord ‘klassiek’
kan tot in het oneindige getwist. Het verandert van zin naar de gelegenheid waarin
het wordt gebruikt. Het is een woord, meer van een gevoel dan voor een begrip. En
bij een strijdend volk, als hier in Vlaanderen (en ook in Polen, bijvoorbeeld), zou de
uitdrukking ‘klassieke dichter’ niet veel meer kunnen willen zeggen dan: dichter, die
met zijn volk in volkomen éénklank is, en voor dat volk een leidende beteekenis
krijgt. Dat, met enkele gedichten, Van Langendonck werkelijk in dezen zin klassiek
zou wezen voor de jonge menschen van dezen tijd: ik heb het aangetoond, - hij
nochtans de soms-ziekelijke individualist bij uitnemendheid: men denke maar aan
sonnetten, als:
‘Ik voel mijn leven door mijn vingren vlieten’.
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Maar ook aldus zal August Vermeylen het niet hebben bedoeld, als hij Van
Langendonck ‘klassiek’ heeft genoemd, maar wel omdat deze zijn gevoel, zijn
dichterlijk substratum, op zulke wijze heeft geuit, dat het, in zijne hoogste
uitzonderlijkheid, algemeen-menschelijk is gaan gelijken.
Als alle dichters - waarom het over het hoofd gezien? - is Prosper Van
Langendonck een abnormale; doch hij heeft zijne abnormaliteit weten te heffen tot
op een vlak, waar elk gevoelig lezer het eigen abnormale (waar eindigt het normale?)
pijnlijk of blijde in erkennen kan. De gedichten van Prosper van Langendonck zijn,
met andere woorden, geen differentiëerende anecdoten: ze zijn veralgemeende
uitingen van een verafzonderlijk, zelfs uitzonderlijk individu. Men heeft niet genoeg
opgemerkt dat zoogoed als al de personnages van de klassieke tragedie, van den
klassiek-geworden roman, en zelfs bij de naturalisten, geen types zijn, zij het op
heroïsch plan geheven, van eene doorsneê-menschelijkheid, die dan de algemeene
menschelijkheid zou zijn waar men het gaarne over heeft. Zij zijn vooral archetypes
van het bepaald-ongewone; zij zijn vaak niet minder dan monsters in den pejoratieven
zin van het woord. En verder lette men er op, dat heel wat klassieke lyriek is te
danken of te wijten aan kleine, tijdelijke, soms onsmakelijke, meest vergankelijke
gebeurtenisjes zonder eigenlijke diep-menschelijke beduidenis: François de Malherbe
is, in den engsten zin van het woord een gelegenheidsdichter; maar die wist, net
als Gezelle dat deed in de ‘Kerkhofblommen’, aan den dood van een bepaald, maar
ons totaal onbekend kind eenige
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eeuwige uitdrukking te geven. En zoo werd hij de grondlegger van het Fransche
lyrische classicisme.
Dat vermocht ook Van Langendonck met zijne bitterste, met zijne meest-geheime
ervaringen. Vermeylen heeft gelijk: hij is een klassiek dichter van ons; zegt gerust:
De klassieke van dezen tijd.
(1926)
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Charles van Lerberghe
I
De dichter Fernand Severin heeft in de ‘Académie royale de langue et de littérature
française’ te Brussel eene belangrijke rede, daad van piéteit, uitgesproken, die heet:
Charles van Lerberghe. Esquisse d'une biographie. Die rede is mij eene dankbare
gelegenheid om over dezen, geleid door Severin maar ook gediend door inlichtingen
die mij werden verstrekt door menschen die den dichter van zeer dicht bij hebben
gekend, te schrijven.
Een tiental maanden vroeger dan Maeterlinck, is op 21 October 1861 Charles
van Lerberghe, eveneens te Gent geboren, Op de Dierentuinlaan, meent Severin.
En inderdaad, aan één der huizen van die laan werd kort vóór den oorlog eene
gedenkplaat ingehuldigd, met vermelding, dat Van Lerberghe daar het licht zag.
Men verzekert mij echter - zonder dat ik er groot geloof kan aan hechten - dat de
dichter tot leven kwam enkele huizen voorbij de heerenwoning waar Maurice
Maeterlinck moest gebaard worden: op de Frère-Orbanlaan dus. Hoe het weze,
beide boulevards, dicht bij elkander gelegen aan de twee kanten van een
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station, gelijken elkander in hunne evenwijdigheid. Groote, dichte boomen teekenen
hunne blauwe schaduwen over een violetten aschweg. Daartegenover staan hooge,
blinkende huizen waarin geen handel wordt gedreven. Het is er stil en vriendelijk
bij dage, en 's avonds eenigszins verlaten. Het moet bij Charles van Lerberghe
indrukken hebben gelaten, die wij gaarne, zij het eigendunkelijk, in zijn werk terug
vinden. Zijne eerste opleiding gebeurde trouwens in een milieu dat voor het mysterie
wel gevoelig maken moest. Zijn vader, die rentenierde, was een snuffelaar, een
boekenworm, die, ver van de wereld, binnen de dichte schotten woonde van eene
bibliotheek. Familieleden van mij, die hem goed hebben gekend, spreken over hem
als over een moeilijk te begrijpen wezen. Zijne echtgenoote, die, naar ik meen nogal
wat jonger was dan hij, was daarentegen en zooals de dichter het zelf uitdrukte,
‘une femme très religieuse, d'une piété grave et passionnée’. De dichter had verder
een zusje dat in jaren veel van hem verschilde: dit alles samen een aanleiding tot
dichterschap, zullen dezen meenen die gaarne bouwen met gemakkelijke, zij het
broze materialen. Dat het gezin van Lerberghe verhuisde naar de smalle en donkere
Sint-Jans-dreef, in een dood-stille heerenwoon die hoog over de diepe, rechte
Schelde helde (enkele stappen van de plaats waar Jan van Eyck eens al zijn zorg
wijdde aan de ‘Aanbidding van het Lam Gods’); dat na den dood van zijn ouders van Lerberghe was zeven jaar oud toen zijn vader stierf, en veertien bij den dood
van zijne moeder, - de dichter en zijne jongste zuster een huis betrokken in de
Peper-
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straat, een blanke patriciërsstraat dicht bij het Begijnhof... Ik heb herhaald gewezen
op den zeer grooten druk dien Gent op kunstenaars, ook in den dop, uitoefent. Het
spreekt van-zelf dat men den invloed van omgeving, van woonst, van gewoonten
niet moet overdrijven en dat de vorming van den dichter juist kan zijn een strijd tegen
de beklemming ervan. Dat is namelijk het geval met den stoer-kalmen Maeterlinck
geweest, en ook Van Lerberghe zou, einde der twintig, de noodzakelijkheid van
dien strijd gevoelen, en er aan toegeven door eenvoudig Gent vaarwel te zeggen.
Nochtans bleef hij aan dat huis in de Peperstraat bijzonder verknocht; toen het in
1900 werd gesloopt, slaakte de dichter een kreet van verlossing: het zou niet
1)
ontheiligd worden. En - men late mij hier persoonlijke herinneringen toe - dit kan
ik te beter begrijpen daar ik, in diezelfde straat, de dagen van mijne kindsheid heb
doorgebracht die het diepst in mijn geheugen naleven: de woning eener tante, die
keizerlijk-majestatisch was naast haar bleek en graciel hazewindje; eene andere
tante die klein, dik en norsch, verstopt leefde in eene donkere kamer; ontallige
schilderijen waar ik lang voor te droomen stond; ontzettend-zwaar tafelzilver; en
eindelijk, naast een lange zaal die stoffig geurde van drogende lindebloesem en
kamille, een tuin: wat grijs en mager gras, gevangen tusschen de breede marmeren
platen der gaanpaden, waarover-heen eene schildpad sleepte die reikhalsde naar
een slablad, en een gans waggelend den hoorn stak aan haren tragisch-gestrekten
nek...

1)

Men zie mijn opstel over ‘Gustave van de Woestijne’.
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De tijd, waar ik van spreek, ligt om het jaar vijf en tachtig. Toen was Charles van
Lerberghe sedert lang een dichter. Hij had zijne humaniora gedaan bij de Gentsche
Jezuïeten, die vroeger Georges Rodenbach en Emile Verhaeren hadden gevormd,
bij de welke Van Lerberghe zijne makkers Maurice Maeterlinck en Grégoire le Roy
zou vinden, en die, als laatsten belangrijken leerling, Frans Hellens hebben zouden.
Het was echter minder de invloed der pompeuze Fransche zeventiende eeuw, bij
zijne leeraren in eere, dien Van Lerberghe onderging, dan die van Sully-Prudhomme.
Wij lezen bij Severin met verbazing, dat Van Lerberghe nooit Racine heeft kunnen
slikken: de zoet-wijsgeerige dichter vol Germaansche droomerigheid van ‘les
Solitudes’ en van: ‘les vaines Tendresses’ daarentegen trok hem in zooverre aan,
dat hij hem in een honderdtal, niet uitgegeven sonnetten navolgen zou. Hier kan de
bemiddeling van Georges Rodenbach, in dien tijd een volgeling van
Sully-Prudhomme, wel voor iets tusschen zijn: Rodenbach, toen ter tijd een jong
advocaat te Gent, waar men hem ‘l'Avocat Cravate’ noemde vanwege opvallende
dassen, had Van Lerberghe met zijne vrienden Maeterlinck en Le Roy in La Jeune
Belgique binnengeloodst. Om dat tijdstip - 1886-'87 - was de eerste den
parnasiaanschen invloed te boven: hij had zich, als zoovele anderen, Mallarmé tot
meester gekozen, hij die bij nature een symbolist was, en zich geen volmaakt gedicht
voorstelde dat niet zou baden in eene atmospheer van mysterie.
Het is kort daarna dat Van Lerberghe Gent verlaten zou. Hij was rijk: een inkomen
van een goede twintig-
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duizend frank kon zijn stoffelijk leven verzekeren. Doch hij was geen goed beheerder
zijner goederen, waar hij den omvang niet goed van kende, hoe ook geholpen door
een krachtdadig voogd; haalde zich gaarne lasten op den nek; toonde zich steeds
bekommerd om de geldelijke levensmiddelen, die hem duizend angsten gaven. Het
dreef hem er toe, naar eene vaste broodwinning uit te zien. Op aandringen tevens
van zijn vriend Fernand Severin, die klassieke philologie studeerde, begon hij, haast
dertig jaar oud, te Brussel aardgelijke studies, die hem het onderwijs konden
binnenvoeren.
Sedert een jaar of zoo had hij trouwens Gent verlaten, waarvan de lucht hem
werkelijk te zwaar was geworden. Reeds in 1886 had hij met Maeterlinck en Le Roy
eenigen tijd te Parijs vertoefd, waar Le Roy, die schilderen wilde, nog geruimen tijd
bleef, naast Maeterlinck, die er, naar ik meen, toen reeds een vaste woning had. In
1890 vestigde Van Lerberghe zich bepaald te Brussel, waar hij student werd, met
vele Belgische jongeren in nadere, zij het bij hem schuchtere betrekking kwam, en
naderhand ook met August Vermeylen kennis aanknoopte. In 1894 werd hij tot
doctor in de wijsbegeerte en letteren gepromoveerd. Van zijn diploma zou hij echter
nooit een goed gebruik maken; eene betrekking in het middelbaar onderwijs kreeg
hij nooit: zij zou trouwens voor hem eene hachelijke dood hebben beteekend; en
wanneer hij, jaren later, werd aangesteld tot conservator der Belgische musea,
vervulde hij dit ambt wel eenigen tijd met den ernstigsten ijver, maar verhaastte zich
het op te geven, toen Verhaeren er hem op wees dat het den dichter in hem aan
het worgen was.
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Nog een paar jaar leidt hij te Brussel zijne ‘vie de mollusque’, zooals hij zei. Een
enkel oogenblik laat hij zich tot buitendichterlijke werkzaamheid opwinden: in Januari
1898 schrijft Emile Zola zijn befaamd ‘J'accuse’. Onmiddellijk daarop verneemt men
dat te Brussel een ‘Comité Zola’ is gesticht, dat luid-blijkende instemming bedoelde
te betoonen met de moedige daad van den meester. Talrijke waren de toetredingen,
het zeer ijverige Comité was voor zijne moeite beloond. Het bestond... uit Charles
van Lerberghe gansch alleen.
Had deze er al zijne krachten bij ingeboet? Weldra werd dit vereenzaamde leven
weêr uitsluitend een dichtersleven: Een jaar nadien zou het een zwerversleven
worden. In 1898 is van Lerberghe te Londen. In 1899 zou hij, op verzoek van den
naar den geest hem verwanten Stefan George, naar Bingen reizen; doch op het
laatste oogenblik ziet hij van de reis af, en gaat zich vestigen te Bouillon, in ‘La
Ramonette’ waar het leven hem mild wordt. Hij werkte er. Doch een nieuwe
gejaagdheid komt in hem op, vrucht waarschijnlijk der eenzaamheid. Aan Severin
schreef hij: ‘Comme la solitude serait douce, si j'avais quelqu'un à qui dire que la
solitude est douce!’ Het is de tragiek van Charles van Lerberghe's bestaan, dat hij
die ‘quelqu'un’ steeds zoeken zou, en nimmer vinden...
In het najaar van 1899 vertrekt hij naar Berlijn waar hij zes maanden vertoeft;
daarna blijft hij zes maanden te München, om zich daarna zeven maanden in Rome
op te houden. Het is voor hem, die veertig jaar oud was geworden, de tijd der
eindelijke ontbolstering. De
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geboren-schuchtere, die gebukt bleef gaan, ook te Brussel, onder de meêgedragen
Gentsche loomheid, waar hij alleen in wazige droomen verlossing voor vond, ziet
thans voor hem horizonnen opengaan, die, in hun klare schoonheid, eene
werkelijkheid zijn. Nog blijft hij de dichter die zich in zijn geheel kan uiten in dat ééne
woord - zijne lijfspreuk als het ware - ‘J'aspire’. Maar hij studeert stipte wetenschap;
vindt een soort redding in den oer-Gentschen humor die nu ook in hem ontwaakt;
gaat rust ontdekken in de klassieke schoonheid van het Romeinsche landschap en
de Helleensche kunst.
Een kort verblijf nog te Parijs in 1902, daarna weêr te Bouillon, en weêr, in 1905,
te Parijs, waar hij oude vrienden terugvindt die er definitief wonen: Maeterlinck,
Verhaeren, Demolder, Fontainas, zijn stadgenoot den schilder Théo van
Rysselberghe. Hij werkt, studeert kunstgeschiedenis, droomt zich een arbeidzaam
leven, waar hartstocht niet uitgesloten zou zijn.
Het beteekent, helaas, dat zijn einde naderde. Reeds in 1906, opnieuw in de
‘Ramonette’, blijkt hij onwel, vooral geestelijk. Het schoone evenwicht, dat
Duitschland en vooral Italië hem in hem-zelf hadden geopenbaard, bleek valsch,
lag althans weêr gebroken. Weêr ligt hij in de banden van den droom, van de
absolute onwezenlijkheid. ‘Je ne crois qu'à mes rêves... Tout ce qui est humain
m'est étranger. Rien de ce qui est lunaire ne m'est étranger’: het is voortaan zijn
eenige, weldra verschrikkelijke werkelijkheid.
In September 1906 wordt hij, te Brussel, ten huize van Grégoire le Roy, getroffen
door eene beroerte:
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een jaar nadien, op 28 October 1907, overleed hij in een ziekenhuis, aan de kwaal
waar Charles Baudelaire aan ten onder moest gaan...
Ziedaar, al te dor voorgesteld, dit dichtersleven, ‘cette vie aussi belle qu'un poëme’,
zooals Fernand Severin mij schreef. Dat ik het dezen laatste, met een paar
aanvullingen, al te beknopt navertel, was noodig tot beter begrip van 's dichters
karakter, van 's dichters werk.

II
De hoofdtrek van Charles van Lerberghe's karakter, waar alle andere kenmerken
bij aansluiten, is eene groote afgetrokkenheid. Als de meeste echte en diepe
personaliteiten, toppunt van een geslacht, natuurlijke bloem van een stam waar
diverse, soms tegenstrijdige sappen samenvloeien en streven naar eene subtiele,
zij het soms vreemde en niet goed te verklaren eenheid toe, is hij in hoofdzaak een
eenzame. Al zijne portretten geven van dat afgetrokkene een beeld: de lange snor
over het fijne, schrandere, doch gesloten gelaat met, achter het lorgnet, de haast
koele, op afstand houdende blikken. Was deze uitdrukking gevolg van eene pose,
van Lerberghe's verweer tegen de buitenwereld? Men heeft heel vaak gesproken
van zijne bescheidenheid. Maar terecht merkt Fernand Severin op dat deze
bescheidenheid, deze ‘modestie maladive’, wel een hoogere vorm van hoogmoed
kon zijn. Van Lerberghe kon het niet goed velen dat men sprak over zijn werk, zelfs
als de uitspraak
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niet dan lovend was; hij, die zijne handschriften meestal niet in druk liet gaan dan
na ze te hebben onderworpen aan vertrouwde vrienden - Maeterlinck, Mockel,
Severin, - zelfs van deze vrienden maakte de lof hem zenuwachtig als eene krenking.
Zijne verzen, het beste van hem, het eenige waar hij zich eenigszins bloot in gaf,
zij waren minder de verlossingskreet van eene ziel dan eene haast-beschaamde
zelf-bekentenis: hij bezat den schroom der belijdenis in zulke mate, dat deze er hem
heilig om werd en dat er aan te roeren hem heiligschennis ging gelijken. Ook dat
heeft men nederigheid genoemd: het is weêr alleen een blijk van zijne natuurlijke
en verder aangekweekte afzondering.
De reden hiervan hoeven de psychologen niet ver te zoeken: zij vinden ze in
Charles van Lerberghe's biographie, zooals ik ze in het kort heb geschetst. Een
norsche, in zich-zelf gekeerde vader, eene hartstochtelijkvrome moeder; eene al te
vroege verweezing naast eene zuster die nogal wat jonger was dan hij; het wonen
in stille huizen die het gif der droomerij maken tot den geliefdsten dronk: zij moesten
hem abstraheeren van alles wat hem daarbuiten in zijne jonge ziel kwetsen moest.
Ik hecht niet meer dan noodig belang aan de uiterlijkheden van levensbeschrijvingen,
en ducht de ingenieuze en subtiele gevolgtrekkingen die men eruit pleegt te maken.
Doch, zonder van overerving te spreken die ik nochtans niet negeeren zal, weet ik
te zeer welken indruk de dagelijksche gedraging der ouders maakt op eene kinderziel;
ik ken het leed van het jonge wees-worden; en dat men het nooit geheel vergeten
kan; terwijl de ervaring mij de beteekenis van een uiterlijk
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decor geleerd heeft, waar het zich bij lange aanwezigheid in oog en geheugen heeft
geprent, in welke het onuitwisbaar is geworden en een bestanddeel ging uitmaken
der personaliteit. Ik zal niet zoozeer zeggen dat de afgetrokkenheid van Charles
van Lerberghe eene voorbestemming was, eene aangeboren eigenschap (daarvoor
zou ik het gansche psychische gestel van zijne ouders vóór zijne geboorte moeten
kennen); maar ik weet uit te leggen hoe ze waarschijnlijk is ontstaan en zoo goed
als onafwendbaar was, hetgeen wel voldoende zal geacht worden.
Deze afgetrokkenheid behoefde niet noodzakelijk alleen in het soort hoogmoed
hare uiting te vinden, en in de lichtgekrenktheid die Van Lerberghe eigen waren, hoogmoed die trouwens een ander voedsel vond in zijn zeer scherp
kunstenaarsbewustzijn. Bij gewone gesprekken meestal geestelijk afwezig, zou Van
Lerberghe uit zijne aristocratische bescheidenheid treden, zoodra het ging over
poëzie. Dan werden zijne oordeelvellingen heel dikwijls zóó misprijzend, zóó
heldhaftig vernietigend, dat men er voor schrok; van afgetrokken werd hij snijdend
en buitenmatig-onbillijk, onverzettelijk, tot onverdraagzaamheid toe. Deze hoogmoed
maakte echter niet den grond uit van zijne kwetsbaarheid: het bewijs ervan meen
ik te vinden in de tegenovergestelde pool zijner abstractie, die was zijne blooheid.
Weinig menschen waren zoo schuchter als Charles van Lerberghe, en bleven
het zoolang. Zoo er aan zijne ‘modestie’ iets ‘maladif’ was te merken, dan was het
zeker evengoed aan die schuchterheid te wijten. Weinigen zullen daarvan de malaise
hebben gevoeld als
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hij, en zoo dikwijls; de lichamelijke ontsteltenis die intreedt te zelfder tijd als de
psychische ontreddering, en die men zelfs in de eenzaamheid niet gansch ontvlucht,
want eene toevallige gedachte kan ze wekken. Te weten alleen dat een stap u
brengen kan, ik zal niet zeggen op het gebied van het onbekende, maar zelfs op
den drempel van het geluk, kan u ontroeren zóó, dat het u onmachtig maakt als
eene inhibitie. Zooals hoogmoed een vorm van begeerigheid, vindt de blooheid in
haarzelf hare straf: als hoogmoed is zij een verbod, dat men handelen zou; zij is als
hij een rem voor psychisch dynamisme, waarvan de oorzaak weêr in de natuurlijke
afgetrokkenheid ligt.
Charles van Lerberghe, die in zijn hoogeren trots, tevens zijn dichtersbesef een
troost moest vinden, zou te meer lijden onder zijne schuchterheid, dat hij naar zijn
aard een teedere was. Vond men die teederheid niet in het beste van zijn werk, dan
zou het weêr niet moeilijk vallen ze uit zijn leven te bewijzen. Fernand Severin, bij
wien wij hier weêr te leen gaan, heeft deze bewijzen niet dan met schroom
behandeld, wat bij dezen, zelf zoo gevoeligen en lang niet toeschietelijken dichter,
beter dan bij wien ook te begrijpen is. Het werk van Charles van Lerberghe is echter
zóózeer met zijn leven vergroeid, al kende bij de onthullingen geene ziel meer
‘pudeur’ dan de zijne (tenzij in de laatste kranke levensperiode, waar het dramatische
gedicht ‘Pan’ reeds toe behoort), dat men bedoelde bijzonderheden niet verzwijgen
kan, wil men de gedichten geheel verklaren.
Al heel jong was Van Lerberghe verliefd; hij bleef
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het tot bij zijne krankheid, en, met eene soort perversie, op steeds zéér jeugdige
meisjes. Zijn ideaal van vrouwelijke schoonheid vond hij bij Botticelli en ook bij de
Engelsche prae-Raphaëlieten. ‘Londres l'attirait surtout’, schrijft Severin, ‘à cause,
disait-il, des fillettes anglaises’: hunne graciele, geheimzinnige gratie trok hem aan
als een weêrglans der eigen ziel. Met al den eerbied dien hij had voor haar, gaat
zijne aanhoudende bezorgdheid, als eene obsessie, naar het ontraadselen van hare
glimlachende geslotenheid. Zijn ontroering bij het lezen van het ‘Journal’ van Marie
Basjkirtsef is oneindig en gelijkt de onrust, die zijne schuchterheid hem geeft. In een
vriendenkring gezeten, - ik heb de anecdoot van iemand die veel met hem omging
- gebeurt het hem dat hij plots zijn uurwerk uittrekt, schichtig opstaat, eenige
bedremmelde excuses brabbelt, en verdwijnt: het is dat een mooi meisje op dit uur
van school gaat komen; op een straathoek zal Van Lerberghe wachten tot ze aan
hem voorbijgaat; lang zal hij ze na-turen, waarop hij droomend en afwezig, weêr
plaats zal gaan nemen onder zijne vrienden. Een enkel maal waagt zijne verliefdheid
eene daad: hij ontmoet in het Park van Brussel een meisje dat geen vijftien jaar oud
was; onmiddellijk bemint hij haar, alleen om hare schoonheid (‘tout Van Lerberghe
est là’, merkt zijn vertrouweling Severin op); hij steekt het in zijn hoofd, met haar te
trouwen; zonder ooit met haar gesproken te hebben, vraagt hij aan haar vader hare
hand; zij wordt hem natuurlijk geweigerd. Charles van Lerberghe was toen ruim
veertig jaar oud.
In 1900 - om denzelfden leeftijd dus - schreef
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hij aan Fernand Severin uit München: ‘Sachez que j'ai découvert ici le plus beau
b a c k f i s c h que j'aie vu en Allemagne. Cela a dix sept ans et est très mince, très
blonde et très rose. Gretchen en personne. Elle a des yeux d'un bleu profond que
je ne sais (sic) regarder sans avoir le vertige. La bouche, les dents toutes petites
et brillantes, le sourire, la voix, tout, en cet être merveilleux, est un enchantement...
C'est une pauvre enfant qui déjà travaille péniblement pour gagner sa petite vie. Je
ne sais si elle est pure... J'ai eu l'occasion de lui parler... Ce que je lui ai dit en mon
étrange langage ne pouvait être que fou, puisque je croyais vraiment parler à une
de mes Entrevisions. C'est même la première fois que cela m'arrive. Je lui ai donc
dit, en poète: ‘Es ist mir als ob ich Sie schon gesehen hätte. Sie sind so wunderbar
schön! Sie sind ein Engel, der erste der mir entgegen kommt... Und ich weiss nicht
warum’... etc. Elle a écouté ces beaux propos les yeux baissés, mais sans rougir.
Puis, après un moment de silence, m'a regardé fixement, avec une gravité
inaccoutumée. Ensuite elle s'est remise à rire et a dit: ‘Je ne suis rien de plus que
ce que je suis (avec un geste signifiant): peu de chose... ‘et elle a ajouté, redevenant
grave: “Je n'en suis pas plus heureuse”. - Mais une autre fois elle m'a dit une parole
terrible, qui m'a affolé tout ce jour là: “Vous allez d'ici en Italie? Comme je voudrais
aussi voir le monde, aller loin d'ici! Que vous êtes heureux!” Et elle a mis doucement,
en disant cela, sa main sur mon épaule, comme ne le font généralement que mes
fées et mes anges. Je me suis demandé si, à ce signe fatidique, je ne devais pas
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brusquement l'enlever et m'enfuir avec elle par delà la frontière’.
Ik ben bij dezen brief - waar ik nog veel uit weglaat, - blijven staan omdat hij bij
den veertig-jarige die hem schreef een gansche gemoedswereld onthult. Wie, in
deze bakvischjes-geschiedenis, is het eigenlijke bakvischje? Men zou geneigd zijn
het zich af te vragen, zoo men niet wist dat Van Lerberghe geen naïeve was, en
geenszins iemand die zich bij den neus laat leiden; niet iemand trouwens die achter
koketterie de pijnlijkste hunkering zou hebben verborgen. Maar hij is, veertig-jarige,
de man ‘die vóór deze nog nimmer gesproken had’. Hij is die, op een leeftijd dat
anderen, vol schoone ervaringen en te vol aan bittere, zich tot afdalen van den
levensheuvel bereiden, hij is die zich romantische beelden en verhoudingen schept,
deels om iets aan het werkelijke leven te hebben, deels ook, en hoofdzakelijk, om
zich te laten besturen door 't opperste gebod van het zuiverste geestesleven.
Het werkelijke leven; het leven van iedereen: Van Lerberghe heeft er de verleiding
van ondergaan. ‘La femme manque trop dans ma vie’, schrijft hij in 1897. ‘C'est une
si lamentable chose que de vivre ainsi sans amour’. Doch de hoogstaand-kuische
die hij is voegt er onmiddellijk aan toe: ‘c'est une privation... au point de vue moral,
sentimental’. Het... andere schrikt hem trouwens eerder af. Waar hij, even later, te
Rome een nieuw Gretchen ontmoet en weêr maar eens eene discrete en
vermoedelijk-unilaterale idylle wordt aangeknoopt, wordt ze onmiddellijk doorgehakt,
wanneer de dichter de atheïstische, anarchistische en nihilistische
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belijdenissen van zijne heilige te vernemen krijgt. - Een ander avontuur, eveneens
te Rome aangebonden, leek meer werkelijke gevolgen te moeten hebben: een jonge
Amerikaansche, eene ‘enfant sauvage’ ditmaal, schijnt op hem beslag te hebben
gelegd. Hij speelt voortaan eene passieve rol: waar hij weêr naar het vaderland
keert, reist ze hem na; Van Lerberghe ‘attend et redoute à la fois’ hare aankomst;
waar ze hem te Brussel in 1902 terug vindt, schrijft de dichter met een soort
melancholie: ‘Peut-être sommes-nous vraiment fiancés’. - De jonge dame vertrekt
weêr naar Amerika. Zij schrijft: ‘Mon père ne veut que ce que je désire’. Doch de
dichter weet zich, dank zij den afstand, intijds los te maken: deze beminde dreigt
iets meer te worden dan eene ‘Entre-vision’. De Amerikaansche, die blijkbaar niet
dom is, gaat in 1904 een anderen echt aan. En het is met een zucht van verlossing
dat Van Lerberghe schreef: ‘Son fiancé belge ne parvenait pas à se décider. Quel
irrésolu! What an unpractical man he was!’
Neen, wat het hem ook kosten moest aan geluk, het is het werkelijke leven niet
dat het bij Charles van Lerberghe winnen moest. Hem was een gelouterd
geestesleven de baas. Het zinnelijke in hem deed, bij geslachtsverhoudingen, onder
voor het imaginatieve. Dat hij vooral heel jonge meisjes lief had, het was niet uit een
soort seniele vertroebeling (al is de emotieve perversie niet te ontkennen); het is
vooral niet uit artistiekcerebrale keus, niet alleen om der wille der schoone lijn, zooals
Van Lerberghe, die graag en goed teekende, had kunnen voorgeven. Het was veel
meer uit een soort
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onverklaarbaar Wahlverwandtschaft, waar wel aequivalenten van vast te stellen
zijn, die zich echter zoo goed als nooit met evenveel standvastigheid hebben
voorgedaan. In den hierboven-aangehaalden brief heb ik gespatieerd: ‘comme ne
le font généralement que mes fées et mes anges’; uit een anderen brief kan
geciteerd: ‘Le petit monde où se meut ma pensée est précisément un monde qui
ressemble aux Limbes. Il n'y fait jamais très clair et ce que y vit ressemble toujours
à des Ombres. Comment pourrais-je exprimer avec clarté des choses que je ne
conçois qu'indistinctes et ne fais qu'entrevoir dans un lumineux brouillard?’ Dàt is
zijn eigen, zijn eigenlijke wereld. Hij schrijft: ‘Il y a dans mes vers un choeur de
jeunes filles qui évolue de page en page et qui est presque silencieux’. Deze jonge
meisjes, die zwijgen en die hij niet tot spreken noopt al schrijnt in hem de nood om
hunne woorden, zij bestaan niet in zijne verzen alleen: zij zijn in het leven van dezen
afgetrokkene de schoonste wezenlijkheid, waartoe hij alles zal herleiden.
Doch hier betreden wij het gebied van den dichter.

III
Wij hebben het gebied betreden van den Dichter, - een dichter, wiens levensopvatting
trouwens meer aesthetisch was, en, derhalve misschien wel argeloosoptimistisch,
dan doordacht-philosophisch. Na zijn feitelijke en psychische leven te hebben
geschetst, blijft ons over, hier aan te toonen, wat hij er voor de eeuwigheid aan
zelf-sublimisatie van gemaakt heeft.
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Doch vóór wij daartoe overgaan, dient nog even stilgestaan bij een paar factoren,
die, minder specifiek tot Van Lerberghe behoorend, niet te min tot het opbouwen
van zijne kunst hebben bijgedragen.
Charles van Lerberghe dan was op zeer bijzondere wijze een afgetrokkene, als
dusdanig hoogmoedig en schuchter. Zijne schuchterheid kon ertoe helpen,
bijzonderen vorm te geven aan zijne natuurlijke teederheid, niet zoozeer waar het
vriendschap gold - en Van Lerberghe was een exquise vriend, - dan waar het ging
om de verhouding van man tot vrouw. Die verhouding was niet normaal, althans
niet in haar geheel; ze bleef haast angstvallig zuiver, wat voor een deel aan Van
Lerberghe's godsdienstige opleiding kan hebben gelegen, die buiten uiterlijke vormen
en practijken, in hem tot het einde toe bleef voortleven; aan den innigen eerbied
voor zijn doode moeder; aan den afstand in jaren die tusschen hem en zijne jonge
zuster bestond in den tijd dat hij tot mededeelzaamheid had kunnen komen, al
hebben voor die zuiverheid vermoedelijk nog andere, onnaspeurbare redenen
bestaan. Van Lerberghe in wien aanhoudend de ijle en holle liefdevlam brandde,
zou eene eenzame ziel blijven, en eene maagdelijke, die bijvoorbeeld niet begrijpen
kon, dat men leven zou zonder ideaal en alle idealen ontgoocheldbeu kon worden.
Eerst als de ziekte hare klauwen in zijne hersenen plant, komt brutaal de zinnelijkheid
naar boven; geweerd, trouwens zonder den minsten opzet en uit louter
gemoeds-kieschheid, wreekt zij zich: zij neemt bezit van heel zijn leven. Is zijn litterair
scheppings-vermogen als verlamd, dan maakt Van

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 4. Beschouwingen over literatuur en kunst

528
Lerberghe lubrieke teekeningen, die aangrijpen als eene uitdrukkelijke vermaning.
Doch, zelfs waar hij door eene zekere misanthropie zijnen vrienden onrust
inboezemen gaat; waar hij meer en meer leven gaat in extra-menschelijke abstractie
(‘rien de ce qui est lunaire ne m'est étranger’ heeft eigenlijk niets meer met literatuur
te maken); waar de vervloeiing begint, die hem leiden moet in het Niet, blijft hem bij
wat de hoofdeisch is van alle echte poëzie: de zwakheid die men goedheid noemt.
En die goedheid was niet alleen een noodzakelijk gevolg van zijne zoo speciale
teederheid; zij was ook niet een toegeven om der wille van behoefte aan hulp: zij
was bij hem een aangeboren, eene breede affectiviteit, die verder strekte dan wat
hij zich in zijne kunst voorstelde te geven, die hem op sommige oogenblikken grijpen
doet naar lectuur welke bij hem verwondert, naar Darwin, naar Haeckel: wetenschap
die redenen geeft tot beminnen, die verklaart ons innig gevoel van saamhoorigheid
welke alle goedheid ten gronde ligt.
Die goedheid gaat gepaard - ik ging zeggen als vanzelf-sprekend - met een groote
behoefte aan oneindigheid in den tijd als in de ruimte. Terecht merkt Severin op,
dat weinig dichters meer van de zee hebben gehouden dan hij: ‘il passait ses
journées à la contempler, à l'adorer et, pour user de ses propres termes, il
l'interrogeait, il la priait’. Want hoe zou een Charles Van Lerberghe het bidden
hebben verleerd? Van aan zee schreef hij aan Severin: ‘On perçoit certes ici une
foule de choses que le simple paysage des champs ne donne pas, au moins avec
cette valeur. L'infini, par

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 4. Beschouwingen over literatuur en kunst

529
exemple, la majesté, la beauté sauvage, la fatalité, l'éternité, la force sublime surtout,
enfin Dieu! Cela, c'est la joie suprême. Il arrive un moment où l'on est comme les
enfants qui, en apercevant la mer pour la première fois, battent les mains. Il faut
qu'on crie que c'est beau! à quelque chose, à n'importe quoi,... et comme on n'a
personne, on le crie au ciel. C'est une prière alors. On en a soudain conscience.
On en comprend toute la sincérité et l'amour, et c'est là peut-être la récompense.
Ce sont des moments uniques, vraiment célestes’. Deze enkele regelen, die denken
doen aan Amiel, zij toonen aan hoe voor den Gentenaar Van Lerberghe de zee
bevrijdend was, hoe zij hem tevens naast zijn natuurlijke teederheid maakte tot den
mystieken ziener der: ‘Entrevisions’. De bereikte oneindigheid, de begrepen
oneindigheid - zij die hem op reis zou jagen, naar de Keulsche kathedraal, naar de
Romeinsche Catacomben, naar alles waar hij de verlossing zou smaken van een
zee-gevoel, - zij vult het leven van den dichter niet alleen met den ernst der grootste
vreugde, maar met den haat om leelijke engheid, die hem zekeren dag de gedachte
ingaf van een, trouwens nooit geschreven ‘Guide de l'iconoclaste à Bruxelles’, en
van dat andere, eveneens in de pen gebleven boek, dat heeten zou, ‘Guide du
penseur au jardin des Plantes’, waarin hij van zijne liefde voor de dieren getuigenis
afleggen zou: blijk van zijne met oneindigheid gekrenkte goedheid. Het is dat zelfde
gevoel dat hem leidt in de keus zijner lectuur: Goethe in de eerste plaats, de diepe
menschelijkheid van Ibsen, waar hij met eerbied voor buigt; Jacobsen en Gottfried
Keller,
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die hem verrukken: hij vindt er, bij zelf-verruiming, zich-zelf in terug; hij bereidt erin
zijne breede menschelijkheid.
Waar hij zich echter in alleen zich-zelf verdiept, en zijn belezen geest wijkt voor
de betere ziel, treedt de verenging van het eigen psychische leven in, zooals ik het
in zijne natuurlijke gesteldheid beschreven heb. De eigenlijke
broeders-in-dichterschap van Charles van Lerberghe, het waren Keats, Swinburne,
Shelley: die verwantschap vindt men in de verzen van de ‘Entrevisions’, Van
Lerberghe's eersten bundel terug.
Vóór de ‘Entrevisions’ had hij een kort drama uitgegeven: ‘Les Flaireurs’, dat op
Maeterlinck een merkelijken invloed heeft geoefend. Het is door-en-door Gentsch,
acuut-impressionistisch, ontzetting-wekkend werk van een onverloste: ‘chose trop
brutale et trop crue’, zal Van Lerberghe zelf schrijven, maar dat voor zijne evolutie
in het bijzonder, en als een spiegelbeeld voor de evolutie van elken Gentschen
kunstenaar, wél van belang is, en dat derhalve diende vermeld.
Al had Charles van Lerberghe al heel vroeg de bevrijding in zich-zelf, en dan bij
zijn jaarlijksch zomerverblijf aan zee gevonden; in dat innerlijk gebied, hem misschien
geopenbaard door het contemplatieve leven aan zee, en ook door de stille
overpeinzing in zijn Gentsch huis der Peperstraat, vond hij de ‘Limbes’, het
geheimzinnig domein der ziel, der eigen schoonheid ‘toujours plus ou moins voilée’,
die hij-zelf als volgt definiëert: ‘Parmi les règles d'art que j'ai toujours observées, il
y a celle d'Edgar Poe, reprise par Baudelaire, “qu'il n'y a pas de beauté sans une
certaine étrangeté”,

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 4. Beschouwingen over literatuur en kunst

531
sans un certain air de mystère. Je n'ai pas cherché à faire de l'étrange de parti-pris,
mais un poème ne me plaît tout à fait que lorsqu'il est à la fois d'une beauté pure,
intense et mystérieuse. C'est dans ce domaine que je tâtonne à la recherche de
tous mes sujets... “aux confins de la vie”. Je crois aussi que toute profonde beauté
est mystère, et que ce côté mystérieux est un signe qu'on l'a entrevue... La tendance
de tous mes vers, de toute ma vision d'art, [est] un balbutiement, un murmure
d'extase devant la beauté entrevue dans une soudaine lumière - et puis perdue; les
confuses paroles que dut murmurer Psyché au moment où, levant sa lampe, elle
aperçut l'Amour endormi’.
Ik weerstond den lust van te citeeren niet: niemand kon beter den mystieken aard
van Charles van Lerberghe's poëzie onthullen, dan hij-zelf in deze regelen deed.
Mystiek veel meer dan ‘mystérieux’ en ‘étrange’; zijn tasten ‘aux confins de la vie’,
die schoonheid ‘entrevue dans une soudaine lumière - et puis perdue’, die
‘balbutiement’, die ‘murmure d'extase’: zij zijn de taal-zelve der wereldmystiek, ik
zou haast zeggen hare technische uitdrukking. Vindt men er waarlijk den aard van
terug in Van Lerberghe's werken?
Zijne ‘Entrevisions’ zijn eene reeks tafereeltjes: als Maeterlinck, is Charles van
Lerberghe, naar eigen verklaring trouwens, meer een visueele dan een auditive.
Wil ik ze omschrijven, dan zou ik zeggen dat het eenigszins heidensche visioenen
zijn in een innig-godsdienstig licht, een vroom droomenlicht. Zij evolueeren traag;
hem aanstarend met bleeke maar diepe blikken, gaan deze engelen, die misschien
nymphen zijn, met het
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geheim van hun glimlach aan den dichter voorbij. Hij kent ze niet: ze openbaren
zich nochtans aan hem als vluchtige waarheden, die hij minder begrijpt dan gevoelt.
Want zij zijn in de eerste plaats schoonheid, en hunne argelooze wijsheid is van die
schoonheid als een kenteeken. Atmospheer van heel vroege rozentuinen; geuren
in hun rinschheid eenigszins koppig; kleuren in nevelwazigheid verloren; een zang
van ongeziene bronnen...
Ik zal niet zeggen dat de plastiek der daarop volgende ‘Chanson d'Eve’ steviger
is. De eenheid echter van het boek, dat geen losse verzameling meer van korte
stukjes is en die niet zonder overleg is samengesteld en bereikt, geeft er meer lijn
aan en doorschemert het mysterie met uitdrukkelijker trekken. Het is of Eva geboren
wordt uit de gezamenlijke ‘Entrevisions’ (de ‘Visitations’ gelijk ze, aanvankelijk, en
met een groote en dankbare teederheid, bij den dichter heeten): zij ontleent er hare
graciele Tanagra-vormen aan; deze ziet men niet meer vervloeien in een
zon-doorzeefden mist. Het beeld wint erdoor aan omschrijving, waar het vreest en
weldra in een plotse donkerheid lijden gaat, blijft het ‘en dehors du monde’, aan een
andere zijde van het leven, die wij misschien zien, die wij een enkel maal doorzien
kunnen, maar nimmer met onze rede begrijpen en verklaren. - ‘La Chanson d'Eve’
is ongetwijfeld Van Lerberghe's schoonste boek: hij wordt er zichzelven bewuster
in, zonder in de geestelijke abstractie te vervallen die een kenmerk is van zijn verhaal:
‘Sélection surnaturelle’.
Dit verhaal, Charles van Lerberghe noemt het zelf ‘une déclaration de principes’.
Hij zelf, zegt hij, is
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de ‘Prince de Cynthie’, die er de vreemde held van is. Beginselen? men vindt er
weinig. Veel meer een proeve van autoscopie die soms pijnlijk aandoet. Eene bloem
te ontleden gaat niet, zonder haar stuk te snijden; de analyse van een boom is er
de vernietiging, althans ontheiliging van. Het lijkt wel of Van Lerberghe in dien tijd
- om het jaar 1900, toen zijn reizen en trekken hem wat meer durf en wat meer
zelf-bewustheid hadden gegeven, - tot volkomen zelf-kennis en -beheersching wilde
komen: het had tot tragisch gevolg de onbevroede zelf-vernieling.
De ‘Chanson d'Eve’ ontsnapt eraan: het is dat de ontvangenis en de dracht ervan
hooger en dieper in den tijd liggen. Ik heb redens te meenen dat Van Lerberghe er
aan dacht en werkte lang vóór Severin meent en het aangeeft. ‘Pan’ echter zal
weldra de desagregatie van Van Lerberghe's mystieke geaardheid bewijzen en ik
kan mij niet voorstellen dat de ziekte daar toen reeds niet aan medegeholpen heeft.
De zachtzinnige openbaart zich hier als een brallend negeerder. Waar is de ‘lumineux
brouillard’ die de onontkomelijke atmospheer van Charles van Lerberghe's poëzie
heette te zijn? Zich-zelf te verraffelen tot schennis toe; het eigen innig wezen een
mom van brutaalheid vóór te binden; - neen, het was erger: het was het begin der
verwording, die moest dompelen in het Niet.
Ik kan deze vluchtige nota's over een dichter die mij innig lief is niet beter besluiten
dan met de woorden van Severin die, zijn vriend, hem niet minder beminde dan ik:
‘Ai-je révélé des choses qui devaient rester secrètes? Mais il appartient à la
postérité... Il ne s'agit
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pas ici d'un monsieur bien doué, qui fait des vers à ses moments perdus. Toute la
vie de l'homme, chez le poète d'Entrevisions, n'est qu'un long effort pour réaliser le
rêve du poète’.
(1922)
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Brieven van Charles van Lerberghe
De dichter Fernand Severin, dien ik hierboven het voorrecht had bij u te
introduceeren, naar aanleiding van eene biographie van Charles van Lerberghe,
gaf, bij de ‘Renaissance du Livre’ (Brussel, 1924), de brieven uit die Charles van
Lerberghe hem tusschen 1890 en aanvang 1906 stuurde. Deze uitgave is niet
volledig, in dezen zin, dat niet alles werd gepubliceerd wat door den verzamelaar
werd ontvangen, en Severin geeft daar zelf de reden van op: ‘D'abord j'ai dû tenir
compte, quoiqu'il m'en coutât, des sentiments de la famille’ (namelijk de nog levende
zuster van den dichter) ‘qui, en consentant à ce que ces précieuses lettres fussent
publiées, formulait cependant quelques réserves... D'autre part, il était inopportun
de livrer au public certaines lettres, d'ailleurs pleines de verve, où Van Lerberghe
apprécie sans indulgence tel peintre ou tel poète encore en vie. Enfin j'ai cru devoir
écarter un assez grand nombre de lettres d'un caractère trop intime ou trop
personnel’.
Ik voeg er aan toe dat in de uitgegeven brieven hier

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 4. Beschouwingen over literatuur en kunst

536
en daar kieskeurig werd gesnoeid; dat sommige namen onder het anonymaat van
eene X, eene Y of eene Z verdwenen, wéér om de hierboven-aangegeven redenen.
Eindelijk heeft Fernand Severin in eene uitnemende inleiding zijn vroeger-verschenen
‘Essai d'une biographie’ beknopt samengevat, en aan de brieven sommige nota's
toegevoegd die - en hij geeft het zelf toe, - volkomen onnoodig voor den Belgischen
lezer, den buitenlander, en op de eerste plaats den Franschen, wel van nut kunnen
zijn.
Niettegenstaande weglatingen en inkortingen, is deze uitgave een boek geworden
van ruim drie honderd en tien bladzijden: evenveel als heel het literaire oeuvre van
Charles van Lerberghe samen. Het is van dat oeuvre een doorloopend commentaar,
dat men bij herlezen ervan voortaan niet meer zal kunnen missen. Wij dachten door
zijne werken, uit de zoo diep-vorschende biographie van Fernand Severin, uit wat
wij van vrienden en naast-bestaanden over hem vernamen, Charles van Lerberghe
vrij goed te kennen, niet alleen als de steeds onder de hand liggende dichter, maar
ook wel als mensch, dit laatste vooral doordat wij veel over hem hebben hooren
praten door iemand waar hij niet de dichter voor was, dien wij beminnen, en die
goed op de hoogte is van zijne familieaangelegenheden. Thans merken wij uit deze
correspondentie dat wij ons hier en daar in hem hadden vergist; dat althans het
beeld, zooals wij het in ons droegen, onvolledig was; dat Van Lerberghe niet alleen
eenigszins anders, maar vooral méér was dan wij ons hadden voorgesteld. Men
denke aan het ‘Journal’ van Alfred de Vigny, na zijn dood
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door Louis Ratisbonne uitgegeven: de eenig-juiste belichting van den dichter van
‘La Maison du Berger’. De ‘Lettres à Fernand Severin’ zullen bij Charles van
Lerberghe, den zelfden dienst bewijzen, met dezen verstande dat bovengenoemd
‘Journal’ een zeer beheerscht werk blijkt, dat - men kan het aannemen - voor de
nakomelingschap toch wel eenigszins was bestemd; terwijl wij bij Van Lerberghe
steeds eene overgave vaststellen, die goddelijk is van betrouwen, juist omdat de
schrijver wel nooit aan publicatie zal hebben gedacht, hij die voor zijn eigen roem
zoo weinig heeft gedaan en zoo weinig aan de toekomst gelegen liet.
Deze brieven van Charles van Lerberghe zijn door den band zeer schoone brieven.
Er zijn schrijvers voor wie het eenige goede, het eenige bruikbare, het eenige
mogelijke middel tot uiting van het gemoedsleven is: het Gedicht, het literaire
Kunstwerk. Deze zijn doorgaans zeer slechte ‘épistoliers’: hun correspondentie zal
ze nooit geheel of bij benadering openbaren. Charles van Lerberghe vertelt zelf van
Maurice Maeterlinck, dien hij kende van op de eerste schoolbanken en voor wien
hij steeds de grootste vereering had: ‘ce flegmatique et glacial Maeterlinck, qui
m'aime comme un frère et ne m'écrit jamais, parce que pour lui c'est enfantin de
s'écrire, et fillette...’ De aangegeven reden kan de echte zijn: wij kennen den diepen
afkeer dien Maeterlinck koestert voor alle sentimentaliteit, van welken aard zij weze,
hij die zich in het leven nog liever cynisch voordoet dan gevoelig. Maar zij is de
eenige reden niet: eene andere is dat Maeterlinck zich van meet af geheel heeft
gegeven in
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en aan zijn werk, - zijn levensdeel, en -doel, zijn geestelijk levensmiddel, waar hij
zelfs, zij het verholen en alleen onder de gesluiërde gedaante van het symbool, ook
zijn diepste vriendschap in betrekt; - heerschersnatuur trouwens, die liever geeft
dan hij ontvangt. Charles van Lerberghe daarentegen, staat tegenover eigen kunst
altijd eenigszins verlegen. Een zeer bewust ‘schepper’ is hij nooit. Er is heel een
afstand tusschen hetgeen hij praesteert en hetgeen hij bedoelt. Zijn gedicht ontstaat
buiten zijn wil om; in dit opzicht zijn sommige bladzijden van deze briefwisseling
werkelijk verbazend; zij laten toe te zeggen dat, uit eenzelfden psychischen
ondergrond, twee personaliteiten geboren worden: de dichter eenerzijds, en dan
de mensch van iederen dag. De versmelting tusschen beiden gebeurt niet dikwijls:
het komt voor dat men in deze brieven den dichter verminderd vindt; in elk geval
voelt men den mensch in vele opzichten anders te zijn dan wij van den dichter
dachten. Het is dan ook maar normaal dat de mensch zich niet in zijn volstrektheid
uitstort in gedichten, die trouwens schaarsch zijn, en alleen gemaakt in oogenblikken
van vervoering (dit woord gebruikt in den strikt-etymologischen zin). Die mensch
zal dan ook zijn meer-dagelijksche aandoeningen lucht geven in brieven. Wij kennen
wel meer schrijvers van dien aard, die als dusdanig niet zeer vruchtbaar zijn, in hun
werk afwijkend blijken van hunne gewone geaardheid, maar met hunne brieven
overvloedig, en vooral echt zijn, - echt in den zin, dat men ze in die brieven
gemakkelijk en onmiddellijk erkent.
Charles van Lerberghe verontschuldigt zich heel
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dikwijls, sommige brieven lang onbeantwoord te laten; hij beschuldigt zich zelf van
slordigheid. Maar de verklarende redenen zijn altijd zeer goed aan te nemen; hij
vindt het alles behalve ‘fillette’, het diepste van zijn denken en voelen aan een vriend
te openbaren; hij, de schuchtere, is tevens de naïeve, die het gaarne zijn wil en die
geen geheimen heeft. Zijne houding trouwens tegenover de kunst is van zulken
aard, dat hij ze boven het dagelijksche leven niet verkiezen zou. Voor één zijner
vrienden, die zich bekeert en Benedictijn verkiest te worden omdat in de orde van
den H. Benedictus die liefde voor de kunst levendig is gebleven, is hij heel streng:
‘l'Art ne va pas sans une sorte de vanité, de satisfaction mondaine’. En over de
bewering, dat men door de kunst heen God bedoelt, is hij slecht te spreken: ‘l'Art
religieux, c'est celui de l'Imitation de Jésus-Christ. Je ne parle pas du livre, du côté
littéraire, de cette oeuvre, que l'auteur a dû ignorer, mais du fait même d'imiter Jésus
et de faire de son âme le miroir de Jésus. Oh moi, je serais un bon moine...’
Intusschen is Van Lerberghe geen ‘bon moine’, maar een mensch wiens
dagelijksch leven, dat hij in zijn brieven zeer bevestigend ontwikkelt, vervuld is van
de kunst en van de vrouw. Doch is hem de vrouw al heel dikwijls en zelfs meestal
zooals wij ze kennen uit zijne poëzie; zijn kunstinzicht is doorgaans zeer verschillend
van wat wij zouden verwachten van den dichter der ‘Chanson d'Eve’. Van Lerberghe,
die gaarne beschouwt en verklaart, en die niet zelden theoriseert, staat als aestheet
op heel een afstand van wat hij practisch
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in de eigen poëzie mededeelt, hetgeen wel zeer het dubbele van zijn wezen aangeeft.
Het heeft zelfs den schijn dat hij zich in het eigen dichterswezen vergist. Hij orakelt:
‘Pour moi, un poème est avant tout un dessin, une composition plastique que je
vois... Un poème, d'après ce procédé, n'est guère que le développement d'une seule
image... Ainsi... vous (Severin) vous sentez où moi je vois... Vos poèmes sont plus
musicaux que les miens et les miens plus picturaux que les vôtres’. Het moge nu
waar zijn, dat Charles van Lerberghe, meer dan Severin, een bundel verzen opvat
als een geheel, met eene daardoor heen loopende lijn-van-eenheid: het blijft voor
elken lezer toch even duidelijk, dat die eenheid minder plastisch dan muzikaal is.
Zijn motief is een leid-motief, naar Wagneriaansch begrip. De figuren, die hij ons
voor toovert mogen nu ook fijn, zoo niet scherp, omlijnd zijn, zij behooren, niet te
min, tot eene ontwikkeling, die meer door eene muzikale atmospheer wordt bepaald,
dan door eene plastische samenstelling. Men denkt zich gemakkelijk de poëzie van
Charles van Lerberghe als eenigszins zwijmelend, althans als iets teêrs, naar de
vormen etherisch, met iets traag-dansends erdoor: hij zelf stelt zich daarentegen
een ideaal voor, dat strak en als marmoreaansch zou aandoen.
En dit niet alleen in poëzie: te München looft hij, de mysticus, de ‘splendide
collection des Rubens’. Te Rome, stad van zijn hart, juist om hare architectonische,
gedegene eigenschappen; Rome en de omgeving ervan, die ‘avec son air de vallée
où aurait lieu quelque jugement dernier, rend un peu ridicules les tendres
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pensées qu'un amoureux dolent y apporte’; het Romeinsche landschap, waar hij
meesterlijke bladzijden aan wijdt, en waarvan hij getuigt: ‘j'ai trouvé par expérience
que rien ne m'enlevait à moi même que de contempler cette grande nature morte
qui n'a rien de commun avec ma petite vie’; - het is te Rome dat hij Raphaël ontdekt,
om hem boven alle mogelijke quattrocentisti te stellen: ‘En fait d'art, c'est en définitive,
à Raphaël que sont allées ici les plus sincères et les plus fidèles de mes admirations’,
en niet naar den Raphaël der nogal burgerlijke Madonna's, maar dien der ruime
compositie uit de Stanze. Hij vergelijkt hem met Botticelli, die zooveel dichter bij
hem, Van Lerberghe schijnt te staan. Hij zegt: ‘Il y a une grande ressemblance: la
suavité rêveuse.’ Maar hij voegt er onmiddellijk aan toe: ‘Mais Raphaël n'est jamais
malade’, en hij maakt de scherpzinnige opmerking, dat men in Raphaël
klassiek-Grieksche figuren terugvindt, vooral uit den prae-Praxitelischen tijd.
Want Charles van Lerberghe, die men zich gemakkelijk voorstelt als een
onwezenlijk droomer, welke leeft in een onwezenlijke wereld, - ik zei reeds dat hij
slechts in schijn naïef was - is wel de scherpzinnigste geest, die men zich denken
kan als hij aan kunstkritiek gaat doen, of zich aan beoordeeling van literatuur gaat
overleveren; en telkens valt het in het oog, hoe hij dan, in zijn keus, ver van zichzelf
afstaat. Eugène de Molder, dien hij, die zich literair een schilder noemt, uitscheldt
om zijne Rembrandt-eigenschappen, zegt hem zekeren dag, natuurlijk heel toevallig,
dat de ‘Amour sacré et Amour profane’ van Tiziaan doet denken aan sommige
verzen
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van hem. En hij schrijft: ‘C'est idiot..., mais que voulez-vous! (cela) m'a fait un plaisir
infini. Que je voudrais mériter un tel éloge!’
Een dubbel-wezen dus; een criticus, wiens liefde gaat naar wat het verst van hem
afstaat.
Maar die dan als minnaar al heel dicht zich-zelf getrouw blijft. Het heet: ‘Sachez
que j'aie découvert ici le plus beau backfisch que j'aie vu en Allemagne’; en, enkele
maanden nadien in een gansch andere omgeving: ‘Vous méritez que je vous confie
le pitoyable état d'âme... Son aspect était charmant et du premier regard j'en étais
amoureux’.
Dat mag misschien van wat dichterbij beschouwd.

II
Toen Charles van Lerberghe zijn eerste brieven schreef aan Fernand Severin, was
hij negen en twintig jaar oud. Hij zou weldra zijne studiën hervatten aan de
Universiteit te Brussel, die hij jaren vroeger te Gent onderbroken had. Doch ditmaal
zou hij niet in de rechten studeeren, maar in de klassieke letteren. Want er is reeds
in hem de kwelling, die hem heel zijn leven zal bijblijven: die om het dagelijksch
brood. Van Lerberghe, die buiten weelde kon, had, zooals ik zei geld genoeg om
er ruim van te leven, en het bewijs daarvan is, dat hij het werkelijk gedaan heeft, en
dan nog wel jaren lang in het dure buitenland. Reeds in 1891, als hij besloten heeft
naar Brussel te gaan, schrijft hij: ‘Mes amis en général désapprouvent ma résolution...
Cependant
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je persiste dans mon idée. Je n'ai pas non plus, sauf une petite rente bien modique
et qui fond entre mes doigts peu crochus, de moyen d'existence sûr... Du reste, et
c'est pour moi une grande raison, je me suis dégouté de “ma” littérature et me suis
reconnu d'une ignorance vraiment crasse...’
Enkele maanden vroeger had hij aan zijn vriend geschreven: ‘Mon grand bonheur,
c'est de me promener seul. Quand j'ai pu mettre un quart de lieue entre les bourgeois
et moi, c'est toute une résurrection... La mer me console de tout, me fait tout oublier...
On perçoit certes ici une foule de choses, que le simple paysage des champs ne
donne pas... L'infini par exemple, la majesté, la beauté sauvage, la fatalité, l'éternité,
la forme sublime surtout, enfin, Dieu! Cela c'est la joie suprême’. En in denzelfden
brief: ‘Avez-vous aperçu (à Londres) les nébuleuses Helen et les séraphiques Ligeia
de nos rêves?’
Men vergeve deze nogal uitvoerige aanhalingen: zij waren hier noodig omdat ze
den geheelen Charles van Lerberghe inhouden en verklaren. Ik zal niet stil staan
bij zijn haat, zijn afkeer althans, voor de ‘bourgeois’: hij had dit met zoo goed als al
de kunstenaars gemeen. Grootgebracht trouwens in een milieu van groote burgers,
was hij er, jong verweesd, als het ware aan overgeleverd geworden. Uiterst schuchter
van natuur, had hij er onder geleden. Aan hen is zijn vrees te wijten, dat hij geen
inkomen zal hebben, groot genoeg om er mêe rond te komen: het dwingt hem tot
een arbeid, die hem niet lief is. Later zal hij herhaald om een plaats vragen, eerst
van leeraar, daarna van custos in een
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museum: nauwelijks benoemd, wijst hij ze trouwens van de hand met een soort
schrik. Op een gegeven oogenblik zoekt hij ook lezingen te houden, altijd om wat
geld te verdienen. Lezingen, zegt hij, met lichtbeelden,... omdat het hem toelaten
zou in den donker te praten, zonder zijne toehoorders te zien, en om ongezien te
blijven...
Want hij is feitelijk een groote eenzame, die de eenzaamheid zoekt.
Het legt de onrust uit, die hem telkens op reis drijft. Den innerlijken vrede, hij vindt
hem zelden. Niemand heeft meer van zijne vrienden gehouden dan hij. Nochtans
is hij maar gelukkig als hij alleen is met de natuur; voor een schoon landschap, voor
de zee in de eerste plaats die hem, den met catholicisme gedrenkten panthéist,
terugschenkt aan God. Te München, te Rome waar hij zeven maanden verblijft en
waar hij zich zoo moeilijk aan ontrukken kan, zucht hij naar zijne ‘Ramonette’, het
eenzame landhuisje dicht bij Bouillon, waar hij zijne ‘Chanson d'Eve’ heeft voltooid,
en zijn ‘Pan’ ontworpen; en het verlangen van zijn laatsten levenstijd is eene nieuwe
‘Ramonette’, ditmaal aan de Middellandsche Zee, waar hij weêr zou kunnen werken.
Zijn werk, hij spreekt er telkens van, maar niet zonder eene teruggehoudenheid,
die wel een soort angst zal bevat hebben. Het is met volle oprechtheid dat hij zegt:
‘je me suis dégoûté de ma littérature’: nooit, vreest hij, zal hij zijn etherisch ideaal
bereiken. Wel schrijft hij: ‘J'ai repris ma chère Chanson d'Eve’, maar als het werk
af is: ‘entre nous, j'en ai presque par-des-

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 4. Beschouwingen over literatuur en kunst

545
sus la tête!’ Hij staat trouwens tegenover zijn werk, hoe lief het hem ook zij, met
dezelfde schroomvallige schuchterheid als tegenover het leven: ‘Raconter ainsi
sans pudeur toutes ses aventures et en faire des chansons, c'est un genre de poésie
qui m'amuse comme public, mais que, comme poète, j'ai en aversion’... Zijn satyrisch
drama ‘Pan’ laat hem niet los; hij-zelf noemt het onderwerp prachtig; maar, voegt
hij er aan toe, men zou Shakespeare moeten zijn om het te verwezenlijken. Na het
lezen van de drukproeven zijner verzen, die in den ‘Mercure de France’ moeten
verschijnen, zegt hij: ‘J'ai eu une désillusion complète. Tout m'a paru raté. Misère
de nous. Chien de métier!’ Na eene vertooning van ‘Les Flaireurs’ schrijft hij: ‘Vous
auriez certes été très agacé si vous y aviez assisté, car ma petite pièce, en scène,
est une chose inconcevable. J'ai l'air de vouloir épater le public... On dirait l'oeuvre
d'un fou macabre.’ Hij zelf geeft van de vertooning een beschrijving, die vol humor
is; maar hij wordt woedend als hij vertelt hoe slecht Lugné Poe op de trom speelt...
Trouwens de wazige dichter der ‘Entrevisions’ is buitengewoon-critisch aangelegd,
en zijn voorkeur gaat vooral naar ‘gezond’ werk. Niemand heeft meer afschuw dan
hij van wat maar eenigszins naar bluf zou gelijken. Voor de schilders die deel
uitmaken van: ‘Les XX’ en ‘La libre Esthétique’ is hij buitengewoon streng. En ook
de jongere literatuur lokt hem, op weinige uitzonderingen na, slechts matig aan. Hij
blijkt het volkomen eens te zijn met zijn vriend Severin, die hem, na Laforgue te
hebben gelezen, schrijft: ‘Nous
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sommes meilleurs que cela’. Het zijn dan ook geenszins de decadenten die hem
aantrekken: hij zegt: ‘mes livres préférés actuellement ce sont les Contes de Grimm,
Don Quichotte, les Mille et une Nuits, l'Odyssée, la Bible (pas le Nouveau Testament
cependant), et les Vedas, que je vais prochainement étudier à fond’. Er is immers
in hem een behoefte aan stevigheid, die hem grijpen doet naar wetenschap. Over
Taine spreekt hij steeds met diepe vereering. Zijne ‘ignorance crasse’ probeert hij
te dempen met Darwin en Hackel en zelfs Bebel.
Nochtans blijft hij onwillekeurig een onverwoestbaar idealist. Hij kan zich niet
voorstellen, dat men zou kunnen leven zonder ideaal. Naar aanleiding van eene
doctorale dissertatie, aan de Universiteit te Brussel verdedigd, zegt hij: ‘Au fond
peut-être vaut-il mieux pour les étudiants d'écouter ce vieillard (den professor in de
philosophie Guillaume Tiberghien) leur parler du Bien, du Devoir, de l'Idéal, de la
Liberté de conscience, comme en ont toujours parlé les vieux, et d'avoir là un
exemple de dignité et de conscience dans la vie, que de savoir au juste comment
est faite la mécanique de leur stupide cervelle...’
Dat idealisme, het zou vooral blijken uit zijne opvatting van de liefde: Leit motif,
ik zei het reeds, van zoogoed als al deze brieven. De liefde, men moet het herkennen,
Charles van Lerberghe kan ze zich niet voorstellen dan als haast immateriëel. Hij
schrijft: ‘Il y a ici dans mon voisinage une jeune fille dont mon coeur est fort occupé.
Je la connais à peine de vue, et j'en suis tout à fait amoureux. Elle ressemble à mes
images, ce qui n'est
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pas peu dire. Elle a l'air d'être descendue de mes murs comme une sorte de Burne
Jones ou de Botticelli, car il y a de tout cela en elle. Et voilà! comme il m'arrive si
rarement de rencontrer une femme qui réponde un peu à mon idéal, j'ai pris sans
y penser, (je me serais trouvé trop fou) le parti d'essayer de voir son papa. Je ne
l'ai pas fait encore, mais je vais le faire. C'est absurde mais c'est écrit. Credo quia
absurdum. Puis c'est une expérience curieuse, intéressante...’
Het avontuur liep natuurlijk op niets uit: een reden om te herbeginnen. Telkens
vinden wij onzen dichter weêr verliefd, steeds op zeer jonge meisjes, hij die een
veertiger was, steeds maar hetzelfde type, steeds met dezelfde delicate kuischheid.
En steeds met dezelfde gevolgen. Want het kan bevreemden, al is het anders
misschien te verklaren door die absolute kuischheid: tegenover de beminde legt
Charles van Lerberghe de schuchterheid af, die hem ergens met iets als schrik van
Verhaeren doet zeggen: ‘Il est très fatigant et il crie en marchant comme un soulier
neuf’. Hij durft zijn liefde verklaren. Het brengt hem helaas geen geluk bij, - tenzij in
een enkel, boven aangebrachte en laatste geval. Hij geraakt in werkelijkheid verloofd.
Aanvankelijk vermeit hij zich in de gedachte van een huwelijk, dat hem steeds heeft
aangetrokken. Doch weldra gaat hij aan het aarzelen. De tijd verloopt. Zijn bruid
wordt ongeduldig. Eindelijk schrijft ze hem, dat ze zich met een ander heeft
geëngageerd. Als Van Lerberghe het verneemt, slaakt hij als een zucht van
verlossing.
Ik zou heel wat kunnen vertellen uit dit schoone boek, waar wij Fernand Severin
hartelijk dankbaar kunnen
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voor zijn. Wij zouden Van Lerberghe en zijn onrustig leven kunnen volgen op reis,
zijne zoo intelligente kunstgenietingen kunnen medeleven, met hem verblijven in
München, in Rome vooral, dat hij prachtig beschrijft. Want om die beschrijvingen
alleen reeds is deze bundel brieven van buitengewoon belang.
Het was ons echter niet te doen dan om op de figuur van den grootsten, van den
vooral zuiversten dichter van Fransch-België wat meer licht te werpen en haar beter
bekend te maken. Wie het boek met ons zal lezen, zal hem ongetwijfeld lief krijgen,
gelijk wij hem vol piëteit beminnen.
(1924)
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Gedenkenissen
I. Van Nu en Straks
Mogen wij het niet als een kleine, doch wèl belangrijke gebeurtenis op het gebied
der Vlaamsche, der Nederlandsche letterkunde, en tevens en in de eerste plaats
misschien, op dat der kultuur van ons land aanteekenen? Deze maand April is het
dertig jaar, rééds dertig jaar geleden, dat te Brussel bij Xavier Haverman het eerste
nummer van het tijdschrift, ‘Van Nu en Straks’, vorstelijk gedrukt van de pers kwam.
Laat ik maar eerst en afdoend op dat ‘vorstelijk gedrukt’ wijzen: ‘Van Nu en Straks’
wilde uitdrukkelijk zijn, en de literaire redactie wilde het niet verzwijgen, een werk
van vernieuwde kunstnijverheid: de toenmaals debuteerende Henry van de Velde,
wijdde er zijne liefderijkste zorgen aan, en de uitgave zou haar belang tot op heden
behouden, al ware het maar als eene poging tot gerenoveerde presentatie van het
boek, boven de normen uit van een Ruskin en een Morris. Zeker, deze presentatie
lijkt ons thans eerder vreemd dan schoon: met de revolutionaire voorstellingen van
Henry van de Velde, zooals zij door ‘Van Nu en Straks’ duidelijk werden gemaakt,
heeft zelfs de eigenlijke

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 4. Beschouwingen over literatuur en kunst

550
stichter van het tijdschrift, niet zonder elegantie, den draak gestoken. Hij had daar
voldoende redenen voor: zijn eigen inzicht zou zich in heel wat rijkeren zin
ontwikkelen dan dat van zijn graphischen medewerker. De kunst van Henry van de
Velde heeft zich ontwikkeld volgens hare eigene logische lijn, die is de lijn van den
veelzijdigen, trouwens voor zich-zelf aldoor strengeren, bouwkundige, die natuurlijk
niet is deze van den ethischen letterkundige. Van de Velde's werk, zooals het na
‘Van Nu en Straks’ is voortgezet geworden en zooals het Vlaamsche tijdschrift het
toen reeds in zijn kern vertoonde, is, als vanzelf spreekt, beperkter geweest in zijn
geestelijken omvang, doch was niettemin van bij zijn oorsprong alvast rijper dan
voor het grootste deel de literaire arbeid die zich in het eerste nummer van ‘Van Nu
en Straks’ openbaarde. De sier-kunstenaar bleek, bij dezen aanvang, zijn doel beter
te kennen dan de meeste redacteuren die zich, naar eigen bekentenis, hoofdzakelijk
wilden voordoen als nieuwsgierigen: zij bedoelden, eigen en anderer aandacht te
vestigen op de literaire kunst van Straks, zooals zij deze van Nu met hunne volle
liefde wenschten te dienen.
Dit tweede lid van het artistiek programma werd door hun leider, August Vermeylen
- hij was toen iets meer dan twintig jaar oud - voor niet veel minder dan een
levensdoel gehouden. Het legt de uitstralings-kracht, het overtuigingsvermogen uit,
die van dezen jongen man uitging, en waar Johan Thorn Prikker om dien tijd in zijn
‘Brieven’ van getuigde. Geen wonder, dat hij toenmalige jongeren onmiddellijk tot
medewerkers wist te winnen: Cyriel Buysse, die in Holland reeds
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bekend stond door zijne medewerking aan den ‘Nieuwen Gids’, waar zijn
‘Biezenstekker’ in opgenomen werd, al was, zei de redactie, zijn stuk gesteld ‘in het
Vlaamsche taaleigen’; Emmanuël de Bom, die met Vermeylen had gedebuteerd in
een sedert lang vergeten blaadje, door den laatste opgesteld, en waar Lodewijk de
Raet eveneens, en reeds met sociologische bijdragen, aan medewerkte. In het
eerste nummer van ‘Van Nu en Straks’ gaf Buysse een schets, die herinnerde aan
het beste uit de school van Médan; De Bom, hij, deed denken, met zijne ‘Blonde
Gedachten’, aan Joris Karl Huysmans. Vermeylen-zelf leek er wel de
minst-ontwikkelde, maar de verst-reikende: hij droeg een gedicht bij, dat den invloed
verried van sommige Fransch-Belgische symbolisten (ik meen hier Charles van
Lerberghe te mogen noemen, dien Vermeylen trouwens leerde kennen, om
dienzelfden tijd, op de Universiteit te Brussel), en een stuk in proza dat, om de
obsessie, erin verraden, van het mysterie, en om het gebod, even duidelijk, van een
analytisch-wetenschappelijken geest, voor de geschiedenis van 's schrijvers
ontwikkelingsgang van reeds zeer groot belang is. Er waren, in die eerste aflevering
ook verzen van Prosper van Langendonck. Deze had, jaren te voren, in een
Antwerpsch tijdschrift, een reeds zeer duidelijk standpunt ingenomen. In ‘Van Nu
en Straks’ kon hij zich volkomen thuis gevoelen: de hier-bedoelde verzen waren de
eenige klanken, die, bij de gewekte ontstentenis, tevens de verzekering inhielden
van een bestendigheid; zij waren de stevige pilaren waar een toekomst op gebouwd
blijft. Brak Vermeylen door het kreupelhout de wegen der vernieuwing,
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Van Langendonck had reeds het huis gebouwd, waar de nieuwe baan op uitloopen
moest.
Het kreupelhout waar Vermeylen door kerfde: men kent het. Het was het drukke
bent waar Pol de Mont boven uitrees als een slanke en krachtige boom - hij was
nauwelijks zeven en dertig jaar oud, geen zes jaar ouder dan Van Langendonck en waar de zuivere en innige Victor de la Montagne zoo goed als verloren in ging.
Hélène Swarth was uit dit land geweken: was zij in België gebleven, dan hadde zij
wellicht op de jonge Van Nu en Straksers een invloed geoefend, die meer
rechtstreeksch zou zijn geweest dan het geval was: aan vereering ontbrak het haar
in dien tijd niet. De aandacht van Vermeylen en van zijn vrienden was echter meer
aangetrokken door het buitenland, en het was dan ook verkeerde beeldspraak, te
beweren, dat Vermeylen de rol van een houthakker vervulde. Het is hem als een
eer aan te rekenen, dat hij veel meer opbouwend dan vernietigend optrad. Hij, die
zichzelf nog niet voldoende had ontdekt, maar over materialen beschikte, die anderen
niet kenden of voor wie die materialen niet waren bestemd, hij kon die minus
habentes rustig aan hun werk laten, terwijl hij het zijne voorbereidde: het blijft een
groote eer voor de aanvangsreeks van ‘Van Nu en Straks’, zoo weinig ruiten te
hebben ingegooid; werd er kritiek uitgeoefend, dan was het bij uitsluitendheid het
buitenland dat er onder leed; er werd vooral controol gehouden over de Europeesche
gedachten: ‘Van Nu en Straks’ was aldus een der waardigste tijdschriften der wereld.
Ik heb u gezeid, dat het in hoofdzaak bedoelde, op
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te bouwen. Daaraan werd in dien eersten jaargang krachtvol gewerkt. Terwijl Van
Langendonck in zijn ruim-opgezet en prachtig-geschreven opstel ‘De Herleving der
Vlaamsche poëzij’ de grondslagen der dichtkunst zocht in den Mensch, niet het
zieke individu doch de groote enkeling die zijne intiemste gevoelens weet op te
voeren tot een vlak van algemeenheid, probeerde Vermeylen in zijn studie over ‘de
Kunst in de vrije Gemeenschap’ de sociale basis der poëzie in haar beste verschijnen
(1)
aan te toonen . Naast Van Langendonck en Vermeylen was te Brussel Alfred
Hegenscheidt opgestaan: zijn stuk over ‘Rhytmus’ was mede een bijdrage die den
ernst van het tijdschrift kwam bevestigen; die ernst werd weldra in Holland ingezien:
Albert Verwey, André Jolles, Bierens de Haan aarzelden niet, hun steun te verleenen.
Van Langendonck en Hegenscheidt droegen intusschen verzen bij die aan dien
ernst de allerhoogste poëtische schoonheid paarden, die in dit land sedert de
Renaissance werd vernomen.
Na eene reeks van tien nummers, rijk aan verscheidenheid, werd de uitgave
gestaakt. Vermeylen, die er de gloeiende ziel van was, ging naar het buitenland om
er zijne studies voort te zetten. De twee jaar die hij weg bleef kon aan verschijnen
niet worden gedacht. Toen hij terug in het land was, scherper en krachtiger gewapend
dan toen hij vertrok, kwam ook ‘Van Nu en Straks’ weêr voor den dag, onder nieuwe
gedaante, en niet alleen uiterlijk vernieuwd. Terwijl de algemeene toon van de eerste
reeks, bij heel veel besliste schoonheid,

(1)

Men zie hierboven mijn opstel over Prosper van Langendonck.
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toch nog wees op een zoeken, liefst op gebied der afgetrokkenheid, bracht de
tweede jaargang, die van 1893, het bewijs van meer bewustheid, van grooteren
durf, van meer concreetheid ook. De bekende ‘kritiek der Vlaamsche Beweging’
had Vermeylen ineens beroemdheid bezorgd: het gaf aanleiding tot razende
bekamping; doch het had tevens vele oogen geopend. In de bestrijding-zelf vond
Vermeylen den moed om zijn zuiveringswerk voort te zetten: de waarde van het
werk bleek vooral hierin te liggen, dat het nog minder-afbrekend dan grootsch
opbouwend was. De invloed ervan strekte zich weldra buiten ‘Van Nu en Straks’
uit: het kreeg ethische, misschien nog meer dan aesthetische beteekenis; het straalde
uit over eene gansche generatie en niet alleen over een literaire jeugd. Het tijdschrift
werd in dit land een macht. Na al dien tijd kan thans worden aangenomen dat het
zelfs al te zeer de sociale verschijnselen, zooals sommige medewerkers van
Vermeylen die bestudeerden en zoo goed als al zijne vrienden die ondergingen, tot
grondslag van zijne werking had gekozen. Reactie bleef trouwens in deze niet uit.
Lag aan veel letterkundig werk van dien tijd de maatschappelijke wantoestand ten
gronde, weldra zou blijken hoe het zuiver-literair gevoel weêr de bovenhand kreeg.
Emmanuel de Bom schreef zijn roman ‘Wrakken’; Hegenscheidt gaf zijn drama:
‘Starkadd’; Prosper van Langendonck dichtte zijne breedst-menschelijke verzen;
jongeren traden naar voren met arbeid die beter dan opzienbarend was; allen ging
Vermeylen vóór met een stuk waarin zij zich als in een verdiependen spiegel
erkenden: het opstel dat de
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waarde en beteekenis heeft van ‘René’, van ‘Obermann’, van het eerste hoofdstuk
uit de ‘Confessions d'un enfant du siècle’, en ‘Een Jeugd’ heet.
En toen verscheen daar ineens Stijn Streuvels. ‘Van Nu en Straks’ had de
West-Vlamingen naar voren gebracht, als het ware Groot-Nederland ingestuurd:
Stijn Streuvels kwam de West-Vlaamsche kernigheid, de West-Vlaamsche
gezondheid bevestigen. Het is in ‘Van Nu en Straks’, dat Stijn Streuvels, schrijver
van eenige lieflijke stukjes in weekbladen als ‘Vlaamsch en Vrij’, de eigen
schuchterheid overwon. Waar hij zich in zijn afgelegen Scheldedorp niet meer alleen
gevoelde, groeide zijne kracht er tot stoerheid waar hij lang de onbewuste drager
van geweest was. Het kan niet betwist, dat ‘Van Nu en Straks’ veel van zijn zich
uitbreidenden bijval aan Stijn Streuvels, den plots-populairen Streuvels, te danken
heeft, al ligt Streuvels buiten de eigenlijke ‘Van Nu en Straks’ lijn, die verder reikte
dan een hoekje Vlaanderen en onze letterkunde leidde naar breed-Europeesche
horizonnen: feitelijk heeft Streuvels met zijn genie de lijn gebroken, en daarmede
de ‘Van Nu en Straks’ roeping gefnuikt en ons weêr enger-Vlaamsch gemaakt; doch
Streuvels zal niet aarzelen, eveneens zijne erkentelijkheid aan het tijdschrift te
betuigen, dat het grootsch-humane in hem te ontbolsteren zou mogen helpen.
Ik kan er niet aan denken, hier in bijzonderheden na te gaan al wat de zes
jaargangen van ‘Van Nu en Straks’, niet alleen aan schoonheid, maar tevens aan
nieuwe en rijpe ideeën, aan algemeen-cultureele dracht inhouden. Ik heb namen
genoemd: Vermeylen eerst, en Van
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Langendonck, en Hegenscheidt, en De Bom, en Buysse, en Stijn Streuvels. Ik voeg
eraan toe den naam van Hugo Verriest, die inhoudt dien van Guido Gezelle en dien
van Albrecht Rodenbach. Ik mag niet nalaten te noemen onder de jongsten, Herman
Teirlinck en René de Clercq. Die namen spreken luid en hebben hun beteekenis:
die beteekenis kent ieder.
Niet waar, dat die dertigste verjaring hier mocht worden herdacht?
(1923)

II. Hulde aan August Vermeylen
Als ik mij niet vergis en mijn geheugen mij getrouw is, moet het in achttienhonderd
negen-en-zeventig zijn geweest, dat Pol de Mont den vijfjaarlijkschen letterkundigen
staatsprijs won met zijn dikken bundel ‘Gedichten’. Het is niet ten onrechte dat deze
bekroning geldt als een datum in de geschiedenis der Vlaamsche literatuur.
Weliswaar was, om dien tijd, Guido Gezelle sedert meer dan vijftien jaar aan het
zwijgen, na drie bundels die nog steeds onder zijne beste blijken te zijn. Rodenbach,
die even later sterven zou, had bijna al zijne gedichten geschreven; stonden zij en ik spreek hier niet van het drama ‘Gudrun’ - onder invloeden, die Pol de Mont
aan Albrecht Rodenbach kan hebben geopenbaard (Leconte de Lisle is beiden een
machtig voorbeeld geweest), toch kan, thans minder dan ooit, verzwegen, dat van
meet af Rodenbach aan menschelijkheid en aan diepzinnig Vlaamsch-zijn een ruim
begrip,
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een diep gevoel droeg, zooals Pol de Mont, niettegenstaande zijn zeer bijzonder
aanpassingsvermogen en zijn zeer oprechte geestdrift, die nimmer kennen zou. Pol
de Mont was, in dat jaar zijner bekroning, eigenlijk de voortzetting eener traditie,
zoo op het gebied van toenmalig Vlaamsch nationalisme als op dat van zuivere
poëzie, die terug ging tot de jaren vijftig. Hij zette, bewust, Dautzenberg en Van
Droogenbroeck voort; misschien onbewust bleef hij in het vaarwater van den veel
grooteren Prudens van Duyse. En daarom juist werd hij bekroond: hij, die vóór 1880
heel de Europeesche literatuur onze eigen Vlaamsche letterkunde binnenloodste,
hij deed niet anders, opstandeling als hij scheen, dan eene overlevering voort te
zetten, die trouwens sedert de middeleeuwen Vlaamsch is: waar hij niet zoo goed
als rechtstreeks vertaalde, was hij een vertolker, ik bedoel een middelaar. Hiermeê
beschouw ik hem van zuiver-literaire zijde: als flamingant liep hij nog meer in de
gedolven voor; hij deed het alleen met een jeugdigen hartstocht die er als zwier
uitzag, en daardoor gul imponeerde.
Die jeugdige hartstocht, persoonlijke eigenschap, gaf, met eene groote
nieuwsgierigheid voor wat buiten de Vlaamsche grenzen gebeurde aan literaire
evolutie, de, in dit land groote, beteekenis aan van Pol de Mont, toen hij als
drie-en-twintig-jarige jongeling door den Belgischen staat met goud werd bekroond.
Eerst na Julius Vuylsteke openbaarde hij Heine; eerst na Dela Montagne sommige
Fransche Parnassiens; eerst na eene gansche reeks vormverfijners al de pogingen
die in Vlaanderen, veel meer dan in Holland, werden gedaan
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om van poëzie te maken eene quaestie van Metriek. Hij deed het echter met een
eigen vuur, een jeugdigen overmoed die voor hem innamen. Pol de Mont wist,
overtuigend en beminnelijk, jong te zijn. Een onbenevelde blik over de enge grenzen
heen van Vlaanderen, een groote liefde voor alle literaire schoonheid, hoe ze zich
ook voordeed: waar men ze in bekroonde ‘Gedichten’ vast mocht stellen, leken,
1)
tegen de werkelijkheid in, deze gedichten waarlijk eene vernieuwing der poëzie .
Zij waren het ten hoogsten naar den vorm, en niet dan aan de oppervlakte. Wist
Pol de Mont eene heele schare toenmalige jongeren het eigen vuur in te blazen wie intusschen is van die jongeren levend gebleven? - weldra bleek de generatie,
die op deze van Pol de Mont volgde, onvoldaan. Het is opmerkenswaardig dat Pol
de Mont, die alle mogelijke dichters op zijne baan had ontmoet, een Baudelaire
onaangedaan voorbij was gegaan: het is Baudelaire die, naast de groote klassieken,
den slechts vijf jaar jongeren Prosper van Langendonck eene diepere en ruimere
humaniteit als grondslag der poëzie zou openbaren. Innigere menschelijkheid, die
buiten virtuositeit zou staan: ziedaar wat Prosper van Langendonck als eerste in dit
land brengen zou. Zijne nieuwheid was niet schitterend, maar zij opende afgronden
van menschelijk gevoel, van menschelijke schoonheid. Was ook hij schakel in de
traditie, dan was deze geen louter-Vlaamsche, maar algemeen-humane.
De generatie, die op deze van Pol de Mont volgde,

1)

Men zie verder in dit boek het stukje, geschreven naar aanleiding van Pol de Mont's zeventigste
verjaring.
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wendde zich dan ook van hem af om zich naar Prosper van Langendonck te keeren.
De jongeling - hij nauwelijks twintig jaar oud - die het onderscheid wist te maken en
de rechte baan te wijzen, was August Vermeylen. Het is zijn tijdschrift ‘Van Nu en
Straks’ dat, door met devotie aan Prosper van Langendonck de plaats in te ruimen,
die zijne verzen waardig was en waar hij zijn ideeën zou kunnen uiten, de echte
vernieuwing onzer Vlaamsche poëzie, zooals die onwillens en ongeweten was
voorbereid door een Guido Gezelle en een Albrecht Rodenbach en tot volle
mannelijke uitspraak kwam in Van Langendonck, bewerkte en verzekerde.
Deze daad van Vermeylen, gevolgd van een gelouterd uitzicht, zou volstaan om
zijn naam in eere te doen houden. Zij is natuurlijk niet de eenige waarom hij op 15
April 1923 te Brussel door zijne vrienden gehuldigd is. Vermeylen is de vijftig voorbij;
zijn tijdschrift verscheen voor 't eerst dertig jaar geleden: overzien wij het werk dat
hij dertig jaar geleden begon, dan merken wij hoe het, in al zijne geledingen, eene
eenheid uitmaakt, die de weêrspiegeling is van een karakter.
Ik herhaal, dat de vernieuwing, door Pol de Mont gebracht, slechts schijn kon
heeten, waar hij feitelijk niet dan met frissche krachten een traditie voortzetten zou.
Vermeylen, hij, begint zijn geestelijk leven met, soms ruw, opruimingswerk. Van
huis uit gevoelig op het mystieke af, onweêrstaanbaar aangetrokken tot alle
levensgeheimen, aangehaald door elken vorm der menschelijke en goddelijke liefde,
leert hij al heel vroeg zijn gemoed te belichten met de klaarten van zijn
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methodisch-ontwikkelden geest. Niet zelden is hij onverbiddelijk voor zich-zelf; het
kan wel niet anders, of Vermeylen heeft meer dan eens onder de scherpte van zijn
kritischen zin geleden: was hij niet de beeldenstormer van het eigen innigste leven?
Gaf hij niet moedwillig, en met iets als hardnekkigheid, de quietas op, de zalige
zielrust, voor de vrijheid, die weleens wie weet, kon blijken, ijlte te zijn?
Die kritische zelfontginning, in den aanvang een grondig wieden van het eigen
gemoed: Vermeylen breidde ze uit over zijne omgeving. Dit groot hart kon niet
ophouden te beminnen; het wilde echter louteren wat het beminde, al moest het er
zelf onder lijden. Diep-vorschende zelf-schouw om der wille van meer oprechtheid
en meer eerlijkheid, zij het ten koste van laf gemak; diep-vliemende kritiek op sociale
toestanden en plaatselijke verhoudingen, alleen uit liefde voor menschdom en voor
eigen volk; en dan die eeuwige, die gloeiende zucht naar vrijheid: het is heel de
Vermeylen uit den opstandingstijd, de Vermeylen der jaren negentig: eene ruime
ziel onder scherpe controle.
Controle die wellicht vernietigend zou hebben gewerkt, indien juist de ziel niet
zoo ruim was geweest. Menschen als Vermeylen, niettegenstaande hun wil tot
afbreken, kunnen feitelijk niet anders dan opbouwen. Waartoe trouwens weêr die
zoo goed geoefende hersenen zouden medehelpen.
Want, men vergete het niet: Vermeylen, in eerste instantie criticus, heeft, hoe
afkeerig hij ook zij voor het leerstellige en dogmatische, nooit toegegeven aan het
analytisch impressionisme, dat, in de jaren negentig
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vooral, gold als taal-en-stijl-, als literatuur-regelend. Zijne kritiek was, van meet af,
zooniet louter objectief (wat kan dat wezen: objectieve critiek?) dan toch uiting van
een niet alleen gecultiveerden, maar naar aanleg van construeerenden geest. Geen
eigenlijk volgeling van Taine, maar vanwege geestesverwantschap een groot
bewonderaar ervan, wist hij in ieder werk, en niet alleen in literair werk, de
bestanddeelen te erkennen, waarop het berustte, of het gebrek van zulke
bestanddeelen aan te wijzen, en te betoonen hoe die bestanddeelen er hadden
moeten uitzien. En hierin stond zijne kritiek een heel eind ver boven die van ‘den
Nieuwen Gids’. Eigenlijk theoreticus was Vermeylen derhalve niet; het bracht meê,
dat hij de poëzie niet meer zou behandelen naar de recepten uit het boekje, het
leven naar de recepten eener vaststaande zedenleer, en de Vlaamsche beweging
naar de normen van eene romantiek, die meer dan eene halve eeuw oud was. Maar
hij was een modern mensch, geoefend in het beoordeelen van modern-Europeesche
verschijnselen, gedragen op de wetenschap van zijn tijd, rijk vooral aan de liefde,
die eene betere toekomst voorbereiden zou. Daaraan zou hij, in leven en kunst,
specifiek-Vlaamsche toestanden toetsen. Waar De Mont niet anders vermocht dan
gevestigde overleveringen zijn eigen frisch bloed in te spuiten, brak Vermeylen met
verjaarde overleveringen af om nieuwe aanknoopingspunten met ruimere horizonnen
te zoeken. Aldus schiep hij eene nieuwe overlevering: de eenige die in dit land nog
gelden kan.
(1923)
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III. Virginie Loveling (17-5-1836 - 1-12-23)
Met vrome berusting meer dan met verwondering, tevens met opwekking van eene
eerbiedige genegenheid, hebben de bekenden van Virginie Loveling haar afsterven
vernomen. Zij was zeer oud; zij verliet sedert lange maanden haar bed niet meer;
sedert jaren leefde zij in afzondering. Toch bleef haar geest werkzaam; zij had niet
opgehouden, zij die over enkele maanden acht-en-tachtig jaar zou worden, met de
rustige helderheid van haar hoofd te schrijven; en het is geen veertien dagen geleden
dat Professor Vercoullie in haar naam aan de Vlaamsche Academie, waar zij sedert
1919 deel van uitmaakte, het voorstel deed, sommige Vlaamsche woorden en
spreekwijzen, die aan het wegsterven zijn, op te teekenen. De Academie verzocht
haar toen, zelf eene lijst van die woorden op te maken: zij vertrouwde in de stevigheid
van een gestel, dat vooral geestelijk weêrgaloos was gebleken. Meer dan zestig
jaar lang bleef de schrijfster Virginie Loveling haar-zelf gelijk. De strengheid van
haar talent, dat nimmer den tijd toegaf, bleek den tijd machtig. Onze eerbied, wij
voelen het thans, berust evenzeer op bewondering voor zulke doelbewuste kracht
als op genegenheid voor een arbeid die rijk is geweest aan vruchten.
Die arbeid is het, dien wij in de eerste plaats willen gedenken, en de arbeid vooral
van de dichteres. Virginie Loveling heeft niet zoo heel veel gedichten geschreven,
en die gedichten zijn alle van een zeer bescheiden aard. Maar geen enkel ervan is
gestorven; sedert zestig jaar zijn al die gedichten in dit Vlaamsche land levend
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gebleven; er is geen Vlaming die ze niet kent: hij heeft ze op school geleerd, bijna
alle, en ze zijn hem sedert dien in het geheugen gebleven; wat beter is, ze zijn hem
lief gebleven als een zoet bezit; wat het beste is: de gedichten van Virginie Loveling,
net als die van hare zuster Rosalie, bleken de volle liefde van gansch een volk
waardig te zijn.
Er is sedert den tijd van hun verschijnen, heel wat veranderd in de Vlaamsche
literatuur. Er is ook heel wat veranderd in de beoordeeling van die literatuur, en zelfs
in de beoordeeling van de gedichten der juffrouwen Loveling. Wat zijn wij ver van
de uitspraak des heeren Max Rooses, die in haar ‘nachtegalen’ zag, zij het
‘Nevelsche nachtegalen’; hoe weinig kan het ons nog schelen, dat zij heeten
geïnspireerd te zijn geweest door de ‘Quickborn’ van Klaus Groth! Wat ons
interesseert, wij die ze uit ons geheugen niet kunnen bannen en er hun gaarne eene
vaste plaats in geven, het is dat de gevoelens, die ze in ons als kind hebben gewekt,
onveranderd zijn gebleven. Van al de verzen, die men ons in de eerste jeugd in het
hoofd heeft gepompt, zijn er geene die aldus hun eigen geest, hun eigen parfum
hebben bewaard. Wij hebben ze niet vergeten: wij weten - en dàt is het wonderlijke,
- dat wij er niets aan te beknibbelen hebben, dat wij ervan kunnen blijven genieten
zonder terughouding of achterdocht. Die versjes, die alleen door eenvoud uitblinken,
wij herhalen ze in ons geheugen, zij gaan traag en matelijk over onze lippen heen
zonder dat het noodig is ze in een boek na te gaan zoeken; en wij voelen dat er
niets aan te veranderen is; dat ze, in hunne gaafheid, aan onze kritiek
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ontsnappen. Ze staan, buiten den tijd, in ons als een deel van ons geestelijk bezit.
Omdat hun eenvoud nu eenmaal de waarheid-zelve is, de ongekunstelde maar tot
het uiterste zuivere weêrgave van een innig en diep-menschelijk gevoel. Die verzen
van de juffrouwen Loveling, die van lieverlede kinderversjes werden, voelen wij, na
meer dan een halve eeuw, aan als werkelijk verzenvoor-groote-menschen. Zij zijn
geen groote lyriek, maar ze zijn de uiting van een groote liefde; de epische opgave
ervan is klein maar diep aan innerlijke humaniteit; zij zijn bevat in de vormen van
den grootsten eenvoud, maar die de beteekenis en de waarde heeft van een
zeereigene, tevens zeer-waardeerbare distinctie, als het eenig-passende kleed van
een geestelijke gestalte die haar-zelf wèl bewust is.
Wij beminnen Virginie Loveling om hare gedichtjes, in haar tijd zoo nieuw, en die
wij thans nog steeds zoo spontaan, zoo rechtstreeks-aansprekend aanvoelen. Wij
houden minder van haar proza.
In de kortere en langere verhalen van Virginie Loveling is er iets dat ons,
Vlamingen, altijd lief zal blijven: het is wat de schrijfster bindt aan haar land. Ik geloof
niet dat er ooit één Vlaamsch schrijver is geweest die aan den ethischen band is
ontsnapt, die hem binnen de Vlaamsche gemeenschap houdt; er is geen schrijver
in dit land, die niet toegegeven heeft aan deze verknechting met een groote overgave.
De gehechtheid van Virginie Loveling aan haar geboorte-Vlaanderen ging echter
steeds onder contrôle van geestelijke, ik zei haast cerebrale eigenschappen: haar
humor dien zij zoo goed te verbergen wist, en haar haat voor sommige
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toestanden dien zij nimmer verbloemde. Nooit heeft zij Vlaanderen aanvaard zooals
het is. Zij wilde dat het beter werd, naar haar eigen opvattingen. Het heeft haar belet
zuiver-objectief te blijven; het heeft meêgebracht dat hare ironie nimmer joviaal werd
als bij haar neef Cyriel Buysse. Misschien legt het zelfs den aard van haar stijl uit.
Vermeylen heeft hem eens ‘stokkerig’ genoemd. Hij is inderdaad koel en dikwijls
stroef; hij is in de eerste plaats strak en streng. In enkele novellen laat deze schrijfster
zich gaan op den golfslag van een gevoel, dat mild is, maar zonder te groote
toegevendheid. Doorgaans echter blijkt ze, van uit een vooropgezette overtuiging
te willen ontleden. Heeft ze ooit willen overtuigen - en dat heeft ze ongetwijfeld,dan is het veel minder door warmte van haar betoog dan door bewuste zekerheid
van hare dissectie. Virginie Loveling heeft politieke en sociale doeleinden
nagestreefd; zij heeft het gedaan met de wapenen der romancière, niet zonder
partijdigheid natuurlijk, maar, buiten pathos, met al de kracht van haar analytischen
zin. De scherpte van dien zin heeft van haar een psychologische schrijfster gemaakt,
die de eenige in Vlaanderen ten zeerste waardeerbaar blijft. Hare eerlijkheid, die
unilateraal moest zijn, blijkt mannelijk in dezen zin, dat zij tegen de bevestiging der
realiteit kan. Het wekt in haar een conflict dat de koelheid van haar werk tot het
dramatische opvoert. - Dramatische koelheid: aldus kan misschien omschreven
hare liefde tot haar Vlaamsche volk, zij rechtert, maar ten gevolge van een strijd in
haar, die het blijkbaarste teeken harer liefde is. En juist omdat zij weêrstaat aan
Pallieterachtige onderdompeling; omdat
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zij de noodzakelijkheid van een louteringsproces met onwrikbare overtuiging en
klaar-kalme overtuiging voorstaat, verheffen wij haar boven een brooddronkenheid,
die noodlottig kon worden. Maar langs een anderen kant missen wij bij haar de
warme mededeelzaamheid van schrijvers, als Buysse en Teirlinck - toch ook geen
blinden, - als Streuvels en Timmermans. In haar proza heeft Mejuffrouw Virginie
Loveling opgehouden (ik zonder enkele verhalen uit) de dichteres te zijn die ons
blijvend ontroert. Ik verwijt haar niet, met graagte te polemiseeren. Ik neem echter
niet gaarne aan, dat haar geest haar gemoed onderdrukken komt, zooals uit vele
van hare romans al te duidelijk blijkt.
Al weet ik heel goed waar deze onderdrukking aan toe te schrijven is.
Virginie Loveling heeft gehoord, wij mogen wel zeggen: blijft behooren, tot een
geslacht van heerschers. Eene vermenging van Duitsch, later van
Fransch-Protestantsch met Vlaamsch bloed, heeft in een hoekje van
Oost-Vlaanderen, te Nevele namelijk, eene familie gesticht die, met bewustheid, in
dit land omwentelend optrad. Zoo goed als al de groote liberale namen van
Vlaanderen vinden in de laatste vijftig jaar een aanknoopingspunt in het gezin
Loveling-Fredericq. De gezusters Loveling - Rosalie en Virginie; - de gebroeders
Fredericq - Paul, Leo, Simon; - Julius Mac-Leod; de gebroeders Cyriel en Arthur
Buysse; zij maken eene eenheid uit waar de geestelijke dracht en kracht van
Vlaanderen heel wat aan te danken heeft. Zij bezat, die familie-eenheid, niet alleen
hare centrale waarde; zij was meer dan een moreele kern die aan
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zich-zelf genoeg heeft: zij straalde op hare eigene wijze prachtig uit, zoodat zij op
een gegeven oogenblik, en op zeer diverse manier: het staatkundige en geestelijke
leven van Oost-Vlaanderen voor een ruim deel overheerschte. - Die invloed is thans
zoo goed als geheel getaand: de geest ervan is met Virginie Loveling, zooniet
uitgestorven, dan toch ingekrompen tot een van die versteende en verwrongen
vruchten, waar geen kiemkracht meer van te verwachten is, althans voorloopig.
Maar dat zij, eene vrouw, er de draagster van geweest is, op een onbaatzuchtig,
maar toch zeer werkzaam gebied, stempelt haar tot meer dan een letterkundige
vrouw, of zelfs een letterkundig verschijnsel. Het is haar doelwit geweest, ik hoop:
in de eerste plaats, dichterlijke schoonheid voort te brengen. Die schoonheid heeft
ze echter aangewend ten behoeve van een maatschappelijk ideaal. Men kan het
afkeuren; men kan echter niet vergeten dat, in deze Nederlanden, heel wat schrijvers
haar in vorige eeuwen met eenzelfde doelwit zijn voorgegaan. Het maakt haar tot
een schakel in de geestelijke ontwikkeling van ons volk. En dat is een zeldzaam
voorrecht.
Al blijft Virginie Loveling voor ons toch in de eerste plaats, en onwrikbaar, en voor
alle tijden, boven partijen en zelfs boven idealen uit, de dichteres die mij, toen ik
nog klein kind was, wakker heeft gemaakt voor de poëzie.
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IV. August Snieders
Den 9en van deze Meimaand zal het honderd jaar geleden zijn, dat August Snieders
- plechtig in de Koninklijke Vlaamsche Academie, bij redevoeringen van de werkende
leden Gustaaf Segers en Dr Julius Persijn, ten aanhoore van een uitgelezen publiek,
herdacht, - geboren werd te Bladel in Noord-Brabant. Dat hij dus een
Noord-Nederlander is, zij het later tot Belg genaturaliseerd, is eene eerste reden
om Groot-Nederlandsch op dat eeuwfeest te wijzen.
Een tweede reden weze, dat August Snieders, thans in Holland vergeten naar ik
vermoed, in de jaren vijftig er genoeg befaamdheid genoot, om één zijner boeken
als feuilleton opgenomen te zien in de Nieuwe Rotterdamsche Courant; het verhaal
namelijk dat heet: ‘De Schoolmeester’.
Het is in de Koninklijke Vlaamsche Academie, die hem op 23 April 1925 als haar
oud-bestuurder huldigde, dat ik August Snieders voor het eerst zag, den dag, dat
Prins Albrecht, thans Koning Albert der Belgen, een plechtig bezoek bracht aan
deze instelling. Dat moet geweest zijn in de tweede helft van de jaren negentig. Als
piep-jong dichter van zeventien oud, was ik er uitgenoodigd, op te treden onder de
feest-commissarissen. Ik had opdracht, de mantels te bergen van de hooge gasten,
en dezen naar hunne zitplaats te leiden. Behalve den kroonprins en zijn gevolg,
kreeg ik aldus den bisschop van Gent en den gouverneur van Oost-Vlaanderen te
behandelen. Wat ik van dien dag als de hoogste eer blijf beschouwen is echter, dat
ik het voorrecht

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 4. Beschouwingen over literatuur en kunst

569
kreeg, op de soutane van Guido Gezelle dezer decoraties te spelden. Ook hem zag
ik dien dag voor het eerst. Het ontroerde mij diep, want ik was toen ten tijde onder
de weinigen, die, buiten West-Vlaanderen, den grooten dichter uit den grond van
hun hart liefhadden.
August Snieders, hij, gunde er mij een eersten blik op de drukke bezigheden van
den journalist, en zoo heb ik dien belangrijken dag van hem wel iets geleerd. Terwijl
de andere academieleden, in rok, witte das, en al hunne eereteekenen op de borst,
met ingetogen statigheid wandelden, bogen en oreerden, vertoonde hij eene
bekommerde vinnigheid, die mij wel treffen moest. Zijne medeleden genoten het
voorrecht, niets te moeten doen dan te luisteren naar de woorden van de
feestredenaars. Hij, de tot werken gedoemde, zat op zijn hoogen linkerknie nota's
te nemen onder het commandeurslint dat op zijne borst bengelde. Toen op de
woorden van den Kroonprins: ‘Zij wilden wat was recht en wonnen, wat zij wilden’,
de vergadering een einde nam, kon ieder aan Zijne Koninklijke Hoogheid zijn hof
gaan maken. Hem, Snieders, martelaar van den journalistieken plicht, zag ik naar
het achtersalon van het prinselijke academiegebouw loopen om er gauw zijn verslag
te gaan neerpennen voor het Antwerpsche ‘Handelsblad’, waar hij de hoofdredacteur
van was. Ik benijdde hem toen die bezigheid; ik kan hem thans niet meer benijden.
Bij dat loopen, dat eerder het springen was van een rheumatieklijder, vertoonde
hij eene zeer opmerkenswaardige gestalte: een kop, waar borstelig-grijzend
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hoofd- en baardhaar diep het horizontaal-doorkorven voorhoofd en de niet-te-raden
kin aanvraten, waartusschen-in een dik lorgnet scherp-priemende en als gebolgen
oogen onder glas bracht; een lang-doorbuigend lichaam met zeer beweeglijke
grijparmen; machinaal-gewrichte beenen, die bewogen als aan schichtige veren:
het was een ongewone figuur, hulsel van een ongewoon mensch.
Ik kende hem sedert mijn twaalfde jaar uit de dikke deelen van zijn verzamelde
werken, in groot octavo en ne varietur door Van Dieren, te Antwerpen, met gruwelijke
illustraties uitgegeven. Ik las toen ook in dien tijd Conscience; kort daarop zou
Domien Sleeckx in mijne handen komen. Welnu ik verklaar in alle argeloosheid en
zonder valsche schaamte, dat ik Snieders boven hen stelde. Groot gebracht in eene
nogal groote stad en onder de burgerij van die stad, voelde ik meer verwantschap
met Snieder's helden, voor zoover ze in Antwerpen evoluëerden, dan met de
stedelingen van Conscience en van Sleeckx; Conscience was mij in deze te vlak,
Sleeckx te peuterig. Bij Snieders was er meer emphase, althans meer stedelijke
zwier. Ik kan er niet aan doen, maar denk ik thans aan boeken als ‘De Nachtraven’,
dan denk ik tevens aan sommige boeken van Bourget, hoe absurd dat ook moge
schijnen.
Is dat trouwens wel zoo absurd? Terwijl Conscience's romantisme de psychologie
niet verder dan zieligheid of karikatuur laat gaan; terwijl Sleeckx' ontleding geheel
aan de oppervlakte blijft van een zeer rudimentair realisme, stelt Snieders sociale,
trouwens naïef-geworden problemen, waarop dan zijne personnages reageeren,
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- net als bij Bourget, niet zelden met eene zelfde grootsprakerige allure, vaak met
dezelfde gebaren van geslagen deemoed of opstandelijken trots. Alleen, Bourget
brengt nogal-grove redenen aan van physio-psychologischen aard, waarbij hij zich
weleens vergist. De noodwendigheid daarvan ziet August Snieders gelukkig nog
niet in, die eene halve eeuw vroeger schrijft.
Waarmede ik nog geenszins bedoel, den ouderen Vlaming en den tijdgenootelijken
Franschman op eenzelfden voet te stellen. Ik wensch hier alleen, en in het voorbij
gaan, een zekere gelijkenis aan te geven. Herlees ik thans Snieders - en ik verklaar,
dat het niet voor mijn plezier is, - dan zie ik er al de holte van in. Doch Snieders
heeft in zijn tijd een bijval genoten, die dezen van Conscience evenaarde. Men ziet
gemakkelijk in, dat het om andere redenen moet zijn geweest. En denkt men daarna
aan Paul Bourget, en aan wat aanleiding kan zijn geweest tot dezes groot succes,
dan vraagt men zich af, of de oorzaken daarvan bij beide auteurs, met allen afstand
natuurlijk in den tijd en naar de kultuur van schrijver als van publiek, niet gelijkwaardig
kunnen zijn geweest.
Sedert Snieders is ook de romanliteratuur er in Vlaanderen op vooruit gegaan,
al hebben wij in deze geen al te overdadige redenen tot fierheid. Het belet niet, dat
er grond bestaat om dezen pezigen zoon uit een geslacht van groote pachters,
brouwers en burgemeesters in eere te houden: hij heeft wellicht verder gezien dan
de meeste van zijne tijdgenoten.
(1925)
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V. Victor Dela Montagne
Negentien Augustus: het is heden tien jaar geleden, dat stierf te Sainte-Adresse, in
de vreeselijkste periode van den oorlog, Victor Dela Montagne. Eenzamer dan ooit,
met de reddeloosheid van wien het Bijbelsche ‘ik heb gekozen de uitgeworpene te
zijn’ een onontkomelijke lijfspreuk moest zijn, zonk hij weg, ver van zijne vrienden
die hij zoozeer behoefde, in de ballingschap, die hem meer dan wien ook moest
ontredderen. Deze prachtige natuur, dit weergaloos mensche-hart, deze
aldoor-trillende ziel bezweek in de plompste geestelijke miserie. Wij, we treurden.
Maar met een huivering stellen we vast, dat dit het natuurlijke, het zoo goed als
logische einde was van dezen dichter, die het leven voelde als eene straf, en op
wien het leven wraak nam. Met welken deemoed nochtans, of beter: met welke fiere
‘pudeur’ had deze gekwetste, die zoo zelden zijne wonden toonde, dat leven
gedragen!...
Vandaag, negentienden Augustus, tienden verjaardag van zijn aardsch
verscheiden, denk ik aan ons laatste samenzijn. Het was een maand ongeveer vóór
den oorlog. Ik was hem af gaan halen aan het ministerie van justitie, waar hij
bestuurder was, en tusschen haakjes, onder zijn gezag drie bekende literatoren
heeft gehad: Eugène Demolder, Prosper van Langendonck en Fernand V. Toussaint
van Boelaere, hetgeen de verantwoordelijkheid van hun dienstoverste niet zal
hebben verlicht. Het was in het stiller-geworden middaguur, wanneer de rust daalt
met de lagere, roodere zonnestralen. Wij liepen traag onder de boomen, die roerloos
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stonden van gebladert, langs de steenen borstwering van den Kruidtuin, die in zijne
diepte vol zoete en teedere bloemenglanzen te lichten lag, naar het station toe,
waar hij zijn trein zou nemen: hij woonde te Mechelen, hij, de zestigjarige, geheel
alleen met zijne stokoude, blinde moeder. Deed het de fijn-wevende zachtheid, de
mat-gulden melancholie van het uur? Was het de aarzelende behoefte aan
mededeelzaamheid, die de bedrukten en geslagenen soms voelen (zelf-ziek, ging
hij, te dien tijde, nog steeds gebukt onder het verlies van zijne zuster, die, jaren
lang, vanwege eene knagende krankheid zijne dagelijksche bekommernis, kort te
voren gestorven was?) Dela Montagne, die, aêmechtigzuchtend, heel de weg
stilzwijgend naast mij geloopen had, was vol schroom en als beschaamd beginnen
te klagen over zijne eenzaamheid. Wij waren gaan zitten aan het terras van een
café: vóór ons lag het groote, het drukke stationsplein, golvend en spetterend van
volk. Hij, met gedempte stem en vagen blik, sprak van de ijlte van zijn tegenwoordig
leven, hij die zich oud voelde worden, behoefte had aan zorg en steun (het woord
liefde dorst hij nooit uitspreken), en leed - het waren zijne woorden, die ik nooit
vergeten zou - aan ‘geestelijke armoede’...
Dat gesprek verontrustte mij eenigszins: nooit had ik mijn goeden vriend, met
wien ik sedert tien jaar haast dagelijks omging, aldus hooren spreken. Want, konden
houding en kleedij in de laatste jaren zijne moreele ontreddering niet verbergen,
waar ook zijn aangezicht de pijnlijk-duidelijke sporen van droeg: de fijne bonhomie
van den keurigen en beter dan gemoedelijken

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 4. Beschouwingen over literatuur en kunst

574
‘causeur’, die Dela Montagne met zijn Fransch bloed en zijne Fransche voornaamheid
was, en tevens zijn zelf-verzaken, dat zijn omgang in gezelschap tot een delikaat
genot maakte, zooals alleen uitverkoren-nobele en ridderlijke naturen dit vermogen
te schenken, - zij verborgen doorgaans, uit eene zorgvuldige oefening, die
oneindig-veel leed moest beteekenen, den nood van dit gemoed.
En nu zat daar Dela Montagne, en hij kloeg. Hij zat daar als een bedremmelde
bedelaar, en ik wist niet wat ik moest antwoorden... Ik zei: ‘Maar gij hebt toch uwe
boeken?’ (Hij bezat eene prachtige verzameling incunabelen en uitgaven der
zestiende en zeventiende eeuw: helaas, ik wist, dat hij ze één voor één aan het
verkoopen was). Hij haalde zijne moede schouders op. Met een zekere aarzeling
vervolgde ik: ‘Waarom gaat gij niet weêr verzen schrijven? Gij zoudt zien, dat...’ Ik ging niet verder: hij bezag mij lang en peilend, maar als smeekend tevens. - ‘Ja’,
zei hij, ‘ik weet wel... Het zou misschien... En ik weet dat ik nog wel... Maar, “en hij
zuchtte” ze zouden er om lachen; ze zouden het niet modern genoeg vinden... Ik
ben immers een oude...’ Met warmte antwoordde ik: ‘Is dit dan verouderd?’ en,
stiller, haast in zijn oor, zei ik het versje op:
‘Och! kon ik u vergeten,
mijn lief, mijn aangebeden;
maar ijdle wensch en ijdele hoop:
ik heb te veel geleden.
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Niet dat ik in uwe armen,
op uwen rooden monde,
geluk, teveel voor een menschenhart,
gezocht heb, - en gevonden;
Maar, dat ik om u geleden heb,
geweend in doodsangstbeven,
al wat een hart aan tranen heeft:
dat bindt me aan u voor 't leven’.

Dat is een liedje, dat Victor Dela Montagne einde der jaren zeventig gedicht heeft.
Hij hoorde het ditmaal uit mijn mond. Er kwamen tranen in zijne geel-bevlekte,
rood-beloopen oogen. Onder het tafeltje drukte hij mijne hand.
Kort daarop brak de oorlog uit; weldra volgde hij zijn minister in de ballingschap.
Ik heb hem niet meer teruggezien... Al blijft mij de troost te weten - wat ik na den
oorlog van een ooggetuige mocht vernemen, - dat hij op zijn sterfbed als één van
zijne laatste woorden mijn naam heeft uitgesproken.
En daar blijven ook zijne verzen, zekere van zijne verzen. Ik weet het wel, en de
kritisch-fijne Dela Montagne wist het evengoed als wie ook: het meerendeel van
zijne, nochtans weinig talrijke, gedichten dragen, met al hunne aristokratischen
eenvoud, te zeer den stempel van hun tijd om te blijven bestaan. Maar daar zijn
enkele verzen, die ons wel altijd dierbaar zullen zijn en voor de toekomst zonder
twijfel ongekrenkt-schoon en -heilig behouden. Het is omdat ze, met hunne diskrete,
maar niet te minder diepe volheid zoo doorleefd, zoo doorleden zijn: mensche-
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lijke deesem, die ze bewegen blijft en bestendigt; deel van eeuwigheid, die hunne
eeuwigheid verzekert. Hij moge, Victor Dela Montagne, onder de ‘Poètes Maudits’
zijn, waar Paul Verlaine, die hem zeker zou hebben bemind, hem misschien hadde
ondergebracht, tot grooten schrik dan van Dela Montagne, - dezen, die bukken
onder den ban der vereenzaming en ze niet steeds weten te dragen met den trots
en de tartende uitdaging van een Alfred de Vigny. Hij zou in hunne schare hebben
ontmoet de dichteres, waar hij wellicht het meest naar gelijkt, weze het met
mannelijke terughouding: de arme Marceline Desbordes-Valmore, deze niet der
kreten, deze der gedempte klacht. Want het is in die lijn, dat wij Victor Dela
Montagne's verwantschap hebben te zoeken: onder de door het leven
vóórbestemden; onder hen die, heel hun menschenbestaan langs, zeer goed hun
onafwijsbaar einde kennen; die al de phasen en episodes van hun leven als bij
eigen voorbedachtheid beschikt weten, en dat het niet zal gaan dan nu en dan met
een knip voor hun neus en een klap in hun gezicht, al was het maar om hen er aan
te herinneren, dat ze alleen in eenzaamheid hun veiligheid moeten zoeken, bij
gebrek dan aan geluk, hoe zeker zij ook wezen, dat die veiligheid nog geenszins
een synoniem is van rust des gemoeds.
Romantisme? Helaas, niet meer dan bittere realiteit, waar men niet anders dan
onder te bukken heeft... De schuchtere bescheidenheid van Victor Dela Montagne,
zijne nobele terughouding, die veel opoffering inhield, welke maar al te zeer bleken
uit zijn werk als uit zijn dagelijksch bestaan: zij konden niet verhelen wat deze
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dichter, die een groot dichter had kunnen zijn en een diep-innig dichter was, had
moeten doorbijten, of dat hij willig in deemoed gedragen had. Een uiterlijk verschijnen
dat hem niet gunstig was en waar hij meer dan waarschijnlijk heeft onder geleden;
levensomstandigheden, telkens afgebroken en doorgesneden als zij hem een greintje
geluk konden beloven; wie weet, welke teleurstellingen op het stuk der liefde; een
verlangen vol edele zelf-verloochening maar telkens verzocht en gesard: neen,
Victor Dela Montagne heeft er ons niet, dan in vijf-zes zeer sobere bladzijden, van
verteld, en soms met een luchtigheid, die geen ironie wilde worden. Maar dat hij,
naar hij zei, niets anders meer wenschte dan ‘gewoon vergeten te worden’, - het is
misschien wel, omdat hij-zelf heel wat vergeten wilde, dat de verlossing van het
Woord, van de uitgesprokenheid, bij zijn wil of bij zijn vrees niet gekend had...
Onder mijne hand heb ik hier liggen, mij door den schrijver geschonken, het
grijs-linnen boekje met verkleurd verguldsel en gouden snede, ouderwetsch-keurig
o

door J.F. Haeseker en C te Haarlem en De Seyn-Verhougstraete te Roeselare in
1883 uitgegeven, en waar Victor Dela Montagne, achter een etsje, een naïef
keepsake-bloemenkransje, van Edgar Farasijn, zijne gedichten in verzameld had.
(Veel later heeft Emmanuël de Bom, de prachtige vriend, die naar zijn beste
vermogen, jaren lang, Dela Montagne moreel geholpen heeft, van de Gedichten
eene nieuwe en aangevulde uitgave bezorgd en ingeleid bij de Maatschappij voor
Goede en Goedkoope Lectuur, te Amsterdam). Ik doorblader. En... ja, daar valt nu
wel heel wat van weg.
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Maar telkens moet ik toch de vaste fijnheid van den vorm, den gedegen-klaren
eenvoud der zegging bewonderen. Victor Dela Montagne, tijdgenoot van Albrecht
Rodenbach, van Pol de Mont, van Hélène Swarth, bezat noch de breedheid van
blik en gebaar, de wijdte in weten en willen van den eerste, noch de bruisende jeugd,
den overweldigenden levensdrang, die den tweede tot een literair conquistador
maakte, noch de smartelijke passie van ‘het zingende hart van Holland’. Maar in
zijne beste bladzijden: hoe innig en waarachtig, hoe nobel tevens in hunne
overfloerste oprechtheid, hoe zeer boven tijdelijkheid uitrijzend in hun
algemeen-humaan gevoel zijn deze verzen, die daardoor zooveel dichter bij ons
staan dan de meeste van Rodenbach, van ook De Mont, van zelfs Hélène Swarth!
Dààr was de vereering uit ontstaan, die wij gevoelden voor Victor Dela Montagne
als voor een ouderen broeder, die veel geleden heeft. Van de dichters uit de jaren
vijf en zeventig tot vijf en tachtig, staat hij, de eenzame, het dichtst bij de menschen,
die leven en lijden.
Daarom gedenken wij hem op dezen tienden verjaardag van zijn overlijden.
Daarom zullen wij hem nimmer vergeten.
(1925)
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1)

VI. Pol de Mont , (1857 - 15-4-27)
Pol de Mont is naar zijn wensch, buiten alle openbare hulde, zeventig jaar oud
geworden. Hij was er geen twintig, toen hij zijn eerste bundeltje verzen uitgaf, en
had nauwelijks dien leeftijd overschreden toen zijn omvangrijke bundel ‘Gedichten’
werd bekroond met den grooten Belgischen Staatsprijs. Wij kunnen zeggen, ter
gelegenheid van deze ongevierde verjaring maar als den hoogsten lof dien dichter
n

Pol de Mont op dezen 15 April toekomt, dat in 1927, door hem, de Vlaamsche
Poëzie het half-eeuwfeest van hare vernieuwing, zij het weêr zonder plechtigheid,
celebreeren kan en niet voor Pol de Mont alleen is dit een tijd der Gedachtenis.
Ik weet het wel: zijn eerste optreden had niet de beteekenis van eene spontane
omwenteling. Welke revolutie heeft zich trouwens ooit onvoorbereid voorgedaan?
En even-jongere tijdgenooten van hem, eene Hélène Swarth, een Prosper van
Langendonck - om in Vlaanderen te blijven, - lieten, haast van meet af, en met
grootere onafhankelijkheid, een klank hooren, die van nieuwheid verrassender was
dan de zijne. Ik zal hier niet de gestalte oproepen van Guido Gezelle: in dien tijd
reeds den ommuurden reus. Maar men kan zeggen, dat ook buiten deze en
West-Vlaanderen, waar hij toen reeds met schroomvalligen eerbied was omringd,
het geslacht, dat ongeveer om 1835 was geboren - Frans de Cort (in 1834), Rosalie
Loveling (in

1)

Men zie hierboven de stukjes over ‘Van Nu en Straks’ en August Vermeylen.
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1834), Jan van Droogenbroeck (in 1835), Virginie Loveling (in 1836) en ook wel
Julius Vuylsteke (1836) en zelfs Emmanuel Hiel (1834) - met meer of minder opzet,
en vaak met geluk, zijn rug had gekeerd naar de rhetoriek van Karel Lodewijk
Ledeganck. Men kan zelfs, zonder al te groote paradoxale boudheid, gaan beweren
dat ouderen, als de Jan van Beers, van ‘den Bestedeling’ en van ‘Begga’, en vooral
J.M. Dautzenberg het met nog dieper bewustheid deden, of althans met een verholen
zucht naar de verlossing, in wier vrije lucht vooral de gezusters Loveling zouden
ademen. Doch kan er vóór 1880 van eene werkelijke vernieuwing der Vlaamsche
Poëzie ooit sprake zijn, dan zouden wij aan Jan van Droogenbroeck de eer moeten
laten, met zijne ‘Makamen en Ghazelen’ meer dan tien jaar Pol de Mont vóór te zijn
geweest.
Brengen wij echter die eer op den Pol de Mont over van de bekroonde ‘Gedichten’,
dan hebben wij daar redenen voor, die niet kunnen gelden, althans niet in dezelfde
mate, voor boven-genoemde boodschappers der verandering.
Voor sommigen onder dezen lag de opfrissching vooral in de dichterlijke substantie.
Bij veel studentikoos, flamingantisch of maatschappelijk gebimbam klinkt soms heel
even, in Vuylsteke, de troebele oprechtheid door, die Heine in hem heeft wakker
gemaakt. Het cantate-gedreun van Hiel versmoort haast aanhoudend de fijnere
innigheid van een liedje, waar Prudens van Duyse-op-zijn-best hem het voorbeeld
van heeft gegeven. De evolutie van Jan van Beers zou hem, soms wel wat sukkelig,
van snotterige huilerigheid naar klein-burger-
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lijke stemmigheid voeren. Maar vooral de juffrouwen Loveling brachten de verrassing,
die overigens geene ontsteltenis zou baren, van een poëtischen inhoud, waar wij
ten onzent maar weinig voorbeelden van hadden kunnen aantoonen. Dat al deze
dichters echter niet dan eene bezadigde ontroering even aan het trillen konden
brengen - en wie, die ze thans leest, trilt nog in werkelijkheid? - ligt hoofdzakelijk
aan de armoede van hunne middelen, en het is de plechtige hexameter niet, die de
ondoorvoelde, opgedroogde, afgesleten taal van Jan van Beers (vaak dan nog een
virtuoos in deze, vergelijkt men hem bij de andere genoemden) wat frisch bloed
inspuiten zal.
Het is juist naar minder-afgedragen middelen dat de anderen hun toevlucht namen,
die, naar het schijnt, dieper de noodzakelijkheid der vernieuwing beseften. Onder
dezen ging Jan van Droogenbroeck het verst, en deed zich ook als de brutaalste
en naïefste voor, met eene opzettelijkheid echter, die zelfs op Pol de Mont, en het
meest nog op hem, indruk maakte. Alle dichterschap leek in Van Droogenbroeck
na zijne kinderversjes: ‘Dit zijn Zonnestralen’ verdord: hij gaf zich voortaan tot
levenstaak Rückert te vervlaamschen, met inbegrip van den inhoud, en waar hij
meende eigen inhoud te moeten luchten, dan bleek het, dat hij veel minder rijk was
dan de berooidste van zijne voortreders. Aan nieuws bracht hij dan ook alleen den
minst-natuurlijken vorm, den vorm die later De Mont dreigde te smachten. Met heel
wat fijneren aanleg en eene beminnelijke zintuigelijkheid, was voor Dautzenberg
poëzie toch weer anders niet dan eene aangename bezigheid des geestes,

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 4. Beschouwingen over literatuur en kunst

582
een aristocratisch spel, dat paste bij zijne overige, nogal voorname bezigheden.
Frans de Cort is, als vormkunstenaar, minder opdringerig, hoewel verzorgd tot in
het volksche; één enkele maal vertoont zijn vers die volle echtheid, die alleen innige
bezieling verleenen kan.
Maar het is de bedoeling van Pol de Mont geweest - noem het zijne
voorbestemming, - na eenerzijds deze betrekkelijke verruiming van hetgeen wij
gemakshalve gevoel zullen noemen, en anderdeels deze vaak dolzinnige, althans
ongemotiveerde aanwending van preciëuze, niet zelden geestdoodende vormen,
eene poëzie te hebben geschapen, die de blijde bevrediging schonk eener volle
gaafheid. Hij is in dien tijd de eerste geweest om te voorvoelen wat Prosper van
Langendonck, vijftien jaar later ongeveer, formuleeren zou met zulke volmaaktheid,
dat ik niet aarzel zijne woorden tot de mijne te maken: ‘De kunst groeit met het leven
waaruit gij kracht put, al ware 't dan ook terugwerkende kracht. Men stijgt niet naar
het schoone langs de ladder van regels en stelsels. Kunst is vorm van leven; eene
door levenssap gevoede plant, die reeds schoon kan zijn in haar eigenaardigen,
weelderigen, sierlijken of evenredigen wasdom en waarvan het volstrekt schoone
de bloem is; de bloem bestaat bijna nooit zonder den stam en nooit zonder den
wortel die in 't leven dringt’. - Ik weet niet, of Pol de Mont zich dit, nog vóór het jaar
tachtig, wel diep bewust was. Doch, hij toonde, van zijn eerste, maar eenigszins
persoonlijke werk af, het als een natuurlijk credo in zich te dragen: aan zijn jeugdigen
levensaandrang, die geen enkele gemoedsbevinding buitensloot. - ‘Van géén gevoel
kan ge-
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zegd worden dat het niet waar is,... van gééne beelding van gevoel, dat zij niet
menschelijk is’, zou Van Langendonck verder zeggen, - aan zijne geheele
menschelijkheid dus wist hij den vorm te geven, die er op de natuurlijkste wijze
mede gegroeid, mede vergroeid was zonder knutselig amateurisme als zonder
sentimenteele behaagziekte. Die Pol de Mont van twintig jaar oud, hij dorst voor
den dag komen met zijne gezonde zinnelijkheid van boerenjongen; hij smeet alle
ramen open, die hem den adem konden afsnijden; door die open vensters zong
zijne zinnelijkheid zoo natuurlijk als die van den Brabantschen leeuwerik die hij was,
niet altijd zeer kieskeurig, maar des te oprechter en te echter. Die ronde volledigheid,
die oppermachtig-normale uiting, waar alle getwist over inhoud en vorm bij wegviel,
als ijdel en kleinzielig: het was het waarachtig-nieuwe, dat de, misschien nog wat
wilde, misschien wat al te milde, De Mont bracht, vooral in zijn ‘Lentesotternijen’
van een paar jaar later. Velen waren er meê ingenomen; weinig dorsten het
volmondig en zonder aarzeling bekennen; allen, ook de best-gezonden, waren toch
wel eenigszins verbouwereerd.
Te wild en te mild: het is wel jammer, dat Pol de Mont het zelf schijnt gevoeld te
hebben. En jammer méér nog, dat hij niet begreep, te lichtvaardig te zijn. Hij
probeerde zich te betoomen: hij wist zich niet te verdiepen. En dan, zijn dichterlijke
drift was te groot dan dat hij, bij zucht naar verfijning, niet zou vervallen zijn in de
gewoonte, nog slechts literair, ik bedoel: louter in functie der literatuur te denken en
te voelen, en zelfs het futielste levensgebeuren tot literatuur te herleiden. Ook
daardoor
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bracht hij iets nieuws in onze Vlaamsche poëzie: hij werd onze eerste vak-dichter.
Het is natuurlijk een verenging; zulke gestadige omzetting in poëzie of beter: in
poëtischen vorm, zulk verlichten bij aanhoudendheid van het geringste object met
het dievenlantaarntje van den verskunstenaar: het moet uitloopen op artisticiteit, op
egocentrische eenzijdigheid, weldra zelfs op afzijdige verdorring. Pol de Mont hield
voor een tijd op, een geboren dichter te zijn om een dilettanterig decadent te wezen.
De priesters van de ‘oudere school’ wachtten blijkbaar op dat oogenblik, om zich
te wreken op de jongeren, die maar al te blijkbaar die school hadden gekeerd als
een Augias-stal. Max Rooses donderde zijn verbolgenheid uit. Hij had al te
klaarblijkelijk gelijk waar hij probeerde een dam op te werpen tegen den stortvloed
van nieuwe vormen, die men uitgekozen had meer om hun exotisme dan om hunne
adaequatie. De Vlaamsche poëzie - want Pol de Mont had grooten invloed verworven,
- stond te worden een fraai Chineesch werktafeltje, dat men echter niet openen
moest of het vertoonde een bonten en onontkluwbaren warboel van zijden en wollen
garen. Max Rooses bleef echter blind voor de taalverrijking, voor de taalzuivering
vooral, die de moeilijkheid der nieuwe vormen tot gevolg had. Hij toonde zich vooral
verontwaardigd, omdat, naar hij verzekerde, de jongeren voortaan uit de poëzie
‘gedachten, gevoel, verbeelding’ wilden bannen. Pol de Mont diende van antwoord
met een ‘pro domo’. Maar het was vooral Prosper van Langendonck die den
toon-aangevenden criticus terecht wees in zijn eerste
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uitvoerig artikel: ‘De Vlaamsche Parnassus’. Hij schreef, dat ‘het onbetwistbaar
(was), dat de poëzie van gevoel niet leeft, dat zij er veeleer van sterft... Zonder
gevoel bestaat geen poëzij; met gevoel alleen bestaat zij ook niet. Het gevoel moet
beheerscht worden door de kunst, die het aanwendt waar het pas geeft...’ Moeten
gedichten ontaarden tot zedepreeken, wijsgeerige of politieke betoogen,
geschiedkundige lessen? Maar daar hebben wij handboekjes voor die ons veel
beter zullen inlichten, meende Van Langendonck. En wat de verbeelding betreft:
‘(zij) alleen volstaat niet tot het scheppen van degelijke gewrochten; zij is slechts
een element, dat door de kunst moet benuttigd worden tot verwezenlijking van het
schoone’. Doch Max Rooses heeft ongelijk, zich ongerust te maken: ‘Nooit heeft
een der jongeren verbeelding, gevoel of gedachten uit de kunst willen sluiten; zij
voegen er zelfs de ontleding bij. Maar een eenvoudige boer kan al die hoedanigheden
in ruime mate bezitten: indien hem echter de kunstmiddelen ontbreken om ze in
een schoonen vorm te doen leven, dan zal hij toch maar altoos behooren tot de
schaar der zwijgende poëten’.
Aldus Prosper van Langendonck, met begrippen, die thans en sedert lang
gemeenplaatsen zijn, maar die in dien tijd voor Vlaanderen nieuw waren. Inmiddels
kon niet worden geloochend, dat Pol de Mont voor de Parnassiaansche fraaiïgheden,
die nergens wilder tierden dan in dit land, open en ontvankelijk stond als eens, met
al zijne argelooze oprechtheid, voor het volle, kunstbarende leven. Daaruit, als uit
zoovele andere bestanddeelen van zijne personaliteit, bleek zijn gebrek aan
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grondigheid. Geen schooner voorbeeld wellicht, dan Pol de Mont's aanhoudend
‘heilig vuur’, maar zeer zeker geen gevaarlijker, waar zulk vuur zich-zelf verteert.
Pol de Mont bewees de nood der zelf-beheersching. Het had bij een later geslacht
eene reactie tot gevolg, die hare uiting vond in het tijdschrift ‘Van Nu en Straks’.
Wie in de eerste jaargangen ervan, de opstellen leest, die Aug. Vermeylen er onder
eigen naam of onder pseudoniem in plaatste, zal leeren, tot welk zelfonderzoek, tot
welke zelf-contrôle de formeele uitspattingen van Pol de Mont en zijne zwakkere
navolgers voor een deel aanleiding gegeven hebben. Het positieve opstel van
Prosper van Langendonck over ‘de Herleving der Vlaamsche Poëzij’, dat men er
eveneens in aantreft, stelde weêr terecht het principe, waar helaas Pol de Mont van
afgeweken was. Terwijl de gedachtenspheer, waar de ‘Van Nu en Straksers’ in
leefden, eindelijk de Vlaamsche engheid brak voor dewelke De Mont nooit een
uitweg had gevonden...
Dit gelegenheidsstukje is geen toast geworden: wij schrijven over dingen van
vijftig jaar her; wij schrijven historie. Het neemt niets af van onze waardeering voor
den dichter, voor wiens zeer echte, zij het ontaarde, vernieuwingsdaad onze
dankbare bewondering groot blijft; zooals wij niet vergeten de krachtige,
onbaatzuchtige, geestdriftige, tegemoetkoming, die zoovele jonge dichters van hem
moeten ervaren, en die hem hunne altijddurende erkentelijkheid verzekert.
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Maurice Maeterlinck
Enkele dagen voor hij zestig jaar oud zou worden, werd Maurice Maeterlinck door
een Fransch vrederechter tot schadeloosstelling veroordeeld als sportsman; zijn
auto had een fietser omvergereden, trouwens met voorzichtigheid.
En nauwelijks een paar weken geleden las ik pasuitgegeven brieven van den
hartstochtelijken en goeden Octave Mirbeau waar hij het had over zijne ‘ontdekking’
van Maeterlinck, Maeterlinck-den-mysticus, waar, ook niet na het verschijnen van
‘Les Aveugles’, nog niemand aan wilde gelooven, behalve hij dan, Mirbeau, en de
groote constructieve ziener die een kwarteeuw literatuur zou voorbereiden: Stéphane
Mallarmé.
Homo duplex: beoefenaar van elke sport, graver tevens door elken schacht heen
des innerlijken levens.
Waarnaast ik kan zeggen, ter verklaring, en zonder eenige zucht tot verdediging
van een paradox: een Gentenaar.
- Toen ik (laat mij deze herinnering toe), veertien jaar oud, mij tot de beoefening
der literatuur geroepen achtte, was Maurice Maeterlinck er dertig. Hij genoot, in ons
beider geboortestad, een vreemde, ik zal maar zeggen, geniepige en verdachte
beroemdheid. Zijn
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eerste boeken - ‘Les Serres chaudes’, ‘La Princesse Maleine’, een paar andere nog,
- op een gering getal exemplaren gedrukt door Louis van Melle, den zwager van
George Minne, hadden te Parijs, dank zij Mirbeau, weldra een geweldigen opgang
gemaakt, hetgeen te Gent, vooral in de kringen waar Maeterlinck in thuis hoorde,
een achterdochtigen weêrklank had gevonden. Jongere kunstenaars echter had
het tot een geestdrift opgewekt, en tot eene wakkere werkzaamheid, die - natuurlijk!
- uiting vonden in een tijdschrift: ‘Le Réveil’. Tevens liepen over Maeterlinck
anecdoten, die hem voorstelden als een joligen held die den brui gaf om bekrompen
zeden. Het was voldoende om hem, voor mijne makkers en mij, het voorwerp te
maken van eene bijna-ziekelijke nieuwsgierigheid. De kleuters die wij waren gingen
biertjes drinken in de café's waar hij weleens kwam. Wij zochten het gezelschap op
van anderen die hem hadden genaderd. Eene gansche week praatten wij over hem,
toen het toeval had gewild dat wij hem in een concert van het conservatorium hadden
ontmoet. Als wij hem over straat zagen loopen, volgden wij hem onwillekeurig: hij
was onze magneet. En wij maakten ons boos als dit of geen Vlaamsch blad hem
zonder eerbied dorst bejegenen.
Natuurlijk lazen wij in de eerste plaats zijne dunne boekjes, met door hoofd en
handen de wriemeling der koorts die bij de eerste jeugd de schoonheid geeft. Wij
die, veel te vroeg, alles hadden gelezen; wij de literair-overvoeden die innerlijk
gloeiden van deze onverduwde plethora en weldra tot alles in staat zouden zijn om
een tevol aan geestelijk leven gewelddadig uit te storten:
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hoe zouden wij in de eerste plaats van deze kunst niet hebben genoten met een
honger die razernij geleek? - Wij waren, als Maeterlinck, Gentenaars: niemand kon,
als wij, Maeterlinck begrijpen.
Want wat was zij anders, aanvankelijk, die kunst, dan weêrspiegeling der eigen
stad; dan weêrgave, als het ware door eigen innig gemoed, van het Gentsche
stadsbeeld?
Men vergisse zich niet - zooals men noodzakelijk te Parijs moest doen, hetgeen
wij heel goed gevoelden, - het debuut van Maeterlinck, in de stoute verzen van ‘Les
Serres chaudes’ waar George Minne ééne zijner eerste teekeningen voor maakte,
die men vooral voor geene illustratie moet houden: zij staat er heelemaal buiten en
gaat van gansch anderen geest uit, - het debuut van Maeterlinck was
scherp-impressionistisch, met de formaties die de vinnigheid van het ontvangen
beeld moesten verduidelijken. Elk gedicht wisten wij in een hoekje der stad te
situëeren. Ziehier het ziekenhuis en zijne walmen en zijne stoffige stilte. Ziehier het
gesticht-voor-blinden: zij wandelden aarzelend aan hun gestrekten stok door een
onzalig-dooden tuin. Ziehier de grachten en hunne onroerende wateren waar, aan
't einde hunner gestrekte rechtheid, de roode bal der ondergaande zon geen
weêrspiegeling vindt dan in de dikke lagen vettig vuil vol vurig-peerlemoerende
bellen. Ziehier de sloppen waar de miserie valt uit de hooge, roetige gevels bij
gedrens van zieke kinderen en het gekijf der afgesloofde moeders. Ziehier het
deftige heerenhuis zelf waar Maeterlinck is opgegroeid, waar hij thuis komt na
reusachtige grappen en geheimzinnige
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tochten, en - waar hij, in zijn geloken kamer, toen reeds, bijen kweekte en
hartstochtelijk-minutiëus hun leven bestudeerde (het lag in de schaduw der hooge
olmen van een al te rustig boulevard). - Zelfs waar wij, in die ‘Serres chaudes’,
naklank van Verlaine en Laforgue, eene ziel ontdekten die de uiterlijke beelden
versmaadde om hare pijnlijke naaktheid en de misère van hare wonden te vertoonen:
zelfs dààr vonden wij Gent in terug, want ons-zelf. De Gentsche gedruktheid, loom
als nergens elders; de bittere ontmoediging die ze wekt; het lamme gebaar dat ze
te weren bedoelt (lag ze niet over de doeken van Albert Baertsoen? zou ze later
niet om hare onmacht spotten in de eerste etsen van Jules de Bruycker?); zij was
onafwijsbaar in deze stemmingsverzen, stemming die niet gaat buiten atmospheer.
Stemming en atmospheer: zij waren het kenmerk der eerste drama's: ‘La Princesse
Maleine’, ‘Les sept Princesses’, ‘Les Aveugles’, ‘La Mort de Tintagiles’, het
wonderbare ‘Intérieur’, en tot bij ‘Pelléas et Mélisande’ (en er zijn titels die mij voor
het oogenblik ontgaan). Stemming die lengerhand boven een vast decor uitgroeien
zou, decor dat voor ingewijden echter na te speuren was, zij het nog slechts bij
benadering; dat op te bouwen was - hoe ook veralgemeend - uit de
impressionistische bestanddeelen, die blijken uit een haperend deeltje dialoog; uit
deze of gene, rechtstreeks uit het Gentsch vertaalde repliek (‘Je dois aller dire
quelque chose à quelqu'un’, zegt de kleine Yniold); uit eene wijze spreuk die is als
het bezinksel van de bijzondere ervaring eens levens, dat verloopt in een bepaald
kader. En er waren de voorvallen-zelf, er was
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de handeling en hare angstvallige verwikkelingen. Parijs sprak van hoogere
symboliek. Doch wij, wij meenden beters te weten; wij ontdekten ze in geheime
levens om ons heen; wij hadden ze heel goed kunnen verplaatsen in dit of geen
burgershuis, in deze afgelegen buitenwijk, in geen melaatsch buitenhuis aan de
stadspoorten, in een stulp - ik denk aan ‘Intérieur’, - die wij bij hevige hartkloppingen
een bangen avond hadden ontdekt op het dichte platteland, alléén in de omheining
van zijn boomgaard op den eindeloozen kouter van een Leie-dorp.
Ditmaal konden wij ons natuurlijk vergissen. Maar de mogelijkheid was ons een
stelligheid. En in elk geval: buiten Vlaanderen, het Vlaanderen dat Gent onmiddellijk
omringt, konden wij ons deze zoogenaamd-afgetrokken symbolen niet denken. En
thans nog heb ik de overtuiging dat onze intuïtie ons niet bedroog.
Atmospheer en stemming, ook waar zij ook niet meer eng-Gentsch zouden zijn,
blijven tot dit zijn zestigste jaar het werk van Maurice Maeterlinck beheerschen. Ik
1)
heb het hier bij herhaling gezeid : de Gentsche luchtdruk zoogoed als de
burgerlijk-Gentsche levenswijze, zij werken sloopend op het gemoedsleven van den
kunstenaar. Verloomend gif, verdicht als het ware uit de zwarte fabriekssmoken, uit
de walmende en logge wateren der tallooze grachten, is die lucht, is die ethiek
beangstigend en verdoovend. Weldra beletten zij, dat elke vleugel er uitslaan zal:
de hooge muren breken het uitvliegen. Doch Maeterlinck, toonbeeld van evenwicht
en die nooit een gevangene worden kon, kende al heel vroeg de

1)

Ziet in dezen bundel: ‘Charles van Lerberghe’.
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middelen der bevrijding, zoo in sport - ook zedelijk - als in geestelijke verlossing.
Die geestelijke verlossing, hij zou ze echter noch in eigenlijke ascesis, noch in
wetenschappelijke abstractie vinden. Intuïtief zocht hij ze bij den Vlaamschen
mysticus, die het ‘gezondst’ wist te blijven en het dichtst bij de menschen en de
natuur, tevens de meest-atmospherische en de stemmingsvolste: bij Ruusbroec.
Die naam zegt wat ik, in het mystieke leven, met atmospherisch en stemmingsvol
bedoel: een verklaren bij beelden die, zonder hartstochtelijk fel te zijn, behooren tot
het innigst-menschelijke. Het gebied van Ruusbroec is, vooral voor niet-mystici, die
het natuurlijk veel beter weten, een beminnelijke tuin, al ligt hij op de hoogten. De
lucht is er zuiver, maar ijl noch guur. Gij kunt er wandelen zonder duizel, zij het ook
met het gevoel der bereikte zuiverheid. En Maeterlinck, die voor het hartstochtelijke
in zich andere uitwegen had, las Ruusbroec, en vond er de vrijheid van den geest
zonder iets humaans hoeven op te geven. Hij beleed er vreugden van maagdelijke
kuischheid, die hij nergens elders vinden zou, en het waren geene klippen die er
hem heenleiden, maar schoone en geleidelijke wegen. Het is de tijd van ‘Aglavaine
et Sélysette’, volgens mij het hoogtepunt van zijn dramatisch werk, en het teeken
der verlossing uit een plaatselijk impressionisme. Het is de tijd tevens van ‘Le Trésor
des Humbles’, waar men, veel meer dan philosophie, diezelfde bevrijding heeft te
zoeken. En beide boeken, zijn zij niet boeken van atmospheer en stemming, veel
minder grof dan alle vroegere, gelouterd van alle aardschheid, maar van
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aardschheid de doorzichtigste sublimatie, - de dunne krystaldraad die men wint uit
de dikke brij van ziedend zand en soda, die glas worden?
Verder is Maurice Maeterlinck nooit gegaan. Het is niet moeilijk geweest, hem
als wijsgeer af te wijzen, en August Vermeylen had het niet lastig hem als dusdanig
met zichzelf in tegenspraak te bevinden. Ik weet niet wat Maeterlinck, zoo met zijne
‘essay's’ als met zijne verdere drama's, heeft bedoeld. Ik weet alleen dat zij leven
in een kring van gezuiverde lucht, zooals een andere Gentenaar die heeft bereikt,
na eveneens de beheksing zijner geboortestad te hebben ondergaan: na ‘Les
Flaireurs’ gaf Charles van Lerberghe ons zijne goddelijke ‘Chanson d'Eve’. Terwijl
hij zijn lichamelijk leven botvierde en tevens tuchtigde in sport, vond Maurice
Maeterlinck de vrijheid der ziel in bepeinzingen, die eerder zijn zon-doorglansde,
maar met bewustheid vastgehouden droomerijen, dan de strakke lijnen van een
systeem. Men noemde hem een optimistisch philosoof: ik verkies van de benaming
vooral het bijvoeglijk naamwoord over te houden. Het beteekent in hoofdzaak vrede.
En vrede heeft men nooit bij redeneering bereikt.
Zijne latere drama's - en zij moeten, heet het, illustraties zijn voor zijn wijsgeerig
stelsel, - doen inderdaad aan als gemaakt, als ontstaan uit opzet. Maar zij glanzen
niet te min door deze echtheid: hun stijl.
Want de evolutie van den stijl is bij Maeterlinck het merkwaardigste verschijnsel
in zijne literaire loopbaan, en, naar ik meen, het overtuigendste teeken dat ik mij
omtrent hem niet vergis. Waar Buffon zegt dat ‘le
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style est de l'homme même’ (en hij heeft het nooit anders uitgedrukt), dan hoeft dat
niet opgevat als dat de stijl is een teeken van ons temperament: ermede wordt
bedoeld dat hij de tijdelijke vorm is dien een denkbeeld in ons aanneemt, zoodat
een zelfde denkbeeld naar de omstandigheden bij eenzelfden schrijver een anderen
vorm aannemen kan, al naar de innerlijke beweging van het oogenblik: peraequatie
dus die in de termen verschilt naar de bestanddeelen ervan verschillen. De stijl van
een schrijver wijzigt zich dan ook naarmate de innerlijkheid van den schrijver, zijne
imaginatie, zich wijzigen gaat.
In den stijl nu van Maeterlinck vindt men gansch zijne geestelijke evolutie terug.
Te Gent was hij bedrukt tot benauwing toe, en gespannen tot den uitersten angst.
Hij leefde van zijne zenuwen, die leefden van zijne zintuigen. Zijn stijl, als zijne visie
was dan ook hypertrophisch-impressionistisch. Men noemde hem kinderachtig; hij
was inderdaad kinderlijk, omdat Maeterlinck, zij het met het bewustzijn van een
kunstenaar, op zijne indrukken reageerde met de vlugheid van een kind. Doch waar
de geestelijke assumptie begint, en het uitzicht op breedere horizonnen (waar
geregelde beoefening van sport zeker toe helpen zou), wordt ook de stijl breeder.
Zonder de uitdrukking van zelfs de geringste schakeering, van het meest-individueele
gevoelsmoment op te geven, opent de stijl, in zijne weidschheid en de deining van
zijne periodes, vergezichten die men niet had vermoed. Meer en meer gaat hij zich
trouwens van bijzonderheden losmaken, naarmate de einder vlakker wordt en bevrijd
van teeke-
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nende bijkomstigheden. Niets gaat verloren van wat noodig is: niets wordt bijgevoegd
dat nog alleen pittoresk zou wezen. Het voorplan wint erbij aan kracht en beteekenis:
het geeft fijnheid aan wat lager ligt in de delling. En moge het waar zijn dat de kunst
van Maeterlinck er door rijker wordt aan klassieke artisticiteit, het is vooral waar dat
hij er door bewijst eene ruimere menschelijkheid, eene hoogere bevrijding, een
vasteren grond onder zijne voeten want een grooteren vrede in zijn blik.
Maeterlinck mocht nu zestig jaar oud worden. En de jong-krachtige die hij bleef
is tevens de verloste van alle onrust. Het weze waar dat hij dwaalt in wat hij voor
waarheid houdt, en men noemt het egoïsme tot het cynieke toe, dat hij met deze
zijne waarheid vrede neemt. Doch daarop hebben wij niet in te gaan, wij die in hem
liever eenvoudig een mensch zien, dan een wijsgeer, wij die hem huldigen als een
Gentenaar die zijn doel heeft bereikt, zonder het te willen verloochenen.
(1921)
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Georges Rodenbach
Nog enkele dagen en het zal vijf en twintig jaar geleden zijn, dat de kersteklokken
hebben geluid over het sterfbed van wie ze had bemind, van wie aan de klokken
van zijn land menige bladzijde, en zelfs gansch een roman - ‘Le Carillonneur’ gewijd had: op 25 December 1898 stierf te Parijs, Georges Rodenbach, nauwelijks
drie-en-veertig jaar oud, in den glans van een niet zeer normalen roem, omhuld van
het gemakkelijke symbolisme van die luidende klokken.
Denkt men nog heel dikwijls aan hem? Hij is geboren in het jaar 1855: het jaar
van Emile Verhaeren, enkele maanden slechts vóór zijn neef Albrecht. Men plaatste
de drie namen naast elkander: Emile Verhaeren, Albrecht Rodenbach, Georges
Rodenbach. Na een kwarteeuw is het geen heilig-schennis meer, een echt dichter
en een levenswekker uit... een letterkundige te onderscheiden. Vruchtbaar onderwerp
voor een Kerstmismeditatie, die de vaststelling medebrengen moet: Georges
Rodenbach is in België de eerste geweest, om tegenover het Leven eene zuiver
literaire houding aan te nemen. Hetgeen men nu niet noodzakelijk onderschatten
moet.
Geboren te Doornik, de Waalsche stad, die meer dan
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welk andere een Franschen stempel draagt, verhuist hij al vroeg met zijn ouders
naar Gent, waar hij met Verhaeren op de schoolbanken zit. De eerste bewuste
indrukken zijn dan ook Vlaamsch, met het correctief van eene opleiding door de
Jezuïeten, eene opleiding die in hoofdzaak Latijnsch is. Hetzelfde Sint
Barbara-College zal, zooals men hierboven kon lezen, vier of vijf jaar na hem, als
leerlingen een Charles van Lerberghe, een Maurice Maeterlinck, een Grégoire le
Roy krijgen: het zal hun een stevig-klassiek onderricht verzekeren dat, in de hooge
klassen, om Bossuet wentelt en de geniale inzichten van dezen wonderbaren denker;
het geeft hun tevens, bij contrast, een soort heimwee naar de Vlaamsche
oorspronkelijkheid, waar geen van hen aan ontsnapt, en waar Georges Rodenbach,
de geboren Waal, een vorm aan geven zal die wat mindernatuurlijk zal zijn dan die
van zijne makkers.
Rodenbach studeert te Gent in de rechten. Eén en twintig oud, is hij advocaat.
Hij heeft onmiddellijk erkend talent, maar vooral - wat weer minder-Vlaamsch is een groote zucht naar uiterlijk verschijnen. Hij pleit met sukses, maar maakt opgang
vooral door zijne dassen. Men noemt hem te Gent, zooals reeds gezeid: ‘l'avocat
cravate’. Zekeren dag, toen de omvang van zijn halssieraad had opgehouden de
nieuwsgierigheid te wekken van de Gentsche gulheid, verving hij den viervoudigen
strik die zijn boord omwoelde door een dun zwart touwtje. Het was een vernieuwing
van zijn bijval. Voor Georges Rodenbach was het als de verzekering van zijn
niet-gemiste literaire roeping. De kleederdracht, die hij had aangenomen, en
afgekeken
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op die van Alfred de Musset, was achter op die van de toenmalige Parijsche dandies.
Reeds in 1861 had Jules Barbey d'Aurevilly een boek gewijd aan ‘Georges Brummel
et le dandysme’: zijn eigen dandysme was echter dat gebleven van een Comte
d'Orsay, en zijn volgelingen uit de jaren tachtig verloochenden hem eigenlijk, door
meer bij de Engelsche, liefst sobere traditie aan te sluiten. Men weet dat onder die
afwijkende volgelingen in de eerste plaats Paul Bourget behoorde. Rodenbach, hij,
behoorde tot de Fransche traditie, maar op zijn Belgisch. Het wil zeggen dat hij
overdreef, en als een charge werd van d'Aurevilly. Het trok de aandacht op de
bundels verzen die hij, na een onbeduidend début, uitgaf onder den zeer
kenschetsenden titel van ‘La Mer élégante’ en ‘l'Hiver mondain’. Aldus zou literatuur
bij Georges Rodenbach nooit goed te scheiden zijn van een verzorgde, meestal
preciëuze uiterlijkheid.
Eene persoonlijke eigenschap, die bij hem een literair motief zou worden, maakte
deze houding bijna natuurlijk. Georges Rodenbach had ongewoon haar: vlas-bleek
en uiterst gekroesd, - haar als van een zéér blonden neger. Dat haar is de
bezorgdheid van heel zijn leven geweest: hij behoedde het tegen alle mogelijke
ongevallen onder een mutsje dat, naar men mij vertelde, in de intimiteit een kanten
damesmutsje was. De aanhoudende idee nu aan dit zijn haar, was bij hem als eene
literaire beheksing geworden. Een zijner beste en meest bekende gedichten, dat
‘le Coffret’ heet, is een haar-geschiedenis; zijn beroemdste boek ‘Bruges la Morte’,
is voor een goed deel een haar-geschiedenis; het eenige dramatische
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werk dat hij geschreven heeft, ‘Le Voile’, is niet anders dan een haar-geschiedenis.
Het moge den lezer aantoonen dat ik geenszins op paradoxen uit was, toen ik zei
dat de bezorgdheid om het eigen uiterlijk bij Georges Rodenbach een bestanddeel
van zijn literaire personaliteit moet heeten.
Dat uiterlijke was niet natuurlijk: het onderging op zijne beurt den invloed van
literaire voorkeur. Eén enkel maal toont de dichter Georges Rodenbach zich in volle
oprechtheid van zijn ziel: in het boek van het dertigste jaar, het eerste, meen ik, dat
hij schreef te Parijs, waar hij ineens vóór de niet gemakkelijke werkelijkheid van het
leven stond, en dat heet: ‘La Jeunesse blanche’: het doet denken aan den eersten
bundel van François Coppée: ‘Le Reliquaire’. Als ik zeg, dat wat eraan vooraf gaat
en wat er onmiddellijk op volgt, eerder denken doet aan een Banville die vervalscht
zou zijn door een Catulle Mendès, zal men begrijpen wat mijne vergelijking met den
vroege Coppée aan waardeering inhoudt. Slechts bij uitzondering dus in volle
overgave oprecht: voor het overige vervalschend sentimenteel, - vervalschend zoo
de psychische inhoud van het boek, als het décor waarin het speelt. Vervalsching
waar trouwens eene groote bekoring van uitgaat, als van de koketterie eener vrouw,
die zich bewust is de jaren van de naïefheid achter den rug te hebben.
Zoo'n koket-valsch, maar verfijnd-sentimenteel boek is het eerste, groote, afdoende
sukses geweest van Georges Rodenbach: ‘Bruges la Morte’. Het heeft de woede
verwekt van de meeste Bruggelingen: niemand kon beter dan zij het factice
onderscheiden der atmo-
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spheer waar de auteur de stad in dompelt als in het lauwe water van een aquarium.
Het belet niet dat de roman tot den roem van Brugge heeft medegeholpen, aan vele
vreemdelingen de stad heeft ontdekt als een beêvaartoord voor zoetelijke
gevoelerigheid, en... de Brugsche architecten heeft aangezet, met nauwgezette
beminnelijkheid te blijven archaïseeren, ten behoeve vooral van bedoelde
beêvaartgangers.
‘Bruges la Morte’ verscheen in den aanvang der jaren negentig, den tijd dat het
symbolisme met beslistheid naar voren zou treden. Het hoeft niet te verwonderen
dat Rodenbach, zonder den invloed der Goncourt's te verzaken - eigenlijk dankte
hij er het beste aan dat hij bezat, niet alleen in zake talent, maar ook in zake faam,
- met de symbolisten aanknoopingspunten zoeken, vriendschapsbanden leggen
zou. Het cerebrale, abstracte, vooral preciëus-uitzonderlijke van vele symbolistische
jongeren vond in hem een prachtig-voorbereiden grond. Eigenlijk kon hij, die geen
scheppend genie was, nooit de grootheid, de algemeenheid van het poëtische
symbool bevatten; doch hij voelde de mysteriëuze verlokking ervan; hij-zelf hulde
zijn sentimentaliteit te graag in mysterie, dan dat hij, trouwens niet zonder
overdrijving, zich van de nieuwere school afzijdig zou hebben gehouden. Reeds
had hij nog vóór ‘Bruges la Morte’, en een vijftal jaren na de ‘Jeunesse blanche’,
een bundel geschreven die vol beteekenis ‘Le Règne du Silence’ heet. Weldra
zouden de boeken heeten ‘le Voyage dans les Yeux’ en zelfs - bewonder den goeden
smaak van zulken titel! - ‘l'Aquarium mental’. Intusschen hield de schrijver contact
met het
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meer-gewone publiek bij middel van onschuldige romans als ‘Le Carillonneur’, die
heel wat frisscher blijven aandoen dan de zwoele pommadegeuren die uit de latere
gedichtenbundels opwalmen.
Aldus en daarom blijft Georges Rodenbach een achtenswaardig, in sommige
deelen nog zeer leesbaar schrijver. Men dient hem echter naar een andere maat
te waardeeren, dan onder zijn leven en ook in den laatsten tijd nog gedaan werd.
Zijn dichterschap is zelden echt; zijn gevoel wordt door afwijkende neigingen van
decadenten aard vervalscht. Maar vooral is hij de oer-Vlaming niet, noch zelfs de
‘zanger van Brugge’, waar hij voor doorging. Hier bedriegt eene uiterlijkheid, die
met de werkelijkheid minder te maken heeft dan met een zeer verzorgden opzet, al
heeft zij haar oorsprong in een aanleg tot verfijning, die misschien het natuurlijke
eigendom is van een zeer-bekwaam letterkundige.
(1923)
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Dood van Iwan Gilkin
Wij vernemen dat hij, zes en zestig jaar oud, plots gestorven is: wij voelen geen
groot leed, noch de leêgte die hij bij zijn verdwijnen had kunnen scheppen; wij voelen
veel meer wrevelige melancholie om dat stuk eigen verleden dat afdoend wegvalt.
Wij zullen hem niet meer zien zooals, drie jaar geleden, iederen dag bij het
leêgloopen der ministeries, tegen het middaagsche ontbijtuur of om half-vijf: de niet
zeer groote, eerder bonkige dan struische heer in de blauwe, flodderige pandjes,
die vlug en geabsorbeerd liep op het hoeksdoorbuigend, mechanisch-houten
rechterbeen, maar met, onder den deukhoed en achter het eenigszins scheeve
lorgnet, het imponeerende gelaat dat, in het zwarte en stroeve, even aan Gustave
Flaubert deed denken: omwalde oogen met zware schalen; aristocratenneus, die
echter wat vleezig was, boven de dikke Palikarensnor; de mondhoeken misprijzend;
de kin zwaar als van een Caesar boven den buidel die weg zonk in het geëvaseerde
boordje. Herkende hij u, dan drukte zijn schrale, waskleurige hand heel zacht de
uwe; hij bezag u bijziend-schuchter en wist teeder te glimlachen; hij sprak aarzelend
en zeer beleefd, en leek nooit heel veel te zeggen te hebben. Hij groette na enkele
woorden
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hoofdsch, en ontdekte den zwartgebleven overvloed van zijne golflokken. Haastig
en geheimzinnig verdween hij in een tram: het deed aan of hij alleen de bestemming
kende... Imponeerend door het aangezicht en het figuur dat nog meer in het oog
viel door zijn lichaamsgebrek, was er anders iets schichtigs, onzekers, onpersoonlijks
aan hem: geen dichter die meer dan hij bij uiterlijk verschijnen het innerlijke wezen
verraden zou, en geen die den dilettant-psycholoog meer voldoening schonk.
Deze dichter uit een heroïschen tijd, en die van dien tijd het
eenigszins-geblaseerd-heroïsche masker bleef dragen, was geene groote
personaliteit. Medestichter van de gloriëuze ‘Jeune Belgique’, miste hij de fijne
schalkschheid van een Max Waller, den bijtenden humor vol pit en geestigheid van
een Albert Giraud, die zijne eerste makkers waren. Naderhand zou hij het in milden
hartstocht bij een Georges Eeckhoud, in breed lyrisme bij een Emile Verhaeren, in
grondig doorvoelen en beseffen bij de Gentenaars Maurice Maeterlinck en Charles
van Lerberghe afleggen. In de strijdvaardige bent was hij de meest-omzichtige, al
was ook zijn vernieuwingsdrift groot; met zijn vriend Valère Gille, om te zwijgen van
den ouderen, reeds uitgeweken Georges Rodenbach, was hij onder de strijdgenooten
meer de literator dan de dyonisische of mystische dichter: Iwan Gilkin - en hier kom
ik wat verder op terug, - is vooral merkwaardig-goed als hij, bewust of onbewust,
een navolger, of althans een epigoon is; tracht hij zijne personaliteit te ontbolsteren
en zich-zelf uit te spreken, dan blijkt zijn kultuur ruim en verfijnd te zijn; zijn eigenlijke
in-
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houd echter, hoe hij zich ook opzweepe, gering en zonder ingenium.
Zijn eerste groot geluk is geweest, te behooren tot de generatie die in de eerste
der jaren tachtig te Leuven studeerde en, allen begaafd met onbetwistbaar talent,
allen behekst met de omwentelingsdrift der jeugd, er de laat-romantiek ontdekten
die, als uit den booze, in de middelbare katholieke scholen, waar zij hunne
humanistische opleiding hadden genoten, zorgvuldig buiten hun bereik werd
gehouden. Deze jonge opstandelingen, of zij kwamen uit Gent, uit Brussel, uit andere
gouwen van Vlaanderen of Brabant (onder hen was zoogoed als geen enkele Waal),
verloren er vaak hun geloof bij naast den ijver voor practische studie. Zijn de
revolutionairen der jaren tachtig meest allen doctor in de rechten, geen enkele die
ooit advocaat werd, - al hebben velen zich ook tot de politieke reactie bekeerd tegen
te verregaande sociale idealen. Giraud is, niet zonder ironie, de bekende
doctrinair-liberale journalist geworden. Gilkin werd, met zijn scepticisme, een katholiek
polemist die zich verkneuterde in trouwens intelligente engheid. Aldus maakten zij
een verleden kapot waar wij, jongeren, nog steeds met grooten eerbied naar opkijken.
Want die eerste jaren te Leuven: in het Fransche kamp Giraud, Gilkin, Gille; in
het Vlaamsche Pol de Mont, Albrecht Rodenbach, Flor. Heuvelmans, die in dien tijd
ook talent had: wat een forsch opbloeien van echt, nieuw, bruisend en tevens
kracht-bewust leven! De Vlaamsche literatuur, toen ter tijd en in dit land, heel wat
sappiger en frisscher dan de Fransche (de
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levenswekkende invloed van Conscience, gepaard aan Vlaamsch-gezindheid, bleef
doorwerken), diende vernieuwd en werd het zoowaar door deze twintigjarigen; de
Fransche diende, zoo goed als in haar geheel uit den grond gestampt, en ook dàt
geschiedde door deze jonge mannen die - ik spreek hier meer bepaald van Giraud,
Gilkin en Gille, - ineens tot bewustzijn werden gebracht door Baudelaire, Leconte
de Lisle (die ook op onzen Rodenbach invloed had), Théodore de Banville.
Om mij meer bepaald tot Iwan Gilkin te beperken: na naar den geest natuurlijk
ingetoomde, maar dan toch zeer goede humaniora in het Brusselsche
Sint-Aloysiusgesticht dat, in dien tijd, buitengewone leerlingen voortbracht net als
het Sinte Barbara-college te Gent, waar gelijktijdig, en even na Georges Rodenbach
en Emile Verhaeren, Charles van Lerberghe met Maurice Maeterlinck en Grégoire
le Roy op de banken zaten; - na zijne humaniora dus in eene school waar hij, in
lagere klassen, een Prosper van Langendonck en een Henry Carton de Wiart kon
ontmoeten, trok Iwan Gilkin voor zijne rechtsstudies naar Leuven, waar hij zooals
ik zei, den jongen Van Keyenberg, alias Albert Giraud vond. Maar veel meer nog,
en met welke laaiende bewondering! Charles Baudelaire. Het was de vlam die hem
in het gelaat sloeg. Hij was als de blinde van het Evangelie, wien de oogen klaar
worden gewasschen... met modder. Want wat de jonge, toen nog zeer oprechte
katholiek in Baudelaire aantrok, het was niet, als voor Giraud, de nieuwe en
gedegene techniek en de vrome zelf-ontginning (Giraud, die later zou dichten:
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‘... De toutes les maladies
Nous sommes les convalescents;’

Giraud die trouwens, meer nog dan van Baudelaire, een discipel van Leconte de
Lisle was); wat in Baudelaire Gilkin trof en aantrok, het was het perverse en
satanische, dat bij den meester reeds niet weinig valsch klinkt, en bij den leerling
eene schrille leelijkheid werd, tot eene manie opgedreven.
Maar die leerling was geboren met de vers-muziek in het oor, die Baudelaire tot
diepere resonnantie zou ontwikkelen; zijn onderdrukt gemoedsleven brak uit met
al zijn nostalgie en al zijn liefde; en toen de jonge dichter naar de door Max Waller
pas-gestichte ‘Jeune Belgique’ de eerste gedichten uit zijn lateren bundel ‘La Nuit’
instuurde, klonk het als een openbaring.
Het kweekte de ambitie van Gilkin aan. Hij smeedde danteske plannen. Die ‘Nuit’
zou het eerste deel zijn van een trilogie, met als vervolgstukken ‘L'Aube’ en ‘La
Lumière’. Doch, zat de dichter te diep in Baudelaire vast? van die nieuwe bundels
kwam niets terecht, die de opstijging tot het louterende licht van God moesten
verduidelijken en ten slotte leiden tot eene katholieke apotheose.
Doch voelde Gilkin aan den last van zijn verknechting: hij rukte zich los,... om zich
ditmaal, wellicht onder den invloed van Valère Gille, bij Théodore de Banville uit te
besteden. En zoo verscheen ‘Le Cerisier fleuri’:
‘Cueillons, pour fêter la beauté,
La fraicheur divine des roses
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Et buvons à notre santé
Loin des névroses’.

Was het al veel oprechter? De beste vrienden van Iwan Gilkin vonden deze ‘Cérisier’
nog meer verdacht dan zijne ‘Nuit’: beide boeken zijn nochtans, ik herhaal het, de
beste van den dichter.
Want toen hij, met veel ijver en veel ernst, verder aan zijne zelf-ontginning ging
werken, schiep hij een werk dat, met al zijn hoogstrevende bedoelingen, veel matter
klonk, en... zelfs nog minder persoonlijk. Hij schreef, hij die nu eens eigen gevoel
en eigen idee wilde ontwikkelen, hij schreef een... ‘Prométhée’, waarmede hij
weliswaar een Carl Spitteler vóór was (of vergis ik mij?), maar dan toch kwam na
een Aischulos en een Shelley, om slechts dezen te noemen.
Deze slaap-wekkende ‘Prométhée’ werd geprezen door al wie aan poëzie iets
wilde hebben: dit was dan eindelijk iets anders dan ijl gezeur; het was voedsel voor
hart en geest; het was iets om bij na te denken! Dat denken viel trouwens vrij
gemakkelijk: het stond gelijk met zelf-herinneren, of nagenoeg. Niets dat overigens
aan klank of beeld ergerende bevreemding wekken zou, als in ‘La Nuit’ maar al te
vaak gebeurde. En de critiek juichte toe: niets, niets, dat haar hier had verontrust.
Gilkin was echter te fijn, te intelligent, en ook wel te eerlijk om zich door dit applaus
beet te laten nemen. Geprikkeld wellicht door den bijval van scheuringmakers als
een Eeckhoud, een Verhaeren, een Maeterlinck, en zelfs een Van Lerberghe, die
zich van de meer
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en meer behoudsgezinde ‘Jeune Belgique’ hadden losgerukt; bijval die, hij besefte
het wel, te wijten was aan eene ruimere en echtere persoonlijkheid, zocht Gilkin zijn
weg op andere banen. Hij beproefde het met het tooneel, schreef een wijdloopigen
‘Savonarole’ die wel treft door ernstig uitdiepen der karakters en een zorgvollen stijl,
maar niet te minder mat blijft. Daarop volgde een comedie: ‘Les Etudiants russes’,
die weêr sukses had, maar dit sukses wellicht dankt aan eene nogal melodramatische
gewoonheid. Gilkin ging graag door (ten bewijze zij ‘Prométhée’) voor een philosoof:
hij hield inderdaad veel van het nobele spel der ideeën, en vele ideeën van dezen
tijd heeft hij dan ook als journalist gevulgariseerd; zoo komt het dan ook dat hij onder
den oorlog een philosophisch drama voltooide: ‘Le Sphinx’. Het verwondert u wellicht
niet dat ik nog liever de aardgelijke drama's lees van Ernest Renan, voor zooverre
ze daarmede te vergelijken zijn (en het dialoog, waarin de gedachten zich openbaren,
is het in elk geval), en zelfs die lange ‘Nef’ van Elémir Bourges met al hare
verblindende schoonheden. En eindelijk distileerde Gilkin, sedert den vrede, uit de
limonade van Burne Jones, een ‘Roi Cophétua’, waarvan men, als na de ‘Algésiras’
van den ouden Corneille, niet dan ‘helaas’ kan zeggen.
Zal de ‘Egmont’, die Iwan Gilkin in handschrift nalaat, zijne reputatie als
tooneelschrijver redden?... In elk geval blijft voor ons de dichter over, maar de dichter
van ‘La Nuit’, zijn alles-behalve-persoonlijk, maar dan toch schitterendst, en zeker
meest-oprecht boek.
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Want men kan een epigoon zijn, en oprecht. Het is het lot van Iwan Gilkin geweest,
slechts uit te blinken met ontleend licht. Maar er blijft, dat hij in onze
Belgische-Fransche letteren een der eersten is geweest die zich een artiest hebben
gevoeld, zich als een artiest hebben willen toonen, en dat hij daarin werkelijk is
geslaagd.
En dat is niet zoo gering te schatten.
(1925)
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Ongebundelde opstellen
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George Minne en Jules de Praetere
Een man staat vóor de wereld. Hij heeft het net van morgenstralen over den hemel
gezien, en de avond weegt in hem in weedom of in gloren; hij weet de aarde en de
wolken, en de sterren in het water.
Hij weet ook de menschen; hij liefde en weende, en heeft gejuicht.
En alles: uren en dagen, en gespeel van kleuren en winden, liefde en smart, en
geloof en wanhoop, droeg hij in zich, lang: tot zich het een of ander door gansch
zijn wezen breidde en in hem tot beelden woelde - beelden, gansch onafhankelijk
van zijn wil, die tot vaste synthesis werden, (voor hem die onbewust van dat worden
is,) van het gevoelde.
Dan gaat die man naar huis, dragend de heiligheid van 't geworden symbool, en
werkt aan de uiterlijke figuratie van dat symbool; en gansch zijn leven gaat op in
hetgene hij binnen in zich ziet; en hij kan niet weer normaal rustig zijn vóor de
uitdrukking: volmaakte, adequate weergave, naar zijn innig verlangen het absolute
bij te komen, der door lange aandacht eigengeworden beelden, die voor den
kunstenaar zijn herinneringen aan dikwijls vergeten oogenblikken, of van
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natuur-momenten die alleen nog in zijn geweten - ver van zijn geest - leven blijven.
En zóo is die weergevende figuratie: de naïeve voorstelling van het geweten
eener ziel, waar het uiterlijk leven met het innerlijke in samen-kwam, en waar dat
uiterlijke leven zoo klaar, zoo ‘eigen’ geworden is als het innerlijke leven-zelf dier
ziel, daar het buiten allen wil éen is met dat innerlijke leven in het Oneindige, dat
zich slechts aan ons in beelden openbaren kan.
En aldus kom ik tot een bepaling van het mystiek symbool, - na de schets die 'k
poogde te maken, hierboven, van den mystieken kunstenaar, -: een trachten om
de Oneindigheid weer te geven in strikte navolgingen, niet van de
Oneindigheid-in-haar-zelf, maar van de Oneindigheid gezien door een geweten.
Velerlei kan nu zijn de wijze van uitdrukking dier, natuurlijk synthetische, weergave.
Laat ons eerst zeggen, dit hoofdzakelijk, dat het symbool, ontstaan door analogie,
geen direkt beeld of logische beelden-groep is: ‘het suggereert meer dan het
presenteert.’ Daardoor juist moet de wijze van uitdrukking verschillen van artiest tot
artiest, naar mate en wijze van aandoening. Mystieke kunstenaars zijn, door 't
wezen-zelf der zaak, gedwongen personeel.
Voor wat het ‘suggereeren’ aangaat: in de diepte der symbolen moeten we slechts
trachten ons-zelf te ontwaren. Het ware verkeerd te denken dat mystieke kunst,
gelijk allegorieke, intentionnistisch kan zijn. De allegorieker heeft steeds een
intellektueel doel: de mystieker kan er geen ander hebben dan: eerlijk het
geziene-in-zich-zelf weer te geven.
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De allegorie, overigens, ontstaat alleen nadat het gevoel tot gedachte vervormd is;
het symbool heeft niets te maken met de gedachte. Nog: de allegorie is hoofdzakelijk
representatief en wordt door vergelijking duidelijk; hetgeen, naar 't hooger geziene,
niet is voor 't symbool. Wél ontstaan beide door analogie; maar de allegorie zoekt
hare bestanddeelen zelf in de wereld rondom haar: ze stelt samen; terwijl het
symbool, - ik herhaal, uit zijn natuur, synthetisch, - er alleen gedwongen gebruik
van maakt, daar het Oneindige zich in het mystiek geweten afdrukt in beelden,
ontstaan door innerlijke reflectie van de buiten-wereld, en daar die beelden, door
zich-zelf, geen direkte beteekenis hebben, gelijk in de allegorie.
Ik heb gedacht dit weinige - verwaande? - te moeten zeggen tot vermijden van
misverstand: hoofdzaak; tevens: tot nadere verklaring en verduidelijking van 't
volgende; - buiten alle pretentie, overigens, codificator of theorie-uitlegger van wat
ook te willen zijn, - nu ik er toe kwam te spreken over die twee zuiver-mystieke
kunstenaars: George Minne en Jules de Praetere, de eerste: bewonderd reeds door
velen, de andere: ongekend, maar reeds zoo vast in eigen kunst-werk, dat ik hem,
ondanks zijn jeugd, naast Minne hier plaatsen durf.
Buiten beoordeeling en kritiek, - dit latende aan meer bevoegden, - ook zonder de
gedachte op te willen dringen, als ware uitlegging, hetgeen ik zeggen ga (waarom:
weet men uit het hooger-geschrevene), zal
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ik pogen eenvoudig te vertellen, naar mijn plicht van aanschouwer, wat me beider
werk gesuggereerd heeft, aan den lezer opdragend zélf daaruit de karakteristiek
van ieders eigen wezen op te maken.
En eerst (hoe 't me spijt er hier geen reproductie te kunnen van geven, al ware 't
maar als antwoord aan diegenen die beweren dat Minne niet teekenen kan!) over
Minne's Smart, in de eerste reeks van ‘Van Nu en Straks’ verschenen.
Gebogen onder last van lijden, dragend dat kind, aan de borst gedrukt met beide
handen, wijl het háar kind en haar dóod kind is; - en toch gelaten, in 't wegend
plooienkleed dat op haar ligt als haar rouw; gelaten, hoewel het oog van tranen
brandt. En aan haar zij, de troost die de voetjes van het dood kind kust; - is het niet
troosten, iemand's dooden lief te hebben? - met religieuze zorgen en meêlijden zoet
die helpt te dragen. En 't kindje, hangend, met zwaar hoofd, moe dood, op moeders
schouder, in 't naakte dood-zijn...
Dit werk leert véel verstaan. Vóor 't aangezicht der dood, geen wanhoop, maar
vermeerde liefde, die lange 't afscheid kust, en weet, naast heel diepe smart, dat
door die gedenkende, gelatene liefde, de doode in eeuwigheid leeft.
Heftiger, - overigens in vele zijner platen, - is Smart van de Praetere.
Deze vrouw is alleen met het doode kind; en de snerpe avond reutelt van 't vier
der zon, onder de zerken

1)

Van Minne: alleen het plaat-werk; tijd en gelegenheid ontbreken me om over het, overigens
verspreide, beeldwerk te spreken.
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loome wolken. 't Weegt ál van torven en brutalen dood. En zij heeft haar dood kind
geprangd tegen haar, en kan niet scheiden. En al de vaste sterren stralend uit het
water hebben geen troost, en haar lijden kent geen onderwerping.
Ik zei daareven de Praetere vaak heftiger dan Minne te zijn. Dit blijkt nog in deze
andere plaat: Passie.
Streng is de vrouw, die 't leven vat van dezen gouden morgen. Hoog is de zon
over gindsche kerk van geloof waar vele wegen heuvelen. Zij, in verheffing van den
nieuwen dag, in 't zon-gegloor over die luchte kerk, strekt de armen uit over het
hooge boek van leven, en weent de dagen uit van lijden en niet weten. 't Geloof
zwelt, in dezen lente-dag, met het nieuwe levens-sap, in de aarde en in de boomen.
Zij is ernstig en weent over haar lang, lang dwalen, maar blijde en sterk tevens vóor
het geworden licht......
Maar het werk, waarin deze karaktertrek de Praetere het meest van Minne scheidt,
is de Stede-Vernieling (in het Salon van toegepaste kunst in de tegenwoordige
Brusselsche tentoonstelling).
Schrikwekkend zijn de drie vrouwen-beelden, - ik dacht bij 't zien: Geloof, Hoop
en Liefde, - op den hobbeligen weg ontvluchtend de vernielde stad, waar al de
torens in puinen storten. Door eeuwen van star wroeten en vast willen, gewrongen
spieren brekend tot haar willen en stalen armen plooiend naar 't gewrocht, muren
van trots opsmedend tot betrouwen, was deze stad geworden tot haar zijn. Maar 't
slechte werk van bralle macht vernielt zich-zelven... En schrik is op de slechte stad,
door eigen slechtheid vergaande, en
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schrik op de vluchtende vrouwen, - die, helaas, de zekerheid in zich schijnen te
dragen, slechts steden, rijp tot vernieling, te vinden langs de banen...
Uit deze plaat spreekt de angst om gansch 't moderne leven en de huidige tijden,
die het werk van vele jongeren kenmerkend is. Die angst woog ook, in ruime mate
en gedurende een lang tijd-perk, op Minne. Bewijzen ervan zijn twee der platen in
Verhaeren's ‘Villages illusoires’ (men merke op: het zijn hoegenaamd geen illustraties
en zij hebben met Verhaeren's gedichten niets gemeens), ik bedoel diegene naast:
Le Menuisier (blz. 26) en naast: Le Vent (blz. 48). De eerste vooral is kenschetsend.
Die oude man, verteerd van 't vele denken, en al de wetenschap van de wereld
die om hem weegt in zware wolken. En hij houdt aan 't doorkorven voor-hoofd, dat
de krank-zinnigheid voelt naderen, zijne moede, gerimpelde hand. En 't zware kleed
der jaren is om zijne schouderen, gebukt onder 't gewicht van weten en van twijfelen.
Deze plaat, de meest ‘direkte’ van Minne, heeft vollediging in de tweede-gemelde.
Daar brult het onweder om den armen tuin van gedachte. De donderslagen
schokken de boomen en bliksems zijn hevig en dood-dragend. Die vrouw voelt het
onweer; zij ook is er bang om, maar iets is haar overig: een betrouwen. Voor de
oogen houdt ze het boek van geloof, en wil de bliksems niet zien, die dood dragen.
Want zij weet de Hoop en de Liefde, en kent ze 't lijden, ze weet ook het medelijden
van Hem dien ze bemint.
Ze bemint hem, - gelijk Minne, in zijn Laatste
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Avondmaal, verschenen in ‘Le Réveil’ (jg. 1895) hem beeldde: droef tot in den dood,
toen hij zeide: ‘Ik ben in 't midden van u, als een die dient...’ En zóo, als van hem
verteld wordt: ‘In swaren stryt synde, badt hy te ernstiger. Ende syn sweet wiert
gelyk groote droppelen bloets, die op de aerde afliepen.’ Hij die ‘de Sone des
menschen’ was, verraden door een kus.
Die Christus van Minne is de ootmoedige Man van Smarte en van Geduld, gelijk
hij hier in Vlaanderen het best begrepen werd. Het is ook de man van diepste Troost,
omdat hij de man van diepste Lijden is...
En zoo meen ik Hij te zijn in Minne en in dezes geloof, dat hem steeds begeleidt.
Weer heel anders is het geloof, (in zijn Gebed, ter tentoonstelling), bij de Praetere:
het is een exaltatie van uitgestrekte armen naar het kruis; het is een begeerte en
een doel; een noeste gedwongen gang op den scherpen keien-weg hoog naar 't
gebergte. En alles is droefheid en verwoesting rondom het buigend kruis waar naar
de handen gansch het leven langen, het leven van moede driften en doorwoelde
moeilijkheden, gedragen naar de eenige rust, hoog op de bergen die men misschien
nooit gansch beklimmen zal...
Men ziet hoe passiever Minne is. Het blijkt nog uit eene andere plaat van hem in
‘Les Villages illusoires’, diegene naast Le Meunier (blz. 20).
't Is de gang naar huis, in de ritsel-stille avond, door de oneindigheid der vlakte
die leidt naar het schrompel dorp, als geknield, ginder, in 't verschiet van verduisterd
purper. In de lucht, geen sterren; alleen nog de zilver-omwaasde maan, die de
eenige klaarte is... En ze gaat
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langs die velden droeve avond, de vrouw dragend haar kind, krank van moeheid
en bang om deze avond, en dat zijn bibbering kreunt en zijn schrik star-oogt door
de avond-stilte. En de avond-stilte zeult die bibbering in den langen sprokkel-wind,
met het regelmatig gekrijsch der zwarte molen-wieken, die als een noodlot, éen
voor éen, hun armen naar de maffe aarde laten zakken... Ik weet de avonden dat
we gingen, ver van steden, met gansch de zwaarte van den dag in ons. We hoorden
niets dan de neerzijpeling der stilte, waar alle geruchten zich in oplosten, en soms,
van wegen die we niet zagen, 't gezoef der hooge boomen. Dan wies vaak in ons
melancholie tot weenens toe.
De Praetere zei dit in de plaat, die me zeer lief is, en die ik noemen zal: de Ziel
van avond.
Hier is alles zoo kalm, in den éenstemmigen zang, zoet als een wiege-zang, der
wuivende popels. De sterren zijn álle, in de diepe hemel; en deze avond, moede
en blij van rusten, is een bed van sterre-lichten... En de ziel van deze avond, die
zacht weenende vrouw, is teeder en zoenend als een moeder is...
Dat zulk-danige, subtiele gevoelens, zonder daarom in nuances te decadeeren,
ruim veld hebben in een mystieke ziel, die tot deze diepere stroomingen beter
‘geoefend’ (te grof woord, maar welk gebruiken?) is, komt natuurlijk voor. En daarom
is het, - men zal het opgemerkt hebben -, dat vooral meer-innige toestanden bij de
mystiekers symbolen verwekken: smart, angst, geloof, melancholische kalmte, en
nu, 't mysterie van den dood, in de Doode-bede van de Praetere (ter tentoonstelling.)
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Het is streng en aangrijpend. De monniken gaan de trappen op, de vlam-kaars van
hun liefde, hun vrees en hun onderwerping dragend: de trappen op, naar gindsche
cel, waar de doode broeder slaapt: koud weegt naar hen over de lange trapzaal,
en de steenen treden zijn holklagend onder hunne stappen. 't Gelaat is ernstig, wijl
het den dood begreep. Alle eigenliefde is heen uit hen; dáarom weenen ze niet, en naast de vrees voor 't sterven, is in hunne ziel het beeld der glorie van den
heiligen doode; en ze krijgen den dood lief in hun vreezen en de onderwerping van
hetgeen komen moet, licht óp, bijna tot een verlangen...
En dat bijna-mee-willen-gaan is een kleinere plaat van Minne, in eene Begrafenis.
En 't lijk, gedragen door twee nederige menschen, het wordt vóor-gegaan door eene
vrouw, die begrepen heeft...
Nu kom ik tot de voor mij minst-duidelijke teekening van Minne, - althans, diegene
die mij 't meest buiten zijn eigen wezen schijnt. 't Is deze, geplaatst, in ‘Les Villages
illusoires’, naast ‘Les Cordiers, (blz. 59).
Waarheen, in dien Vlaamschen nacht vol sterren, die schoone prinses? En naar
welken Morgen de spoed van haar paard, en waarheen de haast der hoop die beeft
in 't gevlei waarmeê ze haar hakkenei tot draven aanzet?... De dorpen slapen in
den hellen nacht; al de bloemen slapen in de velden... Of heeft ze spoed den morgen
te bereiken, den morgen die opwassen zal in 't heiligdom van zijn ontwaken, en 't
welig rozen-haar zal breiden en glim-lachend de slaap-zware oogen openen zal?
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De morgen: hij lacht, na lange rust, in 't heuvelenlandschap van de Praetere's
Ontwaking.
Ziet hoe de zon rijst over het Vlaamsche land en de wolken tot vlokken scheidt.
De pracht van den dag beurt zich op in de boomen der kruiswegen naar de heldere
kerk, de zuivere kerk, - de kerk van liefde en goedheid, en die kracht geeft.
Hier moet ik, alleen het meest kenmerkende van Minne's en de Praetere's werk
willende vermelden, dit artikel sluiten.
En tot slot, wil ik alleen nog dit zeggen: dat men zich niet vergissen moet over de
beteekenis van wat ik hier gesteld heb. Mijn doel was niet: uit te leggen wat de
platen van beide kunstenaars beduiden; nog min: hun plaats in de moderne kunst
aan te wijzen, - dit laatste overlatend aan de menschen die zich daar bijzonder mee
bezig houden.
Ik heb alleen willen zeggen, na eenige woorden verklaring over mystiek geweten
en uitdrukking van dat geweten, wat ik-zelf in die verscheidene platen gezien en er
bij gevoeld heb. Mocht dit nu anderen, tot hiertoe: onverschilligen, aangezet hebben
van naderbij het werk van twee edele en eerlijke artiesten in te zien, en er, als ik,
hun eigen gewaarwordingen over te laten rijpen, dan zou ik blijde zijn, dit geschreven
te hebben.
(16 Aug. '97)
‘Vlaamsche School’, 1897.
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(1)

Proletarische poëzie en mevrouw Roland Holst

Oudejaars-avond. De winter-tuin onder mijn venster heft de gélende deining van
zijne groote gras-vlakken, waar zon noch wolken-geschuif schakeering spelen laat.
De effenheid van was-grauwe lucht huivert. De thuya's trillen met ijzer-geklir, die
anders niet en roeren. Twee merels wippen zwart. Met zachte lijn buigt een twijg
onder eene musch vol pluimpjes. De stilte rilt bij de geringste geluiden. Schril zijn
stemmen van kinderen in de verte. Stomme onroerbaarheid mijner kamer... - Ik
herlees de Nieuwe Geboort.
De zuivere poëzie (ik spreek van de rechtstreeksch-humane, individuëel-lyrische:
kind van zintuigelijke aandoening; niet van deze, eene meer-epische of
geestelijker-beschouwende, die verhalen moge, of betoogen, gedachten en daden
en wezen, waar ze aan ontsproot, van eene gemeenschappelijke natie;) zulke poëzie
heeft deze schoone eigenheid, dat ze, zonder middellijkheid van verstand of welke
overtuiging - zoo spreekt de muziek - kan binden mijn gevoelig gewaar-worden aan

(1)

Henriëtte Roland Holst, De Nieuwe Geboort. (Tierie en Kruyt, Boekhandelaars-Uitgevers,
Amsterdam, 1903).
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dat des dichters, mijn beeldings-vermogen wekken naar analogie met het zijne,
mijne zenuwen trillen laten naar vreugde of treurigheid, zoo de zijne blijde of
smartelijk hebben getrild.
Men versta me: zuivere poëzie noem ik deze, die alleen van de zintuigen des
menschen, inspiratief, afhangt, en die me dadelijk treft als mensch-met-zintuigen;
niet deze waarvan de zin wel schoon, maar niet onafhankelijk blijkt van bespiegeling,
maatschappelijk samenleven, en menschelijk gemeen-goed. Ik noem die eerste
zuiver, omdat ze oer-individuëel, oorspronkelijk-lyrisch dus, en het dichtste bij de
natuur is: waarom ik ze de hoogste schat.
Want hoe kan ik ontroeren bij patriotische poëzie als ik, uit de omstandigheden van
het noodwendige en der bedreigde gemeenschappelijke zaken, geen
vaderlands-liefde heb geleerd; of meê-voelen den lof om helden-daden, als 't
bezorgde dagelijksche nood-druft en geen ijver en zelf-voldaanheid zulken aan mijn
begrip werk-dadig ontberen laten; of jammeren om 't lot der proletariërs zonder dat
mijn verstand me heeft gezeid dat ze bejammerlijk zijn? - En is het de Rede niet die
me leert dat vaderlands-liefde, helden-bewondering en liefde voor den
minder-bedeelden even-naasten prijsbare sentimenten zijn, dan zal ik niet voelen
met wie zulke zaken bezingt, want het zijn niet de innigste vezels van mijn wezen
die op-leven, maar, in mij, eene geestelijke overtuiging, eene verstandelijke wisheid.
Maar zoo, daarentegen, de dichter me zegt de vreugde van zijn oor en zijn oog
(ik noem hier vreugde: de
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zinderende bewustheid der perceptie, 'tzij blijde, 'tzij leede): een zang van verre
koeien-wachters, of de roode zon achter vier-vijf purperen wolke-balken; of dan,
dieper en schokkender, de geheimen van vertwijfelden of meêgevenden hartstocht,
smarten of genuchten van zijn lichaam gedoken onder 't goed kleed der beelden; heeft hij 't baren gekend van wat hij heeft ondergaan of genoten in zijne zinnen: de
mijne zullen hem begrijpen; zijn beelden-gang wekt beelden in mijn hart en in 't
geheugen mijner vroegere driften; ik word een beter mensch, want hij leert me
nauwer in mij den pols-slag van mijn menschelijkheid te hooren. - En gaat zijn
sensuëel onder-vinden zoo hoog, dat hij ziet en vreest een God; dat hij ontdekt, met
schroom, uit eigen onder-grond, eene natuur-wet; dat hij zich nader vindt bij de
al-voedster Aarde en nederiger bij den al-schepper Leven; dat hij, ‘de nieuwe Adam’,
op-borrelen voelt de diepste bronnen van zijn ik-heid uit zijn eigen zijn: treedt hij mij
aldus nader, blijde, moede, vroom of aangedaan, dan doet hij dat ik huiver van
smartelijk geluk om dezen Mensch die een Dichter is... - ‘Ik hoore toetend' hoornen,’
zegt Gezelle. Ik weet niet hoe ik dit hier te pas breng, maar mijn lichaam klopt bij
die hoornen die hij hoorde, en wat is me de zin der woorden bij zulke
gewaar-wording?
Zoo laat ik mij gaan op deze poëzie, ik lijd ze, verheven en gevoelig dier, in mijne
diepste menschelijkheid, rechtstreeks door mijne zenuwen en haast instinctmatig,
en zonder dat Rede me duide op Goed of Kwaad, Recht of Onrecht. - Want, ik zeg
het, de zinnelijkste gedichten zullen misschien de schoonste zijn.
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Maar, zult ge me zeggen, zal de blik des grooten dichters niet ál den mensch
over-vamen, zoo naar gedachte als naar gevoel; en is, daarenboven, gedachte al
veel meer dan gevoel dat zich-zelven toetst aan zich-zelven? En ik beaam het, en
weet, bij voorbeelden, dat betoogende poëzie-zelf kan schoon zijn als een ernstige
spiegel. En dat de groote dichter steeds al de vormen van het leven heeft doorvoeld
en bezongen, en dat bij hem Verstand de wijze broeder was van het Gewaar-worden
door de zintuigen, weet ik. Maar ook, dat hij wist beiden van elkander zuiver te
houden: het physisch menschelijke van het denkend menschelijke; of ze zóo te
binden tot éene humane harmonie dat men niet speurde strijd of twee-stand van
begrippen, maar hoorde de volledige uiting van een Mensch. Hij zong niet eerst de
schoonheid van een avond, om dadelijk, en met slechten overgang, te klagen over
de duurte van het brood, want dan ware zijn werk gemengd geworden, en
ondichterlijk. Wèl mocht een maatschappelijk beeld bij analogie van een
louter-menschelijk beeld ontbloeien: antinomisch werden zij echter, zoo 't verband
alleen cerebraal, en door den schrijver gewíld werd. En deze bleef geen dichter,
waar de economist, of de schoolmeester, of de mensch-der-wetenschap hem plots
afnam het woord.
Zoo heb ik het niet willen zeggen dat ik uit mijne bewondering zal bannen, al wat
de Kunst mij brengt over den weg der Rede, Neen; maar ik en duld niet dat verstand
kome storen de schoone ontdekkingen mijner zintuigen; ik wilde dat gescheiden
blijve, bij aesthetisch genieten, het louter-cerebrale van het zuiver-sensuëele. En
het hindert me dat de Dichteres Henriëtte Roland
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Holst steeds bang schijnt te zijn dat men niet merke hoezeer ze Socialiste is.
Want hoort maar:
‘Er is een milde koelte in morgenluchten
onder de gangen van het dicht geboomt;
door speelsche takken waar de wind door stroomt
schemert de wei als een veld vol genuchten:
de bloesems blinken er, vee graast of droomt;
de hof gevuld met zang- en zoengeruchten
opent alle vrede waar wij naar zuchten
zoo 't hart maar denke' aan menschen-lot betoomt.
Maar dit is nu het diepste en echtste leven
niet meer, dit opgaan in het groene veld
alsof wij tot het onbewuste hooren;
vogelenlied en het geruisch van dreven
voldoen geen hart dat luisterde in den horen
der menschheid, naar de groote stad die zwelt.’

Hoort gij den wan-klank? - Eerst gaat uw voelen met dat der dichteres meê (al is
dit geen bijzonder natuurgedicht; maar ik koos het wijl het kenschetsend is): ‘Er is
een milde koelte’ ... Gij zijt in den vroegen zomerochtend; frischheid rilt blij tot op
uw naakte leden, uw kleêren door; gij gaat in nuchter-ijlen lucht, er is zinderende
rust, en ‘alle vrede opent zich’ ... Uwe bewustheid raakt nauw verder, dan dat ge u
onbewustgelukkig voelt als ‘vee dat graast of droomt’. - Maar jawel, dat hoort niet,
meneer de gevoels-mensch: eerst denken aan 't menschen-lot, en luisteren in den
‘horen
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der menschheid’: dan vergaat je wel de lust de poëzie van den morgen te genieten,
evenals het de rijke Henriëtte van der Schalk verleerde zich volledig en echt te
geven in de volle vruchten harer dichterlijke sensualiteit...
- Zulke ijverige neiging tot socialistisch propagandeeren; tot dooden in zich van
alle persoonlijk gevoel ten bate van maatschappelijke gedachte; tot trachten vooral,
twee strijdende wezens tot éen schoonheid te vereenigen, spreekt tot uit hare
schoonste gedichten. De tegen-spraak, de onderlinge strijdigheid is er, van wege
de behendige zeg-kracht en de ruime beeld-spraak en den rijken klank van het vers,
nauwelijks merkbaar. Maar wie luistert wordt wrevelig als bij een hem-begane poets,
merkt hij hoe onzuiver de bedoeling der dichteres was, reeds van bij den zoo zuiveren
aanvang. - Zoo, hoort me dit sonnet:
‘De hemel spant zijn tent, die blankt en blauwt
boven die wijde vlakte, onze woning
waar nu, rood-bruin als bont en geel als honing
koning Herfst huist aan iedre zoom van woud.
Onder zijn klare en kleurige bekroning
leven nu menschen in een glans van goud:
hun oog kaatst andren glans, hun hart aanschouwt
en arbeidt om een andere belooning.
Ik zoek een lied, dat de herfst en de bosschen
aan het verhalen van de levens huwt
die hangen aan den tijd als rijpe trossen...
ik wil het opgebouwd als uit twee lagen:
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d' eeuwige zon die schijnt, de wind die luwt
en de ziel des menschen in onze dagen.’

- Ach mocht ze ons dat lied maar vinden: het zou zoo algemeen-menschelijk zijn,
en - ons tevens verlossen van de huidige geestelijke verzuchtingen der dichteres
midden in schoone beschrijvende verzen. Het zou ons tevens sparen gedichten als
het ‘Fragment’: ‘De avond brengt den werker de bevrijding’ (blz. 95), dat in den
aanvang aan de klassieke kracht en zoetheid van Albrecht Rodenbach's
‘Geschiedenisse’, die ‘eindeloosheid in lucht en verte en gevoelen’, herinnert, maar,
helaas, zoo jammerlijk uitloopt in de gedachte van proletarisch-sociale declamatie
en opgezwollen meeting-praat: straf der dichteres en weêrwraak der socialiste...
Maar, men merke wel: ik gisp hier niet dat Mevrouw Roland Holst wenscht,
proletarische poëzie te leveren. Ik eerbiedig hare levens-beschouwing, acht haren
ernst en ijver hoog, heb liefde in mij voor vele harer gedachten; alleen bemerk ik
onvereenigbaar het beeld in hare dichters-ziel en het systeem in haar brein, waar
deze willen worden éen in hare verzen. Ligt het aan haar eigen wezen, dat hare
natuur-vizie nog niet overeenstemt met haar blik in de samen-leving (zij noemt dit,
en wijt het aan ‘burgerlijke reminiscenzen’), of zal men het noemen: onvolledige
poëtische uitbeelding? - Zij zelf schijnt het eerste voor echt te houden, en, meen ik,
rechtmatig. Zegt ze niet in 't inleidend programma
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van haar bundel (spijtig, en hoe weinig dichterlijk: zulke vòorwoorden): ‘Niet het
onderwerp maar de geest kenmerkt de kunst van een tijdvak’; ‘de maatschappelijke
kracht in onze dagen die deze werking heeft, is de proletarische beweging, de
sociaal-demokratie’; maar... ‘daartoe is de proletarische klasse nog te zwak; daartoe
werkt in den kunstenaar nog te sterk na de burgerlijke kultuur, waar hij uit
voortgekomen is’.
Maar is een tijd die nog ‘te zwak’, nog te zeer onderwerkt door andere bezielingen
om te zingen een gansch nieuw leven, rijp genoeg dat men er bore de bron van
nieuwe zangen? Dan maar, wil men echt zijn, gezongen burgerlijke poëzie, vermits
ze díe zal wezen onzer kultuur: die dus onzer menschelijkheid. Want deze zal
even-weinig zijn uitbundige lof van het Kapitaal, dan gene kan worden ‘propaganda
voor de arbeiders-beweging.’ En ze zal wezen, wat beter is, de uiting van een lijdend
individu, van een mensch, laat staan: uit rotte samen-leving, maar van een mensch
met niet-bloot-een-hoofd meer, maar ook met zintuigen.
- Wil ik nu zeggen dat een dichter vreemd moet blijven aan wat stroomt door de
landen van zijn tijd, dat hij ontkennen moet nieuwe maatschappelijke beweging, dat
hij schuil moet gaan in den ‘ivoren toren’ van zijn egoïstische zelf-aanbidding?
Geenszins, noch dat hij moet buigen onder tegenwoordige vormen, noch dat hij zijn
schouderen, met muiterij beladen, niet rechten mag naar de nieuwe zon, en schudden
af het kleed der euvelen.
Maar ik zeg: kan hij niet recht-overeind staan, met zijn voelen, in het meer van
zulke onverwachte verschijn-
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selen en gewaarwordingen; werkt in hem, om de woorden der dichteres-zelve te
gebruiken, ‘nog te sterk nà de burgerlijke kultuur’: hij weze oprecht, en roepe niet
‘ik sta overeind en er werkt niets meer na’. Dan heeft hij kans niet meer te lijden en
te uiten wat nog dubbel is in hem, en tegensprakig: de, misschien bourgeoise maar
zoo schoone, individuëele, concrete natuur- en drift-bevatting, en het abstrakte,
gedachtelijke, redekundige inzicht in de maatschappij. Eerst als dezen zijn
versmolten, als gevoel tot gedachte is geworden, als 't persoonlijke geworden is
algemeen; als hij zal weten dat zijn voelen dat van den even-mensch is geworden,
als zijn zang kan zijn de uiting van een gemeenschap, als hij draagt in zich een
ganschen rijpen tijd, durve de dichter het aan, zijne poëzie te noemen met een
breederen naam dan die van persoonlijke, afzonderlijk-eigene; niet als zulke tijden
zijn in onzekere wording nog.
- Ontken ik dan den dichter het recht der profecie? O, 'k ben te blij dat men betere
tijden bereidt, hoe deze ook wezen mogen, dat ik het wagen zou. Maar wanneer
was profecie 't rede-twistend uiteenzetten van een sociaal programma? Wanneer
mengde ze, en bond, afgetrokkenteêre uitbeelding van gevoel aan
algemeen-systematische gedachte?
- Men zegge ook niet zoo druk: de dichter moet zijn de uitdrukking van zijn tijd. Is
hij het wezenlijk, als hij bekent dat zijne kultuur nog niet gansch overeenstemt met
zijne nieuwere beschouwingen? En dacht
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er overigens Homeros aan, te zeggen: ‘Nou ga ik 'ns mijn volk verbeelden’, of Dante:
‘Dit is de inventaris van doen en laten der Welfen en der Ghibellijnen’?... Wat is een
goed antwoord aan de schoone, vorm-rijke, beeld-vermogende dichteres Henriëtte
Roland Holst.
Want, gelaakt dat overwicht van Rede op Gevoel, en de onverbonden dualiteit dezer
dichteres, blijft ons veel lof voor haar over.
Zoo, vooral, de voleindigde schoonheid van haar vorm.
Waar, - uitgezonderd deze van enkelen: Verwey eerst, en dan van Eeden, en
Kloos en, anders, Boutens - Hollandsche verzen zijn: proza-op-afstand-gesneden;
waartoe aanleiding gaf 't gemak van het vrij-vers en de moeilijkheid van het sonnet:
een onrythmisch, gedrochtelijk, duister-rijmend, hink-hortend, niet te verduwen
samen-gaan van woorden; waar thans, in Holland, de meeste verzen zijn zúlke
bezigheid van menschen die gaarne verwarren: daar vind ik in de gedichten van
Henriëtte Roland Holst een klinkende klaarte, een stevige kalmte, eene bewuste
buigzaamheid die bewijzen de dichteres die 't vaste weten heeft van het vers. Want
het vers is, in een gedicht, eene éenheid. Het moet staan op zich-zelf. Het moet
niet over-stappen, dan op het beeld waar het op gebouwd is. - En dat kán H. van
der Schalk: zij kan de breedte weten van 't vijf-jambisch metrum, de struktuur der
stroof bevestigen, architectonisch haar gedicht metselen met eene zekerheid, die
Jong-Holland is ontwend. Zij bezit haar werk-tuig even-goed als de besten daar te
lande.
Zij weet evengoed het Beeld: analogistische uiting
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van het Gevoel. Fijn-vrouwelijk, spinne-webbig over 't doek der rythmen en der
klanken, meet zij het uit met zekere hand, legt hier de plooi, strijkt effen dáar de
deining. Het wordt eene begoocheling, de roes over de analyseerende gedachte
heen, dat het hoort te zijn. Want dàt is de plastische kracht van een gedicht: dat
geen ontleding meer geëischt wordt bij den lezer, omdat hij voelt in den geest van
den dichter de logische ontplooiing van het beeld. De eerste gedaante stáat er;
zacht ziet ge glanzen de bijzonderheden; de gebaren gaan bewegen; gij volgt de
kreuken in den mantel; gij weegt de zwaarte van ieder vertoon. De onderdeelen
worden duidelijk, alsook hunne waarde; gij schat ze naar eigen zijn in 's dichters
geest; en ontbreken soms verhouding en lijn: gij zijt mild, daar gij hier ziet alleen
slordigheid, misschien, van wie, bij vaster wil, hier meer kon ordenen. - Zoo treft
hier blij en aangenaam groote beelden-gang, die alleen, - antinomie vroeger
aangewezen, - gestoord wordt door omverbeukende gedachten.
En dan de klank: hij is vol en teeder, en vaak zet hij aan met groote innigheid en
echten hartstocht. Hij sleept en gaat zijn maten, blijft steken soms heel gepast; hort,
snikt en wint weder den oorsprongs-gang. Hij draagt het gevoel als eene zee, glooit
doorschijnend, golft naar den juisten einder... Tenzij hij stoot weer op de bank der
gedachte: ik zou zeggen haast, een vratige mossel-bank...
Aldus bederft me grootelijks bij wezenlijk genieten zeer grof haspelen met
proletarisch-willen-zijn. Henriëtte van der Schalk, rijper dan in haar eersten bundel,
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vermocht hier de schoonste gedichten. Zij schiep er enkelen; maar, waar ze zich
het sterkste voelde in beeld en klank, verbrijzelde haar sociaal ideaal den schoonen
bouw van haar sentimenteel leven. Zij boeide haar menschelijk natuur-begrijpen.
Zorgvuldig fnuikte ze de beste pennen harer vleugelen. Zij was eene dichteres, die
socialiste werd.
...Ik denk aan den dag van gisteren. Het was oudejaars-avond. De tuin onder mijne
oogen ... Twee merels wipten ... Ik was niet blijde...
- De zinnelijkste gedichten blijven toch wel de schoonste.

Literaire Kroniek in ‘Vlaanderen’, I, 1903.
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1)

De uitdrukking der poëzie en Giza Ritschl

Wij zullen wel meenen thans, dat elke bundel oprechte gedichten, wil hij niet worden
goochel-spel der phantasie of vernuftig vertoog van symbolen en allegorieën, nog
alleen kan wezen: deel van eene lyrische auto-biographie.
Eene auto-biographie: dewijl het tegen-woordig samen-leven en de huidige
maatschappij bezwaarlijk toelaten, uit vol, echt en diep gemoed, te zingen de ruime
rijpheid van een algemeen leven en eene vol-voerde maatschappij.
Eene lyrische, en geen verhalende (hoogstens eene zinnebeeldige), omdat onze
daden thans niet kunnen zijn, - dan overdrachtelijk uitgedrukt, - die van helden,
zooals de omstandigheden des tijds ze scheppen: een Walt Whitman, of de wil
eener fataliteit ze bloeien laat, individueel en haast monstrueus, als zwaar-giftige
en magnifieke bloemen: een Jean-Arthur Rimbaud.
- Want wankelende tijden laten niet toe, dat de dichter vastheid in 't algemeen
leven krijg'; kon in Griekenland, bij voorbeeld, het wezenlijk, onmiddellijk bestaan
van den kunstenaar reeds eene poëtische,

1)

‘Verzen van Giza Ritschl’ (Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon).
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eurythmische werkelijkheid zijn, toonde de wijsgeer zijn onderwijs even-zeer in
dagelijksch doen als in 't spel der woorden: waar de schoonheid niet wast uit den
grond van het gemeen-goed, waar men de rijke aandoening, het volledig dichterlijk
genieten alleen nog in zich-zelven vindt, en buiten omgang met de medemenschen,
sluit de kunst het maatschappelijk leven uit, of dort, zoo ze niet liefelijk-egotistisch
en gevoed met de wonderlijkste sappen wordt gekweekt, en niet langer wijlt in
openbare hoven. - Zingt ze nog lyrisch-geworden begrippen, als heerlijkheid van
den arbeid en menschelijke solidariteit, toch leeft de poëzie thans van 't publieke
leven gescheiden; gaan beiden nieuw huwelijk aan, zij baren alleen tijdelijke vruchten,
en niets van de eeuwigheid.
En de Eeuwigheid zult ge alleen nog meten aan wat het individu als eeuwigs
biedt: zijne Menschelijke driften die waren van alle tijden, zijne gewaarwordingen
die kunnen zijn van elken mensch. Men merke: ik bedoel, de gewaarwordingen die
eigen zijn aan zijn physisch-psychisch wezen, niet deze zijner kultuur die, uit het
Leven geboren, bij hem misschien het leven doodt, en de hiel van 't verstaan laat
drukken op 't gevoelen.
- Zoo zal dan, heden ten dage, een boek verzen zijn: 't zinnelijk-gevoelig dag-boek
eener personaliteit, die haar bedeesde naaktheid sluit, en vertoont, onder 't schoone
gewaad der beeldspraak.
- Zie: aldus lees ik in mijne gedachten dergelijk boek. Ik weet: een mensch wil zich
toonen aan mij; hij wil zich toonen, als dichter, van bij de geboorte zijns
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gevoels gekomen tot bewustheid, tot op een tijd dien hij zelf áfbakent. Hij geeft de
poëtische geschiedenis zijner jeugd, die zijner manne-jaren, die zijner zoete grijsheid.
Hoe is die poëtische geschiedenis? Deze man onder-vond het huisgezin, onderging
de zeden en zedelijkheid, leerde zijn tijd. Zij waren leeraars en beheerschers; hij
was hun leerling en hun slaaf; de leerling voelde angstig de klem van hun wil op
zijn gevoel dat ze tegen wou spreken; de slaaf duldde lastig hunne voor-rechten.
Kind van zijne omgeving, gevormd op 't beeld der middel-maat zijner tijd-genooten,
gevoelt de dichter te scherp- en te schamper-fijn de afwezigheid van zijn eigen
gemoed bij zijne gehoorzaamheid aan de opgelegde wetten. Zoo keert hij in zich-zelf
terug, gaat schuil in de spelonk zijner eigen gewaarwordingen die, hoe duister, toch
zoo vol is van de schoonste en onverwachtste licht-schakeeringen. - Wél zien zijn
oogen zooals zij leerden zien, en heeft zijn geest de gedweegedragen kuituur-vorm
niet door anderen vervangen. Maar de schuchter-teruggetrokken bloem zijner
individualiteit vindt licht tot in de diepste kelders. Zijne stemming trilt voort waar
andere hersenen reeds rekenen. Hij kan glim-lachen, waar anderen zijn glimlach
niet begrijpen.
Zoo rijpt in hem de vrúcht. Hij leeft naast ieder, en eet dezelfde malen. Maar hij
sleep tot andere weêrkaatsing den spiegel van zijn leven, en de spijzen kregen
vreemden smaak. Hij is als iedereen, maar zijn gevoel is anders, omdat zijne
eenzelvigheid het peilde tot op echtere diepten.
- En aldus leert mij zijne oprechtheid de daden van
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zijn dag; ho, niet rechtstreeksch als een relaas, maar (beschaamd om hunne
schamelheid of fier om hun schoonen schijn) in den bedeesden of schallenden
klank, in de vale of schetterende kleur die oor en oog leerden van hemel en aarde.
Want ook dít gaf hem 't ontluiken zijner personaliteit buiten alle normen: dat hij leerde
zien en hooren, en ganschelijk zinderen kon bij 't gehoorde en bij 't geziene, en wist
te onderscheiden wat paste aan toon en tinte bij droefheid of vreugd.
Zoo is me dan het boek van zoo'n dichter een dag-boek, niet van feiten - want ik
herhaal: hij is geen held die uit bloot zijn werk-dadig leven schoonheid meê te deelen
vermag -, maar van gevoelig onder-vinden. Wél tast ik er-achter dezen tijd en deze
opleiding; maar hoofdzakelijk leert het me: een mensch met passies en
neêrslachtigheden. Wat het ook hoort te wezen.
Maar dat hij zich keere naar zich-zelven, of de oogen opene op de natuur en onder-ga
het wentelen der seizoenen; dat hij een God speure en wekke: Christene, ín zich,
Heidene, óm zich; dat hij schrome of huivere bij stilte of geschal, of voel' wassen in
zich een glim-lach om dit of gene doen van menschen of van dieren: wil hij 't
gezwollen gemoed uiten en ontsluiten, hij vergenoege zich niet met even eene
aanduiding, of de aanteekening die 't gewaar-worden wél bekend maakt, en het laat
begrijpen, ja het laat zien als zeldzaam of diep of schrikwekkend, maar het niet laat
groeien tot poëzie. Want zulk groeien vraagt niet alleen den grond van het Gemoed:
het eischt de wind van het Woord,
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de zon van het Beeld, heel de bakelende atmospheer er om heen die we noemen:
de poëtische Uitdrukking. Men merke goed: Poëzie is niet, zonder vorm; en ik zie
geene Ziel, als er geen Lichaam om is. En zeur maar niet van ‘poëzie is in alles’;
hoe zal ik het gelooven als uw woordenklank, de taal uwer beelden, de adem en
de harte-klop van uw rythmus niet toelaten te gelooven dat ge poëzie hebt beleefd?
Ge zegt: ‘een kamer’, en knip-oogt. Maar voel ik aldus de intimiteit dier kamer?...
Want, waar ontbreken, of onvolledig zijn, de elementen die de uitdrukking der
poëzie uitmaken, daar kan geen volledige schoonheid ontstaan. Gestamel mag
zeggen diepste frischheid bij een kind en diepste wijsheid bij een grijsaard: het blijft
gestamel, dit heet: onmondige uitdrukking van die frischheid of van die wijsheid. En
waar ik de helft bíj-scheppen moet, daar kan ik maar half genieten.
- Zoo zult ge, goed lezer, bij een echt gedicht, eerst ondergaan het deinzen en rijzen
van den Rythmus. - Onmiddellijk en organisch gegroeid bij de sensatie, naar trageren
of snelren gang des harten, naar hijgen of kalmer gaan der borst, toen de zintuigen,
aan bloed en adem de gewaarwording brachten; beeld van polsslag en adem-tocht;
- weêr naïef en zuiver opengebloeid uit het organisch geheugen van ons
zenuwweefsel, en met dezelfde beweging, als bewuste, psychologische herinnering
hem weêr oproept; weêr opgestuwd zelfs, weêr barstend uit de prent die onze
spieren van 't eerste open-baren hadden bewaard: zoo is de rythmus
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de ernstigste toets-steen, de reinste spiegel, in een zang, van ons physiologisch
wezen, van onze echtste menschelijkheid en ja, mannelijkheid. - Hij is éen met de
eerste inspiratie; zijn deinen gaat niet, dan met heffen en dalen der borst die heeft
gedragen de resultante van een gevoelen, dan met stil-staan en haastiger kloppen
van een hart dat kent den drift. - En wie zegt, met koele woorden: nu ga ik schrijven
in daktylen, die is een leugenaar... Want rythmus wordt niet uit den Wil; hij is de
dankbare dienaar van het Leven. De buitenwereld beheerscht hem, en geeft hem,
bij eersten indruk van een beeld, zijne eerste gedaante; elke analoge vertooning,
ieder verband door middellijke gedachten, roept die gedaante uit waar ze sliep weêr
op; weêr golft de glooiïng; weêr komen de vloedende en ebbende woorden
instinkt-matig in onze keel. Het is vaag: onbestemde klanken en onbewuste
beteekenis; maar het is zóo diep echt, dat we moeten buigen voor vastgoddelijke
wetten. - Wie zal ze open-baren; wie bepalen 't verband van aesthetiek en
physiologie, van de leer-der-gewaarwordingen-van-schoonheid en de
leervan-de-levende-organen? Want uit dat verband alleen kunnen we leeren de
diepe beteekenis van den rythmus, en van waar hij zich, poëtisch, het volledigst in
toont, - complexe eenheid, en toch eenheid -: het Vers.
- Want is het Vers niet: de eenheid der lengte dat de Rythmus het Gevoel dragen
kan? Bepaalt het, in zich, den graad van vermoeidheid en weêr opleven niet van
het bewegend ademstelsel, van 't handelend spraak-systeem, in werking gezet dóor,
gehoorzamend,

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 4. Beschouwingen over literatuur en kunst

643
vaak onbewust, áan 't meer of minder heftige sentiment, aan den sensoriëelen
indruk, die kalm stemt, of driftig? Aldus heeft ieder gevoeld hoe vrede van den avond
noopt langer vers, en dat gramschap niet gaat zonder kortere stooten: want rustig
draagt uw adem op den avond; maar gramschap bonst in uw borst, en gij zult spoedig
moe zijn, niet waar? Zoo zal uw vers weêr gehoorzamen aan de functie van uw
organisme, aan de wondere werking uwer bewegende zenuwen op wat u heeft tot
zingen en dichten gedwongen: uw adem-haling. En hoe juister gij hebt geleerd in
u zelven te speuren en te wegen de waarde van den innerlijken rythmus en 't wassen
en weêr dalen van zijn gevoelsdracht: des te fijner, des te echter en des te
nauw-keuriger zal de psychologische beteekenis van uw vers zijn, als eene eenheid.
- Ik weet: geen mensch bezit genoeg dit bijnaintuïtief begrijpen, dat hij hier de
volkomenheid genake; en de sleur, 't onzent, van den vijf-voetigen jambus als
vers-eenheid, en, bezuiden, van den alexandrijn, schaden grof aan onze al te licht
gewende en verwende ooren. Wij leerden 't sentiment 't gemeten pas der gewoonte
gaan. We werden de slaaf van eene mechanische routine, zonder dat de geijkte
vorm van ons vers ooit de plooibaarheid, het rijk-zich-leenen naar alle schakeering
van het statig of lenig worden van den Grieksch-Latijnschen hexameter won, die
de zoete daktylen tegen stoere spondaeën wisselde al naar gelang van zoet of
stoerigheid van het te zeggen gemoeds-tafereel, en toch bleef éen en écht: hét
Vérs. - En vonden enkelen gelukkige redding in 't vrij-vers: hun goed-slagen, dat
den voldanen lezer wel aan eigen adem mat, hing hoofd-

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 4. Beschouwingen over literatuur en kunst

644
zakelijk af van hunne mensch-fijnheid, en van 't juiste begrip der melodie in zich;
maar onvoldaan waren lezers veel, die ál-te-goed hier vaak ál-te-gemakkelijke
anarchie zagen...
Om dien sleur van den vijf-voeter dan ook lijden wij, te dezen dage, zooveel
slechte verzen: daar meestendeels onvereenigbaar is 't physiologisch leven van
het gevoel en de eenheid-van-uitdrukking ervan: het Vers. Voeg daarbij de
Hollandsche neiging tot redeneeren, tot dragen-naar-het-brein wat had moeten
blijven behooren aan 't werkend organisme: het afschaffen van rythmus dus, en
daaruit het te-niet-doen van het vers: dan zal men weten hoe het komt dat zoovele
gedichten den lezer thans wrevelig maken, daar niet meer kan bestaan in hem
zintuigelijke weêr-spiegeling, onmiddellijk organisch genot. Want het vers was valsch,
en had niet meer zijn reden van bestaan, die is, het wentelende en golvende en
kloppende Leven...
Maar bij ieder vers-eind heeft het moede taal-orgaan, zoo nauw verbonden met den
geestelijken samen-hang ervan, de wipplank noodig die het naar 't volgend vers
moet brengen: het Rijm, keer-punt dat met nieuwe kracht naar 't gevoel voert, hoek
dat op het sentiment nieuwe en frissche horizonnen opent. Wij dorsten er naar: het
is eene physische bevrediging, evenzeer als het herwonnen nieuwsgierigheid prikkelt.
Met assonantie en alliteratie behoort het zóozeer tot ons lichamelijk mensch-zijn,
dat vreugde of smart ons niet zal doen zingen, of zij, de rijpe klanken, zullen ons
springen uit de keel, en spijkeren het vers op den rythmus, nog vóor
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onze woorden kregen eene beteekenis; en 't verhaal dat zij in hunne bediede-looze
klanken uiten is dieper en echter dan wat in de verstandige taal van ons gedicht
wordt verteld. Dót is de duistere schoonheid van zoo menig volks-lied; zulke
onomatopeeën der moeder-liefde verstaat het kind vóor het denk-beelden schakelen
kan tot gedachten; geen dans gaat, zonder dat een zin-ijl maar rijmen-rijk refrein
zal leeren te wippen...
Zal niet weêr hier eene onbekende physiologische wet in ons die lichten van
gelijk-luidendheid en staf-rijm, de baken en rustplaats van het eind-rijm onverwrikbaar
bepalen, onverwrikbaar althans bij ieder afzonderlijk individu, en naar gelang van
zijn bijzonderen aanleg? - Wij weten het niet, noch waarom de algemeene klank
van een gedicht zoo heimlijk-machtig is in ons, dat hij bedwelmen kan, en rijker
maken, zooals een roes doet.
De Klank, is hij 't herhalen, - bij mate en gang, bij wegen of lichten van den rythmus,
- van éen-zelfden klinker of van verschillende klinkers naar éen-zelfde volg-orde?
Is hij onderworpen aan vaste regelen van zóo luiden en niet anders? Bepalen
mede-klinkers zijne waarde, en zijn zij nood-zakelijke nooders der aandacht, die
wijzen of dit of geen woord, of zulke of andere beeld-beteekenis ? - Misschien zijn
weêr hier onbekende wetten... Maar herlees ik het gedicht dat me, onder de beste
Vlaamsche, het zuiverst toescheen aan schoonen klank: ‘Beethoven, I’, uit
Hegenscheidt's reeks: ‘Muziek en Leven’, dan merk ik wel de perfectie aan 't
strengelen van klinkers en mede-klinkers; ik gis een reden, dat ik zoo vol deze
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klanken geniet; ik kan deze schikken naar vaste orde; - maar bepaal hierbij,
onmogelijk, een vaste leer. Hoe diep ook mijn lijden en vreugd, om híer eene a, en
gínds eene ei, en gínder eene o: hoe bepaal ik, en leg uit, de nood-zakelijkheid dier
ei, dier o, dier a? Maar ontkennen hun invloed op mijn gemoed, op mijn lust en mijn
leed: hoe het wagen? En hoe ontkennen de vaste wisheid in Rimbaud's ‘Sonnet
des Voyelles’, al schaadt hier al te brutale beelden-uitlegging: te individuëel
overigens, om te mogen heeten een wetenschappelijke ervaring?
Ik weet alleen dít: het klank-gehalte, het klank-wezen van een gedicht kan mijne
hoorende ooren brengen in een toestand van weelde, een sensuëel geluk geluk-in-smart soms, - die ik niet terug-vind bij een ander gedicht dat, woordelijk,
zinlijker en voor sommigen ‘poëtischer’ mag zijn. Dit laatste kan me deftig zeggen
vele plastische schoonheid; het kan wekken, in mijn zintuigelijk geheugen, wat mijn
oog als 't rijkste heeft genoten. Maar onbevredigd blijf ik, want het bracht me niet
aan 't beven, aan 't genieten van eigen en geheele gevoelen, noch tot den lust te
voldoen aan de begeerte, luidop voor mijn eigen oor te laten klinken de muziek van
een vers dat, anders, misschien als zin bediedeloos is. - En ik denk hier aan een
persoonlijke ondervinding, schamele wel is waar, die me telkens te binnen komt
zoo ik me hiermeê bezig-houd.
Toen ik klein was, leerde men mij viool spelen, en ik moest, op de snaar, híer of
dáar den vinger leggen, wilde ik krijgen dít of géen geluid. Maar later verkreeg de
oefening, dat ik nauw in mij een klank vernam of
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het teeken zag op het papier, dat mijn vinger kwam, werktuigelijk, te staan waar hij
hoorde om dien klank openbaar te verwekken ... Nu meen ik: grijpt in mijn gestel
geen analoog verschijnsel plaats? Zie: ik heb eene gewaar-wording; zij roert mijn
wezen, en slaakt zich in een klank. Kan het nu niet dat, weêr door oefening en
gewoonte, mijn oor-stelsel, dat dienzelfden klank verneemt, op zelfde wijze mijn
wezen aan 't roeren brengt, en wekt de geheugenis aan mijn eerste gewaarworden?
- Hypothesis wel stout, zéker, voor een leek als ik; maar welke duidelijke uitlegging
voor wie de macht van het klank-gehalte in een gedicht heeft ondervonden! Want
het is onmiskenbaar dat het Beeld zonder den Klank alleen van doode schoonheid
is.
Het Beeld is, overigens, de brug waar-over het Gevoel stapt om tot het Verstand te
komen, dat er de positieve poëtische uiting aan geven moet. Het is reeds een
intellektueel bestanddeel, al groeit het uit zintuigelijke gronden. Gevoel ik mij, bij
voorbeeld, zeer gelukkig, dan ontwaakt in mij geheugenis aan even-groot geluk, en
wáar ik het genoot, en in wélke omstandigheden: zij het dan, laat ons zeggen, in
een landschap, op een namiddag, dat ik vruchten at. Zoo zal ik zeggen, met den
gewekten klank, zoo nauwkeurig als ik kan, dien namiddag in dat landschap, en ik
zal genoeglijk glimlachen, als mijn verstand mij de vergelijking aangeeft tusschen
de vruchten van toen, en den lach of den kus der vrouw die me thans gelijk gelukkig
maakt. - En, daar eene emotie nooit een alleen-staande gemoedsstadium is, zoo
zullen opstaan, om dit hoofd-beeld, de
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gesluierde rei der bij-beelden; zij zullen zijn de schakeeringen die groeien laten, of
smelten, de tonen om het grond-gevoel. En de groote kunst, evenals de groote zorg,
van den dichter zal wezen, nu hij verstandelijk aan 't ordenen is, te bewaken
verhouding en stiptheid, bijna met zelfden angst als hij letten zal, gevoelig, op klank
en rythmus.
Want de Samen-stelling van een gedicht, hoe men ze over het hoofd zie, moest
niet gering worden geschat. Zij is de waarborg van het even-wicht, de domper van
vrees-om-tekortkomingen bij dichter en lezer. Wie in verzen schrijft zal er eerbiedig
aan gehoorzamen als wie schrijft in proza. Wie déze vaardigheid bezit, zal rijker
schijnen aan beeld en klank, dan wie ze niet bezit, al is hij wezenlijk aan beeld en
klank van grooteren, maar inneren, rijkdom. En geeft zij den schrijver niet de
tevredenheid van alle goed-verrichte werk? Lacht ze den lezer niet toe - al vreest
deze over-daad - met de weelde van hare volledigheid?... Zoo ga ze dan ter school
bij eene logica, die ze leere ieder onder-deel van het beeld te meten op het
even-wijdige deel van de gewaarwording, want iedere uitdrukkings-bijzonderheid
moet overeen-stemmen met eene schakeering van het gevoel; en wie den vleugel
open laat aan zijn lust tot beschrijven zal vliegen in het ijle, zoo de rem der
oprechtheid niet boeit aan het gemoed, dat alleen recht tot spreken heeft...
- Aldus, gered uit de cel van geijkte prosodie die geldt als rythmus; verlost uit den
kluister van den onveranderlijken jambischen vijfvoeter die door-gaat voor hét
Nederlandsche vers; gedragen méer op de
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waarde van klank dan op de mate der ‘begrijpelijkheid’; gestegen uit den poel der
‘dichterlijke taal’ om door de levende beek der echte beelden te waden; geslepen,
gepolijst en der zonne getoond door de liefde en de zorg van een kieskeurig
kunstenaar: zoo zal dan eindelijk worden het Gevoel tot Gedicht. En wat, van deze
voorwaarden, ontbreekt, belet alle volkomenheid. - Want ik kan maken kunst van
de vreugd die ik heb, mijne erwten te zien groeien. Maar uw hevigste liefde laat ge
niet worden een kunst-werk, als ge alleen weet te zeggen: ‘dat meisje daar zie ik
buiten-gemeen gaarne’.
Ik bleef wel ál te lang staan bij zaken van ál te gewone wetenschap. Maar ik deed
het met opzet, niet omdat ik dacht hier nieuws over te moeten zeggen, maar omdat
ik vernam, en las in vele beoordeelingen, ingenomenheid zóo groot met werk dat
de hierboven-gezeide noodwendigheden regelrecht tegen-gaat, dat ik niet aarzelen
wilde zulke ingenomenheid ten diepste af te keuren.
Zoo is het met het werk, dat Giza Ritschl hare ‘verzen’ heet.
Maar zijn dit wel verzen? - Ik lees, op de eerst-openvallende bladzijde:
Mooie woorden sprak-ie,
maar ach zoo gauw brak-ie.
Door liefde voor anderen
ging hij zoo veranderen.
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- Merk nu maar: ik ontken geenszins dat dit geene ‘poëtische stof’ mag heeten.
Maar mag het heeten: ‘verzen’, dit is: volkomen-uitgedrukte poëzie? Dat moet ieder
ontkennen, tevens betreuren dat het door de besten voor zulks gehouden wordt.
Want wat zoudt ge zeggen van den bouw-meester die vragen zou: ‘Bezie me dit
schoone paleis’, maar hij zou alleen een even-aangeschetste platte-grond u toonen?
Ge zoudt zeggen: ‘die man doet verkeerd, mij zijn ontwerp voor een heusch paleis
te doen aannemen; want waar zijn de gaanderijen van schoone perspectief, en de
zon op de hooge venster-bogen, en de muur die zwijgt onder kruipend klim-op? En
hoe kan me hier, op deze zwarte lijnen van dit plan, treffen uiterlijke schoonheid
des gebouws, die gissen late het geheime leven van wie daar-binnen handelen of
treuren?’
Zóo, met wat Giza Ritschl aandurft ‘verzen’ te noemen. Wie verstandig is, of
gevoelig, kan wel zijn zenuwen voelen gestoord door twee-drie woorden, geschokt
ineens door ongewone sensatie. Maar wáar is 't gebouw, wáar 't schoon paleis,
waartoe dit gevoel, tot mijn volledige bevrediging, aanleiding geven moest?...
En men spreke toch niet, bid ik, van het ‘volks-lied’: daartoe is de stof dezer
gedichten wel ál te individuëel, daartoe ontbreken wel ál te zeer klank en beeld, en,
hoofdzakelijk, algemeene menschelijkheid. De minnegeschiedenissen van deze
dichteres zijn wel ál te gecompliceerd, ál te speciaal dat ze mogen worden tot zulke
vergelijking toegelaten. - Zelfs naar den vorm is de gelijkenis al zeer gering: niet
omdat een lied assoneerend rijmt wordt het, of lijkt het volksch.
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- Neen, hoe men het draaie of keere, hoe men liefde voele voor echt en innig,
ontegenzeggelijk gevoel, hoe men hier lijde diepe mede-smart en -gelatenheid: men
is onvoldaan, want men heeft de poëtische volheid niet gesmaakt. Ik kan den rijkdom
van een man niet raden, als hij naakt staat. En Giza Ritschl moge onder de schoonste
dichters en dichteressen van Holland zijn, zij heeft nooit het kleed van die schoonheid
gedragen.
En dit mocht wel gezegd, en herhaald, nu dat men met de grootste vrijmoedigheid
smaalt over vorm. We preeken, wel te verstaan, niet ten bate van wat worden zou,
bij overdrijving, en bij sommigen is: kunst-makerij. En hier zou ik moeten noemen:
Helène Lapidoth-Swarth, de vaardigste en handigste onder onze dichteressen. Maar
ik hou hoog, en meen het tot plicht te hebben, het oude begrip dat men de schoonste
gedachte het best onder den schoonsten vorm begrijpt. En dat zal niemand
weêr-leggen. - ‘Ongeleide eiers zijn onzekere kiekens’, leerde mij verleden week
Gezelle's duik-almanak; en schematische poëzie laat me niet genieten wat komplete
uitdrukking ervan me geven zou. Want brake grond kan álle zaden bevatten: hij
brengt niets voort zoo zij niet met liefde en zorg gebracht worden, te bloeien in hunne
hoogste volmaaktheid. Zoo is wie poëzie gevoelt in zich: wekt hij ze niet, siert hij ze
niet met haar natuurlijken klank, prijkt ze niet in schoone beelden, dan blijft ze
onuitgedrukt, al is ze nóg zoo echt. - Geen diamant lijkt een diamant, zoo hij niet is
ontbolsterd. Geen gedicht is een gedicht, heeft het niet den volledigst-mogelijken
vorm van een gedicht.

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 4. Beschouwingen over literatuur en kunst

652
En Giza Ritschl zal geen dichteres heeten, zoolang hare verzen geene echte verzen
zijn.

Literaire Kroniek in ‘Vlaanderen’, I, 1903.
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1)

Gevoel en begrip, en de laatste ‘Verzen’ van Herman Gorter.
o De waarachtige oolijkheid van alle theoretiseeren!...

- En nochtans was deze avond, onder de eerste van 't vernieuwend getijde, zoo
schoon en zoo goêlijk-inwilligend, en weêr me zeggend, bevestigend, dat ge alleen
gedichten zult houden, echtelijk, dan van wat over-blijft - als een assche na laaiënd
vuur, die grijs is bij dage, maar na dompend schemeren vonkt bij 't grauwen der
duisternis, en laat, voor wie monkelend toeziet, een weêrglans zoeter dan de vlam,
- dan van wat na-leeft en herop-leeft uit alle zinnelijk gewaarworden, kon het ook
komen uit de laagste en zeer gemeene gronden. En 'k heb weêr ondervonden,
niettegenstaande spreken dezer gedichten, dat geene poëzie is, buiten zinnelijke,
zuiver-zinnelijke autobiographie.
Want deze avond in de lente;... - er ging een man, rugge-rond en kwijnelijk
scheevend, in de lage weide, met eene trage, grazende geit die dunne beende, aan
een lang in-buigend zeel. Er was een schichtige maar toch wijlende draad van
koper-glanzige klaarte om 't gansche gaan en schuinen en buigen van hun grijzend
schaduw-

1)

Amsterdam, W. Versluys. 1903.
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beeld. Ze schenen schamel, en hun geduldige eenvoud schoon. De pet van den
man was diep op zijn hoofd; en zijn hoofd was neigend over 't leenend en reikend
gebaar van zijn koorde-houdende hand. De baard van de geit, onder de
malsch-krommende lippen, kauwde met een beven, van den mond die links ging,
en de goede oogen schouwden met geruste zekerheid. Maar de lijn van klaarte had
nauwelijksche deining over hen die niet veel roerden... De lucht, die lijdelijk donkerde,
was als de diepe holte van een weidsch mat-glazen schild dat, schoon lichtend over
't landschap, weerde de warende winden, brekers der effene, schoone, zijgende
zonneschijning, glanzig over de onroerend-rechte en zoete kruiden-weide, en 't
gebaar dier wezens, man en geit, die roerden nauw... Want neen, 't en was geen
avond nog; 't was aarzelen en toch gelaten scheiden van blijvenden, wijlenden en
toch reeds neigenden dag, en, onder meêwarig-talmenden hemel: een oude man,
en, aan een touw, eene geit, die graasde...
- En 'k hadde daarvan gemaakt, ware ik geweest een dichter, een zang met
wiegend gaan van den rythmus in mijn hoofd, en een treurigen glimlach, misschien;
en, misschien, hadde ik alleen gevonden déze woorden: ‘het druilend dralen, wie
weet, wie weet, van eene liefde; gelukkig, wie weet, wie weet, in de gewilde en zoete
sluimer-wake eener liefde... Guldene en purperen schemering van ten avond en
ten morgen; wie weet: gevreesde blijheid...’ - Ik hadde aldus gedicht, met andere
beelden dan de geziene allicht; - want wie bakent den weg van het beeld tot het
beeld, van het zintuigelijk beeld tot het ontwaakte en aandachtige
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herinnerend emotie-beeld? Wie bepaalt de bestanddeelen van een gevoel, uit het
huidige en uit het verledene, tot eene éenheid, voor eene gewaar-wording van
poëzie?...
- Ik hadde een gedicht gemaakt...
maar ik wilde, van avond, eene kroniek schrijven, - het venster toe en áan de
lamp, - alsdat er feiten zijn, werk van echten dichter, die me schijnelijk ongelijk
geven, in zooverre dat dees werk, streng- en liefdevol-autobiographisch, geen
gedicht en wierd; dat het me verbood poëzie te genieten; dat het me een hekel gaf
aan wien me dien schotel vóor-schoof, en zei: ‘eet smakelijk, 't is zuivere poëzie’;
dat ik haast twijfelen moest aan hém of aan míj. Het lette en stoorde mij, bij 't lezen.
Het miek wrevelig, omdat het me alle medegevoel belette, was het ook uit een eigen
wezen geschapen, en naar goede manier. Ik kon het niet smaken, dan gelijk ik
kwaad kruid hadde gesmaakt, dat er uit zag als heel goed kruid. - En nochtans
waren die gedichten wel de zeer persoonlijke uitsprake van een zeer eigen mensch.
Maar ze leerden me dat poëtisch-voorgestelden arbeid vol-groeid kan zijn naar den
vorm, en den schrijver mag weêr-kaatsen als een naakten en onrimpelenden vijver:
het en is geen poëzie, zoo nuchter Begrip, gelijk een glanzend-recht ijs, met
blinkende maar koele en harde korst bedekt heeft stil-woelend en zoel Gevoel.
- Want zie, ik houde voor waarheid dat Herman Gorter mag heeten de eerlijkste
dichter van Holland, en hij heeft getracht zich-zelven zoo weinig mogelijk te beliegen,
als een schrijver. Hij zal wel meenen, geloof ik, gelijk ík meen, dat ge alle schoonheid
zult scheppen
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slechts uit uw eigen wezen, en dat geene kunst ópstraalt dan uit den weêrkaats-hoek
van den spiegel, die ze is, uwer eigene menschelijkheid. Hij gaf me, meer dan wie
in Holland, gelijk: dat ge niet moet zingen dan naar ge gebekt zijt. Hij heeft, onder
de eersten benoorden, gedicht naar eigen gemoed, naar eigen wil, en naar eigen
natuurlijken, maar schoon-gedrilden aandrift. Hij was het meeste, dachten vele te
mogen meenen, te zijnen lande een echte dichter: een dichter der oppervlakte wel,
ja, en louter een impressionist, en geen van bezonken, vergelijkende gevoelens;
maar toch een zeer oprecht uitspreker van eigenen dagelijkschen indruk, vaak
diep-wordend door zijne oprechtheid, gelijk diep schijnt de eenvoudige logiek in het
doen van een kind.
En zijn werk, eens dichters die goed onderscheidde de beelden en ze zuiver
uitdrukte, wies uit zijn leven-zelf, ging naast zijn leven, spiegelde zijn leven, was de
wisselende broeder van zijn leven, beurtelings in grijze en in felle kleuren, steeds
in de eerlijkste ongeveinsdheid.
Jammer maar, echter, dat zulk leven niet steeds was als het leven van louter een
dichter, en leende aan het werk echte dicht-stof. Jammer maar dat, in een arbeid
zeer autobiographisch, met de jaren en de geesteswentelingen de scheppings-bodem
wierd van Begrip, en niet bleef uitsluitend van Gevoel.
- Waar-over dient uit-geweid: over Gevoel en Begrip als dichterlijke wekkers; waar
besluitselen uit zullen worden toegepast op de laatste ‘Verzen’ des heeren Herman
Gorter.
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Maar eerst merke men dat schoonheid-van-den-vorm in het gedicht verschilt van
de innerlijke, ingevende schoonheid; er wel buiten staat, zeer onafhankelijk soms;
en, ja, gevoel of begrip mag beheerschen. En 't is goed daarom, dat men aanwijze
waar Vorm en Grond van elkander af te scheiden zijn, als eerste bestand-deel der
emotie bij den meê-gevenden lezer.
Want gelijk 't samen-gaan van kleuren kan streelen in eene schilderij, of
bevalligheid van houding en buigen der leden in dit houw-werk; of beter (want ik
beschouw hier liever drastische kunst, dan de plastische, waarin vaste vorm met
meer reden en rede eene hoofd-zaak mag zijn), gelijk in eene sonate de variatiën
op een grondelijk thema mogen liefelijk binden mijn oor buiten allen eisch óm,
schijnelijk, van het uit-te-drukken gevoel: hetgeen bewijst dat onmiddellijk aandoen
der gezichts- en gehoors-zintuigen vol-staat tot aesthetisch genot; - waar, anderzins,
deze of gene gewone schakeering in de verwen, zulk gegeven buigen eener
beeld-lijn, of het plooien der melodie naar reeds gehoorde schakeling der klanken,
herinnering wekken aan sluimerend gevoel dat gelijkelijk aldus werd uitgedrukt
alreede, en zóo mede-gevoel ontwaken laat uit vorig onder-vinden: aldus kan uit
een gedicht ook schoonheid schijnen te spreken, zoo de vorm ervan in mij eene
prente drukt die, eenvoudig en zonder meer, aangenaam is aan mijn bloot-sensoriëel
wezen, of, van onder de ebben der vroegere gevoels-vloeden, weêr de hernieuwde
glanzen duikt die me toen van medezinderen gelukkig mieken.
En aldus werken samen de prikkel der verrassing
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en de doezeling der gewoonte om den vorm een schoonheid te leenen die schijnt
te komen van 't gemoed dat zingen wil. Wetend dat zelfs het elementairste gevoelen
zich uit in lust of leed, en in de hoogere aisthesis in geestesbehagen of -mishagen
die de onderste grond-slag zijn van kunst-smaak, zal de vorm, ook zonder ingevende
emotie, soms boeien, door aanwenden van wat behagen schept, 'tzij door
onverwachte nieuwheid der optische of auditieve beelden, 'tzij integendeel door
deze die, aangeleerd, reeds elders probaat werden bevonden tot zulk bekoren.
Waar de dichter niet de minste gemoeds-beweging heeft onder-vonden, daar kan
zijn gedicht, bij zulke middelen, de behendigheid zóo ver drijven, dat het in den
hoorder of lezer wel de gewenschte emotie verwekken kan (want men denke niet
dat het de emotie van den dichter is die op den lezer overgaat: beiden hebben ze
hun evenwijdig scheppings-vlak), door de, nieuwe of vernieuwde, schoonheid,
vormlijke, van het vers, die spreekt uit klank, metrum, en echt-schijnenden rythmus
uit oefening geboren, evenzeer als door de schoonheid der uitdrukking, die straalt
uit het beeld en de keten der beelden.
't En gaat niet aan, hier wijdelijk zulke bestand-deelen, der
schoonheid-in-den-vorm, te bespreken; te zoeken naar de beteekenis van wat
Vers-klank is, te toonen hoe hij al te vaak wordt een spel van klinkers en meêklinkers;
noch te onderscheiden Metrum van Rythmus, en ze te definiëeren, de eerste: als
eene openbaring in den tijd van wat de tweede dynamisch en grondelijkverborgen
is, en hem aldus vaak vervangt, hij afwezig;
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waar de vorm ook niet zal door lijden; - noch te verwijlen bij vorming van het Beeld,
bij zijne hoedanigheid, bij zijn groeien tot Symbool of dalen tot Allegorie, al naar 't
echt of valsch is, al naar 't behoort den dichter of der ‘dichterlijke taal’; eindelijk: over
't verstandigenuchtere en toch intellectuëel-wellustige van 't genoegen dat den
schrijver in 't Beschrijven hebben zal, zoodat het hem van 't gevoel afwijken doet,
of wel verbergt ook eens met schoonheid van den mantel de armoede van dat
gevoel.
Maar ik wilde wijzen, eenvoudig, op 't ondervinden, van wie goed weet te luisteren,
dat schoonheid in den vorm niet steeds schoonheid van den ondergrond impliceert,
en dat de rijkste kleêren soms eene pop kleeden, die aldus vaak edeler schijnt dan
werkelijke menschen. En niet alleen verschillen beide schoonheden: wij zien, dat
die van uiterlijkheid wel die der innerlijkheid versmacht; ja, dat ze leefbaar is buiten
innerlijkheid. Doch hij zal weten, die lezen kan en scheppen naar 't beeld des dichters
zijn eigen ziele-beeld: hij zal onderscheiden wat, geschapen uit was of opgebouwd
uit oude materialen, en rustend alleen op de onrustige dorheid van het zand, zal
smelten in de zon van zijn smaak, of stuiken onder den wind van zijn weten, en
schuiven over de ebbe der tijden; hij zal het kennen uit 't gene dat, wegend op de
diepe palen van 't gemoed, trotseert de geweldigste wateren.
Of, - buiten alle beeldspraak: ik wilde zeggen dat hij alleen dán de schoonheid
des vorms zal prijzen of keuren goed, als hij gevoelen zal hoe de emotie, rijp in den
dichter, den vorm gedwongen heeft schoon
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te zijn, tot eigen grooteren luister en eigene innige voldoening. Aldus zal de
beteekenis, in 't echte gedicht, van den Vorm blijken geene andere te zijn, dan wat
de wil van den zinderenden, scheppenden Dichter hem heette te wezen: eenvoudig
of weelderig, naakt of overdadig getooid, naar 't eischte en dwong 't Gemoed. En
waar hij blijkt een louter spel van klank en beeld: weet dat daar is alleen een gedicht
dat valsch moet heeten, en geen dichter, die het schiep, maar een goochelaar.
Zoo berust de waarde van het dicht-werk op de waarde van de ingeving. Niet op
de kwantitatieve waarde (want deze, gering, kan blinken in heerlijksten zang), maar
op de kwalitatieve; 't is te zeggen: minder op de innerlijke hevigheid van de
gemoeds-beweging die tot schrijven aanzet, dan op hare zuiverheid, op haar meer
of minder wanken naar dezen of genen pool van haar wezen, naar 't Gevoel of naar
't Begrip.
- Dan trachte ik aan te toonen waarin ze bestaan en van elkander-wijken, en hoe
het eerste betere, laat staan eenige moeder is der poëzie.
Wat heet nu Gevoel, of, uitdrukkelijker en juister, wat is éen Gevoel? (want het
concept ‘gevoel’ bestaat niet dan na weten wat dit of geen gevoel is, en na hun
onderling vergelijken).
- Bemerkt dan eerst dat, in elke psychische ervaring, voor zooverre deze als eene
eenheid mag worden beschouwd, twee vaste elementen samen-gaan; een
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objectief element: 't onmiddellijk-zintuigelijke, mechanische dat van 't voorwerp
zonder eenige tusschenkomst op den gezichts- of gehoors-zenuw werkt, (want
minder sprake is van smaak-, reuk- of tast-zin), en dat eigenlijke ‘gewaar-wording’
is; en een subjectief bestand-deel: de ontvangend-geestelijke perceptie, die het
persoonlijk ‘gevoel’ uitmaakt van de organische, ondergane gewaar-wording. Aldus
werkt een witte muur op ons net-vlies: 't weten er van zullen wij kennen eerst nadat
physiologisch herinneren, of vergelijken met evenwaardige ondervinding, ons ‘wit’
heeft laten herkennen of onderscheiden. Want oordeel - de gave van 't gezien of 't
gehoorde te schiften en te rang-schikken - is wat zien of hooren, dit is geestes- of
gemoedsondervinden, vast-stelt. Aldus mogen oog en oor ontvangen, zij zeggen
niets buiten 't individuëel gevoel, - even-als, overigens, dat gevoel niet en bestaat
dan na de werking van en op het zin-tuig; dus zijn ze éen, zoo niet simultaan, bij
elk ervaren.
- Waar echter, door zijne objectiviteit, gewaar-wording op véelheid berust, is
louter-gevoel gegrond op éenheid; en aldus, - zijn ze ook onafscheidbaar, - verschilt
gewaar-wording van gevoel, door 't wezen dat deze steeds gelijk is aan haar-zelve,
terwijl het tweede van mensch tot mensch verschillen zal. Want een witte muur zal
op elk gezond menschen-netvlies eender werken: geen twee mensch-oordeelen
zullen, echter, wat ook de opvoeding doe, dat witte eender gevoelen.
En aldus, zoo gewaar-wording niet buiten de eigendommelijke sfeer van 't
perceveerend zin-tuig gaat, is 't gevoel van zin-tuig tot zin-tuig niet gespecialiseerd.
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Er is geen afzonderlijk gevoel voor optische en voor gehoors-gewaar-wordingen;
maar tusschen elk gevoel bestaat betrekking van verwantschap of van tegenstelling;
en is deze muur voor elke retine wit, 't gevoel van dat wit zal (verschillend bij elk
individu) gepaard kunnen gaan, en niet te scheiden, met een gevoel van warmte of
van koude. En hoe vaak wekt een bloote klank geen rijzen of dalen van deze of
gene organische herinnering aan licht of aan atmospheer, om niet te spreken van
kleur?
- Zoo komen wij tot het besluit dat, buiten het enkel-voudige gevoel, gaande van
object op subject, er leeft in ieder een samen-gesteld gevoel, beter: een
harmonie-gevoel, een geheimzinnige wet die de keten schakelt der gevoelens, om
ze tot de eenheid te brengen van een totaal-gevoel, te binden tot wat wij,
ononderscheidend, gemeenlijk noemen: een Gevoel.
Kan nu éene enkel-voudige gewaar-wording aanleiding geven tot een totaal-gevoel,
dat, in zijne veel-ledigheid, toch blijft eene éénheid; is daarbij aangemerkt dat de
lichtste wijziging in die gewaar-wording gepaard gaat met eene twee-voudige
wijziging van 't samen-gaande totaal-gevoel: eene in hevigheid en eene in
hoedanigheid, eene in wezen en eene in sterkte van dat wezen; wat te zeggen van
eene gewaar-wording die zelf uit verscheidene factoren bestaat?
Een muur is wit; hij is tevens zon-beschenen: éen ontvangen van het netvlies,
hoe ook twee-voudig. De drie-klank van een muziek-akkoord: éen oor-beeld doch.
Maar, ontvangen door het gevoel, vat ge de veel-

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 4. Beschouwingen over literatuur en kunst

663
vormigheid die uit deze, vermeerderde, zins-perceptie zal ontstaan? Merkt ge hoe
de twee-eenheid: wit en zon-beschenen, eene toon-ladder bewandelen kan die
verdubbeld wordt in het gevoel? hoe de drie-klank, naar de toonsterkte van elk
bestand-deel, van het partiëel-gevoel dat er onmiddellijk meê samen-hangt in wezen
en sterkte, verandering ondergaat die afhangt en gehoorzaamt aan dat
overhand-hebbende akkoorddeel?
Maar dergelijke totaal-gevoelens kunnen met andere samengaan tot eene nieuwe
eenheid, eene resultante waar zij componenten van zijn: tot een samen-gesteld
gevoel. En, gelijk in het totaal-gevoel éen toon zal over-heerschen, zoo kan
overheerschend zijn dit of geen totaal-gevoel in 't samen-gesteld gevoel, en dit zal
schakeeren naar géner nieuwe hevigheid.
En steeds verder aldus: tot het Algemeen Gevoel, dat is deze samengestelde
gevoels-vorm, waarvan men bemerkt heeft dat hij uit een verbinding van
partièel-gevoelens is ontstaan: bron van behagen of mishagen, naar de mate dat
het overheerschend partiëel-gevoel bij het subject leed of lust - onmiddellijk of uit
herinnering, of uit welke samen-voegen van beiden? - verwekt.
Tot zulke algemeene gevoelens behooren dan de aesthetische gevoelens, zij die
men noemt, in kunst en in poëzie, hét Gevoel: een gemoeds-toestand, eene
aandoening die, - subjectief de keten der partiëele bestand-deelen doorloopen, éerste ontstaan heeft in eene objectieve, zintuigelijke gewaar-wording.
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- Wil dit nu zeggen dat het veld der Poëzie bij alle uitsluiting gebakend zal blijven
binnen deze zeer individuëel-sensuëele grenzen van zulken gewetens-staat; dat
zulke weide geen einder hebben zal achter de haag die ze in wel korte perken
omsluit?
Geens-zins. Aangenomen ook dat slechts éene poëzie bestaat: de lyrische (want
zij die episch heet, en dramatisch, toont alleen verschil in den vorm, verschil in de
uiting van 't gevoel dat zich verbeeldt in de daden en landschappen van 't verhaal
of in de onderscheidene vertoonende personages: contrasteerende bestanddeelen
van dat gevoel, in de gedialogeerde handeling) zulke poëzie heeft diepere bron;
beter: er is een vijver waar deze bronnen samen-vloeien, en zonder gerucht, en
waar ze scheppen zal sterkende zwoelte of frischte. Want het ‘affect’ (dat we hier
bedoelen, en dat in epos en drama ruime rol heeft) gaat vaak als ingeving het gevoel
te boven, zijnde, zou men zeggen, een samenvattend resultaat van gelijk-wezige
gevoelens, een vertoon van den inhoud eener evenaardige gevoelen-reeks in zijne
kenmerkende, boven-tonige vormen.
Inderdaad: elk gevoel is voorbij-gaand: nimmer is het een durende toestand. Bindt
het zich echter, in de physiologische herinnering, in éene opeen-volging met andere
gevoelens van equivalenten inhoud, dan wordt het, haast abstractie in den engsten
zin van 't woord, maar abstractie die alleen op gemoeds-, niet op verstandsgrond
rust - als een nieuw algemeen, liever: veralgemeenend gevoel, dat ik durf
veralgemeenend noemen wijl het aan de componeerende gevoelens slechts het
essentiëel-, niet individuëel-menschelijke ontleent; dan
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wordt het, zeg ik, een nieuw, algemeen-humaan gevoel, dat geheeten wordt: Affect.
Aldus zijn vreugde en tot toorn-stijgende woede, aldus hoop en kommer-gedragen
vertwijfelen; aldus ook in hoogere orde, vaderlands-liefde en die tot het menschdom,
waar zij vooral uit buiten-staande noodwendigheid worden geboren, - Men merkt
hoe zij tot poëzie inleiden, en dat poëzie hunne zeer innige uitdrukking zijn zal (in
't gedicht of in de muziek), gelijk de plastiek (in dans, schilder- of houw-werk) hunne
zeer duidelijke. Zijn ze minder-individuëel, men lette er op hoe ze, juist door hun
aanbieden van algemeene bestand-deelen, algemeen-lyrischer zullen schijnen. In
zooverre, niet waar, dat ze poëtisch gemeengoed werden, en, in alle ijlte,
niet-te-minder probate stof werden voor wie, met goede oefening, er het middel in
vonden om voor goeden en zeer echten dichter door te gaan.
Want niet te verzwijgen: is het affect bij wie, in scenischen handel of in verhalende
voorstelling, gaat met zijn woord tot de massa, tot het volk, - is het bij hem, op straffe
van onbegrepen-blijven, noodzakelijkheid en meest-natuurlijke inspiratie (meer of
minder fijn naar zijn eigen aard en gevoellijk onder-vinden): de dichter zal slechts
oprecht wezen (en dat is hoofd-zaak) als de van hem-uitgedrukte affecten groeiden
uit langgedragen, vaak-hérondervonden gevoel; als hem het gevoel, zijn persoonlijk
gevoel, liever is, en nobeler schijnt dan 't gemeene, wijl algemeene Affect.
- Des te slechter dan, als hij zoekt, en meent te vatten, echte aanleiding tot dichten
in bloot een Begrip: want
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hij vergist zich, en over-schat zijn vermogen buiten-mate.
Wat is, in den smalleren zin waarin we het vatten, een ‘begrip’?
Waar het affect, zichzelf bewust in al zijne onder-deelen, voor zich-zelf van
verzamel-gevoel wordt, eene ‘gedachte’, dan gaat het onderscheiden, schiften,
toetsen. Het merkt goede componenten uit kwade; het zal in of buiten zich-zelven
louterings-middelen zoeken, om 't beste te worden wat het zijn kan. Vreugde zal
zich, bij oefening, cultiveeren tot olympisme; aanhoudende hoop naar beter leven
(reeds een affect dat niet enkelvoudig is) verdwaalt in zonderling-dogmatisch
mysticisme; vaderlands-liefde, oorspronkelijk uit gemeene nooden geboren, slaat
over in soldaterij; 't woord: dat alle menschen broeders zijn - wat affectief kan worden
gevoeld - wordt systematisch socialisme. En per slot is 't affect, laat staan 't gevoel,
geworden, eenvoudig, Begrip. Het is een spel van het verstand, een louter
behandelen van abstracte producten, een veronachtzamen van de scheppende
orde voor bloot en afzonderlijk het geschapene, een verzuimen van den beuk voor
het dorre beuke-nootje waarin van den boom niets meer herinneren draagt, laat
men het niet keesten. Het is iets, dus, dat, kwam het over den weg en de heuvelen
van het echte gevoel; was het ook kind - maar in wélk verleden! - aanvankelijk
slechts van een oog dat zag en een oor dat hoorde en van een gemoed dat het zien
en hooren dankend tot baren ontving; kon het groeien tot blijde-zijn, of ernstig; had
het vreugde kunnen kennen, of den beteren smart: het heeft verkozen te vergeten;
alle natuur, de echte, der zenuwen,
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misprezen, en tevens alle zinderen bij de onmiddellijke gewaar-wording geweerd,
om zich-zelf te spiegelen in een glas dat, koel, hem al de adertjes toont van zijn
oog-appel, en de streepkens in den straal, bij verwaarloozing van al 't overige. En
hij wedt erop dat hij zoo'n oog zou kunnen nabootsen, dat ze een echt oog lijken
zal.
- Wil nu zulk begrip (en ik zei niet dat het verfoeilijk is, dan bij wat ons bezig-houdt)
zich leggen als eene natuurlijke baan voor poëzie: deze zal nimmer als echt worden
gesmaakt; want vorm alleen zal ze kunnen kleeden met eenige schoonheid: eene
pelle om eene ledige baar, de mantel der koningin om de ijlte van een wisschen
pop met wassen aangezicht; klink-klank, woorden-gehaspel, rythmus-namaak en
-nameet over de afwezigheid van alle direkte inspiratie... Want wáar het menschelijke,
het naakt-menschelijke; wáar het oer-wezige, ons-gemeene; wáar 't
óok-ondervondene of verrassend-natrillende dat mij, een mensch, bindt aan dezen
dichter: volmaakteren, want scherper-gevoelenden mensch dan ik? Wáar, slechts
maar, een simpele vreugde om de lente, of melancholie in den avond, of liefde voor
vrouw en kind: eenvoudige genegenheden waar alle menschen éen in zijn, en die
me den troost kunnen geven, bij hunne oppervlakkigheid, gelegenheid te vinden
om dieper in mij te peilen, en - hoe 't verband gevonden? - uit de herinneringen van
mijn lichaam te halen zeer schoone vertoonen? Wáar zelfs, de leniging van eenig
menschelijk geloof of de verkwikking van eenige menschelijke hoop?
Of zal ik gedwongen worden, nu Herman Gorter goed vindt mij zijne laatste,
collectivistische, verzen
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voor Poëzie aan te bieden, ook maar het patriotardisch klaroenen-geschal van dezen
of genen Paul Deroulède te gaan slikken, even-zeer voor echte Poëzie; of dit
Jezuïeten-boekje waarin, ter zeventiende eeuw, in heusche hexameters de latijnsche
syntaxis werd samen-gevat? Alle dingen wel zeer verschillend van elkander, maar
met dézen gemeenen grond dat ze zuiver gevoel uitsluiten voor meer of minder
gecompliceerd Begrip of Gedachte.
Het levens-verloop van Herman Gorter als dichter zal zonderling zijn geweest: men
zal er merken hoe hij, op steeds-zelfde instrument, de meest-naar-aard-verschillende
deunen heeft meenen te mogen spelen.
Inderdaad, in wezen een echt impressionist; met taaien wil dat zijn werk
impressionistisch zíjn en wérken zal; daar alle middelen toe gebruikend: van nieuwe
taal en nieuwen metrum; verbazend virtuoos die in klank en rythmus de
meest-primaire (van geur of smaak zelfs) even als de zeer ingewikkelde
gewaar-wordingen (van flakkerend zonne-gudsen op zee-baren, b.v.) bijnaphysisch,
haast zonder tusschen-komst van subjectiefontvangen, bij den lezer verwekken
kon: met zulke knapheid - die slechts de ontwikkeling is van heel natuurlijke gave:
talent is niets meer - met zulke veerdigheid gewapend, is hij volmaakt dichter zoolang
deze behendige bereidheid zuiveren gevoels-grond vindt, of een wit dat zich
impressionistisch laat uiten.
Aldus, in ‘Mei’, het schoon vertoon van tafereelkens dat - de radheid des schrijvers
nog niet verbluffend
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als later, maar zoo fijn reeds zijn oog en zijn oor - wijlt in u, uít u wekt nieuw vertoon,
blijheid zingt van een morgen, of de adem van den avond die groen wandelend is.
Heerlijk gedicht van Hollandsche natuur, van de wateren die schelpekleurig verwen
de hemelen, van de blonde duinen die purperen naar den nacht; waarin 't verhaal,
van een gevoelig mensch, hoe hij dít zag, en hoorde géne, door de dagen van zijn
leven: een groot landschap, zou ik zeggen, met verduidelijkende figuurtjes.
Maar de manier wordt scherper in den eersten ‘Verzen’-genoemden bundel
gedichten: de poëtische grond geofferd aan het speel-tuig, haast geheel; scherpte
van gezicht en gehoor tot paroxysme geoefend, uiten zich in hallucineerende macht;
- het draven en woelen en gillen van eene klank- en rythmen-fantasie. En toch, krijgt
het subjectieve, meer rustige gevoel het boven: welke zuivere zang nog, zoo innig
en zoo echt! - is 't aangewende middel ook weêr hetzelfde, van een loutere
impressionist. (Waarom denk ik steeds aan Van Rysselberghe, als ik dezen bundel
ter hand neem?)...
e

In ‘de School der Poëzie’, 3 deel, gaat het echter veranderen. De dicht-ader om eens oude beeldspraak te wagen - schijnt verdord, opgedroogd. Noch scherpe
impressie, noch diep gevoel zetten Gorter aan tot dichten; hij is doctor in ik weet
niet wat geworden; de wetenschap heeft het controleerend verstand ten bate van
de spontane gewaar-wording ontwikkeld, en de dichter heeft alleen behouden nog,
met zijne werktuigelijke knapheid, zijn lúst tot dichten. En aldus berijmt hij maar tamelijk slecht - Spinoza en welk gephilosopheer ook, en voelt zelf zijne stof zóo
ondichterlijk, dat
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zijne radheid in den vorm erbij inschiet. - Hij verovert ze weêr, en met groote vastheid
van hand, in dezen nieuwen bundel ‘Verzen’. Hoor maar het gaan der - ge zult
merken: louter impressionistische - beelden:
De arbeidersklasse danst een groote reidans
aan de oceaan der wereld, zooals kindren
die men 's avonds op strandmuur bij de zee,
bij het geel licht der lantarens en 't licht
der zon, ziet huppelen op muziek. Hun lichte
dunne gestaltetjes dragen al dansend
hoop en gedachten gaand op de oceaan,
gaand in den hemel, gaand diep in de aarde -

echte rythmus, zult ge wanen, bij gewaar-wording geboren.
En breeder in 't volgende:
De arbeidersklasse stijgt langs trappe' omhoog
door de nevlige lucht, op bergen graniet.
Daar door de lucht daar gaan ze, naar de wolken.
Daar slaan ze hoeken om, zijn uit 't gezicht.
Daar ziet men op den rug stijgende menschen.
O zie de naakte onvermoeide lichamen
zooals de zon op ze schijnt, om hunne beenen
en op hun ruggen, en op steev'ge zijden,
en op hun aandacht'ge spanningsgelaten.
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En in dit gedicht dat van zulke rijke natuur schijnt, zoo echt-innig, zoo gevoeld:
Wanneer gij onder mij ligt, wij zijn stil
van vuur, dan ziet uw wit gezicht mij aan
van liefde, en uw oogen zijn vol tranen.
Gij hadt het niet gedacht, dat zoo iets was
op aarde, en uw oogen vullen zich als twee
meeren, door bronnen komend uit uw hart.
Zooals gij aan mij hangt, uw oogen maken
twee streken opwaarts naar de mijne oogen.
Ik dacht niet dat er zoo iets was op aarde.
En beide, dit denkend in onze breinen,
aan elkaar hangend, de armen om de hoofden,
zijn we als de zee en 't land aan elkaar hangend,
of als de berg en 't dal samen tesamen.
Zoo ruischt de zee het land een lied, zoo wil
ik met een wit gezicht van hartstocht voor u
eeuwig klinken van mijne dankbaarheid.

- Maar, goede lezer die dacht hier echtheid te hooren, die geloofdet aan die fijnheid
of aan die breedheid van rythmus, klank en beeld, aan dien schoonen harts-tocht
zoo inniglijk gezeid: weet dat dit alles begoochling is, resultaat alleen van zeer
probate knapheid, kunstemakerij, wel ja, om der wille der Gedachte, van het Begrip,
en dáardoor, meent de dichter, tot kunst, tot poëzie geheven... Want denk niet, dat
hij zelf anders bedoelt, dan wat hij vermag als kunstenaar, ten dienste te stellen
zijner sociale stelling.
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- Want hoor maar weêr:
Een vrouw, een jonge en zachtlijnige vrouw,
een arbeidster, zoo gaaf als er maar éen haar lichaam is in 't werk gerekt, gerond,
haar spieren zijn zeer vast en zij is nu
als een zeer volle maar zeer slanke bloem.
Maar in haar kleine kopje leeft, o leeft,
en is, als een lichtbeeld, sterk afgedrukt
het zoete denkbeeld van organisatie.

en elders:
Mijn liefste, ik heb u wel eens zacht verteld,
hoe de geur van uw lichaam mij benevelt
en toch opwekt. - Zoo is 't, o socialisme!

En aldus kon ik véel aanhalen: bewijs hoe 't poëtisch gemoedsbeeld (zeer zuiver
zinnelijk schijnend) moedwillig geofferd werd aan 't overheerschend begrip; dat
aldus telkens en telkens 't aesthetisch genieten met socialistisch gezeur werd
gebroken.
Want, wat Gorter ook doe: hij zal er niet in slagen, hoe 't begrip Socialisme bij
hem worde obsessie, het bij ons voor gevoel te doen doorgaan, vooral - en 't gebeurt
vaak - waar hij 't over organisatie der partije heeft. - Wij zegden het reeds naar
aanleiding van Henriette Roland Holst's ‘Nieuwe Geboort’: zoolang in een gedicht
gevoel en begrip worden gepaard, zal geen poëzie worden geboren....
- En nu blijft éene vraag, naar we zien hoe echt
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en hoe spontaan het beeld leeft in het vers en in den rythmus, om uit te loopen in
de kilte van het begrip, - en, ná die vraag, éene wroeging: of we ondervonden
schoonheid wel noemen mochten schijn en logen van den vorm. In andere woorden:
Is Gorter niet de dichter gebleven die hij was; de mensch die de gevoelens
ondervond, hoe ze woelden dat hij ze uiten zou, en die er dan bij aanpaste 't begrip
dat hem stadig bezig-hield, de gedachte die hem, zelfs bij zuiverst poëzie-gevoelen,
niet los wilde laten?
Maar - daar-gelaten dat men in zulken toestand niet dicht, wijl niet passief genoeg
- zien we niet dat in elk gedicht de bedóeling huist, die kregelig maakt, van geniepig
nog een klopje te geven op den spijker, die socialisme heet, dat hij wat dieper dringe
in de hoofden? Merken we niet dat al die waan-poëzie geen wit heeft, dan
propagandeeren?....
- En dat de dichter... onbewust dichter geweest is? Jawel, en wij zeiden het reeds:
in de knapheid van zijn vorm. Want, men onthoude: de schrijvende hand, de zingende
klank, het deinende metrum zijn dienaren, die wel eens hun stieltje zóo goed kennen,
dat ze aan 't werk slaan buiten alle leiding van hun meester: de gevoelige, zinnelijke
inspiratie.
Herman Gorter heeft ze nu maar laten gaan op hun eigen hand, - maar onder het
toezicht zijner Gedachte. En dwaalde het werkend element even lichtelijk af, dan
kwam algauw vanwege den toezichter een tik op de vingeren. En dat die tik wel
eens een moker-slag leek, miek de zaak niet beter!...
Aldus Herman Gorter in zijne jongste ‘Verzen’.
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Moge hij nu heeten in zijn land een Profeet en een Apostel, in 't onze zou hij er
kunnen bij inboeten, nog langer en vooralsnog een Dichter te worden genoemd.

Literaire Kroniek in ‘Vlaanderen’, II, 1904.
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Eenige dichters
Alle poëzie is, in hare hoofdzakelijke bepaling, een bevredigen.
Waar feitelijke emotie is geworden tot aesthetische emotie; wanneer de spanning
van gevoel of affect in de dalende ontspannings-periode is getreden; gaat
gehoorzamen aan de redelijke en zintuigelijke wet der Eenheid die ons regeert en
de aller-hande roering dwingt in éene aandoening; toelaat dat de zinderende maar
gekoelde geest den rythmus zal vatten, het woord naar sensoriëele evenals naar
rationeele beteekenis zal wikken en keuren, het beeld uit de rij der natuurlijke
verbanden ontbolsterd hebben zal, - dan gewordt poëzie: díe phase in het
gevoels-verloop waar volheid van leven nog samen-gaat met de grootere of geringere
maat van hortende heftigheid, maar deint reeds naar de noodwendigheid, die in ons
is, dat we orde en regelmaat zullen smaken: na de onsamenhangende kreten der
woede, de zware dreun der klanken die ze eindelijk, in eigen rhythmus, vermonden
zal; na 't klagen dezer lijdende liefde, de lange lijnen die 't landschap toonen mogen,
in woorden en gesluierde beelden, van wat is zulk een beminnen. - De natuurlijke
rust, dus, als reactie van een te hoog gestegen gemoeds-toestand; een weldaad
voor het
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ontlaste organisme; emotioneel en intellectuëel genieten na de spanning van
veel-vergenden arbeid. In éen woord: eene bevrediging.
- Bevrediging éerst bij hém die poëtisch Schepper is; bevrediging tevens bij wie
Ontvanger is van poëzie.
Want waar, - in de keten die alle dicht-werk als noodzakelijkheid onderstelt: van
't ingevend bestanddeel over den dichter op den hoorder, - de tweede vrede vindt
na 't volledig en angstvaliig-oprecht uiten van wat hem bewoog toen hij poëzie in
zijnen lichame ontving en gewaar-werd: de hoorder zal onbevredigd blijven, en
kwalijk genieten, blijkt - naar hij ze weêrkaatst bevindt in eigen gemoeds- of
herinnerings-vlak - die uiting storend hem aan gang en klank en zegging. Streelt ze
hem ander-zijds in zulke uiterlijkheden, maar hij wordt gewaar hoe zij zijn als de
schoonste dwaallichten op de onzuiverheid der wateren, als klink-klank over gebrek
aan gevoel: weêr zal hij niet blijde worden. - Want, is zijne bevrediging van anderen,
hoe ook gelijkwaardigen aard: niet minder dan bij den dichter zegt ze waar Poëzie
verblijft, weze 't ook in de schamelste der kluizen.
- Aldus is Poëzie, hoofdzakelijk en volledig bepaald, eene bevrediging.
Eene bevrediging in Schoonheid.
Maar ik wil niet verdwalen in metaphysisch gezeur, en trachten Schoonheid te
omschrijven in haar wezen. Tevreden dat ik ze geniet, laat ik anderen de leus dat
ze de ‘Luister van het Ware’ is, om me te vergenoegen, eenvoudig, met de
vaststelling dat ze me Eenheid toont
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in de Veelvoudiging, dat ze 't harmonisch samen-groeien tot éen emotief bevatten
is van de onderscheiden deelen die haar vorm geven; dat ze - bekoring van mijn
geest na even-wicht in mijn sensoriëel bestaan, - hebben te beurte mijn zin-tuigen
gewaar-geworden en genoten en zijn ál deze componenten tot éen totaal-gevoel
gestegen, me eene volheid, eene verrassende duidelijkheid van doorzicht geeft,
die me verwonderd laat worden om een beter zijn in me, mij te eener schoonere
plaats stelt in het leven, en toont me-zelven zoo 'k me-zelven wensch: een spiegel
(1)
voor mijn ziel die, zooals Séailles zegt , zich zichtbaar wordt in een voorwerp waar
ze éen meê is al blijft ze haar-zelf onderscheiden.
Gaat zulk genieten thans bij Schepper of Hoorder samen met de bloote bevrediging
van zijn zenuw- en smaak-wezen; is deze bevrediging - in betere woorden - eindelijk
door de volledige uitdrukking aan juisten klank en rythmus, aan waardig woord en
beeld, gekeurd en geordend door den eenheid-vattenden geest, geworden tot dat
gevoel van gemakkelijkheid dat Schoonheid geeft; dan blijkt ons Poëzie, hoe gering
ook weze hare bediedenis, volmaakt. Wij zullen ze smaken dan, als 't rijpste wat
een zomer kan bieden, en dat geen wrangheid meer van geworden heeft, noch 't
bitter-zoete van het beurschen. Het is de peer die, te wegend, van den boom in de
kelk uwer handen valt; en ze te eten zal uwe oogen wijd laten zijn van blijdschap.
Aldus de Poëzie. Wie de goede dichter is, zal ze dán neêrschrijven als ze,
gewassen ter vrede in heel zijn gestel,

(1)

Essai sur le génie dans l'art. (Paris, Alcan).
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vol-groeid hem schijnt naar schoonheid. En de goede lezer zal ze dán genieten als,
gevoelt hij 't even-wicht in uiting en gevoel, die uiting en dat gevoel éen zijn om zijn
herinnerend oor en oog zeer schoone beelden te toonen.
En zulk ‘bevredigen in schoonheid’ zal beiden zijn het beste criterium; der eeuwen
is zíj het, die het klassieke kiest, dat onsterfelijk is.
- Zoo kennen we Poëzie door wat ze resultatief is; door wat ze óns, mensch, zal
geven, wil ze worden erkend. Zullen we dan nog trachten te zoeken naar wat ze
zijn mag in haar eigen wezen, buiten wat wíj zijn, die haar kennen willen?... Maar daargelaten dat alle Kunst is veel meer van het subject dan van het object en nooit
van het object alleen, dat niets dus emotie heeft dan door de emotie die we 't
mede-deelen, - weten we wel de kern van het Léven, bevroeden wij maar het
aanzicht van een Gód?... Al te gelukkig het Leven te onder-gaan, bewonderen wij
zijne geringste uitingen, en vragen niets meer. Liever dan ook, dan in gemakkelijke
diepzinnigheid te vervallen of de bombast eener rhetoriek, bepalen wij ons dankbaar
bij de wetenschap van wat Poëzie ons géven wil: berustigend moreel en
physiologisch smaken, een-maal geest en zintuigen gewekt, - gelijk we alleen God
begrijpen, en hem dankbaar zijn, als de Daad der Natuur ... Bewijst de uitkomst,
overigens, het wezen niet? En dat moet volstaan.
- Het resultaat, echter, begrepen, zoo kunnen we licht nagaan in orgaan bij orgaan
hoe het ontstond. Bij

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 4. Beschouwingen over literatuur en kunst

679
dit gedicht zal ik de ingeving vinden, de zinnelijke als de redelijke bestand-deelen
schiften, meten hoe de eene op de andere over-heerschend zijn. Heeft het mij
voldaan, zoo weet ik hoe de inspiratie van zuiver gevoel is, hoe de rythmus gewierd
uit dat gevoel, hoe de klank, hoe het woord beantwoorden aan physische eischen
evenzeer als het laatste, naast het beeld, stipt der Rede dienaar is. Liet het mij
onbevredigd, allicht raad ik waar begrip 't gevoel ging worgen, waar metrische kunde
nuchter den rythmischen ader-slag verving, waar klank wierd klink-klank en de
woorden lichte goochel.
Meer: ik, een lezer, zal ieder dier organische middelen tot bij hunne geboorte
na-speuren, hun ontwikkelingsgang volgen, hun schoon-zijn bepalen. Zij zullen mij
de oprechtheid, van die ze gebruikte tot poëzie, leeren, den graad van zijn kieschheid
en zijne krachten, de breedheid van zijn voelen of het fijne er van. Hun onderling
verband, het terug-keeren van eigenste verschijnselen, de neiging die ze verraden
bij ingeving of uitbeelden: ze geven mij den aard des dichters aan; 't overwicht van
plastische, statische bestand-deelen of drastische, muziekale, toonen mij den vorm
en bekwaamheid van zijne ziel. Dat hij zinge, en ik weet uit zijn zang of hij lief is, of
grootsch. Dat hij me echter eerst bevredige, wil hij van mij een dichter heeten; dat
hij me bevredige in smakende schoonheid, zoo 'k hem bewonderen moet onder de
Grooten.
- Aldus onderneem ik hier, over enkele schrijvers te oordeelen, die ik (en 'k merk
het, nu dat ik in mij gezocht heb naar wat me bij poëzie heeft aangedaan en
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hoe ik aangedaan wierd) wel wat al te euphemistisch, algemeen ‘dichters’ heb
genoemd. Maar vergelijking bij het goede doodt het slechte, en 't goede wordt er te
schooner om.
Zoo late men dan hier, meer dan ik zelf, de boeken spreken: ik toets ze alleen
aan eigen-geleerd begrijpen, met de eerlijkheid dat ik niemand heb willen
verongelijken.
(1)

Ik heb Victor de Meyere steeds voor een zeer echt dichter gehouden. Ik wil zeggen
dat ik, voor zoo lange ik zijn werk ken, gemerkt heb hoe hij aandacht heeft voor zijn
gevoel, en dat zijn gevoel, naar juiste verhouding gebakend, stipt dus in de gepaste
omlijsting, gemakkelijk rijpt tot de eenheid van een gedicht.
- Té gemakkelijk, misschien. Want, wijl zijne ingeving zich meestal in zelfde richting
vindt, komen de woorden-ter-uitdrukking, komt de expressie, te licht en te vaardig,
- waar de impressie, overigens, tot vermenigvuldigd gevoel gegroeid, niet veel in
schakeering schijnt te veranderen, hetgeen des te meer vorm-zorg eischen zou,
dus.
Zullen wij de Meyere om die éenheid der inspiratie laken? Geens-zins. Niet ieder
zal heel het leven omvaêmen mogen, en den kunstenaar willen we vragen alleen
dat hij ons volmàakt zou geven wat hij geven

(1)

De Avondgaarde van Victor de Meyere. Te Utrecht bij H. Van Romburgh. Te Antwerpen bij
P.J. Van Melle. Zonder jaar-tal.
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kán. - Maar we laken bij hem dat hij te weinig de inspiratie door-grondt, dat hij ze
niet laat bezinken, dat hij ze niet stil laat woelen tot ze hem zelf toont de verrassende
zijde die, te elker phase, van haar alléen is, en die, hij, dichter, ons blijde te verhalen
heeft. Want, oppervlakkig-houden van wat we noemen ‘stof’ (al is het woord ook
onjuist: want in vorm is ook, gedeeltelijk, zinnelijke stof tot gedicht), leidt tot
eentonigheid in het verbruiken, in de ‘inkleeding’; tot den indruk, bij den lezer, dat
de dichter zich-zelven na-praat: nu eens gelukkiger dan ander-maal; ja, dat wel
eens gezongen wordt - zóo weinig uit de Meyere de nuanceering van zijn gevoel in
de woorden van zijn zang - buiten alle inspiratie om. En men zou deze verzen haast
- ware 't geen ongepaste insinuëering - noemen redacteurs-verzen: van deze die
men gedwongen is te ... dichten, tot noodzakelijk vullen van zóo-veel blad-zijden
kopij.
Doch de gedachte, dat de Meyere zulks beging, ware verfoeilijk. Ik herhaal dat
hij een echt dichter is. Maar 't hoofd-gebrek zijner, vooral jongste, poëzie, schijnt
me dat vorm - in tegen-stelling met de meeste boeken, ten dage, en verzen in de
Nederlanden: we gaan het zien -, bij hem benéden 't gevoel blijft, dat deze dichter
slap, slordig en laf is en schijnt, soms, onbeholpen in de uitdrukking van zijn poëtisch
wezen.
o, Ik weet wel: zoeken naar eenvoud weerde alle rhetoriek; angst en haat voor
de loopende holheid der gemakkelijke abstractie die ‘smart’ en ‘passie’ hiet, leerden
hem te keeren naar eene naïeve ongeveinsdheid, een naakt zeggen in alle
schamelheid, die zijne oprecht-
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heid eere deed, en weêr bewees dat hij iets eigens te zeggen had.
Maar, waar zulk betrachten tot een loutering, tot innig-echteren omgang met het
zuivere gevoel werkte, moest het noodzakelijk leiden tot armoede in 't vertoon van
dat onomwonden gemoed? Men zou gelooven wel dat het gemoed-zelve armoedig
is!... - Neen, niet alle naaktheid is schoon. Maar éen enkel juist gebaar, een lichte
sluier, het vonkelen van éen robijn kan alle naaktheid, weze 't gedeeltelijk, tot eenige
schoonheid omscheppen. En is 't niet Kloos die gezeid heeft, de Meyere, dat
Simpelheid geen Eenvoud is?
Ge zult me, weet ik, antwoorden, dat eenvoud 't kenmerk van 't klassieke is, van
't ruimer-menschelijke, van 't algemeen-humane in poëzie. - Daar-gelaten of dit ja
zoo niet onverbiddelijke waarheid is, en dat úw eenvoud mag heeten die van 't
klassieke: wáar het teeken dat éen onder ons in Vlaanderen naar die hoogte mag
streven; wáar den stempel van den bevoorrechte, wanneer de eeuwen nog niet
hebben gesproken?... ‘Ge moet klassiek zijn!’ Heel goed; maar wie leest door de
tijden hoe ze mijn pogen zullen beoordeelen? En wie geeft me dan eindelijk het
probate recept, overigens?...
- Neen: secuur zich-zelve zijn naar zinnen en geest; zich-zelve zoo schóon
mogelijk, en ... zoo eenvóudig.
Want ja, ook ík houd van eenvoud: ieder die oprecht is wijl hij dicht, is eenvoudig;
ik wil zeggen dat hij onder de woorden, onder de uitdrukkingen, in den vloed der
beelden (en 'k spreek noch van klank noch van rythmus: zinnelijke bestand-deelen)
als een zeer nederig maar zeer zorgvuldig werk-man, de beste, de bekwaamste
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zoekt, 'dat ze hem helpen tot den schoonsten, den zuiversten arbeid. Dat is de
eerste eenvoud: eene eerlijkheid tegen-over zich-zelven en tegenover den hoorder.
Die eenvoud gaat boven dien der duidelijkheid: niet alles wil voor ieder duidelijk
gezeid, of kan het. En 't en is geen paradox, dat eenvoud enkelen duister zijn kan.
- Die van de Meyere is onbarmhartelijk nalatig. Hoort maar zulke verzen:
‘Ik zoek naar stille, simple woorden
maar voel me aan woorden leeg-geloopen’,

wat me een zeer vuil oog-beeld geeft; en dit:
‘... de avond-pracht, die als voor 't grijpen ligt’

dat verkeerden indruk biedt; - en deze dan, die volkomen-sléchte verzen zijn:
‘In 't Westen ginds de hemel is al goud’,

en
‘Bleek weende 't najaar waar wij moedloos gingen
- 't was dwalen eer dan gaan - en 't laatste goud-geworden
loof viel...’

- Want wat is een goed vers, ook buiten alle schoonheid om? Eerst en vooral: de
eenheid van duur dat de adem den rythmus vermag te dragen. Men merkt, dáar
aan alléen, hoe jammerlijk schijnt het door-hakken van woorden, en hoe
totaal-ongevoeld aan wien verzen
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weet te smaken, eene over-stapping als
goud-geworden.

Hoe kan men het anders noemen, buiten het onbegrip dat het betoont, dan ‘proza
op-afstand-gesneden’?
En het andere vers is minder nog: volledige onkunde, die niet eens bewezen
moet...
- En nochtans is volgende strofe - ten bewijze dat al 't vorige gelukkig slechts
slordigheid is - van zelfden dichter:
‘Weemoedig over eigen leed gebogen,
zit het Verleden spraakloos naast mij neer.
Ik heb haar naam slechts even uit te spreken
of zij blikt op en, in haar duister oogen,
zie 'k, in vervoering, vroeger dagen weer.
'k Zie Liefde en Hoop, en al wat is ontweken,
als zeilen op verloren zeeën gaan,
wijl de arme klokken der Herinnring slaan’.

Aldus een gansch gedicht, een vol-dragen gedicht, waar niets me storen komt,
waaruit me tegen-weent, uit zijne klagende eenzaamheid, een mensch die een
dichter is.
Een dichter - ik herhaal het gaarne - met een schoon en teeder gevoel: de gelatene
zachtheid van wie geen wenschen heeft, of ze hem-zelven niet en bekent; zich een
geluk waant uit de goedheid die hij bij de geliefde vrouwe weet, en die weegt in
hem, en die hem soms
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treurig maakt. Hij voelt zich éen in haar, - niet zonder bitterheid; maar hij is geláten.
En wast wrangheid in hem, hij zal dés te inniger hunne eenheid zeggen, 'dat ze hem
geheimelijk van scheiden spreekt...
‘De Avond-gaarde’ is van een echt dichter. Jammer maar dat ze zoo weinig
schoone gedichten bevat.
(1)
‘Beeld en Spel’ van Joannes Reddingius bevat er niet veel meer. Wél is deze
dichter van rijke en ernstige natuur. Zijn beelden-rij gaat rijp in volle verzen. Het
woord loochent zijn dubbele rol niet: dat het zinnelijk (door klank) en intellectuëel
(door beteekenis) evocatief moet zijn. Hort de rythmus soms, of nijpt hem te zeer
het keurs van het sonnet: hij weet elders te vloeien als gelijk-bewegende
water-cirkelen, en meest gevoelt men hoe hij 't Leven dankt, dat hij deint.
Maar Joannes Reddingius heeft het gebrek der groote nuchterheid. De rede
versmacht het zin-tuig, in deze beteekenis dat zijne zorg in het ordenen, in 't keuren
der beelden, in 't kiezen van de bijzonderheid die het aardig moet maken, doet dat
het oer-gevoel welk hem tot dichten aanzette, onder-gaat voor een alles-slorpenden
vorm. Reddingius doet het tegen-deel van de Meyere: hij máakt zijne gedichten,
waar de Meyere ze... leêg laat loopen.
Ja, we weten wel: hij epigrapheert zijn boek met Goethe:
‘Gedichte sind gemalte Fensterscheiben’,

(1)

S.L. van Looy, Amsterdam, 1903.
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wat waar mag zijn - al is 't nu juist geen aan te nemen theorie -; want zulke
glas-ramen léven, straalt de zon er door; maar zoo, door uwe dicht-beelden, de zon
der poëzie niet en beeft, zullen ze niet blijven, als gene, koel en stijf?
En daar-om, zijn ze ook nooit gevoelen-loos, blijven koel en stijf wel eens de
sonnetten van Reddingius.
Ook, gedeeltelijk, om de werk-methode. - Reddingius, volger van Perk tot op de
plaats van dezes wandelingen, laat niet na, als zijn meester, ons eerst het object
te toonen, en het daarna, in dichterlijk parallelisme, te binden aan het subject. Vaak
nu, echter, zijn beiden saêm-gehouden door zulk ónmerkbaar gevoel, dat men zich
af gaat vragen hoe dat wel samen rijmt. En moet dan niet alle poëzie aldus te lore
daar? Ik wilde gaarne in een paar voorbeelden bewijzen, dat waar 't subject niet
onmiddellijk uit het verbeelde object vloeit, het gedicht alle poëtische waarde
verliezen zal.
Dit eerste sonnet, b.v., vind ik - in de palen van wat ons bezig-houdt, - schoon,
wijl logisch in zijne gevolg-trekkingen:
‘Nu 'k weer mag gaan door dalen en bestijgen
den steilen berg, aanhoorend windezang,
terwijl de looverkens der fijne twijgen
raken liefkoozend blonde liefste's wang,
en wij, vermoeid van 't klimmen, poozend hijgen maar, weer gedreven door gelijken drang,
te treden gaan en, voor geen steilte bang,
de hoofden onder 't hangend loover nijgen,
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nu doet een blijdschap mij in wondren leven,
gelukkig dat ik treden mag in 't licht
en u mijn ziel in 't klinkend lied mag geven.
O schoonheid van een hart dat leed en duldde!...
wees zuiver als een bergstroom, klein gedicht,
en breng voor trouw mijn liefste uw hooge hulde. -’

- Ik vind dat sonnet goed, zei ik, om de logiek van het oog- en gemoeds-beeld in
eenheid gehouden tot op de laatste gelijkenis toe: van 't gedicht en den bergstroom.
Het cerebrale is tusschen-gekomen dán en alléen in 't schikken, niet in 't scheppen.
Daarentegen vind ik níet goed:
‘Is niet ons leven schoon, wanneer wij treden
het bergpad op, terwijl de zilv'ren gloed
der maan de helling langs schuift, tot waar spoedt
de stroom zich voort, die komt door 't dal gegleden?
Wij drage' in 't hart onuitgesproken beden
en staan te zien, want trager trad de voet,
naar wat daar grimt in 't zwarte en huiv'ren doet...
verkillend streek de rilling langs de leden.
Eén oogwenk maar, toen wisten wij ons veilig,
want bove' ons hoofd in 't smetloos nachtfluweel
tintelden starren, rond een zilv'ren zon...
En 'k dacht: Een mensch krijgt toch van God zijn deel,
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hij weet zijn ziel soms als een kind zoo heilig
en bidt of zelf hij meer nog geven kon.’ -

- Vermoed ik den eersten zin van deze verzen, dan is hij deze: terwijl we berg-op
traden, te nachte, en grimmend was de nacht, toen hebben wij éen oogenblik ons
veilig gevoeld, want boven ons was de goede maan, en miek dat wij gelukkig wierden.
Daar gelaten nu dat de vraag ‘Is niet ons leven schoon’ dúrenden toestand
impliceert, en geen momentaneelen, als hier, - zien we niet, aan gebrekkig even-wicht
der objectieve en subjectieve deelen, aan 't onduidelijke ook-al van 't geuite gevoel,
hoe vorm hier óver-weegt op ingeving, ja, hoe stóf bepaald uit vórm kan zijn gegroeid:
uit klank, rijm-klank vooral, die de gedachte vast-stelde; uit beelding, in dezen zin
dat het beeld groeide uit eigen objectiviteit méer dan uit inspiratie; uit rythmus die,
ontstaan bij 't oer-gevoel, af-week naar 't beeld wankte tot ander beteekenen?
Ik vergroof hier, en overdrijf, - moed-willig. Want waar ik bij Reddingius op het
gebrek wijs, dat hij grond aan vorm offert, is het, omdat die natuurlijke neiging bij
hem een niet gemeene kracht kan worden. Hij houdt zich, en wordt gehouden, voor
een stemmingsdichter. Hij geeft, inderdaad, meest de lichte spelen van zijn gemoed
in even-wijdte met de beelden in zijne herinner-oogen. Maar, meest ook, zijn het
dezen die het op genen winnen.
Is het geen aanduiding, dat hij een schoon episch dichter ware?...
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(1)

Een oprechte gevóels-dichteres wordt wellicht, en hoop ik, Cornélie de Waal .
- Ik weet wel, ja, dat ze er thans nog een eind van af is: heel de lengte van
schoolsch na-volgen tot eigengeworden zeg-kracht. Ik weet dat ze nog op alleen
gemeen-plaatsen der poëzie dicht, en, al weet ik tevens, dat thans elk gevoel
gedeeltelijke gemeen-plaats is geworden, ik meen dat zij er zóo diep in gezonken
is, en in de hachelijkste poelen er van, dat er heel wat arbeid zal worden gevergd
wil ze er door eigen kracht uit geraken. Ik zie dat ze vooral poëzie weet uit de
dicht-bundels die ze moet hebben verslonden. Ze is onervaren in 't leven, en schrijft
dingen als deze:
‘Zij weenden, de ouders, hun dochter was dood,
Geknakt in den bloeitijd der jeugd.
Zij prezen haar goedheid en menschenmin,
Zij roemden haar zachtheid en deugd.’

Ze heeft geen oordeel over eigen beeld-spraak, want ze durft dit:
‘Ga mee naar de plaats waar de zee zonder rust
de lachende lippen van 't schiereiland kust
met hartstocht te nimmer voldaan of gebluscht.’

Ze heeft geen oog voor de logiek der uitdrukking, want ze begaat:

(1)

Van Leven en Lieven door Cornélie de Waal. Zonder uitgeversnaam, noch jaar-tal.
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‘Kent ge 't oord waar malsch groenende weien
Roodbond (sic) vee nooden vroolijk ten disch?’

Ja, ze dicht meestal buiten alle poëzie om. Poëzie is haar nog het tijd-verdrijf der
werkloozen, te veel de zucht naar het ‘aardig versje’, te zeer het gekakel over zwaluw
en bloem.
Maar - de volgende ‘opdracht’ is van hare hand,... van háre ziel:
‘Voor hem, die mijn verlangen weet,
Bij al mijn liefde, in al mijn leed
Naar Beter Landen,
Bond ik gedachten, wild maar frisch
En leg ze, als belijdenis
In zijne handen.’

Dat is luttel, maar goed. Want ge voelt, méer nog dan eenvoudig oprechtheid, een
hart dat er achter klopt. Het is schoon, want ik weet niet of iemand, met haar gebrek
aan ontwikkeling, aan de ‘Uebung’ die, zegt Goethe, den ‘Meister’ maakt, het beter
zou hebben kunnen zeggen. En die zes verzen melden, dat we in Cornélie de Waal
eene dichteres zullen hebben... Andere gedichtjes, meest de liefde-versjes, stemmen
overigens sympathiek te haar; want zij is, gevoelen wij, eene vrouw die kan beminnen
in alle oprechtheid. - Ongelukkig kan ze het nog niet, buiten hulp van andere dichters,
volkomen in oprechtheid zeggen; - en heeft men nu eenmaal liefhebberij in
verzen-schrijven, dan...
Cornélie de Waal moet nu maar heure reeds knappe
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liefhebberij laten; ze moest zwijgen, tot ze niet anders meer kan dan het uit te zingen:
dan maakt ze wellicht eens een goed gedicht.
(1)

- Ik vrees dat W. van Weide het nooit zooverre brengt. Hij behoort tot die rij van
rijmelaars, van smokkel-poëtasters die, - afkooksel, laagste zeep-sop, asch die niet
eens smeult meer, drab na lang-terug-getrokken wateren, zelfs niet epigoon des
waren dichters, - de kunst verstaan kasteelen uit zand te bouwen, en 't gemeenste
glas voor diamant, bij anderen dan blinden ook al, te doen fonkelen. Wat hebben
wij er ontmoet te dezen dage die, dank zij de overtollig-talrijke tijdschriften met elk
hun publiek, slim en zelf-profijtelijk zich een reputatie mieken, welke, moge ze ook
van korten duur wezen, ze toch zal hebben doen door-gaan voor wat ze niet en zijn:
menschen die iets hebben te zeggen. Want, het moet herhaald: er zijn tegenwoordig
zooveel díchters, omdat er te veel uitzicht op pláatsing van gedichten is. Niemand
heeft den moed nog, een goed jaar aan oefening te besteden, dat bewijzen zou,
hemzelven en wien hij tot raads-man kiezen wil, of hij te zwijgen heeft, of niet. Thans
lokken de periodieken, die den grond ontstaan als padde-stoelen, tot uitboezeming;
en, hoe onsmakelijk die uitboezeming ook weze, allicht wordt een redacteur - want
wie, onder de geringsten, is er niet redacteur? - gevonden die gaarne plaatst, zoo
hij niet tevens, daarenboven, met wierook

(1)

Stille Geluiden. Gedichten door W. van Weide. 's Gravenhage, Van der Haar en Van Ketel,
1903.
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omwolkt... En aldus ontluiken en bloeien rijmers als W. van Weide, zonder dat we
eenig uitzicht hebben op hun verwelken...
Deze, intusschen, vertrouwt ons, met de hand op het hart, toe:
‘Ik leef voor Poëzie en hare Muze;
Zíj acht de pogingen der dichters hoog!’

Nu, dan zal de Muze wel bevroed hebben dat, niet-tegenstaande zijne toewijding,
W. van Weide niet onder de dichters te tellen is, want ze blijkt hem niet óvergenadig!
- In heel dezen bundel Stille Geluiden is er geen enkel dat me heeft, door eerlijkheid,
al was het stompe eerlijkheid, door gevoel, al was het laag gevoel, zelfs door kunde,
al was het die maar van een liedjeszanger, ik zal niet zeggen getroffen, maar zelfs
eenigszins aandachtig heeft weten te maken. Stille geluiden, jawel, maar wan-klank
nóg in hunne stilte.
En de over-moed van al die verzen, het groot-willen-doen, het diep-willen-wezen!
Luistert (en zoo is het boekje vol, 170 mooi-bedrukte blad-zijden langs):
‘Op d'akker der Liefde
Droomend te dolen!
Schouwend de bloemen,
Doch plukken ze niet!
Slechts in vereering,
Als Wolfram aanbidden,
Lavend de ziele,
De tong echter niet!’
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o Kon die tong gelaafd worden, 't zou wellicht Van Weide's babbel-dorst lesschen...
- Maar genoeg: verder gaan zou me tot al te gemakkelijken spot verleiden. Waarom
dan ook wijlen bij zulke beunhazerij? Slecht gezelschap zoekt men niet! - W. van
Weide zal er zich overigens om troosten, die schrijven mag:
‘Ik leef voor Poëzie en hare Muze,
Eén lach van haar is meer dan menschenlof;
Eén blik van haar is meer dan mensch-woord grof!
Ha! 'k leef voor Poëzie en hare Muze.’

O! dat Ha!
(1)

- De tegenwoordige machteloosheid van Lodewijk de Schutter , geloof ik, is niet,
als bij W. van Weide, onmacht. Ik wil zijne ‘Verzen’ houden voor oefeningen - die
alleen nog den boek-vorm niet verdienden - en ik hoop dat hij me niet kwalijk neemt,
zoo ik ze voor zulks houd. Ik kan inderdaad niet gelooven dat deze, waar ik iets van
verwacht, - want hij heeft gevoel, en ik hoop dat hij even-zeer oordeel bezit - voor
definitieve zangen wil laten door-gaan wat hij-zelf, die belezen is, elders heel wat
vollediger en breeder heeft hooren zingen. Wil ik nu ook niet zeggen dat hij om
gemeen-plaatsen dicht, hij weet toch zoo goed als ik dat zijne verzen moeten heeten
- de meeste althans, en hoofzakelijk - ‘varia-

(1)

Verzen door Lodewijk de Schutter. Te Rotterdam bij W.L. Brusse; te Antwerpen bij P.J. Van
Melle, 1904.
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tiën op een gegeven en gekend thema’; en daarom noem ik ze liefst oefeningen, te
waardeeren om hun ernst alléen reeds. Heeft hij zelf niet begrepen, overigens dat
hij nog voor 't Leven - laat staan: de persoonlijke Poëzie - niet rijp is, waar hij met
Laforgue verklaart:
‘Oh! vrai, je n'ai pas l'âge
Pour ce beau mariage!...’

- Oefeningen dus, en vaak goede:
‘Daar stijgt hij, als met tegenzin,
De doffe regenluchte in
Uit zwart-berookte schouwen,
De geluw-grijze kolensmoor
Gedoezeld tot een vool, waardoor
De huizen triestig grauwen.’

Ik weet: ge hebt dien klank wel meer vernomen. Ge zult er overigens nog andere
vedels hooren, en andere... guitaren. Maar ik zie hier goed-gegoten verzen, en
ontmoet ik er bij hem wel als dit:
‘...Waardoor 't profaan geluid van onzen voet’,

dat potsierlijk is, dan wil ik toch niet dat men spotte; want niet ieder heeft de
opoffering van de Schutter die er naar gestreefd heeft - aldus beschouw ik het ten
minste - zijn stiel van verzen-maker goed te leeren.
Nu kan hij wachten dat de dichter in hem wakker wordt.
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- Een voorbeeld van een uitstekend verzen-maker, waar de dichter nooit in ontwaken
(1)
zou, is Edward B. Koster ; en ik dank de Goden dat ze me zulke treffelijke stof
leenen tot het sluiten van deze kroniek (want andere bundels met verzen bespreek
ik later). Een lijvig boek biedt me zijne verzamelde gedichten: ze zijn overvloedig
en van velerlei aard. De meeste bezingen de natuur naar de probaatste wijze.
Anderen duiden op grondige Helleensche studiën, wier onderwerp den dichter
aanzette tot nobel-golvende poëmata. Enkelen, die het boek-deel eindigen, zijn
Engelsch naar taal als naar vorm, of vertalingen uit menige spraak: ik lees en las
deze laatste het liefst, want zij zijn meest-al van echte en groote dichters.
Niet dat ik met zulken lof voor deze het eigenhollandsch werk des heeren Koster
wil verminderen. Ik herhaal dat hij een uitstekend verzen-maker is, en ik zal het
bewijzen: bewijzen dat niets af te dingen valt op de uiterlijke struktuur van zijne
gedichten; dat de meeste ongekrenkt uit de strengste professorale kritiek zullen
komen; dat, bij hun schrijven, de moeilijkste regels van prosodia en metriek in acht
werden genomen; dat ze, in éen woord, met een zelf-voldaan groet-lachje mogen
bejegenen wien ze, eenigszins beteuterd daarna, van rechts naar links en omgekeerd
zal hebben bekeken, te vinden het vlekje, dat hem 't recht zou hebben gegeven te
zeggen: ‘hier is de geut-blaas in het staal, het punctum caecum van het net-vlies,
het breekpunt in de gespannen

(1)

Verzamelde Gedichten van Edw. B. Koster. Rotterdam, W.L. Brusse, 1903.
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peeze, of, anders gezeid, de hiel van Achilleus.’ Neen, deze verzen zijn stevig, en
zeg ik dat ze niet plooien, dan wil ik niet beweren dat ze onplooibaar zijn.
Ik heb bewijzen beloofd?... Maar de eerste bladzijde leert u, er niet langer naar
te vragen. Leest dit sonnet (o, ik citeer niet verder):
‘Ginds, in den stadshoek, aan den waterkant,
Waar 't smalle grachtje in vlakke spanning rust,
En loom de voeten van de huisjes kust,
Die roereloos zich spieg'len in den rand,
Sluipt maanlicht om den brokkeligen wand,
En vorscht in hoeken waar 't zijn luimen lust,
Van schoonheids blanke wijding onbewust,
En schept in 't water zilverwitten brand.
Lief maanlicht in den stillen klaren nacht,
't Armoedig huisje met uw reine pracht
Milddadig lout'rend tot een rijk visioen
Van sprookjesachtige bekoring, - stil
Ook de onrust van der menschen woel'gen wil,
En schenk hun vreê van 't dwaas en doelloos doen.’

Haalt uw hart op, deftige liefhebbers van duidelijke, aardige, digestieve en
philanthropieke dicht-kunst. Ik juich met u, daar ik hier knappe verzen vind,
schilder-achtige trekjes, een ontspannend en lief onderwerp, en op het einde eene
mensch-lievende en gevoelige ‘pointe.’
Maar wat heeft die ‘dicht-kunst’ om Gods-wil met poëzie te maken? - o, Ik word
niet kregelig, noch boos.
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Ik herhaal smakelijk en zal 't niet zwijgen: dat is een goed-geschreven sonnet, zonder
éen dicht-foutje. Ik schat Edward B. Koster zeer hoog om zijne behendigheid; en
welk plezier hij hebben moet zulke zijne kunstjes aan bewonderende jongens te
leeraren!... Maar, maar... aandoening? Neen, dat nu juist niet! Een beeld uit een
gevoel geboren, of parallel met een gevoel dat ge er door ademen voelt? Veel-meer,
wel-is-waar, een beeld om der aardigheid, bloot een oog-beeld, een goed
photographisch onderwerp. En dan de rythmus, de klank?... Maar laat me gerust:
ge gaat me doen twijfelen of de kunst des heeren Kosters wel meer is dan een
kúnstje, en ander nut heeft dan paedagogisch! - Want kunst moet toch wel een nut
hebben, nietwaar? Ik ben overtuigd dat de heer Koster er op zweren zou!...
- Denk nu niet dat ik naar een voorbeeld heb gezocht dat onzen dichter heel klein
zou maken. Neen; dit sonnet staat op de eerste bladzijde, en al 't volgende kan er
achter loopen zonder dat éen haar-pijlken boven steken zal! Want hier geldt het (de
heer Dr. Edw. B. Koster doet me Latijn spreken): ‘ab uno disce omnes’. Ge kunt u
dus onthouden het boek te openen, daar ge er een staalken van over-gedrukt vindt;
tenzij ge er goed-gebouwde verzen wilt in leeren kennen; want... (zie hooger). Maar
poëzie vindt ge alleen in de - algemeen-goede - vertalingen.
Aangaande vertalingen: Grieksch-Latijnsche metra zijn niet licht weêr te geven,
naar eigen wezen en waarde. De heer Koster weet het, die er niet steeds volkomen
in slaagde. En nochtans kan hij goed verzen schrijven...
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We hebben hier langs eene keten gewandeld van zoogenoemd dichters naar drieërlei
aard: dezen met meer gevoel dan vorm, de anderen waarbij gebrek aan gevoel
even-wicht hield met gebrek aan vorm, de laatsten met meer vorm dan gevoel; te
zeggen dus, dat, van allen, geene enkele ons gegeven heeft wat we van poëzie in
rechte verwachtende waren: dat hij ons zoude hebben bevredigd, in den zin dien
we 't woord toeschreven. Redenen zoeken - en sommige wees ik ter-loops aan zou buiten 't bestek dezer kroniek leiden. Dít mogen we zeggen, echter: geene
enkele ligt hier aan den lezer, 't zij deze ik of een ander wees'...
- Wij eischen geen volmaaktheid, maar we vragen, eenvoudig, eerbied van de
dichters voor zich-zelf en voor de poëzie. Zijn ze begenadigd, dat ze geen ontheiliging
begaan, - ontheiliging die te grooter is naar minder blijkt het genie.
Zijn we dwaas-vorderend? Wij stellen 't eerste verzoek, dat de dichter zinge als
de vogel: naar hij gebekt is; dat hij niet zinge, als hij niets te zeggen heeft; dat hij
zich-zelven goed beluistere vóor hij aan 't zingen ga. Daarna: dat zijn zang zoo
goed- en zoo schoon-mogelijk vermonde wat hij zoo verwonderlijks hoorde in hem,
en dat hij het aldús doe, dat ik het na hem hore en verwonderlijk vinde.
Dat is niet veel, en 't is de eenige plicht.
Dat dichters hem uit het oog verliezen, leerden vorige lijnen.

Literaire Kroniek in ‘Vlaanderen’, II, 1904.
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Beeld en woord
Even-zeer als het plegen van kritiek, gaat het uitdrukken van wat we meenen te
weten, of als waarheid gissen, aangaande de aesthetica der poëzie en van het vers,
over dicht-stóf en dicht-bóuw, niet zonder ongenoegen voor den schrijver, die stoot,
bij wreveligen lezer, op de sleur, al te zeer, van gemakkelijk-dienstige rhetorica, en
wat leeren de houterige metrieken.
Waar wíj poëzie en hare uiting herleiden tot den gevoeligen mensch, tot deze
naaktheid wier zintuigen ontvangen om, meê-gevend haar zinderend wezen, te
baren in schoonheid het kind van hare spiere-weefsels zoo goed als van haar
hersenen, steunt híj, - die aanneemt, nochtans, zich bij muziek en dans, zelfs wel
bij werk der plastiek, te mogen vergenoegen met zinlijk genieten - waar hij gedichten
leest, te zeer op de onwrikbare stijf-hoofdigheid: eerst dat ze in hunne vormelijke
beteekenis verstánds-werk zijn, en dus met de maat eener logica dienen beoordeeld
(begrijpelijkheid van het gedicht); daarna dat er eene leer bestaat, van tropen, metra,
en zelfs gelijkenissen en vocabelen, die, den dichter ten nutte en tevens den lezer,
wel volstaan dat hij rijmen zou, en móeten volstaan wil hij worden gehoord. - Anders
gezeid: deze beleefde en goed-onderwezen geest
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zal me lof toe-spreken over de licht-begrepen woorden en de niet-fonkelende maar
vriendelijke, ja nobele beelden (en ze zijn beschreven in góede strofen) van zulke
of gene ‘Weldadigheid’; maar óf hij lellen zal van verachte ‘ondichterlijkheid’, zoo 'k
uit-zeggen zal hem ál te menschelijke natuurlijkheden, in de natuurlijkheid van eene
uitdrukking die stipt mijne menschelijkheid, ook buiten zijn onmiddellijk begrijpen,
uitte!
En komt een theorist, die mij in láatste gedaante gelijk geeft en hoog acht, om
mij in die eerst-gemelde te versmaden: wat blaat hij dan, de lezer, tegen zulken, en
zal hem schelden voor schenner der heiligheid!
Want poëzie is hem moreel-didactisch middel, eenvoudig, -hoewel hij het meestal
bewust en is, noch het bekent. Ons is ze menschelijke functie, niet veel meer, van
wie, dankbaar en smartelijk, gave heeft, of aanleg, tot poëtisch scheppen. - We
gaan ze aldus weder zien, ons ten gunste, nu we hebben te onderwerp enkele
dichters, die ons nopen, door den aard van hun poëtisch wezen even-als door de
hun-gewone wijze dat ze, van eigen neiging of aangeleerd gebruiken, uiting geven
aan dat wezen, tot nader gade-slaan van wat heeten en zijn moeten, in poëzie,
Beeld en Woord: hoe ze ontstaan en werken, en behooren den zinnen als den geest.
Het is van de Rede als van de Wetenschap, te meenen dat de hersen-schors géen
beweging, bloot uit eigen bestaan, zonder middellijkheid, door zich-zelf, - en ik
spreek van de eenvoudigste: van verijlen of vertragen
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des polsen, als van de meest uiterlijke, - géen nieuwe gedaante, géen verandering
dus in de wereld van geest en lichaam vermag te scheppen. Schematisch is hare
werking alléen: dat ze van buiten ontvangt, en naar buiten terug-geeft. Ze moet
worden gewékt, wil ze wérken. - Maar tusschen deze twee grens-punten is er een
midden-stadium dat, soms heel kort als bij zoogenoemde reflexen of over-erfd
instinct, het ontvangsten weêrkaatsings-vlak is, en dus de mate der persoonlijkheid,
de waarde van voorstellings-vermogen, de macht van verlangen, neiging, wil (gelijk
ze uit eene herinnering opnieuw zijn geboren) vast-stelt; gevormd wordt, aldus, en
gewijzigd naar ieders physiologisch temperament, elks gewone gedachten-draai,
de eenheid van zijn bevatten, vervormen en uit-beelden.
In poëzie - en wat is ze dan eene motorische uiting, de bevrediging van eene
menschelijke behoefte? - geeft dat tusschen-tijdig oogenblik de zuivere beteekenis
aan van 's dichters verbeelding: wat zijne personaliteit aan lusten of genegenheden
ken-schetst zal keeren zijn zintuigelijk opnemen, - langs wegen van welke
verbindingen en de schuivende maar eindelooze gronden waar duister wassen de
voort-kiemende zaden van vroegere gevoelens? - in een vertoon dat, om meest-al
zeer verschillend te zijn van 't aan-gevend object, des te eerlijker zal wezen wellicht,
en des te oprechter. Men kan het zich aldus vóor-stellen, dat het zijn zou een groote
spiegel in den donkere. Het brand-punt van een lamp kaatst er plots een straal in
weêr; maar 't weêr-spiegelen laat dat punt niet blijven alléen te leven: er breidt een
lichte klaarte over stil-aan lichtend vlak, en gij merkt er scheme-
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rend de herinnering aan wat het bij dage, van beelden in getrouwe dragen, heeft
vertoond. - Aldus het spiegel-veld in 's dichters hersenen: eene ongekende
opmerkzaamheid laat hem vóelen, dat een object zijne zinnen getroffen heeft. Dán
is het de duistere arbeid: wat over-erving en opleiding, physische nooden en moreele
gewoonten van hem hebben gemaakt ontvangt het beeld; het vindt er even-beelden
en tegen-beelden; zijn aard, het oogenblik zijner perceptie, analogie met vroegere
beelden in zelfde omstandigheden, het binden aan neven-beelden en verdere
associaties laten het van zuiver-zinnelijk tot gevoels-beeld groeien; het gevoel is
er: het gedicht, d.i. de weêr-kaatsing, de beweging, de motorische uiting, is aan 't
geboren worden.
De beteekenis der menschelijke verbeelding, bij den dichter door physiologischen
aanleg en redelijke oefening vermeerd, is dus dat ze, met als eersten factor de
zintuigen, als tweeden de gehalte der personaliteit aan begeerten en behoeften, en
als derden de macht die, met niet duidelijk-blijkende maar vast-bestaande middelen,
vroegere beelden ter eenheid met oogenblikkelijke opwekt, te herscheppen vermag
wat haar de natuur aan grondstof biedt. - Deze herschepping kan nu vaag wezen,
en onbestemd, gelijk ze het is in droom: ze is automatisch dan en bewusteloos.
Komt bewust-zijn echter tusschen, en schifting en ordening; geschiedt die drang
naar eenheid die ter schoonheid voert; worden materialen, en de best-gekozene,
aangewend om deze fictie te maken tot eene uiterlijke werkelijkheid: dan wordt deze
herschepping tot eene aesthetische.
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- Men merkt aldus dat het beeld aller-eerste vereischte, eerste werk-middel tot
poëtisch scheppen, tot díchten is, en 't voornaamste blijk en teeken ervan, komt
het, na haspelen in 't wevend spel der hersenen, te passen op gelijktijdigen rythmus,
in de adem-haling van een oprecht vers. We zagen tevens hóe het, van initiaal sein,
van wekkenden indruk, gewierd tot het scherpste, het verstandelijkste werk van
goede expressie; hoe het, van zuiver-sensoriëel, emotioneel en eindelijk rationeel
zal worden.
De aard echter van dat aanvangs-beeld, even-als van wat het verworden is na
de brein-reize, diende thans bepaald.
- En eerst, geloof ik wel, zal men in acht te nemen hebben, wijl de nederigste en
minst-bemerkte, de louter-motorische beelden. Men weet het: bij wéinig-bedenkende
menschen, bij de ‘primitieven’, brengt eene zelfde beweging meest eendere
geestelijke verwerking te weeg. Ze zijn als het mechanisch tuig dat men in gang
steekt door er de beweging in te wekken die het biedt als het ís in gang. Hij zal
sméden, die onbemerkend zijn hamer grijpt; - want zulke spiere-beelden krijgen,
van lieverlede, de beteekenis van reflexen, zóo bij bewusten arbeid als bij
instinct-matig handelen; en, gelijk híj, die slapen wil, zijne oogen sluit en zijne borst
lang-ademend en zwaar-gemeten heffen en dalen doet, en de slaap zal komen:
zóo, in het verrichten van dit of geen werk, zal het behendig ijveren mijner vingeren
me tot het vervolg, in den geest, der volvoering leiden. - Maar niet alleen bij deze
lagere scheppings-vormen (en ik gewaag niet van deze in hypnotischen slaap ver-
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wekt): in het dichten-zelf is het motorische initiaal-beeld vaak verwekker van schoone
visioenen. Want wie, die bewust-wordt hoe hij, onwillig, zijn arm hief tot schoone
lijn zal niet denken, bij voorbeeld, aan klank en vertoonen van deze Helleensche
tragedie, en, is hij vaardig, zal, zoo niet onmiddellijk, dan bij 't ongemerkt herleven
van het beeld, geen onbestemde woorden in zijne tong voelen en tusschen zijne
tanden?... - En aldus weet ik me-zelven een gedicht te moeten danken aan 't
begieten, dat ik deed, in mijn tuintje, van ruischende salade.
- Ik meen zelfs te mogen zeggen dat zuiver-motorische beelden, als aanvang in het
verbeeldings-verloop, meer werking hebben dan zuiver-auditieve. Laat men terzijde
de passioneele kreten, van smart, schrik of bewondering, en de natuur-klanken, als
vezelen van avond-wind, die natúurlijke hoofd-ingevers zijn, even-als de vermanende
stemmen, bijna, die leiden het paard en den ploegenden os: geluids-beelden die
als teekenen zijn tot een emotionéel handelen, gelijk trom-geroffel den soldaat, en
meesters liniaal den leerling tot rationéel gedoe; - meer complexe gehoor-indrukken
hebben, geloof ik, (alle andere indrukken in hunne mogelijkheid afgesloten) in
grootere zeldzaamheid tot poëtisch scheppen gewekt. De beste muziek - ik laat
programma-muziek buiten, die prijkt met een mooie uitlegging of een suggereerenden
titel, en aldus van lieverlede visuëele beteekenis krijgt - heeft niet dikwijls méer dan
motorische uitwerking (het hoofd-wiegen van sommigen op rythmus en maat), en
't innerlijk aanschouwen soms van eenige golvende en keerende lijnen; een kompleet
oog-vertoon biedt ze
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alleén, waar hare bedoeling wordt aangegeven door zeer uitdrukkelijke middelen,
als bij dans- of krijgs-muziek b.v.; en er is een zeer bijzondere visuëele aanleg voor
noodig, om anders te oordeelen, - tenzij de wil tusschenkomt, die alles vermag.
Aldus is de werking van 't georganiseerde klank-beeld deze alleen, dat het wekt tot
rythmus, strofen-bouw, en, wel-eens, vers-klank.
o

- In de studies voor klavier van Czerny n . 42 vond ik, na hooren, eene strofe
waar-van de vrouwelijke rijmen op vocaal ee zouden rusten; wat de betéekenis dier
strofe zijn zou, kwam niet, noch, natuurlijk, de woorden om een slechts
heel-vaag-aanwezig gevoel te zeggen. Ik droeg in mij dus een rythmisch geheel,
rijp zelfs gedeeltelijk aan klank, een gedicht dus voor zooverre het gedicht alleen
van mijn bloed- en adem-stelsel afhangt; het wordt wellicht nooit een geheel, omdat
het alleen door een auditief beeld, zonder inmenging, werd ingegeven. Schreef ik
het, zoo goed als eerlijk-mogelijk, neêr, het beschaafde publiek zou geen vrede
hebben, want het wil verstáan, en kan geen genoegen hebben, als de kinderen die,
- 't eene motorische beeld het andere wekkend, en de eene klank den volgenden,
- genoegelijk zingen bij 't aftellen van:
Onder de Leie ligt 'nen blok;
is hij niet gestolen hij ligt er nog.
Hendenon, dendenon, dis,
kadenon, siedenon, sis,
sispioene, pekelapoene,
henne penne staat,
vlieg, weg, af.
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Dat is poëzie, maar onvolledige. Zoo zal ze wezen meest-ál, vrees ik, waar auditieve
beelden, niet bloot als éen-klank maar in klank-associatie, bij minder-aangelegden
en buiten gevoels-parallelisme (en Hegenscheidt's ‘Muziek en Leven’ is
allerwaarschijnlijkst uit zulk parallelisme geboren), alléen en onvermengd ter wekking
op het gemoed werken gaan.
- Wel anders de visuëele: aan-gevend, wekken ze in 't vlak der herinnering, in het
blik-plein van het gevoel, en - als in een schrijn vol schoone doode rozen die elk
dragen herdenken aan een gemeden maar onvergeten minne-daad - ten gebiede
der associatie waar elke analogie hare ongekende logiek doet heerschen, - wekken
zij van beeld tot beeld het samen-gaande gevoel, van gebaar tot gebaar de
eigen-waardige schoonheid. In het tegen-deel van het gehoor-beeld, dat heffer is
in hoofd-zaak van motorische bestand-deelen, zal het oogbeeld voeren eer tot het
gevóel van het gedicht, en tot wat ik er van noem het verhaal, de passioneele
verkleeding. Eene geheime rede zal hun schakelen leiden in hun verloop, een
ongekende wet ze schikken naar eene orde die ze vereenigt tot de gehalte van een
onverbreekbaar totaal-gevoel. En aldus is, ontegenzeglijk, het oog-beeld
intellectuëelst onder de beelden: het leidt tot de door-wevende Gedachte, tot de
samenvattende zuiverheid die, alle componenten aan elkaêr getoetst, de som geeft
van wat het gedicht aan sentimenteelen inhoud zal behelzen. - Zal het daarom, als
uitslag, geven een volledig gedicht? Niet meér, zeker, dan waar alleen het hooren
werk-tuig was. Want geen
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poëtische zang en ontstond, gewis, dan waar meér mensche-beelden, ik wil zeggen:
beelden van verschillend-organischen aard, in dade werkzaam waren, 'tzij ze
samen-gingen in éene perceptie, 'tzij de hersen-schors ze samen werken deed of
strijden, 'tzij het zeggen alleen, het onmiddellijke dichten, ze samen-bracht tot
harmonisch geheel.
- Zoo komen wij tot het Beeld ná ondergane brein-werking: in zijn wezen na het
terug-geven van de ontvangenis; in zijn bestaan ten verze.
We zullen eerst bemerken, echter, dat niet alleen motorische, auditieve en visuëele
beelden zooverre leiden, en dat heel ons lichaam is een instrument dat zenuw bij
zenuw poëtisch-bevatten toelaat. Zoo kennen wij bij Baudelaire de macht van het
reukorgaan; en wie en weet de weeke weelde van zacht-betaste fluweelen? Monselet
dichtte niet louter op fantazie, als zijn smaak-apparaat hem gastronomische
sonnetten in-gaf; en als Diego Laynez, na de musculaire gewaar-wording van graaf
Gormaz' kaak-slag, in woede ontsteekt, had deze kunnen keeren in zang even-goed
als in 't verbrijzelen zijner zonen handen.
- Maar vérder nog reikt, wat in poëzie zal uit-einden. Wie kent het lees-beeld niet:
hooger visuëel beeld dat (een vol-zin gelezen, of de kracht van een enkel woord)
schept, bij wie begrijpt en omvat, eene rei gansch nieuwe vertoonen, buiten 't
geestelijk begrip dat in het boek beschreven lag? Zoo weet ik oden, uit andere
geboren, waar tot onerkennelijkheid toe de band tusschen eigenlijke en
gesuggereerde beteekenis feitelijk gebroken ligt.
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- En dan: het loutere woord-beeld... Ik kan niet zeggen welke omstandigheid me op
een Zondags-morgen bracht, dat ik tusschen de lippen de woorden had: ‘Zegen
deze' avond, God’ (en dat ik weêr me-zelf citeer, vergeve men ter wille van meer
betrouwbaarheid). Die woorden waren zóo, dat ze in de tessitura van naast-komende
gedachten me bij-bleven: ze waren geworden een blik-punt in mijne hersenen. Hoe ontstaan? Maar wie leert hoe eene opmerkzaamheid ontstaat, even-zeer als
een beeld zelve?... Die woorden nu zijn me in drie jaren lang niet ontweken. En op
een avond weêr opgedoemd, hebben ze mij, zonder de minste moeite, als een
gevoelig automatisme haast, gebracht tot het gedicht dat, in ‘het Vader-huis’, met
deze aanvangswoorden staat onder de ‘Zeven Gebeden’.
- Zijn laatste beeldings-vormen als afzonderlijk verschijnsel ook zeldzaam: niet te
ontkennen is de macht van het woord-op-zich-zelf, van het woord minder als
geestes-teeken dan als organische uiting, op alle denken en dichten. We dichten,
moet worden gezeid, niet alleen met beelden: wij dichten ook met woorden. Wij
dichten ook, of wij zijn geene dichters, even om de geneuchte van ons
spraak-systeem als om die van ons gevoel, om de huiverende vreugde van een
klank als om die van eene troebele passie-schakeering. Poëzie en bestaat, dan
geuit. Zoo uitte men ze naar al de eischen, naar al de verborgen wetten van wat
ons gegeven werd ter uiting, 't Begríjpen zijn deze sensoriëele factoren overbodig?
Maar ik dicht niet om begrepen te worden. En wie fijn genoeg georganiseerd is, zal
me, ben ik eerlijk geweest, wél begrijpen.
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In mijn gedichten zal hij zoeken nóch visuëele, of auditieve, of andere beelden, noch
zelfs naar eenige beteekenis: ik weet niet welke hoogere zin zal hem leeren, of ik
eerlijk was en echt, of logenachtig en slecht. Men merkte het reeds: er is in ons een
haspel-spel dat, hoe schoon we onderscheiden, mengt al ons begrijpen, al ons
willen: het vermenigvuldigt zelfs met ik en weet niet wat aan woord-muziek, en
onbewust kiezen en over-wegen van deze klinkers en gene consonanten, die 't vers
eindelijk schoon laten zijn, de woelende macht van ons gevoelen. 't Klank-beeld
overheerscht nú, - stráks gaat de rationeele eisch van het gevoel het oog-beeld en
zijne logica laten regeeren. En ik ken geen gedicht, waar dit alles (mengen van
velerlei beelden tot éen aandoen), beter getoond wordt dan in het volgend kinderlijk
en naakt aftel-rijmpje, dat ik heb opgeteekend in het Meetjes-land:
In den bosch lag er een riet
waardat er een pioene sliep,
een pioene met zeven jongen.
'k En heb van mijn leven niet meer gelogen;
meer gelogen is mijn berouw.
't Kruipt een luis op 's vrouwkens mouw.
Een luis en is geen muis;
'k heb er wel zeventien tonnekens thuis,
zeventien tonnekens wel gemeten
zonder luis op neten.
Geef mij waterken, 'k zal mij wasschen;
geef mij looge, 'k zal mij droogen:
geef mij olie van termentijn:
mijn hoofdeken zal gezuiverd zijn.
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- Dit versje verdiende lange analysis: het bevat al de bestand-deelen van 't echt
gedicht. De drie eerste regels, waarschijnlijk zuiver motorisch in de ingeving woord-beelden - gelijk ze 't zijn in uiting en in klank, slaan over in twee, die
rationeel-moreel, dus geestelijk zijn. Het zesde, misschien bij rijm-klank ontstaan,
leidt, weêr over auditieve beelden, naar die, der logica, van ‘luis’, van ‘neten’ (bij
analogie met de zeven ‘jongen’ der pioene) en van ‘hoofd-reiniging’, terwijl alles op
een oog-beeld, en 't voeren van rythmus en klinkers en rijm - gedragen is. En 'k en
spreke hier verder niet van heel het duister-borrelend klinker-spel dat daar-onder
in warmend leven joelt...
Aldus in alle ware schepping der poëzie. Hoe verschillend van aard en van
organisch wezen ook, zullen de beelden elkander helpen, dat ze tot verwonderlijke
eenheid groeien. En vreest niet dat ze, der begrijpelijkheid ten schade, praten in
het ijle, - als bij dit voor-beeld dat is, men vergete niet, een kínderlijk voorbeeld,
vergrootend dus in 't slechte als in 't goede, de beelden ongebonden latend van
geestelijken band, beter vertoonend op deze wijze bochels en indiepingen, en als
een gedicht buiten de logiek en 't kunstenaars-werk dat de beelden schákelt. En
waar het gevoel rijp is, en éen; waar de dichter heeft weten te wachten (subtiel
oogenblik) tot hij, beheerder zijner ingeving, gewaar is geworden dat hij tot eigen
verruiming, plicht had te spreken, zal hij zich zijner zinnen mogen over-leveren: het
vlak zijner verbeelding zal sturen zijne hand, en, is hij stout, hij zal noch buiten-sporig
noch onnatuurlijk wezen.
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- Dit wijzen op beduidenis en waarde van het poëtisch Beeld, geeft waarde aan en
beduidenis van wat er teeken van is bij den hoorder: het Woord. Het toont hoe het
Woord, dat als grond hoofdzakelijk-motorische elementen bezit, dat in het vers
gedeeltelijk-motorische rol heeft, tevens en zeer bepaald, van wege uit te drukken
gevoelens, een ideographischen plicht vervult; en 't is den dichters de lamste onmacht
geen woorden te vinden die eendren tijds rationeel en sensoriëel genoeg zijn. Tusschen dat geestelijk karakter ervan en het naast-gaande zinnelijke is er wel, in
der waarheid, buiten het vers ook, geen groote afstand. Men denke niet alleen aan
onomatopeeën; er heeft zeker, buiten deze, bij elken taal-aanvang, eene betrekking,
zoo-niet eene vaste verhouding, tusschen de kwaliteit van haar klinken en gelijktijdige
of equivalente gemoeds-toestanden bestaan, later verstard tot vaste beteekenis;
en 't en is onze inbeelding niet, die ons éen woord boven gelijk-zeggend laat
verkiezen, wijl het ons beter expressief voor-komt. Hoe wekken overigens,
omgekeerd de vraag, sommige eigen-namen niet aan klank alléen reeds het
toeschrijven, onwillekeurig, van deze of gene eigenschap aan die ze dragen?
Ondervinding die ieder heeft opgedaan... En geven we ook, als Rimbaud, iederen
klinker de beduiding niet van eene kleur of eene eigene hoedanigheid in beteekenis:
wie loochent dat de opeenvolging van klinkers en consonanten, naast harmonie in
hoogte of in laagte, reeds vó or den bedoelden zin der uitgedrukte gedachten, de
heftigheid of de slapheid, om niet te spreken van hun aard, der gevoelens
aangeeft?...
- Deze akkoord-verbindingen, deze gepast-luidend-
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heid, deze gerust-stelling van ons oor die beter begrijpen toelaat, is echter der poëzie
niet vol-doende: klanknabootsing even-als klank-expressie en bevredigen niet
gánsch den rythmus, sterkste uiting, wijl régelende, van den motorischen wil. Híj,
de rythmus, die in zijn rijzen en dalen de deining draagt van het gevoel, hij zal niet
enkel vragen of elk woord past, in zachtheid of in kracht, op de uit-te-drukken
schakeering, of de rot der woorden en hort of stokt, en glipt of sleept: hij heeft tot
plicht, boven alliteratie zelfs, een hoogeren, dan de zoet-vloeiëndheid. Welke?... Gezelle raasde, die niet zeggen mocht:
‘De pelder weegt of hij een biegkleed waar’,

en nochtans zou ‘of hij een wiegkleed waar,’ óok wel harmonisch geweest zijn...
Maar weêr zijn die zonderlinge en nog ongepeilde en des te diepere mijnen van ons
organisme, die enkelen zich openen, - zoo zelden echter, - dáar, die ons uitleggen
verhinderen. Niet meer dan van het Beeld leggen wij ons de verwerking van het
Woord, de wet die het ons bij voor-keur en te onzer blijdschap en verraste weelde
ter kele stuurt, uit. Alleen dankbaar aanvaarden, leert ons een God, en vlijtig maar
bekijken, in onze onrust, die menschelijk is, hoe het er van buiten uitziet... Iemand
leert het beter, wellicht, - later.
- Tot dusverre over Beeld en Woord in hunne poëtische uitdrukking. Het leert niet
veel... van wege iemand wiens wetenschap-zelve luttel is, en berust voor-
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namelijk op gissing en de staving van eigen ondervinden: brooze bruggen naar de
Kennis. We hebben er echter aan gehecht ons meening meê te deelen, wijl ze de
mate was die óns ten geeste lag bij 't lezen van hiervolgendbesproken dichters. Zij
toont ons hoe elker aanleg is, en ieders oprechtheid. De eene zal auditief-motorisch
bevonden worden naar zijne uiting; een andere plastisch-visuëel in hoofd-zaak. En
er zullen volgen óok, die dichten met wat, na vele generaties, niets-zeggend bezinksel
is geworden en (men begrijpt me) onpersoonlijke ‘dichterlijke taal’ en dichterlijke
motieven... Maar hier gaan de boeken-zelf spreken...
Het is niet zonder onverzwegen geluk en dankbaarheid dat wij de gelegenheid
begroeten, die ons toelaat te schrijven over René de Clercq. Niet dat persoonlijke
sympathie ons een criterium moet worden, noch de vreugde, van zeven-jaarschen
arbeid, vers aan vers gevolgd, te zien gedijen in een bundel als deze ‘Liederen voor
(1)
het Volk’ . Maar deze schrijver, die de Vlaamsche aarde zoo dichte bijbleef, is hij
ons niet een voor-beeld, naast van een goed dichter, hoe men, zijn eigen aard
getrouw, kon worden een nationaal nut?
Ik over-drijf niet: ons natuurlijk publiek, dat is in Vlaanderen; en wij zijn blijde, zien
we dat iemand, met eigen middelen en eigen toon, vermag het onmiddellijk toe te
spreken, gelijk het deden Peter Benoit en Guido Gezelle, Stijn Streuvels en Emiel
Claus. Zij openen,

(1)

Bij Victor de Lille, te Maldeghem, 1903.
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dezulken, de wegen tot den eindelijk-Vláamschen lezer aan dezen die, helaas, bij
vreemde cultuur - de steedsch-fransche - inboetten wat over-erving ze miek als
Vlaming.
- Niet verzwegen: wij zijn ‘ontwortelden’. Onze opleiding begroef onze natuur.
Maar het te beseffen miek dan ook, dat we geest-driftig werden, en te recht, zagen
we enkelen dier natuur-zelve ontgroeien, en, misschien minder in kunste, maar met
bewuste kracht, in staat wezen recht-streeksch, niet alleen wezen en bewegen van
ons volk en onzen grond te zeggen, maar die boeren toe te zingen, en dat ze 't
verstónden. Aldus weêr de Clercq; en dat is geen geringe verdienste alléen, maar
rechtmatige aanspraak op onze genegenheid, van ons die, spijtig, anders zijn.
- Maar ik wilde voornaamlijk bij hem den dichter beluisteren: den zánger, eerder
gezeid. Want de Clercq moge zich in-spannen gevóel te melden: het is zijn
spraak-apparaat, zijn stem-orgaan dat de verzen dicht, en... de getoonde
geschiedenis zal verhalen. Het zijn hem motorische beelden, die, zijn ze visuëel
herschapen, niet te minder hoofd-zakelijke beteekenis zullen geven aan zijn gedicht.
Zou hij zweren dat hij, toen hij zijn ‘Alaba’ ging rijmen, er aan dacht dat het op het
sentimentseindmotiefje zou besluiten?... Het kan ook zoo weinig wáar zijn, dat
wel-eens het toevallig verhaaltje, in zijn brein verwekt, en onwillekeurig, hem
willekeurig tot uitgerekt en onsmakelijk einde brengt.
- Citeeren leidde ons te ver. Liever over-schrijven wat hem ons toont in zijn beste,
want zuiverste gedaante:
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‘Sinte Maartensavond!
De toren gaat naar Gent.
Mijn moederke bakt wafels,
En 'k zit er geern omtrent.
Zit ik bij den temper,
Moeder zegt: gij kremper!
Zit ik bij het ijzer,
Moeder zegt: gij krijzer!
Zit ik bij den koteraar,
Moeder zegt: wat doet gij daar?
En slagen!
En slagen!
Moederke, bak en sla mij maar:
Ik kan het wel verdragen.’

- Wat zal den Vlaming interesseeren in dit schoon gedichteken? Niet, weet ik, dat
deze moeder wafels bakt op Sinte Maartens-avond, en 't haar, ten schâ van 's zoons
rugge, in kwâlijke luimen brengt; maar dít, dat het hem herinnert:
‘Op eenen nieuwjaars-avond,
de bakker sloeg zijn wijf,
al met een heete pale
zoo deerlijk op heur lijf.
Wat zullen we den bakker geven
al voor zijn nieuwe-jaar?
Een kindje in de wiege
Met fijn gekroezeld haar.
Hoe zullen we dat kindjen heeten?
Taspaard,
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Scheere-mijnen-baard,
Scheer hem schoone
voor een krone,
scheer hem net
voor een plaket,
scheer hem rond
voor een roggen peerdest...

Men voelt de analogie: tevens dat de Clercq's ingeving populair, dus motorisch is,
in hoofd-zaak. En wie zou het hem ten kwade spreken?
Zelfde reden-tot-dichten, zelfde oer-landsch klankgevoel ligt heel de reeks
‘Ambachts-liederen’ ten gronde, waar heel wat minder - wat enkelen meenden landelijke miserie of leute te doen hebben, dan hunne onomatopeeïsche uitdrukking,
hun eigen ‘geluid’, hun onafscheidbaren - klaren of doffen, blijden of treurenden rythmus. Dat René de Clercq hem vatte, betuigt vooral zijn gevoel-van-het-volk; het
wijst wel, en in welke mate, op zijn motorischen aanleg: waarde van dit zeer
persoonlijke werk.
Nu zeg ik niet dat het gemoedelijke ervan me waardeloós schijnt: een paar dezer
‘Liederen’ treffen van soberen weemoed, fijn vertoond; maar Duitscher reeds, en
meer van den Germaan dan van den Vlaming. - Wij verkiezen, waar de Vlaming
zingt, en híj alleen.
(1)

- Caesar Gezelle blijkt Vlaming voornaamlijk uit

(1)

Caesar Gezelle, Primula Veris. Bussum, bij C.A.J. van Dishoeck, 1903.
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de keuze der onderwerpen die zich te zijnen gedichte, van aarde en hemel, van
Leie, vlas en boomen, van 't Loover-torsschen Bosch, uit Vlaanderen voor-deden.
Hij heeft alvorens bewonderd met zijne óogen, vóor hij het schrijven zou, en met de
blijheid, - teeken van alle zinderende ontvangenis, - die zijn Groote Oom aanzette
tot een ‘Meezennestje’, ‘Een bonke keerzen, kind’, en de tafereelen van schoone
Cassel-koeien. Caesar is, gelijk de twee andere Gezelle'ns, een visuëele, en 't is
wat hem te last zal zijn om eigen aard te ontbolsteren, die thans wel ís in hem, doch
als de bronne die, ongezien, nog borrelend is, (maar men hóort ze reeds), onder
de dekkende aarde. En de tíjd zal den voetschop geven wel, of den slag met het
houweel...
- Caesar Gezelle (o dubbele naam, en dubbel-zwaar te dragen!) lijdt eerst nog en ik noem deze zwakheid wijl ze, opgemerkt, zal voeren naar groote deugden aan gebrek van persoonlijkheid niet alleen, maar tevens aan dat van 't
gemak-der-natuurlijkheid, 't van-zelf-geborene, 't eigen-ademende en pols-slagende
in den vorm. Niet alles klinkt als dit:
‘Daar vaart door 't zwellend hout al iet
dat roert, maar dat en bot nog niet
noch berst noch bloesem geeft;
maar dat als een belofte, onvast,
van botten, bin' der boomen bast,
van bloeme en vruchten, leeft.’

Maar vaak klinkt het, en slechter nog:
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‘O koninklijke schoonheid, eedle kleurenpracht
der najaarsboomen in hun gouden kleederdracht.’

of
‘Weldadig hertebloed,
dat staâg al de aders voedt
waaruit het leven borrelt, gulpwijze uitgevloden.’

In 't eerste voor-beeld, niet-waar, golft de arabeske der strofe, wijlt of snelt, licht of
duistert waar elk beeld-deel zijn eisch heeft, die wordt voldaan. De lust des lezers
is verzadigd, en bevredigd zijne herhalende lippen, tong en tanden: een gedícht
dus, dat compleet is. - Mag zijn nu, dat de daarop-volgende exempelen den dichter
als oog-beeld vol-groeid voor-kwamen: ík, hoorder, wéet echter dat ze in den vorm
onvolledig zijn. Ze storen mij, en ik twijfel niet of de dichter zal verwaarloosd hebben
ze zich-zelven vóor te dreunen... - o Guido Gezelle, die groot waart juist óm die
versmelting, om die grootsche harmonie, dat even-wicht der onsterfelijken, die
gevoeligheid in 't vlak waar alle uwe indrukken, van gehoor als van gezicht, zich
zoo kiesch zullen toetsen aan elkander, en zoo onbesmet-volledig zich uiten in de
geringste zangen: gij wist, gij, dat goochel met letters het vers niet steunen zal, als
de klank niet van bínnen komt, en dat alleen 't orgaan, niet het woorden-boek, de
reke der alliteraties zal bereiden!...
Intusschen heb ik ware achting en liefde voor Caesar Gezelle's boekje. Waar het
overigens geene kritiek gold, maar 't wijzen op over-wegende beeld-bestanddeelen,
ben ik blijde dat ik erin vond, - en ik wil op dezen welgemeenden lof sluiten, overtuigd
dat slijpen en rijpen
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van zijn talent me 't niet zal laten berouwen - een schoon gedicht, en een fijn, als
‘Holly! Holly! Hulste’, roerend en blijde-stemmend, en dit niet - zeker niet! - om inhoud
alleen; en... dat me de ‘Leyezangen’ toch betreurens-waard deed vinden, dat ze,
hem eenigs-zins te schade, wierden gedrukt...
- Na deze twee eenvoudige dichters, ‘representatief’ óm hun eenvoud juist en 't
weinig-vermengde hunner ingevende middelen, sta ik, en niet zonder vrees, voor
het onzuivere maar prachtige, vergeestelijkte en toch lyrische, ingewikkelde en
(1)
nochtans klare van C.S. Adama van Scheltema's ‘Levende Steden. - Londen’. Dat
is valsch en gemaakt, af-stootend en tegen-houdend; maar het is schoon als
stralende, zoo niet pure naaktheid, en ik zou haast zeggen het cerebraal-grijnzende
ervan doet uw oogen aan als een diamant in de duisternis. - Ik spreek natuurlijk
steeds van de vertoons-wijze van 't boek, niet van den verhaals-inhoud die 'k
onbeschouwd laat. En vliemt men daar door, te zoeken hoe zijn de componenten:
ge zult merken voor een goed, vaardig, volledig dichter te komen: er is groote eenheid
van bewusten en onbewusten samen-stel; Klank heeft de waarde van Gevoel, en
't is gezeid in schoone beeld-verhouding.
Maar er is iets anders: het gedicht van Adama van Scheltema is, aldus bedoeld
of niet, hoofdzakelijk dramatisch. - Men volge me. Wie voor eene rei toeschouwers
dicht: hij merkt, dat, in de hoogte-en-laagte van al die ontvangende verstanden,
wien hij te leeren

(1)

Amsterdam. - S.L. van Looy, 1903.
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heeft zijn gevoel in zúlke mate dat het hun even heftig als hemzelven zij, eene
midden-evenredigheid, eene ‘moyenne raison’ moet bestaan, waar de groote fijnheid,
of de eenvoud eener bloode oprechtheid, geen vat op heeft, dan bij middel van
prikkels die - concetti, Gongorisme, Euphuïsme eerst; uitbreeden van wat anders
in enkele vermelding volstaat daar-naast, - mogen ze zuiver spel van handigheid
en geen blijk van overdreven-fijnen smaak heeten, ongelukkig-nóodige versierselen
zijn. Men kent ze uit Shakespeare, waar ze niet bloot uit mode blijken. Adama van
Scheltema - aanwijzing voor later werk misschien - schijnen ze natuurlijk, en hij weet
ze met natuurlijkheid en zonder geweld te gebruiken. Slaat hem een beeld - steeds
een oogbeeld - binnen: zijne logica, die zijner rede, maast er rond als de kobbe om
de vlieg, tot het is uitgezogen en heeft belet vervloeiïng, en verloop in andere beelden
vóor dat het scheen niet klaarder om uit-drukken te zijn. Den dichter is het, dat hij
slechts genoegen hebben zal wanneer het beeld, onmiddellijk gevallen in het veld
zijner beredeneering, van aangave gewordt eene uitgelongen beschrijving. - Men
ziet het:
‘Uw woorden vallen in mijn volle hart
Als vorschen in een sloot - een dikke rimpel
Bestormt het stille beeld waarover ik
Droomend gebogen stond. -’

Onnoodig, zeker, mijne bedoeling nader te bepalen. Voelt men hoe, op louter-visuëel
beeld, gauw wordt een spel gepast dat, uit ongewoon ontstaans-proces, wel
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schoon schijnt, echter, wijl het gaande houdt de verbeelding van den luisterenden
toehoorder? - En beter nog zal die fijnheid blijken (of heet het niet beter: schalke
slimheid?) in volgend citaat: te bewijzen hoe het beeld, meer dan het getrouw het
gevoel begeleidt en kleedt in klank en kleuren, het schrander, en hoe intellectuëel,
bij-éen zal houden de verschillende samenstels-zijden en facetten ervan:
‘Uw rede groeit omhoog als die kostbre gewassen
Wier stille pracht zelden een stervling ziet. Slechts de avond haalt heur hoofd boven de plassen;
Daar drijft uw hart - een dichtgevouwen bloem...’

Men hoort het, het beeld - van eene water-bloem - dat overstapt van éen gevoel op
het andere... Ja, Adama van Scheltema is een zeer handig man. En 't schoonst van
al, dat hij een dichter is óok.
- Niet alle handigheid is, helaas, zoo belang-wekkend als de zijne: alle behendig
werken en ontsnapt (elke bij-bedoeling geweerd) aan de geerte tot goochelen. En
wie te weten komt dat hij een flink werk-man is, hoe slaat zijn knapheid niet over,
(1)
vaak, in gemakkelijke slordigheid? - Ik wil zulke aan Willem Gijssels geens-zins
verwijten, noch zeggen dat hij rijmde omdat hij het zoo gemakkelijk vond. Ik geloof
aan zijne oprecht-

(1)

Wandelingen van Willem Gijssels, uitgegeven te Antwerpen door ‘de Nederlandsche
Boekhandel’ en te Amsterdam door L.J. Veen. Geen jaar-tal.

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 4. Beschouwingen over literatuur en kunst

722
heid, ook in zijne verre-gaande buitensporigheden. Ik wilde alleen - al ben ik
misschien niet als raadgever de aangewezene - vragen, dat hij zich meer in acht
zou nemen vóor hij voortaan aan het dichten ga. Want míj is Willem Gijssels tot op
heden - ik meen in ‘Wandelingen’ - geen dichter, dan in luttele uitzondering, geweest.
Niet dat hij geen goede verzen heeft geschreven: zijn bundel toont er die, van een
bedreven penne-voerder, van een matig en keurig artiest, te voor-beeld konden
gesteld. Instinct leerde Gijssels een menigte schoone dingen van den vorm, en - is
het de blijheid om die gave, misschien, die hem verleidt tot voort-rijmen,
God-weet-waarheen, en zonder eenig gevoels-doordiepen? Te vaak geeft zijn boek
mij den indruk dat hij maar gaan wandelen is zonder goed te weten waarhéen; en,
landde hij ook weleens in een frisch bosch-plekje of ter deining van een grandioze
vlakte, het toch werkelijk zijne schuld niet en was... Ik geloof dat zijn jeugdig bloed,
zijn blijjagende borst hem al dikwijls, te bevredigen motorischen aandrift, tot schrijven
zonder eenig doel als zonder eenige reden aanzetten. De goden bewonen gaarne
de warme borst van wie jong zijn; ongelukkig is het huis niet reede steeds, ze te
ontvangen; - en zoo straalt een oog wel, zoo klopt wel een hart ontijdig, waar de
spaarzame jaren ze zouden hebben gesloten tot later, maar beter openbaren...
Zoo rijpe dan Willem Gijssels, die hoede zich voor zich-zelven. Wat thans een
baaiërd is nog van onduidelijke teekenen, van warende gestalten, van kiemende
zaden die nog geen halmen zijn, moge, bij nauwer, en angstig-blijder begrijpen,
hem toe gaan fluisteren in
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duidelijker stem, vóor hem reizen in harmonischen stoet van droom-figuren als ware
't in de heerlijkste werkelijkheid; en worde hem dan 't geplukte graan het brood des
dichter-levens. En als hij dan maar, met oprechten wil, zijne lichte vaardigheid voor
bewuste kunde wil afleeren, dan...
- Ja, dan zullen we niet hebben te betreuren, dat het hem ga als Pol de Mont: een
echt dichter geworgd door eigen handen. Waar zoo veel fijne geest, zulk
wonder-vaardig bevatten, en veel schoonheids-zin onderdoen voor dien vorm der
nalatigheid die moed-willig eigen aard, eigen zeg-kracht aan afgeleerde wijzen en
opgedrongen beeld-spraak offert, die langzamerhand alle persoonlijkheid te loor
laat gaan voor vreemde overheersching, en 't fijn stemmeken van eigen ziel - hoe
schamel hij 't zelf achtte wellicht - dooft onder anderer koor-massa's... die dan nog
válsch zingen: daar kan men het maar bejammeren dat een dichter dat aan
hem-zelven liet gebeuren...
Ik zie hier Pol de Mont niet als mensch, noch als baan-breker: wij zullen ze beiden
dankbaar zijn, want zij hebben het van ons (ik spreek niet van mij slechts, maar van
mijne generatie) zeer verdiend. Ik zoek alleen naar zíjne stemme hier, en naar zíjn
beeld, en naar zíjn klank, dat ik moog zeggen: Zie, aldus is de Mont, dichter. - En
(1)
sla ik de tweede druk op der ‘Lentesotternijen’, wat vind ik?...

(1)

Pol de Mont. Lentesotternijen en twee eerste Idyllen. Tweede druk. Utrecht, H. van Romburgh,
1903.
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Ik heb van die Lentesotternijen ten tijde veel gehouden. Zij waren mij, bij anderen
- daar-gelaten Gezelle - eene niet-gewone blijde frischheid, een lokkend bloemenspel,
waar het allegorisch-aangepaste van Elven en Feeën niet te zeer tegen-stond. Later herlezen kwam me wel desillusie brengen: was dat wel naar de échte natuur
gedaan? Dan toch niet, helaas, in alle oprechtheid, en zonder atelier-preparaties!
- Een tweede druk zou echter veel goed kunnen maken, hoofdzakelijk van wie zulk
fijn gehoor betoonde, en grooten ijver voor nieuwen klank!
En is het verbeterd? Enkel citaat spreekt beter dan wij:
In 1880 (datum der eerste uitgave) klonk het:
‘Nog eer der zonne gloeiende kus
van berk en brank heeft dauw gedronken,
treedt moedig de stevige landman, flus
naar 't veld, in nevels nog verzonken.
Daar trekt, den eedlen kop omhoog,
de zwarte ruin de lange voren,
snuift blij den wind, en - vuur in 't oog,
laat, stapvoets, luid gehinnik hooren!’

In 1903 is het verworden:
‘Lang vóor de zon van het stoppelland
de gore morgensmoor komt bannen,
heeft reeds de boer met forsche hand
zijn paard vóor zijnen ploeg gespannen.
Daar trekt nu, bukkend zijn ruigen kop,
de roode ruin zijn veie voren,
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snuift huivrend den waaienden veldwind op
en stapt en stampt en spant zijn ooren.’

Zéker, dat is veel beter gezeid, en van heel wat meer knapheid: het heeft - buiten
de oprechtheid, wel te verstaan - de kracht, de kleur, de teekening, haast, van
Gezelle. Maar hoe verkies ik het sobere, minder-handige, grijzere van het vroegere
voorbeeld! Want in 1880 was dat ontegenzeglijk van dé Mónt, van de
Mont-met-de-bijzondere-stem. Van wie kon dát uit 1903 niet al wezen?.. En aldus
verdween onder knapheid, onder het zeer rake van aanpassing op de loopende
mode, hetgeen het, nederige misschien, maar toch eigen-geurende, van eene
personaliteit uitmiek.
Een karakteristiekere aanwijzing nog, uit de gekende ‘Uchtend-hymne’.
In 1880 luidde het:
‘En ziet! van dauw omkleed, de blanke berken staan,’

en in 1903:
‘En ziet! Met dauw omkleed, de blanke berken staan.’

‘Van dauw’ was schooner, natuurlijk; maar ‘met dauw’, wijl ‘met’ in eigensten klank
staat van ‘berken’, is meer Gezelliaansch... Et voila! - Want ik hoop dat men hier
geen taal-kundige reden gaat aanvoeren!...
Hoeveel dergelijke veranderingen, die het werk alleen wat minder-persoonlijk
maken, treft men tevens niet aan in die twee lieflijke Idyllen! Zelfs waar deze vroeger-
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geijkte beeld-spraak wisselde tegen meer-modern, maar
even-conventioneel-geworden, metaphoren - gescherm, wordt het al niet beter! Het
voerde ons echter te verre, nog aanhalingen te doen...
- Beschouwt men nu de veranderingen-in-den-geest, dan zien we dat ook zij met
der tijd en naar den tijd werden gewijzigd. De frissche de Mont is sensuëeler
geworden; het ziet er althans zoo uit. En of dat nu een aanwinst is?
Maar gebleven bij woord en beeld: dáar komt de winst ons niet dan loensch voor,
wijl niet uit eigen dichtgrond. Waar 't pittoreske niet plastiek wordt, is het me niet als
waar gevoel keert in intellektualiteit? - Daar kan men zwijgen, wil men niet afkeurend
spreken...
En 't is toch jammer van den de Mont der bekroonde ‘Gedichten’...
- Eén boek nog wacht, dat ik het zou bespreken, en heet ‘Germaansche Beelden
(1)
uit de Heldensagen. - Omer Wattez’. Het heeft eene ruime pangermanistische
inleiding waar 't geijkt door-klieven van den ‘erfvijand’, ook in zijne literatuur, natuurlijk
gevoerd wordt door flamingantisch-geoefende hand, en waar ik dingen in lees als:
‘Opvoeding van het volk door middel eener nationale letterkunde’ (schrijver meent:
eene nationalístische letterkunde, met veel Germaansche beelden bij), en
‘Soms zijn de (Germaansche) helden ruw, ontzettend

(1)

Boekhandel en Drukkerij voorheen E.J. Brill. Leiden, 1904. Nederl. Boekhandel, Antwerpen.
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van wreedheid;... maar de strekking blijft immer gezond’, en
‘Welke Germaan verlost ons nu van de woordenpoëzie?’ (namelijk de poëzie die
ook naar den vorm schoon tracht te zijn: een produkt van't ‘wufte Zuiden’, volgens
schrijver).
- Op zulke princiepen gaat de heer Wattez nu gedichten bouwen, ter opvoeding,
met vaste paedagogische bedoeling, van het volk. En 't ergste is: het zijn zeer slechte
gedichten.
Op dat boek mag ik, nietwaar, zonder méer aandringen, deze kroniek sluiten?

Literaire Kroniek in ‘Vlaanderen’, II, 1904.
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Jezus de Nazarener en Rafael Verhulst
Deze tijd van wetenschap is - wie zal het loochenen? - niet langer nog aldús, dat
de mensch zich met het Helleensche ‘ken u zelven’ tot heele psychologie en eenige
zeden-wet zou vergenoegen en te vreden stellen. Daargelaten dat zulke
zelf-schouwing voor ons geweten en den ijl-dienst van ons huidig bestaan niet
zonder eenig bitter en wrevelig ongemak zou gaan, en dat het geene doenlijke
oefening meer kan heeten, bij ieder halmpje in ánderman's oog aan de kepers in
het zíjne te moeten denken, heeft men ándere redenen nog om eene
beter-begrijpende democratie te loven, die dergelijk onprofijtelijk egoïsme heeft
weten te weren, en verving door de breedere en meer aangename studie van den
uitsluitenden even-mensch, niet in zijne persoonlijke naaktheid slechts (die nog te
veel aan eigen naaktheid mocht herinneren), maar onder het kleed, - laat staan den
boezelaar of het habiet-kostuum, - dat hem tot lid eener juist-bepaalde caste, als
anonieme eenheid onder gedwongen-gelijke eenheden, maakt; redenen, herhaal
ik, die kunnen zijn, b.v., dat zulke studie van bate wordt, waar, ‘de mensch den
mensch een wolf’, zij wijzen mag de plaats van dezen wolf daar hij, al naar gelang
men hem te vreezen heeft of

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 4. Beschouwingen over literatuur en kunst

730
hij gewierd een nuttig gedierte, het gevoeligst wezen zou aan dolk-steek of vleiënde
streeling.
Deze uitlegging nu eenigs-zins specieus bevonden, te menschelijk en wellicht
van te moreelen aard om de ware te wezen: men vergeve ze ons, waar het,
overigens, minder gold de reden van het feit na te zoeken, dan te wijzen, alleen en
eenvoudig, op het feit zelf: alsdat, namelijk, heden ten dage, overvloedige boeken
van soortelijke als van maatschappelijke psychologie, - vervangend de vroegere
heilzame tractaatjes, die de oefening van ziel en geest naar probate, hoewel
algemeene, wijze leerden - ieder aandachtig lezer zullen toelaten, subtiel wel maar
onvoorwaardelijk, een goeden kijk te hebben in de wereld; wat gemakkelijker is, en
minder lastig, dan om eigen wezen kommer te voeden (want hij gaat eindelijk aan
't sterven, de lever-vretende en gierige gier van Promêtheus!), en 't genot verschaft
- om een voorbeeld te nemen, op eerste zicht een wil-stérken uit een dito-zwákken
te erkennen. Ja, in een tijd, als dezen, van ijverig psychologeeren, duikt de geniale
dichter ons vergeefs de schittering van zijn talent waar zijne nevrose en de spitsheid
van zijn schedel hem verklappen, vergéefs de geboren-moordenaar zijne duistere
euvel-daad die blijkt uit de scherpte zijner tanden en van den indruk zijner duimen
wordt verraden; en spreekt uit zijn bewegen niet beter dan tusschen zijne lippen de
beroepsmilitair; en, bepaalder dan in welk vlug-schrift, de sociaal-anarchist door de
uitdrukking van zijn onverzorgde over-jas? - Want deze dagen zouden ons het
algemeene door-zicht leeren; geen perspectief houdt een eind-punt voor
klaar-gebrilde blikken; geen blankheid
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verbergt ons haar samen-stellend prisma-spel; en we vinden de teêrste kleuren in
het ondoorzichtbaarst zwart. En aldus ook, en niet overdrachtelijk, te onzen broeder
den mensch: onderwezen de gebaren ons de geestes-gewoonte, het bleek eruit,
nietwaar, dat deze gewoonte zich in zulke gebaren te uiten hád; vertoonde eene
reeks menschen ons eenderen gebaren-gang, hoe zou elks geest niet lijken aan
dien van even-gebarenden? - En zoo schreef men, met geduld en zonder moeite,
menig boek, ge weet het, van psychologie: hoe het moest dat er uit-zag een
Kunstenaar en een Soldaat, en was te bekennen de Dief uit zijn Rechter.
- Niemand echter bond zich, voor zoover ik vernam, tot op heden vóor de
psychologie van het b e ë e d i g d -l i t e r a i r J u r y -l i d ; geen zocht het geraamte
der eigenschappen op te bouwen dat zulke ambtenaars tot stut van kuit en buik en
tronie dienen moet, wil hij werkelijk den naam van Jury-lid waardig zijn; geen
bepaalde de voorwaarden van zijn spijs-vertering en van zijn critisch vermogen;
geen, zelfs, het getal zijner jaren en van zijne eere-teekenen. Dankbare taak,
nochtans, zou men meenen, waar zulke variëteit weelderig bloeiend is en
onbuigend-kalm weêr-stand biedt aan de hevigste als onverwachtste vlagen... Wel
is waar dat weinigen te onzen lande zich zoo speciaal-wetenschappelijk met jongere
ziel-kunde hebben bezig gehouden, en dat Vlaanderen on-ontkenbaar het
aangeduide, voorbestemde oord voor zulke Jurydische studie zijn moest; - want
wáar zou zulk geslacht - het is in wezenlijkheid een geslacht geworden - als in ónze
streken tieren, in onze streken waar elke nieuwe uiting van de Vier Grond-

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 4. Beschouwingen over literatuur en kunst

732
wettelijke Vrijheden zoo verlichtelijk en mild, na toegevende en welwillende uitspraak
der bevoegdste richteren te lande, wordt aangemoedigd, en, ja, bekroond?...
- O we gaan niet weêr aan 't spotten of aanklagen! Onze bedoeling is eenvoudig,
er op te wijzen, nietwaar, dat ongerechtiglijk de psychologie van het letterkundig
Jury-lid nog ongeschreven bleef. Wel werd er hier en daar, naar de omstandigheden
hem als zulks in alle onomwonden blijkbaarheid vertoonden, een of ander ‘sul’ of
‘ploert’ genoemd. Is dat echter eene psychologie? Ik noem het liever alleen eene
facet ervan, eene stipt-gesproken beoordeeling, die dit of geen individu kenmerken
moest; al was die hoedanigheid hem nu ook gemeen met andere luiden, die mochten
sluimeren, gezamenlijk, in dezelfde traag-kruipende academische schemering, op
kussens aard-gelijk en van gelijke verwe... - Neen, neen, niemand omschreef, in
nobele en echte lijnen van algemeenheid, de psychologie van het
gezworen-Jurylid-in-literatuur, niemand teekende ze vollediglijk; niemand in
Vláanderen, waar ze geschreven móest.
En het is niet zonder vreugde, hoewel schamige vreugde - men verdenke me niet
van over-moed - dat ik zie hoe die taak op mij heeft willen wachten.
Maar de angst om al te dun-dradige analysis schiete u, wel-willende lezer, geen
te schrille rilling tusschen de schouder-bladen: mijn onder-werp laat me, in zijn
grof-gehouwen eenvoud, toe, zelfs binnen de grenzen der volledigheid, kort te zijn.
Ik ben overigens te zeer doordrongen en gedrenkt van de spreuk, langs éen onzer
standvastigste vaderlandsche poëten tot ons gekomen, die leert, ongeveer:

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 4. Beschouwingen over literatuur en kunst

733
Laat rusten de braven
die in ‘Vlaanderen’ liggen begraven,

om niet over de gemeen-plaatsen van zulke karakter- en zeden-studie te mogen
glibberen of stappen, in dit tijd-schrift althans.
- Zoo deelden wij de meening alreeds, dat hij, het Jury-lid, gemeenlijk een
gelijk-matig part heeft in academische hulp-gelden en presencie-penningen. Deze
budgetaire mild-dadigheden verleiden hem echter nooit tot over-dadig vertier aan
nieuwe kleeding-stukken of 't aanschaffen der boeken die de ijdele zaal zijner
verbeelding met eenig vernieuwd siersel zouden ontschimmelen; neen: zijn jas (die
wijd is, en lang-mouwig) is gesneden, en naar de deftigheid van zijn smaak, door
een snijder die misprijzend smaalt om de jongere modes en zich bij de
onpersoonlijkste patronen houdt; even-als des Jury-leden geest en hersen-gestel
zich veiligst voelt en van suffisante warmte onder de vacht der sluik-gekamde
pruiken... Aldus noemt hij al wat over de recht-palige grenzen van zijnen bezadigden
jeugd-tijd loopt, buitensporig; want hij had van aanvang af een eerbied vol
erkentelijkheid voor den magister die hem-zelf den letterkundigen weg wees; en de
aangeboren stompheid zijner zin-tuigen is met de jaren zóo-zeer tot eene
palaeontologische dikhuidigheid aangewassen, dat zij, hoe men harke of wrijve of
bijte, niet af te slijten is tot op een zuiver-menschelijk, laat staan een modern gevoel.
Van daar de glimlachende loochening van al wat nieuwe, jonge oogen kan doen
laaien, en zijn argeloos schouder-ophalen voor de wapperende
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idealen eener jeugd die de zijne niet meer en gelijkt.
Want het literair Jury-lid is glimlachend en argeloos, en de blikken zijner bolle
bril-glazen lijken milder nog, dan ze mis-príjzend lijken; ja, waar hij niet tracht te
begrijpen, hoe zou hij misprijzen alléen?
Maar zulke zoet-aardigheid is, zult ge onder-vinden, geniepig hoewel ongeveinsd,
en, hoe bravelijk-gulschijnend ook, niet zonder onwillekeurige vilijnigheid. Zij is men vergeve ons de gelijkenis - als de suikeren purgeer-bollen die den kinderen
onder zeemigen smaak de onbegeerde gevolgen verschalken: zoo slikt ze de naïeve
zonder lastig zwelgen; maar het na-denken, als hij na te denken vermag, bezorgt
de niet-verwachte geestes-kolieken die verwenschen zullen wie met zoet-sappige
tronie zijne waarheid verkondde, die onschadelijk scheen... En och, is ze wel
schadelijk? De apotheker is cheiragrisch, en te strem zijne vingeren dat hij het gif
in de goede verhouding mengen zou wil het werken; en dan, hij suft een beetje: wie
koopt hem zijne zoete en kijtieve drankjes?...
- Aldus, waarde lezer, om-lijnt zich voor uw onmiddellijk erkennen de uiterlijke
verschijning, het verschijnsel zou ik haast zeggen, van het Jury-lid. Gij zult nog in
zijn knoops-gat de onfaalbare roset laten rooden, en zijn glim-lach versieren met
deze en gene gele tanden; dien hem daarna op als de onwrikbare lichamelijkheid
van wie hier de held onzer beschrijving is.
- Hóe, echter, zijne innerlijkheid, en de gedaante van zijn gewone denken?... Och!
het is niet waar dat de geest gelijken tred houdt met den leef-tijd, en dat
levens-ondervinding het brein met wijsheid verrijkt!

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 4. Beschouwingen over literatuur en kunst

735
Hoe heb ik er gekend die, grijsde het haar, blond bleven in hunne gedachten; en 'k
heb er geweten die, strompelde hun voet van ouderdom, de licht-hartigheid der
jeugd volgden in de onredelijkste avonturen. Want er is een waarneembaar verschil,
leert de psychologie, tusschen uiterlijken schijn en innerlijk wezen; en 't en is die
niet van het Jury-lid die zulk apophtegma zal tegen-gaan. - Inderdaad: hebt ge
gemerkt hoe bij hem de deftig-hoestende ernst der gebaren verduikt de
meest-onmondige kinderlijkheid van het oordeel-vermogen; hoe de
schijnlijk-onderzoekende onplooibaarheid van zijne doctorale redingote de ineffabele
bewondering bergt van een niet-doorgrondend jongens-hartje dat jubelt bij een
vuur-werk; hoe de aap zijner onschuldige lummel-zinnigheid piept uit de mouw zijner
kritisch-staande, neen, hangende toga waar hij grijpt naar klater-goud, naast
niet-ontbolsterd diamant dat hij neus-halend wegschuift?... Want een Jury-lid is
buiten-gewoon naïef. Wat hij doen moge om peilloos-wijs te schijnen, welke schatten
van bestofte citaten hij stapele over de ijlte van beredeneeren: hij is de man dien
men appelen voor citroenen verkoopt, als de appelen niet al te groen en de citroenen
niet al te geel en blijken; en is uwe luidruchtigheid niet al te snoeverig, hij zal u meer
beluisteren, en met meer genoegen, dan wie met stille stem een zuiver woordje
spreekt. Ja, zijn onderscheidings-, zijn schiftings-macht en -gave - baloorig, maar
hoe subliem-onnoozel, hoe diepzinnig-gemeenplaatselijk in hare uitdrukking! - of
liever: het gebrek eraan, volstaat, dat men hem erkenne onder wie van de letteren
eene studie hebben gemaakt. Hij is het, die de hoedanigheid van den wijn
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aan 't hol-klinken van het vat zal keuren, en díe van het boek aan 't verhaalken ervan
en de mate van de aanpassing op zijn eigen gevoelerigheid.
Een hélden-drama verkiest hij dan natuurlijk (en zonder dat hij kunst en stijl
beschouwe) boven een búrger-treurspel; en durft de roekelooze groot-spraak of de
onmachtige wonderen-liefde van dezen of genen scribent een gód aan: hoe zou
het de gód op den héld niet winnen?...
En ik lieg niet; wie zou beweren dat mijn gissing liegt? - Starkadd aangemoedigd,
Gunlaug en Helga dood-gezwegen; maar Siddharta en Jezus de Nazarener!...
Want, is dat eerste - Siddharta - niet meer dan de spiegel der apotheosen-tukke
ziel van de heeren Minnaert gebroeders, die wippen van pret bij een optocht van
dans-tredende olifanten en ballet-juffers draaiend in een walm van Bengaalsche
lichten; en is dat tweede, Jezus - erger! - niet meer dan de goddelijkheid van den
Christus gemeten aan de gemeene letterkunderij van Rafaël Verhulst:
zij werden bekroond - troost u, die wijzer zijt! - omdat het een Jury-lid voegt, en
't is eene verontschuldiging om zijne domheid, buiten en boven alle literaire waarde,
bij gelaten keuze de stukken te bekronen waarin de auteur eene gods-gedachte of
eene goden-daad past op de belang-stelling of den wrevel van een digereerend
schouwburg-publiek.
Wíj zijn geen officiëele Jury-leden, en we hebben, in dezer zake, geen kronen dan
die van onze onschuld;
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onschuld tegenover de literatuur, onschuld tegenover de gelden (om aldus te
spreken) betaald uit uwen zak, o Belgische burgerij.
Wij hebben dus het recht wat dieper te gaan, in ons keuren, en niet gemeduseerd
te blijven staan vóor de deur van een titel, of de uitwendige architectuur van een
onderwerp, die van de verbluftheid van een Jury-lid den prijs afdwíngen. Integendeel:
wij hebben tot plicht, vermits die titel een boven-menschelijken Naam draagt - we
spreken hier bepaaldelijk van ‘Jezus de(n) Nazarener’, - vermits dit drama een
boven-menschelijke Geschiedenis verhaalt, den dichter die dit aan-dierf, gelijk men
zegt: ‘hoogere eischen’ te stellen.
- De grond van een gewoon drama, van een spel dat onder menschen gebeurt,
dat geene bedoeling heeft dan de gekozen menschen te verbeelden in natuurlijken
handel; anderzijds, van een spel waarin de personages dragers zijn, samen-stellende
factoren van een lyrisch of philosophisch concept; zulke grond, die het gebied der
werkelijkheid en der legende niet over-schrijdt, laat, natuurlijk, wien hem kiest tot
een dramatisch vertoon in een of ander verschijnen, binnen de palen van gedulde
fantazie, volkomen vrij.
Wil de dichter echter zijn tooneel in de historie kiezen: 'tzij ze hem weêr dienen
zal tot voeren eener werkelijkheid of van eene leidende gedachte, zal wie hem leest
niet eischen mogen een strikt verbeelden der geschiedkundige waarheid?
Maar kiest de schrijver een onder-werp dat te zamen én algemeen-menschelijk
én historisch is; méer: wil hij voeren op het verhoog het voor-beeld van een geschied
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leven zóo schoon bevonden, dat het een goden-leven wierd geacht van wie nederig
er voor bogen; wil hij dat leven tevens én historisch én gode-schoon vertoonen, en
zijn drama den adem wekken die over de landen voer uit dat leven: zal men niet
eischen moeten dat hij dát onderwerp aldús behandele: historisch-nauwkeurig te
eener zijde en tezelfder tijd zóo lijdend- en meê-lijdendmenschelijk, dat de
gewenschte emotie de hoorders over-machtigt?
Hoe, inderdaad, een dramatischen ‘Jezus van Nazareth’ vertoond? Afgezien
ervan dat het oneindige van zulk gegeven, dat de eerbied en de kieschheid en de
liefde dat het stichten moest, dat de onaanraakbaarheid van sommige tooneelen
onmiddellijk door mensche-hand bezoedeld, hem, die weet te gevoelen en te
begrijpen, wrevelig zullen stemmen en tegen-zinnig wien dit vertoonen aandierf;
afgezien tevens van den menschelijken waan, dat men in zich de goden-woorden
moog' vinden, licht genoeg en grootsch, zuiver-subtiel genoeg en -breed voor dezen
Gode-mond; afgezien eindelijk van den menschelijken hoog-moed die, hoe diep
ook weze het geloof, vermeent te zullen groeien tot het óverzien van heel dit
jammerlijk geschieden en het te mogen verbeelden; - afgezien dus van alle
menschelijk vermogen van zulk begríjpen, zulk bevátten en zulk zéggen: hóe, wil
men hem niet omscheppen tot karikatuur, den Christus in eene dramatische
handeling vertoond? Ik zie twee middelen: dat der primitieven, dat was van Beminnen
en Gelooven; dat der lateren, dat is van stipte, van strikte werkelijkheid, van
naturalistische schroomvalligheid. Beiden kunnen bewerken den indruk te

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 4. Beschouwingen over literatuur en kunst

739
wekken en te vestigen; het eene, nietwaar, door de oereeuwigheid van het
menschelijk gevoel; het andere, door de over-weldigende macht der vizies.
Vereenigd, eindelijk, zouden zij worden de hoek-steenen van een geniaal treur-spel
(en ik neem geen Jezus-drama aan, of het moet geniaal zijn.)
Is Verhulst's werk dit geniaal treur-spel? - Of, zonder glimlach, biedt het maar éen
der zijden die het belang-wekkend konden maken? Is het hoog van gevoel, of is het
hoog van historische waarde?
Ik verg niet veel; ik vraag niet eens gevoel van eerste kwaliteit; het gevoel niet
van een Middeleeuwsch clericus of eene zacht-rijmende nonne; het gode-menschelijk
gevoel niet, o neen, van een Arnoul Greban (om deze maar te noemen), die zulke
wondere woorden laat spreken aan de Moeder ten kruise van den Zoon:
Pour oster ceste mort dolante
qui deux cueurs pour un occiroit,
il m'est advis que bon seroit
que sans vostre mort et souffrance
se fist l'humaine delivrance;
ou que, s'il vous convient mourir,
que se soit sans peine souffrir;
ou se la peine vous doit nuyre;
consentez que premier je muyre;
ou s'il faut que mourir vous voye,
comme pierre insensible soie.
Cher filz, quoi que vous requiere,
pardonnez ma simplicité;
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puisqu'il est de nécessité,
vostre bon vouloir en soit fait.

Neen, neen, ik eisch niet dat Rafaël Verhulst, al ging hij een Christus-drama aan,
genoeg geloove dat hij ons maar eenigs-zins een algemeen-schoon, een
algemeen-juist gevoel weêr-geve. Ik verzoek van zijne dichterlijke hoedanigheid,
van die gewoonte-van-gevoelig-zijn der poëtasters, dat hij de historische gegevens
dan toch zou gebruiken, waar zij scenisch zouden ‘effect’ maken. Jawel, ik vraag
als gevoel alleen maar het ‘effect’ van eenig gevoel, den schijn van eenig gevoelig
meê-leven, den waan van eenige sympathie voor zijne personages, die zou trachten
ze in een voordeelig licht te stellen. Ik vraag alleen, herhaal ik, dat de heer Verhulst
mij bewijzen zou dat hij uit een gegeven partij weet te trekken, dat hij - hoe koel ook
voor zijn onderwerp - toch een beetje verstánd van gevoel zou toonen, waar hij iets
zoo voordeelig mogelijk wil laten zien.
En - de heer Verhulst is een zeer dom dramaturg. De schoonste scènes moffelt
hij weg; er is niet eens een Tuin der Oliveten; Nicodemus komt om bekeerd te
worden: de schrijver laat het tusschen de schermen gebeuren, en vervangt het door
lastig gekibbel tusschen Judas en Petrus. En zoo voort: het is beweenens-waard
voor het publiek, dat, gekomen om dan toch een drama te zien, bestolen wordt; het
krijgt Jezus nauwelijks te zien, en waar een pathetiek, laat staan een gevoels-tooneel
te schrijven was, wordt het handig geëscamoteerd. Want de handigheid des heeren
Verhulst is eene negatieve handigheid...
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- Is zijn drama, ander-zijds - historisch - bezien, beter? Is het een levend spel maar,
een bewegend en kleur-rijk krioelen, een gebeuren eindelijk welk zóo waarschijnlijk
lijkt, dat men de meening krijgt dat het wel aldus hadde moeten geschieden? Iets,
in een woord, als een ‘Julius Caesar’?
o

Dubbele onder-stelling hier: 1 . de schrijver heeft, ook buiten een karakter van
algemeenheid, de gave van leven te scheppen, de gave der scenische beweging;
o

2 . hij heeft daartoe de onomstootbare schrage der geschiedkundige wetenschap
waar hij het liefst op heeft gesteund.
En is éen dier punten hier een gláns-punt, een onloochenbaar feit?
Zeker, er wordt aardig gekakeld in dat drama, en wat is die Hanan een babbelaar!
Er is ook, in sommige plekken, wel bevrediging voor wie trek heeft in mooie
tooneel-schikking. Er is overigens bij dezen schrijver eene zelf-voldoening, eene
‘praestantia’, een uit-der-hoogte-ziende zekerheid, eene autoritaire schikking van
‘zóo moet het wezen,’ die een beoordeelaar mochten vernederen. Hij meent, bepaald,
dat zijn tooneel-werk niet anders kón. En dit tooneel-werk is, inderdaad (want
hoog-moed is hier wellicht beter dan schroom), uiterlijk háast-knap, uitwendig
háast-scenisch. En 't ware weldra een deugdelijk drama geweest, langs de zijde
gezien van: lévend-doen. Iets, is echter, dat bijna-algemeen wordt gemist: karakters.
Dit zijn geen levens, waar geen rugge-graten zijn.
- Ik heb hier te doen met historische figuren. De legende, de geschied-kundige
bronnen, exegesis en
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apologetiek, hebben ze ons getoond als beelden, die van een dichterlijken adem
verwonderlijk leven konden, en bewegen in hun echt, hun hecht wezenlijk bestaan...
Nu geloof ik niet dat Rafaël Verhulst booze bedoelingen heeft gehad; maar waarom
dan zijn jammerlijke Petrus, zijne lam-zoetsappige, onbegrijpende Maria, en vooral,
vooral zijn onware Judas, die niet eens de verontschuldiging der logica heeft? De
schrijver denke er eens goed over na, en herleze maar even de Evangelies.
- Want... de Wetenschap? Oh! er staan er een dertigtal bladzijden vol van, op 't
einde van 't boek. Hetgeen niet belet heeft dat de heer Verhulst er vaardig meê
goochelt, en met éen wip de boel onderst te boven gooit... Men bezie me maar de
bekeering van de Magdaleensche, er - figuurlijk - zoo jammerlijk aan de haren
bijgesleurd! En - zonder dat men katholiek of protestantsch betoog wille zoeken welke jammerlijke onkunde, welk wrevelig-stemmend onverstand!
Neen ook dáar, weze 't buiten godsdienstige overtuiging: niets dan ijdelheid...
Zoodat er van het stuk, naar den grond beschouwd, al weinig over-blijft: eenig
spijt, en niet veel eerbied voor den al te licht-voldanen dichter.
Is zijn werk dan beter allicht naar de factuur, naar den dramatischen bouw, naar de
vers-gehalte?
Een drama is scenisch-goed, zal menig meenen, als het den toeschouwer niet
te zeer verveelt. Om de verveling te ontgaan heeft de schrijver, in zijne constructie,
onderscheiden punten in 't oog te houden, die heeten:
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evenredigheid der deelen (de bedrijven onderling, en onderling de tooneelen); climax
in de handeling, waar eenige ontspanning echter te pas komt te wijle; algemeene
en bijzondere atmospheer. Dat is algemeene en lage wijsheid: den heer Verhulst
dus wel aanpasselijk.
Ik heb ‘Jezus de(n) Nazarener’ niet vertoond gezien. Zoo acht ik het mijn plicht,
te zwijgen, waar, overigens, dit drama mij rad, vaardig, vlug en afwisselend voorkwam
bij de lezing. Ik geloof wel dat het den Antwerpschen burger, - even-goed dien, ik
verhaast mij het te zeggen, van een andere stad - een niet onaardigen avond kan
laten door-brengen, als de tooneel-zetel gemakkelijk is, en de schakeering der
costumes veel-kleurig. Men vermoedt gemakkelijk dat de heer Verhulst zin heeft ín
het pittoreske, en zelfs zin vóor het pittoreske. Zijn speciaal talent (van een onbenullig
gevoels-mensch en een kwalijk dichter, maar van een kwispel-vaardig rijmelaar)
maakt hem tot een over-heerlijk librettist. Ik lees deze ‘Jezus’ het liefst als een
opera-tekst, - mits de discussies van het Sanhedrin worden besnoeid. Het is
misschien buiten de bedoelingen van den dichter; en toch is het de schúld van den
dichter. Want nóch de geestelijke dracht, nóch de innig-dramatische van zijn werk:
alleen eenige uiterlijkheid, eenige - roomsausige of vuurpijlige - atmospheer mogen
mijne aandacht gaande houden: hoe zou ik dan andere hoedanigheden als goede
noemen? En hij zal me toch deze enkele gelegenheid tot lof en felicitatie niet
ontnemen, waar het mij een geluk is, een heusch geluk deze gave te vermelden?
Want hij vreeze niet dat ik hem het wierook-vat toe
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zou zwieren om de cierheid, al is het ook ‘dichterlijk’, van zijn vers. O, hij vergeve
mij, maar ik vind dat hij zeer slechte verzen schrijft, al is hij rijk en handig van rijm.
Hoort maar (uit de ongelooflijk-potsierlijke opdracht):
‘In het oprecht en rein geluk van scheppen, richtte Mijn geest zich liefst
naar U. 't Was of ik schreef voor U Alleen en wist hoe gij het wenschen
zoudt. En nu Het is voltooid dit werk...’
Hij moge spreken van ‘theater-vers’ en noodwendigheid van 't over-stappen: míj
is een vers, een vers. Het is eene eenheid, de eenheid dat de rythmus het gevoel
kan dragen. Dat is wáar voor een vers in een drama als in eene ode. Men heeft het
recht niet, sléchte verzen te schrijven, omdat ze voorkomen in een tooneel-werk. 't En is de plaats niet hier poëtische theorie te voeren. Maar de heer Verhulst moge
zich nu ook weêr troosten met de meening dat zijn zang soms Vondeliaansch klinkt:
het zijn niet zijne kunst-knepen die hem tot een echten Vondel-zang zullen maken.
Geen goed gedicht zal naast dat van Vondel staan, er zelfs in waarde naar zweemen,
én, ja, zelfs in klank, of het zal geteekend zijn, te elken hoeke, met den stempel
eener sterke persoonlijkheid. De dichterlijke persoonlijkheid van Verhulst heet
onmacht, daar hij met éigen middelen alleen sléchte verzen maken kan. Men trekke
het besluit...
Ik sluit het boek voor goed. Ik zal het niet herlezen,
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want het is, in zijne onbenullige groot-spraak en zijn prat-gemeene burgerlijke
behendigheid, zelfs zonder de schromende nobelheid die op zijn minst bij zulk een
onder-werp zou worden gewenscht: boek zonder liefde dan voor wat uiterlijkheid,
boek van over-moed meer dan van geloof, van uitstallende pralerigheid meer dan
van schoonheid. Het is - eene heilig-schennis, hoewel eene onschuldige, ook voor
wie de Kúnst der verkleeding boven het Gelóof in het geschiedende stellen. En het
zou me onverschillig hebben gelaten; 'k zou het hebben geplaatst, in 't boeken-rek,
naast, b.v., de flamingantische deklamaties van een Rollo van Moerland, het houdend
voor wat het ís: het drama dat elk Vlaamsch dichter meent te moeten schrijven
sedert Rodenbach, drama tevens van een kleín Vlaamsch dichter, naïef-grootsch
van opzet, naïef-knap van werk. - En zeker zou ik het niet noodig hebben geacht
er in dit tijdschrift zoo lange aandacht voor te vragen, en ware 't dat ik er weêr in
áanbommen hoorde, te gevaarlijker daar hij vernist is thans met een artistiek-getint
kopaal, de groote trom der officiëele kunst, door Vlaanderen om-gedragen. - Gezelle,
en wie hem beminden, hadden eenigen tijd het onding geweerd: de
poëzie-van-ambtswege had voor de nieuwsgierigheid en een blijde verwondering
moeten zwijgen, en al de krachten van het Jury-lid hadden ze bezwaarlijk en vergeefs
tot spreken genoodigd. Thans echter - Gezelle gísteren, en eindelijk, na zijne dood
belauwerd, en mórgen Streuvels: de Academie geeft toelating - thans gaat ze zich
áanpassen, en het Jury-lid knikt já. Te lam om te weêr-stribbelen is het, 't Jury-lid,
gaan gedoogen, dat, mits dit niet boven zijn begrijpens-
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peil reike, een gedicht er ‘modern’ uitzie, en acht het der krone-van-vijffrankstukken
waard, - er bij denkend dat het aldus de vitters der ‘nieuwe school’ tot zwijgen brenge
misschien. De diplomatie der officiëele poëtasters heeft het gauw geroken: éen
harer patent-dragers staat hooger thans, met zijne dubbele kroon - een tiara haast
- dan Rodenbach en zijne ‘Gudrun’. Hij, de bekroonde, wíjl bekroond, heeft officiëel
het recht ‘Starkadd’ dood te wanen onder zijn ‘Jezus de Nazarener’. En dáarom
heb ik de moeite genomen zijn boek te lezen, en u eerlijk te zeggen, dat het geen
goed drama is. Ik doe het zonder wrok, noch om eenig vroeger Jury-besluit te
o

wraken. Ik deed het eerder om den lezer te bewijzen, 1 . dat het Jury-lid der
o

middelmatigheid nog niet is ontgroeid, en... het publiek ook niet, 2 . dat het
buiten-land onze poëzie nog niet naar hare bekroonde werken moet beoordeelen,
o

3 . dat wierook-walm en palmen-gewuif ons niet beletten nog steeds klaar te zien...
Jezus zal Starkadd niet delven; hij zal hem - en deze kroniek helpe er toe - wekken,
integendeel, als een nieuwen Lazarus... Ik wensch dat de onbevooroordeelde na
Verhulst's ‘Jezus de Nazarener’, Hegenscheidt's ‘Starkadd’ herlezen zou.

Vlaanderen, III, 1905.
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(1)

De geschiedenis van het gedicht

Het gaat niet zonder schroom, dat ik hier trachten wil u op nog eenigszins-ongewone
wijze te spreken over het Gedicht. Want, waar velen zulk voorwerp behandelden
reeds, elk naar eigen geestes-vorm, -gewoonte of -keuze: weinigen zijn die, het
beschouwend als eene natuurlijke verrichting van sommige, ik zal niet zeggen
aangewezenen, maar van hun eigen wezen vóor-bestemden, zóover gingen, dat
ze poogden eene volledige monographie ervan, eene omstandige beschrijving van
het Gedicht als uiting van den literairen vorm der Poëzie, van bij zijn ontstaan en
de aanvangs-mogelijkheden en -voorwaarden, over den groei, het verworden, het
streven en worstelen der bestand-deelen heen, tot op het ontluiken, de uitingen
dezer noodwendigheden-ter-schoonheid, de verplichtingen tegenover de eigene
schoonheid, op te stellen of zelfs tot geheelheid voor te bereiden.
Wel werd er, en in welken overvloed, over poëzie en hare uitdrukking in het vers
gehandeld en gerederijkt. Zelden echter gingen critici en aesthetici van het Gedicht
buiten eenige bevattings-methoden en voorstellings-

(1)

Eene voordracht te Gent gehouden voor de Studenten-vereeniging ‘Ter Waarheid’.
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wijzen, die al-meest tot volgende konden worden herleid.
Eerst wel deze, die eene finalistische is. Gegeven een voorop-aangenomen begrip:
het gedicht wordt er op aangepast; en, wil het heeten goed en poëtisch, het zal
dienen dús of ánders te zijn tegenover wat wordt gehouden voor schoonheid, of
gevoel, of algemeene-menschelijkheid, of moraliteit, al deze voorstellingen zijnde
zooniet duidelijk omschreven, dan toch voor ieder goed-geschoolde en recht-geaarde
klaar en onomstootelijk. Het is de methode van een Tolstoj die, hoe hij begrijpe dat
al die aangeleerde en over-geërfde abstractie der waarheid niet en baat, en het
zóóver bevroedde zelfs dat hij het zeer naïevelijk uitte in een niet licht-vergeten
formule: ‘Wat is kunst, als wij ter zijde stellen het begrip schoonheid, dat de heele
kwestie maar bemoeilijkt?’ die schoonheid-zonder-werkelijken-grond toch alleen
door andere entiteiten, en die niet werkelijker waren, te vervangen wist. Het is de
methode van de meeste letter-beoordeelaars die op lagere algemeenheden, maar
even ledige, als zijn symbolisme en naturalisme of dergelijks, mate nemen om te
stempelen tot euvel of daad van echte poëzie wat ligt onder hunne keuring, als ze
't dan nog zoover niet drijven te meenen, bij elk boekje verzen, ‘dichterlijk’ te moeten
zijn. En de dichters-zelf, zoo ze over hun kunst gaan schrijven, is het niet dat ze al
even weinig anders werken, - ditmaal echter met meer vroeden zin, en begrijpend
dat schoonheid niet alleen van kunst tot kunst naar gedaante anders is, maar zelfs
van kunst-werk tot kunst-werk een eigen wezen heeft; maar die, hoe subtiel hunne
analysis, te gemakkelijk verdwalen en verwijlen in wat
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hun-zelven de geabstraheerde essentie der poëzie is geworden, en aldus dan weêr
tot criterium, hoewel onbewust, onder ééne finaliteit staan?
Onnoodig, nietwaar, bij zulke vertooning en kritiek des Gedichts te blijven: hoe
ze fijn moge wezen, en sierlijk of grootsch in de uitdrukking, ze is te subjectief in
hare beste uitingen, en te gemeenplaatselijk-rhetorikaal in de meeste, dat ze zou
mogen heeten wetenschappelijk, ik meen: voor iedereen dé wáre. Ze gaat niet
hooger vaak dan de aesthetiek onzer voor-vaderen, die 't vooral had over ‘de nobele
zending der poëzie’ en meer van zulke guitaren die te mooier klinken naar ze holler
zijn; en wordt ze een enkel maal tot echten klank: dan is ze zélve een gedicht; maar een dicht-werk te omscheppen zal het wel beter begrijpelijk maken: den eigen
aard ervan legt het in ontstaan en innerlijk wezen kwalijk uit, en dan nog slechts
naar den zin van wie het weêrspiegelt; want draagt niet elke goede vertolking een
persoonlijk karakter? - En dus-danig voor elke omlijning, voor elke teekenende
bestudeering die wortelen zou en groeien in metaphysischen grond: het leven zelve
van 't Gedicht, dat gaat van vóor zijn geboorte tot op den gezongen zang, wordt
verzwegen voor de vele moeders waarvan gezegd wordt dat het zijn leven aan
dankt, en die niet veel meer blijken te zijn dan weêrspannige schimmen of als die
licht-doorpriemde poppen van lucht-ijl vlies...
Eene andere methode, sedert een dertigtal jaren en tot op den laatsten tijd dé
wetenschappelijke, heeft geleerd iets meer te willen weten, dan wat kon laten
verzinnen het afgetrokken begrip: Poëzie. Zij nam
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plaats op een ander beschouwings-terrein: een historisch, dit woord in zijn ruimsten
zin genomen; en wie genoeg had van het bauwen dat het gedicht was, ‘eene uiting
der ziel die diende om den mensch te veredelen,’ en dat ‘de dichter een apostel is’
- wat enkelen voldoende, ja verheven waarheid schijnt wellicht, maar voor wie denkt
toch alleen slechte of schamele uitlegging, - zou thans voortgaan op een woord van
Renan: ‘La science des littératures et des philosophies, c'est l'histoire des littératures
et des philosophies; la science de l'esprit humain, c'est l'histoire de l'esprit humain,’
en niets meer toelaten in 't veld van hun weten dan de engste en strengste
objectiviteit. De uiterlijkheid der dichtvormen, die van spraak-kundige en prosodist
eene geschiedenis kreeg, bekwam leven, ziel en beteekenis van den letter-historicus
die elk gedicht aan het naaststaande toetste, elke dicht-groep aan dien van vorige
of latere perioden.
Aldus brachten biograaf als philoloog bouw-stof aan; de algemeene geschiedenis
deed het hare aan schikken en verklaren; de dichter mocht niet langer wezen, hij-zelf
gebreideld eindelijk, door de eeuwen heen de man die bij poozen Pegasus tot rijdier
heeft. De algemeene aesthetiek van het Gedicht dreigt onder te gaan van
grammatikale of literair-geschiedkundige studie van elk gedicht op zich-zelf; en 't
hoogste wat ze nog te bereiken vermag is, dat ze, gefragmenteerd, onder de
strooming staat van dezen of genen tijd-geest, onder de wijze van gevoelen en
zeggen van dit of een ander tijd-stip. Zij wordt het beeld van een gezamenlijke
meening: die van eene intellektueele of moreele keur-
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bende; zij kan niet, dan morgen gewijzigd te zijn, en zelfs soms het geheele
tegen-deel van hare vorige bevatting.
Zéker, zulke beschouwing der poëzie wint op vorige dat ze, behalve en naast een
moreelen toets-steen, erkent en gebruikt deze van onomstootbare en voor
ieder-niet-te-loochenen ervaring; de verklaring der feiten mag verschillen, de feiten
bewaren hunne eigen voorwerpelijke, objectieve waarde, en wie ze te gebruiken
weet, zal kans tot beter doorzicht hebben dan wie ze, blind, ontkent, minacht of
verwaarloost. Ja, wie smaak heeft voor de bijzondere dicht-schoonheid, en tevens
den rugge-steun van taalkundige en historische kennis, hij zal beter genieten en
zich in 't begrijpen van zijn genot minder vergissen, dan wie, hoe vast hij sta in het
geloof van zijn onfaalbaar oordeel, alleen het licht heeft en den passer van zijn
gevoel en zijn poëtische zelf-overtuiging.
Maar, waar de geschiedenis (ik bedoel de grammatikale als de politieke en sociale)
mag toonen, buiten de uiterlijke gedaante in hare opvolgenlijke wijzigingen, ook de
wijzigingen en de verscheidenheden in het innerlijk bestaan van het Gedicht:
bezwaarlijk zal ze in hare uitleggingen verder gaan. Want, aangenomen dat ze met
eigen middelen, die zijn van louter interpreteeren der strikte vast-stelling, zóover
komt dat ze er in slaagt, uit vergelijking eene synthesis van het Gedicht, een typisch
gedicht met al zijne bestand-deelen en eigenaardige vertooningen en schoonheden
vast-te-stellen of te bedenken, zullen we daaruit kennen gehéel het Gedicht? - Neen,
vermits ze ons wel zal laten zien in een samen-vattenden blik de anatomie ervan,
en laten
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raden de physiologie, en toonen hoe het, naar tijd en omstandigheden, worden zal,
verworden, en streven; maar betrekt dit alles niet dat het gedicht, aldus behandeld,
reeds vollediglijk bestáat, dat het er ís, dat men staat voor een voltrokken feit: het
geuítte vérs? Want men kent de anatomie niet van wat nog worden moet, noch de
levens-slag, noch hoe het zich zal gedragen door de levens-voorwaarden heen.
Alléen dus vóor eene besliste, afdoende voldongenheid, eene concrete wezenlijkheid
heeft de historische methode wapenen, en de vliemen der onderwijzende snij-les.
Maar begrijpt in zich niet alle bestaan een vóor-bestaan? Gaat aan het bloeien
het onderaardsche kiemen niet te voor? En mocht men leeren, zeker, de
verschillende bestand-deelen, en de onder-deelen dier bestand-deelen, - zoo de
geschiedenis en een analytisch begrijpen vatten lieten, - was het niet logisch dat
men vroeg hoe die onder-deelen ontstonden uit den chaos van het organisme; welke
wetten (men voelde dat ze zinnelijk eerder dan redelijk waren) hunne coördinatie
regelde; wat, in éen woord, toeliet dat het gedicht ontstond, hoe het er ook, eenmaal
ontstaan, mocht uitzien? Ja, de geschiedenis kón ons een beeld geven van het
Gedicht. Zagen we echter hóe dat beeld was ontsproten uit het wezen, de ‘ziel’ van
den schepper?
Deze vraag gesteld, uitleggingen werden verzonnen. Taine stelde er een samen
die bij eerste zicht uitnemend scheen aan scherpte en onfeilbaarheid. Deed ze
weinig voor eene algemeene schoonheids-leer - de bestudeerde werken, in hun
verloops-verband, lieten het bezwaarlijk toe - ze trachtte dan toch de componenten
aan te
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wijzen, die beslissen zouden, en veroorzaken, deze dicht-vorm, gene dicht-gehalte.
Deze theorie vond determinatieve gronden, die verklaren zouden niet alleen, maar
onmislukbaar maken de vruchten. Zij lei het wezen, het scheppings-vermogen van
den dichter uit; zei ze niet aldus de ontstaans-mogelijkheden van het gedicht?
De theorie, gij kent ze: ‘L'oeuvre d'Art est déterminée par un ensemble qui est
l'état général de l'esprit et des moeurs environnants.’ Die ‘état général’ is als eene
‘température morale’ - ik citeer uit de ‘Philosophie de l'Art’ - die op ontstaan en
wezen van het kunstwerk, in casu het gedicht, zelfden invloed heeft als de
‘température physique’ op de plant: een onontkomelijken dus; en die ‘température
morale’ gehoorzaamt nu aan drie factoren die zijn: het ras, het klimaat, het oogenblik.
De literatuur van een volk, elk uit-stekend gedicht ervan, wint dus leefbaarheid en
sociale waarde, naar de mate en de wijze dat het zich op die factoren min of meer
aanpast... Dit is, in beknopten vorm, de theorie, - de Wet. Gegeven dus dat, b.v.,
het gedicht van een Germaan, uit het Noorden van Duitschland, levend onder een
Keizer-rijk, die dichter - want rang en temperament hebben er ook iets in te zien een edel-man en een galachtige zijnde, zús of zóo weze: het wederkeerige zal waar
zijn, en wie zich in zelfde omstandigheden bevindt, zal overeenkomstig werk maken.
- Was zulk bezien der zaken verleidelijk, en wel-eens voor een oppervlakkig
bemerker in enkele tijd-vakken bewaarheid - de onderlinge gelijkenis der Vlaamsche
Prae-romanisanten, of de Elisabethian dramaturgen, of
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de Fransche 17de-eeuwsche klassieken -; liet het begrijpen waarom een
Shakespeare b.v. in Hellas niet goed mogelijk scheen, of Homeros onder de
Eskimo's; waarom eene Heilige Maagd van Botticelli anders wezen zal dan eene
van Memlinc; en hoe Vondel niet gemakkelijk een tijd-genoot van Heyermans ware:
bezwaren rijzen toch, nietwaar, vanzelf, bij wie wil nádenken, en hoe vernuftig ook
de feiten voor-gesteld worden en verklaard. Hoe wordt, bij voorbeeld, uitgeleid het
grondelijk verschil tusschen twee werken, gedicht op afstand van een paar jaar: in
1637 en in 1640-41, onder zelfden hemel: den Hollandschen, in dezelfde stad:
Amsterdam, onder hetzelfde bestuur: dat der Staten, door twee menschen van
eendere afstamming en stand: eene burgerlijke; hoe legt zij uit, zeg ik, het verschil
van Vondel's ‘Gijsbrecht van Aemstel’ en Jan Vos' ‘Cluchte van Oene’; - of, schijnt
het gewaagd treur- en blijspel te vergelijken: hoe verklaart zij het verschil tusschen
die zelfde ‘Cluchte’ en Hooft's ‘Ware-nar met den Pot’, dat hoewel vroeger
geschreven, in de jaren 1640 nog zeer vaak werd opgevoerd, - waar beide stukken,
overigens, onder de Muiderkring-atmospheer, waar Hooft zich verburgerlijkte, en
zich veradelde Jan Vos, werden geboren?
En dan die begrippen: Oogenblik, Klimaat, Ras, wat vertegenwoordigen zij aan
werkelijkheid? - Leefde Zola niet in 't Parijs van Villiers de l'Isle Adam, en (merkt ge
me op hoe dezen naar afstamming mochten verschillen) Mallarmé in dat van
Coppée? En niet even-zeer te zelfden oogenblik, ter zelfde spanne tijds Tennyson
en Dickens? Ondergaat overigens, en dat
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is de groote vraag, de dichter het oogenblik en het midden, of kiest hij er uit wat
hem dienstig is, hij het bemeesterend? - En het klimaat, aangenomen dat juist te
bepalen is wat daar-onder kan worden begrepen: leefde Shakespeare niet onder
dat van een Kipling, Maerlant onder dat van Streuvels, een Burns in 't Schotland
van Carlyle? En, mag er nu werkelijk overeenkomst bestaan (al zal ze gering
bevonden worden) tusschen zulken: vond Grosse - men zie dezes ‘Anfänge der
Kunst’ - er niet veel duidelijker tusschen de kunst der Pool-Eskimo's en die der
Vuurland-bewoners, daar beide volkeren gehoorzamen aan zelfde
levens-noodwendigheden, deze der Jagers-bevolkingen?
En nu, die vraag: het Ras. Ik kan hier weder aan de hand van Ernst Grosse gaan,
die de theorie der kunst op ethnographische gronden van minder-hypothetischen
aard bracht, en der kwestie een schoon hoofd-stuk wijdde in zijne
‘Kunstwissenschaftliche Studiën’; - waar ook Aug. Vermeylen in zijne inleidende
les: ‘Questions de Méthode’ tot den leer-gang in de Kunst-geschiedenis ter
Brusselsche Hoogeschool, scherpe en fijne bemerkingen over maakte. - Wat is een
Ras? Moet ik het, waar ik een kunst-werk bestudeer, houden met wat, bij-voorbeeld,
die van het Kaukasische type onder-scheidt van Neger of Rood-huid? Zal ik mij
vergenoegen met de - ditmaal niet meer louter-anatomische maar subtielere, haast
geestelijke - kenteekenen die de Germaan uit den Latijn onderscheiden, en,
bepaalder, den Vlaming uit den Waal? Zal me het ras uit de taal spreken? Zal ik me
vergenoegen met verdeeling in nationaliteiten, en gelooven aan een ‘âme belge’?
- Maar bereidt
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ons Japan geen literatuur die alleen door de spraak van onze jongst-Europeesche
zal verschillen, en - mag het thans nog heeten naäperij - zal dat niet over weinigen
tijd eene zeer natuurlijke uiting zijn? En wat ben ik als vertegenwoordiger van het
Vlaamsche ras, waar dat ras, ideaal-puur mogelijk-geacht, gemengd is geworden
aan Keltisch, Romeinsch, Frankisch, Burgondisch, Spaansch, Oostenrijksch, Fransch
bloed? Is het werk, hoewel in zelfde taal geschreven, van Laforgue minder Fransch,
wijl minder traditioneel, dan dat van een Régnier? - En spreekt de Hollander niet
onze zelfde taal, die gaat van de Noordzee tot aan den Weichsel? Of kreeg ons
karakter andere, afgeteekende beteekenis sedert de scheuring van 1830, en zijn
we thans Belgen, gelijk de mulaat Alexandre Dumas - ander stand-punt - een
Franschman is en de Portugeesche jood Querido - zijn naam, ten minste, duidt op
zulke afkomst - een Hollander?
Zeker mogen eigendommelijke teekenen de Engelschman uit den Roemeen laten
kennen; waar echter is, heden ten dage, de beteekenis daarvan voor de kunst?
Omdat hier en dáar nog een eigenaardig over-blijfsel van volks-traditie en geërfde
zeden voort-leeft, zullen de werken waar zij terug worden gevonden daarom minder
tot eene hoogere geestelijke strooming behooren, een internationaal gevoels-gehalte,
veel meer dan een nationaal? En ten bewijze: vergelijk het werk van een echt dichter,
met dat van iemand die alleen folklore beoogt! Was het zijn ras, overigens, dat hem
noopte, was het ‘omdat hij Vlaminc’ heette, dat Maerlant het ‘boeck van Merline’ uit
het ‘Wals’ vertolkte, of
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een persoonlijke keus, of weêr: een algemeene West-Europeesche geest, die het
Fransch gedicht zijnen volke op-lei?
Gij ziet het uit dit dooreen-gesmeten geraamte eener tegen-spraak wat van het
systeem van Taine - die dan nog de verdienste der uitvinding niet en bezat,
vooraf-gezien, zoo het wierd, door Herder - niettegenstaande het grootste talent en
de diepste schranderheid in voorstelling en verklaring, geworden moet, wordt het
naakt en koel bekeken. Kritiek bleef dan ook niet uit: waar, behalve een Barbey
d'Aurevilly, niemand, dan zeer schuchter, Taine te zijnen tijde aandierf: later en van
zeer bevoegde hand, zou aangetoond worden wáar, onder het kopaal dat stevig
miek, de doos van 't broosste bord-papier was.
Vóor Grosse, was éen der eerste die begreep: Emile Hennequin, die in ‘La Critique
scientifique’ weêr-legging vond voor een groot deel van de Theorie van Taine.
Hennequin zou overigens eene nieuwere aesthetiek hebben geschapen, die hij
noemde: de Esthopsychologie. In 't voorwoord tot zijn boek schreef hij:
‘L'esthopsychologie n'a pas pour but de fixer le mérite des oeuvres d'art et des
moyens généraux par lesquels elles sont produites: c'est la tâche de l'esthétique
pure et de la critique littéraire. Elle n'a pas pour objet d'envisager l'oeuvre d'art dans
son essence, son but, son évolution, en elle-même; mais uniquement au point de
vue des relations qui unissent ses particularités à certaines particularités
psychologiques et sociales, comme révélatrices de certaines âmes;
l'esthopsychologie est la science de l'oeuvre d'art en tant que signe.’ Men ziet het:
het
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stand-punt wordt verplaatst. Ook daar gelaten dat ‘les moyens généraux par lesquels
(les oeuvres d'art) sont produites’ ter zijde worden geschoven: gij bemerkt dat een
kunst-werk niet langer is uitvloeisel, maar wordt kenteeken van een tijd-vak: wat
eene andere beteekenis heeft. En voor Hennequin - hier keerde hij het axioma van
Taine om - drukte de literatuur de natie uit die haar aanvaard en bewonderd heeft,
en er zich in erkende. - Wat het systeem, de methode zou geworden zijn, kunnen
we bezwaarlijk opmaken uit een boek dat, hoofdzakelijk der kritiek, den
gereflecteerden vorm van het kunst-werk gewijd, dit in zijn eigen, levend verschijnen,
in zijn ontstaan vooral, niet ter studie had. En Hennequin stierf te jong, nog vóor hij
eene definitieve uiteenzetting kon leveren, dat wij heel zijn denken en gevoelen
zouden omvatten.
Ook Guyau's dood belette hem eene geheele, duidelijke ontwikkeling van de
gedachte, waarbij de kunst moest zijn een sociaal verschijnsel, wijl het voor doel
heeft eene emotie te wekken van socialen aard, vermits dien aard ‘aanstekelijk’ is.
We zijn overtuigd dat verder doordiepen van zijn onderwerp hem zou gevrijwaard
hebben, op de aanmerking dat aesthetisch genot toch bij uitstek een persoonlijk
genot is, te antwoorden dat ‘le Sentiment du Beau n'est que la forme supérieure du
sentiment de la solidarité et de l'unité dans l'harmonie; il est la conscience d'une
société dans notre vie individuelle’; een antwoord dat, met zijn metaphysisch geurtje,
nogal schraal voor-komt...
- Men ziet het: de sociaal-historische opsporings-wijzen, hoe beter en werkelijker
gewapend, bieden niet
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veel meer vat dan deze die wij finalistische noemden, aan den eerlijken zoeker die,
onbevredigd, er nog niet zuiver vinden te vermag wat verklaart het Gedicht als een
levend wezen, en in zijn mecanisme. Nóg wist hij niet of deze zang schoon was,
omdat hij óf strookte met een moreel begrip, eene godsdienstige overtuiging, óf
behoorde tot de Fransche Romantiek, de Hollandsche Nieuwe-Gidserij. Hij wist niet
of hij ‘Les Tragiques’ van Agrippa d'Aubigné, afgezien van de vorm-volmaaktheid,
die ondergeschikt is in de vraag, schoon moest vinden omdat ze een tijd-, een
volk-spiegel waren, daar waar hij de ‘Gazette Rimée’ van Raoul Ponchon, toch óok
een tijd-spiegel, afschuwelijk vond. Er was nog iets, gevoelde hij, dat boven al die
uitleggingen ging, en zelfs boven de verdeeling onder dichters van eersten, tweeden
en derden rang, boven lyriekers en epiekers. Hij vatte dat er een anderen toets-steen
was voor het dicht-werk: hij-zelf. Hennequin bevestigde het overigens, waar hij
schreef: ‘Une oeuvre d'art n'émeut que ceux dont elle est le signe.’
En dat ‘teeken’ dat hem bij den dichter brengen moest, dat hem moest maken tot
een ontvangst-grond van het gedicht, en dat hij wel bevroedde buíten moraliteit,
buíten geschiedkundige redenen, buíten sociale harmonie te staan, maar woelen
voelde in zijn diepste zijn, dat ‘teeken’ dat hij besefte te behooren tot zijn
physiologisch wezen, zou het hem niet toelaten, uit eigen gewaar-wording, bij
analogie, een archétype van den Dichter, een oer-beeld van het Gedicht op te
maken? In andere woorden: kon hij, uit zijn bestaan als mensch, uit zijne wetenschap
van den mensch, bedenken iemand
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die bijzonder aangelegd zou zijn tot het scheppen, tot het verbeelden met het woord;
bestaat er iemand die, ook buiten finalistische bedoeling of inwerking van zijn
omgeving, een dichter zij; iemand die het weze niettegenstaande bedoeling of
inwerking? Kan dus èn van finaliteit, èn van sociale omstandigheden abstractie
worden gemaakt, en toch de kenmerken van een Dichter gevonden, en omschreven
de bestaans-voorwaarden van een Gedicht?
Is het mogelijk, in een woord, het Gedicht chemisch te bestudeeren, na de
finalistische en de historische methoden? Zal men de hypothetische waarheid, die
de werking onderstelt naar de uiterlijkheden van het orgaan, weten te vervangen
door deze wezenlijkheid: de onmiddellijk-waarneembare werking in 't werkend orgaan
zelve? En zijn er, uit dit chemisch beschouwen, aesthetische wetten te bepalen, die
de eeuwige wetten van Het Gedicht zouden zijn?
- Zulke wetenschap leerde men, geloof ik, tot op heden niet: het gedicht, als eene
natuurlijke verrichting van een bijzonder mensch, werd in zijn geheel niet bestudeerd.
- Wél had men sommige kenschetsende opmerkingen aangeteekend: de
physiologische beteekenis van het staf-rijm, bij-voorbeeld, en die van het referein
onzer volks-liederen. In de ethnographische studiën van Grosse bij de laagste, de
minst-ontwikkelde volkeren kon men kostbare materialen vinden voor 't oplossen
van de vraag der poëtische inspiratie. Anderzijds was veel af te leiden uit de
biographieën, en de werken zelf, der dichters. - Een gezag-hebbend, volledig werk,
dat een juisten blik over de vraag kon geven,
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bestond echter niet, en wie de dichter, het gedicht, laat ons zeggen: physisch, wilde
kennen, had eene bibliotheek dóor te maken.
Mijne nieuws-gierigheid en eenig speciaal werk hebben er me toe aangespoord.
Laat me toe dat ik, hoewel een leek in de natuur-wetenschappen, trachte u over het
gelezene te onder-houden.
We gaan dus, met uw goed-vinden, pogen beknoptelijk na te zoeken: eerst wat een
dichter is, niet als drager van dit of geen ideaal, als verschijnsel in eene ethische
massa of als factor in eene sociale evolutie, maar als mensch die, door bijzondere
teekenen en van-wege zijn aanleg, van een ander mensch verschilt; daarna wat
deze bijzonder-aangelegde is in zijne werking als schepper; en eindelijk wat het
resultaat is dier scheppings-daad: het Gedicht, innerlijk en uiterlijk. We gaan het
wagen - al staat, door onze onkunde, de bewijs-voering beneden de overtuiging, aan te willen toonen dat de dichter meer aan psycho-physiologische, dan aan
uiterlijke, ethnologische wetten zou kunnen gehoorzamen; dat zijn werk aldus
eerder-individualistische dan gemeenschappelijk-sociale beteekenis heeft; dat het,
verre van de uiting eener gemeenschap te zijn, des te echter zal worden naarmate
het zuiverder is aan persoonlijke zinnelijkheid.
- We willen, zeg ik, dat men erkenne hoe, al zijn we onder gelijken hemel in zelfde
tijd-perk en -stroom, van zelfde ras, ja van zelfde temperament geboren, ik van mijn
broeder verschil; en hoe het zulk verschil is dat wellicht hem een dichter maakt en
mij niet. Wij
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gelooven aan de mogelijkheid, vast te stellen - is het nu nog niet, het weze in der
toekomst - dat er een archetype van den Dichter kan worden bedacht, in welk
bedenken finaliteit en sociaal-historisch inmengen van lagere beteekenis zouden
zijn dan louter-individuëel-menschelijke.
- Want wat is eene Poëtische Werkzaamheid? Het is eene werkzaamheid die tot
bestemming heeft, in hare uitoefening als in hare uitkomst, een aesthetische
aandoening te verwekken: in hare uitoefening bij den dichter, in hare uitkomst bij
hoorder of lezer. Bij beiden is die aandoening van analogen aard: eene, van
bevrediging, die de poëtische bevrediging is.
Is die aandoening nauwer te bepalen? Kan worden uitgemaakt waarom die
poëtische bevrediging eene andere is dan bij plastisch werk, en verschilt van die
waar muziek en dans aanleiding toe zijn? Immers er is geen algemeene aesthetiek,
nietwaar, maar iedere kunst heeft in zich de bestand-deelen van hare eigen
schoonheid. - Te weten wat een dichter in wezen ís, wat de voorbestemming
beteekent, wat de voorbereiding uitmaakt die hem tot zulk scheppen vaardig maakt
en gereed; wat de natuurlijke eigenheid is van den aanleg die hem kenmerkt, en
dat hij een dichter is, en geen beeldhouwer: het moge antwoord geven.
In éen woord: welke is de psycho-physiologie van den Dichter? Is deze even-goed
vast te stellen als die, volgens Lombroso beweert, van den geboren-misdadiger het
is? Kan anthropologie hulpe bieden? Zal men er toe komen, zooniet door het meten
van uiterlijk als van innerlijk
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zijn, dan door het vergelijken toch van sommige vaste bijzonderheden, de
vóor-beschikking tot dichter-zijn te kunnen vast-stellen?...
- Het is steeds gevaarlijk, zelfs na grondig en gevest onderzoek, zelfs na het
bewijs van overeen-komende teekenen bij een groot getal bestudeerden (en zóo
ver en zijn wij niet) zulks als onwrikbare wetenschap, als onwraakbare waarheid te
durven beweren. Want, vele dichters onderzocht: hoevele daaronder zijn échte
dichters? Een berijmer der actualiteit kan in zijn tijd een groot man worden genoemd,
daar men er misschien geen aandacht wijden zal den schamelen die in zijne
eenzame stilte een eeuwig lied neuriet. - Aldus heeft de schijn van genie tot vorsching
genoopt, waar het echte, te laat erkend, bleef in verzuim. En, in der toekomst geschift
en de waarachtigen onderscheiden, wat was hun kleine bende tot het bevestigen
eener algemeen-aan-te-nemen kennis? Wel heeft men eene hersenen-anatomie,
eene physiologie, eene psychologie van den grooten dichter willen bepalen en
gewenscht ze te doen ontvangen. De bekomen uitslagen echter zijn, na onderzoek
bevonden, zoo niet onbetrouwbaar, dan toch nog niet zóo pal, dat ze als
onomstootbare zekerheid zouden gelden, en als de grond-slag zonder faling. Neen,
ik zal den dichter nog niet aan zijne duimen erkennen.
- Toch zijn er wel merken die bij de meeste groote scheppers der poëzie, andere
bij enkelen dezer worden teruggevonden. - Aldus bestudeerde de anatomist den
vorm hunner hersenpan en wat de hersen-massa toonde aan insnijding als aan
omvang. Wel deed hij van de hand de oude localisatie-theorie der phrenologen,
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en meende dat de ‘bosse de la poésie’ veel minder op eene vaste plaats was te
vinden, dan dat eene resultante van bijzondere zenuw-werking haar vervangen
moest in zijn begrijpen. Opdat men overigens localisatie van eene geestelijke
verrichting, ingewikkeld als de poëtische is, mogelijk achte, bevroedt gij dat men al
de bestanddeelen ervan in hun verband zou hoeven te erkennen, en - wat meer is
- de handel-wijzen, de modi van dat verband in onwrikbare, onveranderlijke
verhouding tot elkander diende te kunnen bepalen. Inderdaad, aangenomen dat
verbeelding, zin-van-rythmus, macht-der-uitspraak in éen vast, anatomisch-bepaald
centrum zouden zijn vereenigd (en men vat hoe hun vertoon-ten-gedichte alleen
afhangt van de samen-werkende handeling van afzonderlijke centra), zou men niet
een groepeeren, een stand-vastige onderlinge betrekking moeten vinden van zulke
bestand-deelen, om eene localisatie, zelfs in den uitgebreidsten zin, te kunnen
bedenken?
- Evenzeer verwerpelijk achtte men het wegen der hersenen tot het bepalen van,
ja zoo niet, geniaal-zijn. Want, gesteld dat alle groote dichters een zwaar
hersen-geheel hebben bezeten, zal elk zwaar hersen-geheel op een groot dichter
doelen? En het is niet eens een feit, dat er onontkomelijk verband tusschen
hersen-zwaarte en verbeeldings-macht bestaat: waar het midden-gewicht van 1350
tot 1390 gr. gaat, vinden wij bij Gezelle 1674 gr., bij Peter Benoit echter slechts 1225
gr. Hoe hier een betrekking van oorzaak tot gevolg vast-gesteld? Of zal het niet
voorzichtiger zijn de beteekenis der hersen-massa te herleiden tot deze van de
opmerking, door Prof. Dr. G. Verriest gemaakt, dat de schedel-vorm van
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vele scheppers op hydrocephalie wijst (Wagner b.v. en Gezelle), en hunne
lichaams-verhoudingen op rachitis (Wagner weêr, en Haydn). Ik geloof dat we niet
verder mogen gaan dan constateeren, zonder de minste gevolgtrekking.
- Maar van hoogere beduidenis is, zeker, de morphologie der hersenen. Wel laten
gebrek aan door-gedreven studie en volkomen mangel aan vergelijkings-materiaal
de zekerheid van geloof in eene geregelde, onloochenbare wetenschap niet toe.
Toch kan men wisselijk zeggen dat de ontwikkeling van zekere vlakken overeenstemt
met het bezit van bepaalde eigenschappen. Na geloochend te hebben, gaat men
weêr gelooven dat een hoog voorhoofd wijst op hooger verstandelijk vermogen. De
vormen, de onderscheiden uitings-wijzen, de eigenaardige en persoonlijke
verwerkingen van dat vermogen - 'tzij in kunst b.v., of in wetenschap - zij hangen
af, en men bewees het, van de uitbreiding van zekere regionen; en Flechsig (Gehirn
und Seele) mag zeggen dat het wiskundige genie in den hersen-bouw andere
evenredigheid dan het dichterlijke niet alleen onderstelt, maar aantoont; niet alleen
in de sensoriëel-motorische vlakken, óok en bepaaldelijk in die der associatie. En
mag men gelooven dat eene bijzondere prikkelbaarheid der hersen-deelen de
werking van het genie regeert en ordent: zij gaat stéeds samen met eene eigene
bewerktuiging, ja eigen vorm der hersenen; en niet alleen de vatbaarheid voor
chemische inwerking: de structuur-zelf van zijn hersen-mantel bepaalt den dichter.
- De theorie wordt overigens door de bestaande bewijs-middelen (zijn dezen ook
in getal gering) bevestigd en gestaafd: gij hebt allen bij
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groote kunstenaars-met-het-woord het belang opgemerkt van het voor-hoofd en dat
der bijzondere ontwikkeling van het hoogte-punt des schedels: uiterlijke teekenen
van innerlijk vorm-wezen. Vergelijkt in uw herinnering, Gezelle's hoofd en dat van
Verlaine. Denkt aan het borstbeeld van Socrates en aan 't portret van Shakespeare.
Gij noemt er anderen reeds: ik kan de lijst besluiten, van dezen wier schedel is breed
en pere-vormig. Professor G. Verriest doet ons overigens (naast de weinige andere)
een hersen-beschrijving aan de hand, die bevestiging is, en eene zeldzame, van
e

voorliggende thesis; in de ‘Handelingen van het V Vlaamsch Natuur- en
Geneeskundig Congres - Brugge 1901’, leert hij, zeer belangwekkend, de gedaante
te kennen van Gezelle's hersenen. Weer steunt de buiten-gewone omvang der
frontaal-kwabben de gaande meening, waar ze zijn, in 't overige, van
diep-ingesneden, zwaar-vertakte wendingen, en de Rolando-groef diep naar achteren
gelegen. De linker half-kogel toont geene, dan deze bijzonderheid, dat de grijze
hersen-schors een afgestorven deelken, knikker-grootte, dringend in de gezonde
stof, vertoont. Anders echter de rechter-helft, die dubbellijk de aandacht eischt, eerst
om de anomalie eener dubbele Rolandische groef die echter, om zeer zelden vóor
te komen, geen belang heeft ten feite dat zij een dichter toonen zou, gevonden, zoo
ze werd, bij zeer gewone menschen; daarna, en hier meer bepaaldelijk, om de
buiten-matige ontwikkeling van het spraak-centrum, driemaal grooter dan het zich
gewoon vertoont en veel meer uitgebreid dan ter linkere lob, al was Gezelle
oogenschijnlijk recht-handig (en ge weet dat kruising hier wet is, en dat rechter helft
van
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't lichaam aan linker helft der hersenen gehoorzaamt). Was Gezelle misschien van
geboorte linksch? Maar 't afleeren, ten bate der wel-gemanierdheid, moest logisch
ten gevolge hebben gehad dat mede de ontwikkeling in de hersen-schors zou
verhuizen. Of werd die ontwikkeling belemmerd door het bij-gelegen doode
klompje?... Of, en hier raken we belang-wekkender vraag: wijzen éene der storingen,
of de beide, op een nood-zakelijk anders-zijnde geest, deze van iemand die noodlottig
een Dichter zijn moest?... Stout wagen, het alleen maar te onderstellen! Wie weet
echter wat verder-gedreven anatomisch onder-zoek, op ernstigen grond gesteund,
de toekomst leert, en of de ongemeene hersen-vertooningen Gezellens van hém
waren, of van de groote díchters, - al zal de tegenwoordige wetenschap niet verder
durven te gaan, dan er slechts-individuëele teekenen in te lezen.
- Even weinig zal ze concludeeren, waar ze meent in de physiologie een
bepalings-, laat staan een bevattings-middel te treffen. Want zal ze vinden, dat
dichter-zijn - ik zeg niet: in-dichtende-schepping-zijn - onder een bijzonderen
physiologischen toestand staat; dat bijzonder gestel en levens-vorm oorzaak is van
zulken arbeids-aanleg; dat deze geestes-verrichting zonder een gegeven geaardheid
moeilijk wordt, en onnatuurlijk? Anders gezeid: dat het de psychische
scheppings-drang niet is die storingen in het organisme wekt, maar het bijzondere
wezen van het organisme die dergelijken drang mogelijk maakt, en fataal?
Het vraag-stuk is nieuw, en al te zeer op eerste zicht verwerpelijk, dat men het
hebbe nagezocht tot een oplossen. Toch zou Dr. Toulouse, een gevat en vernuftig
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geneesheer, ondernemen, de physiologie van enkele dichters en schrijvers te
bezoeken tot het trekken, zoo mogelijk, van latere, door-slaande conclusie. Aldus
het gekozen studie-veld; de alleene Zola zou echter, althans naar ik weet, de eenige
gemetene zijn geweest. En hij werd goed behandeld van wie náging adem-haling
en bloeds-omloop, en de verteering der spijzen en de werking der zenuwen, en de
zintuigen, en het geheugen, en de ideatie zelfs, buiten al het overige... En 't boek
werd, hoe wetenschappelijk ook, eerder-vermakelijk. Het toonde ons een zeer
náakten Zola. Men kreeg lust hem raad te geven, voor 't regelen zijner gezondheid.
- Voor 't wezen van zijn werk leverde het echter weinig op; en niets, in allen gevalle,
dat het miek onontkoombaar, zooals het daar stond in zijne massieve en gore
groezelige menschelijkheid. - Had verdere studie van Toulouse ons een grond
gegeven, beter te betrouwen en minder glibberig onvast? Of was het niet, in
gemoede, te verre gaan, van algeheel gestel zoo vergankelijke, onbestendige
werking als de echt-dichterlijke (want ik spreek van geníe, niet van talént) te laten
afhangen? Beter bepaald: indien zéker de bijzondere oefening van sommige organen
en het algemeen-aardelijke van deze vol-bloedige hem tot eene bijzondere uiting
van zijne personaliteit voor-bestemmen, zal zulke werking alléen mogelijk zijn bij
even-aardigen, door hun wezen zelf dus, of staat ze niet dan onder een prikkel die
ook een gal-achtigen kan treffen, b.v. of een lymphathieken? Is dichterlijke aanleg
gevolg van deze of gene natuur? Is men een gevoels-mensch om eene
physiologische reden? - Het schijnt me even gewaagd zulks te willen bepalen,
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dan dat men wetenschappelijk vast zou stellen waarom mijn buur-man gesteld is
op de zaken van den buik en de veile liefde van sommige vrouwen: eene vraag die,
geloof ik (en gij beaamt het), nog niet van doktorale kennis moet heeten...
- De psychologie, de pathologische psychologie hoofdzakelijk, zou allicht, zooniet
beter-betrouwbare, toch vastere uitspraak geven, en er is geen gebrek aan
verklaringen van het genie die dezer twee-slachtige wetenschap het leven danken.
Eenige zijn gemeen-plaatselijk geworden, schrik-verwekkend haast, en niet bestemd
om familie-hoofden aan te zetten, artistieke neigingen goedwillend te ondersteunen.
Gij kent deze van Dr. Moreau (van Tours) in zijne ‘Psychologie morbide’: ‘le génie
est une névrose’; en zoo ge genie bezit hebt ge het recht niet, langer vreugd te
genieten van eene bloeiënde en behagelijke gezondheid. Lombroso, ge weet het,
gaat verder: het genie is het equivalent van een zeer bepaalden vorm der epilepsie...
Daar-gelaten de meer of mindere betrouwbaarheid van documentatie en het
apriorisme bij zulke beweringen, en zelfs de geleerdheid van hunne voerders
aangenomen (waar, wordt gezeid, op afgedongen zal worden, althans bij Lombroso):
hebt ge gemerkt hoe ze, verblind van 't kijken op hunne thesis en 't bewijzen der
waarheid ervan, wars worden van alle logica in de redeneering, en komen te staan
buiten allen redelijken geestes-gang? En ter stichting: een volgeling van Lombroso,
onder deze die hem het meest bewonderen, Colonna d'Istria, geeft in de ‘Revue
Philosophique’ (1889) opgeschroefd verslag over dezes voorhandig boek; en hij
stelt vast (zonder, ik verzeker u, te liegen) dat heel
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het pleidooi staat en is gestaafd op dezen dubbelen vloer: eerst, dat het genie wel
eens naar gekheid, in gegeven vorm, leidt; dat deze bijzondere gekheid, ten tweeden,
soms genie inhoudt.
Dit was nu wel niet te weêrleggen. Gij weet allen dat sommige kunstenaars
war-zínnig werden, ook wel tengevolge van hunne kunst-zorgen, en dat enkele
warzinnigen o.a. uitnemend-schoone of onvergeetlijk-indrukmakende teekeningen
mieken. Maar... het verband, weêr, van oorzaak tot gevolg? Waren die kunstenaren
aldûs omdat ze waan-zinnig waren? Of waren die waanzinnigen gek omdat ze
kunstenaren waren? En, aangenomen dat elk echt dichter aangetast zij van zulken
onmerkbaren, onschadelijken en zoeten waan-zin, zal het aan te nemen zijn dat
ieder waan-zinnige, van zelfde en eender-aardige kwaal aangetast, een verborgen
dichter inhoudt? Want het is een feit: waar deze huid-ziekte afhangt van dit
bloed-bederf, zal zelfde bloed-bederf, in gelijke omstandigheden, zelfde huid-ziekte
veroorzaken. En zoolang niet al wie aan ‘épilepsie larvée’ lijdt - de zenuwkrankheid
door Lombroso bedoeld - me niet blijkt een wezen van genie te zijn, hoe heb ik het
recht aan zulke theorie te gelooven? - Max Nordau, (Talent et Génie) zou hier
overigens de vraag verstandiger bezien, en hij bemerkte: ‘als genie eene bepaalde
krankheid is, dan ook het athletisme; want, zijn vele genieën zenuwlijders, vele
athleten hebben eene hart-ziekte. En dan verklaar ik: athletisme is eene
cardiopathie.’... - Maar wij zullen hier liever niet te lang bij stil-houden; onmiddellijke
waarneming is moeilijk, zelfs bij levenden, des te meer bij lang-dooden. Ik ken de
psychologie van
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Aischulos uit zijne werken: het ontneemt me den lust, al heb ik licht ongelijk, te
zoeken of ze van een zenuw-gestoorden is; en weet ik nu ook, uit zijn leven, en
buiten zijne gedichten, deze van Jean Arthur Rimbaud: ik vraag me niet af of het
eene malheid, eene zinne-minderheid was die ‘le Bateau ivre’ in-gaf, en wil niet
eens me-zelven raad-plegen of dat komt van een gezonde of van een zwakke
zenuw-rusting: bewónderend: of het gedicht ook zij van een flink-brutaal redeneerder
of van een slap-gevoelig impressie-lijder, maar bevroedend dat ik geen ziekte ken,
omdat er genie is, noch genie erken, omdat ziekte niet is te loochenen... Neen, het
staat niet onwrikbaar vast dat we geestes-ziek moeten zijn om genie te bezitten.
- Ribot begreep het, die, in zijn ‘Essai sur l'Imagination créatrice’ zich bepaalde
bij 't aanstippen dat bij vele scheppers drie kenteekenen worden terug-gevonden,
die aldus, misschien, hunne psychologie omschrijven en beperken. - Eerste
ken-merk: vroegtijdige rijpheid; psychische en aesthetische aangeborenheid die
alleen op den eersten genster wacht om spattend uit te stralen: echt teeken van de
roeping... In hoeverre is hier echter geloof aan te hechten? Zal ik gedwongen worden,
in inneïteit als in een aangewonnen waarheid te vertrouwen? Ik wensch het
vooralsnog niet, dáar vooral waar ik de componenten van zulke ingeschapenheid
bezwaarlijk terug-vind; en wil Goethe nu beweren dat hij zijn ‘Lust zu fabulieren’ van
zijn Moedertje houdt, hij zal onder de zeldzamen zijn waarvan het met dergelijke
stiptheid kan worden vast-gesteld. Aangeborenheid is heel schoon, als men den
aard ervan, en de samen-
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stellende redenen onomstootbaar weet te erkennen; thans, men zal het toegeven,
staan we te zeer bloot aan de sentimenteele fantazie der biographen, en ik aarzel
er in te berusten dat Peter Benoit zijn ‘aangeboren’ genie dankt aan 't feit dat zijne
moeder mede had gespeeld in de rederijk-kamer van haar dorp. En daar, overigens,
waar we met zekerheid gelijken ernst en zweem naar droomerigheid bij vader en
zoon kennen, hoe uitten zich, en waarom, zulke eigenschappen bij den vader in het
oplossen van mechanische vraag-stukken, en bij den zoon in het dichten van oden?
- Neen, wij gelooven veel meer dat zulke precociteit, die inneïteit zou onderstellen,
alleen aan de wetten der navolging, aan den invloed van het midden, aan
raad-gevingen en 't vleien der ijdelheid gehoorzaamt. En dat ze wel eens, laat staan:
vaak, ten gevolge heeft eene echte geniale uiting, is het niet omdat gestadige
oefening het orgaan ontwikkelt, en dat de aangelegde, voor-bereide hersen-mantel
gaarne verricht waartoe hij vlijtig wordt uitgenoodigd? Aangeborenheid wordt hier
dus verminderd tot niet veel meer dan den prikkel van de omgeving; het ontvangen
van eene gewoonte, de door-gedreven aansporing tot eene bijzondere
werkzaamheid. Mozart neigt naar de muziek omdat hij tot een muziekanten-familie
behoort: dat maakt zijne precociteit uit, en deze precociteit is geen teeken van genie;
want Mozart's zuster dan, in zelfde omstandigheden op-gegroeid?... Wil ik nu
beweren dat de precociteit geene andere oorzaak hebben zal? Geens-zins; maar
ik verkies rationeele uitlegging boven fijnere, maar minder-aan-te-nemen gissing.
Waar heeft men overigens werk gevonden dat, ik zeg niet geniaal, maar
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alleen persoonlijk merk droeg, als de schepper ervan was beneden de zestien jaar,
terwijl deze, misschien, van zijn tiende jaar al, rijmen reekte, ten na-volgen van zijn
onderwijzer allicht, en omdat zijne moeder na een eerste versje in extase stond...
Een vaster teeken, en dat ik liever aanneem: de onontkoombare drang naar het
werk; de fataliteit ervan; het gevoelen, bij den schepper, dat hij te voldoen heeft aan
een onoverkomelijken dwang van het dicht-juk, niet af te schudden, en de
onverschilligheid, om de volbrachte arbeid als deze is verricht: zij zijn misschien
den stempel, en de zekerste, van echte genialiteit. Gaat het zooverre niet dat het
ondragelijke omtoovering wordt, het laat niet na aldús den schrijver in te nemen,
dat het alle andere daad doordringt en onmogelijk maakt; is het geene obsessie,
het wordt eene zachte hallucinatie die alleen voor volbrachte taak zal zwichten. De talent-volle gaat vóor zijn tafel zitten, en, als proefde hij fijne wijnen, rijt de
vokabelen van zijn mooi-klinkend sonnet; maar de echte, die méer heeft dan talent,
hij is de bezetene, die, gelijk Gezelle, inruischt in 't huis van zijn vriend, antwoord
heeft voor wenschen noch vragen, en ontwaakt alleen uit zijn geestelijken roes om
te vragen naar eene staf-rijm... Want hij gevoelt: hij staat voor een bral-gebiedenden
plicht; hij is de dienaar van wat zijne hersen-hypertrophie hem oplegt; en het is in
volle oprechtheid dat Beethoven, van de gedachte aan zelf-moord vervolgd, zal
schrijven: ‘de kunst hield mij terug; het kwam me vóor dat ik de wereld niet verlaten
mocht zonder te hebben voort-gebracht al wat ik in mij gevoelde’... - Dit feit
aangenomen: hoe het
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uit te leggen? Ik zal het niet wagen, dan door de zékere eigen-vorm en
prikkelbaarheid van zenuw- en hersenschors: me-zelven verbieden hiervan weêr
verklaring te geven.
Het derde teeken naar Ribot is: het individualisme der groote scheppers. Het staat
vast: een groot dichter kán, wat hij doe, geen anderen gelijken. Méer: hij heeft de
angst, dat hij, in zijn werk, een anderen gelijken zóu. De stem van zijne personaliteit
spreekt dus-danig, dat ze weigert één te klinken met deze die ze, nochtans, lief-heeft
en bewondert. En zelfs waar ze, eigen daad verwijzend, trachten zou naar
éen-luidendheid: zij zou, zoo niet in wan-klank verdwalen, dan toch dragen in zich,
aan scherpte of warmte, fijnheid of kracht, de galm van eigen geluid. En niet alleen
in de uiting: het genie draagt in zich de schrijnende behoefte, elke gedachte, elke
geestes-strooming aan haar denken, aan haar intellectuëelen cirkel te toetsen: zij
spreekt ze niet uit dan met eigen woorden. Zelfs als men aanneemt dat de geniale
dichter een resultaat is van zijn tijd en van zijn ras, zal men toch erkennen dat hij
dien tijd, dat ras, in de hoogste maat van een zeer beperkt, zeer nauw-omschreven
ík samen-vat, in een individu dat wel eens antinomisch aan oogen-blik en oer-aard
blijkt te zijn, of minstens schijnt. Want een groot man vertegenwoordigt eerst en
vooral zich-zelf, en hoe men trachte zijn karakter van buiten-hem-staande
inmengingen af te doen hangen, ik vrees dat men vaak zal moeten bekennen dat
eene som van eigenschappen zich in het tegen-deel dier eigenschappen uit, hetgeen niet wel logisch is... En aldus staan we hier weêr, niet voor een moeilijkheid
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van constatatie, maar voor de tegen-strijdende uitlegging ervan. Is de theorie van
Goethe verdedigbaar, dat elke familie zich uitspreekt, éens, met hare edelste
bestanddeelen, in éen harer kinderen? Maar, - aangenomen dat herediteit is méer
dan eene gemakkelijk-geworden abstractie, en dat er een meter van bestaat aan
een bepaald beginnend individu, - berekent men dat zulk individu toch in de vijfde
generatie reeds een dertig ascendenten heeft, die elk hun eigen teeken op hem
afdrukken gaan; neemt men aan dat die, elkander uitroeiende, eigenschappen
kunnen gedijen in éen ‘Gesamt-bild’ dat de vereenvoudigde uitdrukking van hun
eindelijk bekomen even-wicht zou zijn: waarom loopen zij uit in mijn broeder en niet
in mij, die onder zelfde omstandigheden met de zelfde voorouders ben? Waarom
is hij, als gevolg, een groot dichter waar zij allen eenvoudige koop-lui waren, en niet
van blinkende verbeelding? Wèl is aan te nemen dat, in gunstige omstandigheden
van oogenblik en tijd-geest, een dichter heel zijne familie uitdrukt; maar hoe dikwijls
is die uitdrukking niet in weêr-stand ermede! En men gaat niet ver als men de
individuëele factor loochent, ten bate van de afstamming; en zoo zal men de bewering
van Hirth (Physiologie de l'Art, vert. Arréat): ‘la disposition innée à ce que nous
appelons talent et génie [est] comme un concours de mémoires fondamentales aux
tempéraments divers,’ houden voor wat het is: ijdele woorden over een gebrek aan
vast weten... - Zullen wij daarom den ‘Uebermensch’ huldigen, de Held van Carlyle,
deze die zijn tijd schept naar zijn beeld, zonder dat herediteit of midden een verklaring
van zijn
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wezen zijn? Zullen we, om het debaat te bepalen, meenen dat het de tijden zijn die
de hooge geesten mogelijk maken, ofwel dat de hooge geesten, op-zich-zelf
bestaand, de tijden teekenen van hun wil en van hun schoonheid? Onbetwijfelbaar
hangt de dichter van zijn tijd en zijne omgeving af, en een Beethoven - ik meen
iemand met strikt-gelijke begaafdheid - zal op de Samoa-eilanden ander, en minder,
werk maken dan in 't koninkrijk Pruisen. Is het echter 't koninkrijk Pruisen dat
Beethoven heeft gemaakt?... Ik laat u-zelven de conclusie van het geschil; me weêr,
en liefst, bij enkel voorstelling houdend. - Wat men overigens meene: de drang naar
anders zijn, de zucht naar anders doen is opnieuw een zeer eigen karakter van den
grooten dichter, hoe het ook worde uitgeleid.
Ziedaar dus, ongeveer, vastgesteld wat we aan anatomie en physio-psychologie
kunnen samenbrengen tot een meer of minder juist uitzicht op den Dichter als een
Mensch onder de Menschen, als mensch met bijzondere eigenschappen, neigingen
en aanleg. Het is een tasten geweest in den donkere, een glibberen over onvaste
terreinen, een verdwalen ook wel van wie zich te ver waagde op hem-onbekende
sporen, gewapend alleen, helaas, met zijn goeden wil en misschien te laken
roekeloosheid. - Laat ons trachten, thans dien zelfden Dichter te volgen als hij treedt
in zijne dichterlijke werking; hem beschouwen, voor zooverre mogelijk, als een dadig
Schepper.
Alle poëtische arbeid is natuurlijk eene verrichting
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van den geest, eene intensieve werking der hersenen. Het is hier van minder belang
na te gaan welk deel der hersenen in werking treedt, waar we dit, nietwaar, vroeger
hebben nagezien - dan te weten dat de centra die zetel van den arbeid zijn daartoe
grooteren toevloed van bloed in het hoofd eischen; en, is de initiale aandrang tot
het gedicht soms anémie, het tot-stand-brengen heeft tot gevolg, algemeen haast,
congestie. De pols gaat onregelmatiger kloppen; de lichaams-warmte wordt minder;
het hoofd daarentegen, gloeit; de oogen, door-aderd, stralen: gij erkent de klassieke
omschrijving. De prikkelbaarheid der zintuigen, aangehitst, gaat tot hyperaesthesis
in zooverre dat de verhoogde levens-tonus, den werkman, ook buiten de verrichting
die hem bezighoudt, drijft tot onbedachte buitensporigheden. Zijne gebaren worden
reflexen; zij gehoorzamen aan wil noch aan overleg. - Gevoelt de dichter, dat, van
moeheid, den bloeds-aandracht vermindert, of dat gebrek eraan de kwellende
noodzakelijkheid van de scheppende daad verhindert: allerlei middelen bestaan
die, gewoonte wordend, de onmisbare prikkel zijn, en de openende sleutel haast,
dat hij dichte en schrijve. Jean Jacques Rousseau ging blootshoofds werken in de
vlakke zon; Bossuet zat in eene koude kamer, het hoofd omwikkeld van een pelsen
muts; Milton zou liggen te bedde, het hoofd beneden het peil der voeten; de meesten
werken alleen in over-heete atmosfeer. - Gij kent tevens de minder-natuurlijke
spooren die aanhitsen moeten het hit der schepping: Baudelaire omringt zich met
koppig reuk-werk, Coleridge en de Quincey gebruiken opium; Hoffmann kiest, hij
fijn kenner van hunne ingevende

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 4. Beschouwingen over literatuur en kunst

778
werking, voor elk afzonderlijk werk de best-geschikte en doelmatigst-erkende wijnen
(en herinnert u hoe George Meredith, in vele van zijne romans, de macht der
onderscheiden wijnen prijzend verheerlijkt); Edgar Poe drinkt whisky en Maurice
Maeterlinck, liet ik me zeggen, Champagne. Andere middelen zijn, dan deze
haast-giftige. Terwijl Schiller zijn voeten in ijs-koud water plonst, giet - zonder heel
veel zorg - Beethoven water over zijne polsen: praktijk die hem de kwalijke luim van
zijn huis-heer menig-maal bezorgde; en terwijl Mozart niet dan na lastige wandelingen
werkt, zijn er wel, heden ten dage, die in telkens weêr-aangestoken cigaret of pijp
steeds nieuwe inspiratie, steeds nieuwe vormen vinden.
Zijn deze prikkels (en het is eene hoofd-vraag) nu aanleiding tot scheppen, of
alleen hulp-middelen bij het scheppen; het scheppen vooraf-gaande, zullen zij
onvermijdelijk scheppen tot gevolg hebben, of komen ze te stade eerst dàn, als de
scheppings-daad, hoewel latént nog, reeds in den gang is? Antwoord is, komt het
me natuurlijk voor, aldus uit te spreken: neen, die prikkels, is hun actie groot, gaan
niet verder dan dat zij vergemakkelijken of tot werken nopen, daarin gelijk aan de
staatsie waar, ter voort-brengst, zich van omringde een Guido Reni, aan de kanten
manchettes en het peerlemoeren degen-hecht van een Buffon, aan den geur van
rotte appelen (al werkt hier een geheimere invloed) waar gaarne in baadde, en
steeds om zich had, de dichtende Schiller; middelen die, om geen eigenlijke
aanhitsende beteekenis te hebben, aan de verrichting toch een eigen karakter, of
den verrichter eene weldoende
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behagelijkheid verschaffen. De geest zal dus hebben gedragen, van zijn bijzonderen
aanleg geholpen, een beeld dat - gij ziet straks hoe - werkt op zijn innerlijken rythmus.
Weldra gaat hij te werke; is echter niet in staat, en gevoelt het, tot volledige, tot
bevattelijke meê-deeling. Dán helpt de prikkel, 'tzij door zijne eigenlijke hoedanigheid,
zijne wezenlijke kracht, 'tzij dat het gewoon gebruik ervan de geoefende
hersen-schors tot gemakkelijker associëeren en schakelen der beelden helpt, en
de tonge tot spreken.
Want imaginatieve schepping is in hoofd-zaak het gevolg van over-vloed aan
psychisch leven, van over-voed psychisch leven, - gelijk lichamelijke generatie is
eene uiting der over-voeding van het lichaam. Hier en daar is over-daad, die, zeker,
spontaan en zonder hulp een uit-weg vindt, maar tevens daar-toe, bij vermindering,
drijf-middelen weet te gebruiken, in het voort-telen als in 't voort-brengen van den
geest. Dat er, zooniet onmiddellijk verband, dan toch gelijkenis tusschen de twee
verrichtingen in wezen bestaat, zult ge zelf opmaken uit uwe herinneringen aan het
ontwaken ter manne-jaren, en welke gevolgen ze hadden op lichaam en op - niet
alleen-sexuëele - verbeelding. - De vraag blijve echter weêr gesteld, tot
meer-bevoegden er, met recht, eene redelijke verklaring, eene wetenschappelijke
bevestiging voor vinden. Ik acht het alleen mijn plicht nog, na te zoeken, wat zulke
over-voeding zijn mag die naar buiten dringt; wat is, om een ander woord te
gebruiken, de ‘inspiratie’ die aandrijft tot het zingen.
De vraag is onder de ingewikkeldste. Is de dichterlijke ingeving aan aard en
oorsprong te wijten den daimôn
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der opvolgenlijke mythologieën, waarvan de traditie blijft leven in elke spraak? Blijft
ze behooren aan eene macht búiten ons? Of, erkend dat ze in ons kan huizen,
ons-zelven een eigen bezit zijn: hóe dan, in werkelijkheid, haar zonderling, meer
bevroed dan geweten wezen, haar bepaald-buiten-onzen-wil staande zijn, dat
verschillend van andere onwillekeurige uitoefeningen, niet (of moeilijk) naar keuze
gewekt wordt en geholpen, zooals de spijs-vertering b.v., en ontspringt, weêr buiten
verkiezen, na lang zwijgen soms, en op een vaak onvoorbereid oogen-blik? Want,
zelfs nog aangenomen, dat gij ze oproepen zult, ja verwekken, bij
ondervonden-probate-middelen: hoe dikwijls is ze u ontsnapt, en hebt ge u met
talent tevreden moeten stellen; waar, in-tegendeel, ze u soms door den rug is
geschoten, buiten uw verlangen, en toen ge er 't minst aan dacht, - geboren uit welk
vlak van uw onbewustheid, uit welke ondoor-peilde ziele-laag, beneden herinneren
en vaagste sympathieën, in de duisterste poelen waar geen psychologie een spiegel
vond?
Is ze, deze ingeving die onder het peil van 't mogelijke bewust-zijn duikt, kind van
geheugen-drift, van beelden-warreling die, te vól, naar buiten willen? Dit
aangenomen: hoe dan, zoo niet de spontaneiteit die hier natuurlijk mocht heeten,
bevroed de ordening tot een geheel, de coördinatie begrepen, de eenheid uitgelegd,
die zelfs intellektueelen keus moet vóor-bestaan? Is ze, zooals, na grondig onderzoek
en met een machtig documenten-apparaat, Dr. Chabaneix (Le Subconscient chez
les artistes, les savants et les écrivains) verklaart: ‘le moindre degré d'un état second,
le somnambulisme
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à l'état de veille’, het gehoorzamen als aan een vreemdeling die uw tweede ik is,
en van zekere componeerende middelen gebruik maakt om u zijn wezen - eigenlijk,
maar onbewust, het úwe - op te leggen? Maar, hoe dan het oogenblik der openbaring,
de beduchte spontaneïteit verklaard?... Het vraag-stuk der inspiratie mag niet
opgelost heeten, geloof ik... Wel heeft Chabaneix in over-vloed materiaal verzameld:
het komt ten goede aan andere vragen - dien van rythmus, o.a., - deze der inspiratie
níet, tot de gerustheid eener wísheid.
- Die van rythmus, zei ik. Want thans hebben we, ten onderzoeke, na 't weten
hoe de uiterlijke werking gaat op wie door zijn wezen tot dichter is aangelegd, de
bestaans-componenten van het gedicht, analytisch de samen-stelling ervan. We
moeten leeren wat zijne factoren zijn: rythmus, verbeelding, gevoel, tot het wordt
schrijvens-klaar, en gaat, in het woord, over vers en strofe; factoren van
drie-dubbelen aard, gij merkt het: onbewust-organischen, emotioneelen, en
vast-tellectueelen.
De Rythmus. Frederi Mistrau, de provençaalsche dichter van Mireio, schrijft aan Chabaneix (en
wij vertolken uit zijne zoete spraak): ‘Míjn gedichten, hoe lang ze mogen wezen, ik
heb ze allen gebonden en berijmd en in tel gebracht al wandelend (en caminant).
Ik heb nooit verzen gemaakt, zijnde gezeten; de echte ingeving, ik heb ze steeds
gevonden in wandeling door de velden, en mijne wandelingen hebben plaats op 't
einde van den dag. Ik geloof
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dat het gewieg (lou balan) aan het lichaam gunstig is te doen ontstaan de rythme
me
der gedachte.’ - Van M de Staël wordt tevens verhaald dat ze bij den
gecadanseerden gang harer draag-koets het gemakkelijkst werkte, en ‘c'est pendant
qu'elle entendait certains airs touchants ou sublimes que lui est venue comme d'en
haut l'idée de ses morceaux les plus poétiques.’ Maar ‘les airs dont le rythme et la
mélodie sont marqués faisaient seuls impression sur elle’. - En Grosse (Anfânge
der Kunst) merkt op, hoe bij de Australische inboorlingen, de terug-keerende
maat-gang van een-zelfden vol-zin, steeds herhaald, hun de blijde bevrediging
bezorgt van het echt gedicht.
Ander-zijds schrijft Blaze de Bury over Chopin: ‘Un jour George Sand partit pour
explorer quelque site sauvage de l'île; un orage terrible éclata; Chopin qui savait sa
chère compagne égarée au milieu des torrents déchaînés, en conçut une telle
inquiétude qu'une crise nerveuse des plus violentes se déclara. Il se remit pourtant
avant le retour de la promeneuse; n'ayant pas mieux à faire, il revint à son piano et
y improvisa l'admirable prélude en fa mineur.’ - En van Tolstoj (Mes Mémoires, vert.
Halpérine): ‘J'étais sérieusement occupé, mais tout à coup une odeur de printemps
m'arrive par la fenêtre. Mes mains involontairement lâchent mes livres; mes pieds
d'eux- mêmes commencent à remuer et me voilà marchant, de long en large, dans
la chambre. Dans la tête il me semble qu'un ressort, ayant été poussé tout à coup,
a permis à une certaine machine de fonctionner et aux idées de se suivre, se
pressant, se chassant l'une l'autre, fuyantes et lumineuses comme l'éclair...’
- Wat leeren deze, typische, voorbeelden?... In
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een eersten groep zien we, hoe het gedicht, de schepping, ontstaat uit een rythmus
die men zich-zelven oplegt, uit een zin der maat, uit een gevóel der maat, die, bij
analogie en verband, het beeld verwekken, en, ja, de gedachte. In een tweeden is
het een gevoel, een affect of een gewaar-wording die, zeer natuurlijker-wijze, rythmus
bepalen, bij Chopin in de onmiddellijke toepassing ervan, bij Tolstoj aanvankelijk
alleen tot een behoefte aan bewegen, aan physischen rythmus aldus, maar die
onvermijdelijk eene gedachte-, eene woord-uiting hebben zal. Zoo kunnen wij,
zonder vergissing, nietwaar, eene dubbele rol van den rythmus vast-stellen, die
afhangt van zijn dubbel dicht-gevend wezen. Want wat is, physiologisch, Rythmus?
Het is, in actie en reactie, de beweging, de levende uiting van een organisme. ‘In
de geheele reeks der georganiseerde, levende wezens (zegt Hegenscheidt:
e

“Rythmus”, Van Nu en Straks, 1 reeks), bij planten zoowel als bij dieren, uit zich
die rhythmus onder den vorm van eene voor ons onmiddellijk-waarneembare
beweging van het protoplasma: bij de plant en bij de eencellige wezens, in elke cel;
bij het dier, door de som van eencellige bewegingen strekkende tot een zelfde doel.
Van de dieren met welke wij door eenen zelfden oorsprong verwant zijn, weten wij
dat de rythmus bewust wordt, in zijne primitiefste uiting, in pijn en welzijn. Het is het
eerste, nog zeer vage, bewustworden van het leven. Naarmate in de dierenreeks
het organisme ingewikkelder wordt, vermenigvuldigt en verbreedt zich dat
oorspronkelijk eenvoudig gevoel; - eenvoudig in evenredigheid met de uiterste
veelzijdigheid der wel of niet bewuste levens-
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uitingen bij den mensch... Bij den mensch is, door actie en reactie van een hoog
ontwikkeld organisme op zijn omgeving, het leven veelvoudig en ingewikkeld, zijn
de levensbewegingen menigvuldig. Eene gansche scala van gevoelens, steeds
abstracter wordend, omdat in schijn steeds minder aan het organisch substratum
gebonden, zijn in hem bewust geworden. Die bewust-wording is de opperste
beweging; met den drang naar schoonheid uit zij zich in de poëzie.’ - Poëzie, uiting
dus van rythmisch leven, gehoorzaamt echter, en onze voor-beelden toonden het
aan, den dubbelen vorm van den rythmus: aan een, 't gevoel (of drang naar
schoonheids-zeggen) verwekkenden vorm; of aan deze, die van 't gevoelzelve
me

afhangt. Bij Mistral en M de Staël wekt eene uiterlijke beweging een geworden
en passen-op-den-rythmus van het beeld; bij Chopin en Tolstoj zal het beeld, het
gevoel (angst in onweêr, verkwikkende walm der lente), het bloed aan-jagend,
wekken de beweging-zelf, en de rythmus is niet vóor-bestaande. - In den grond
hebben beide modi voor het gedicht zelfde beteekenis. Want sneller bewegen van
den induceerenden rythmus zal zeker heftiger gevoel aansporen (zie aan u zelf de
werking der muziek), en heftiger affectie noopt harder rythmeeren. Zeiden wij het
overigens niet? Beide vertoonen behooren éen wezen, en schematisch kan de
rythmische werking wel dús worden geteekend: een beeld heeft éen uwer zintuigen
getroffen. Langzamerhand is het gegroeid tot een gevoel dat den geest bezig-houdt,
inneemt, niet langer gerust-laat, en folterend zal worden. De reactie op den ader-slag,
op het zenuw-stelsel, op de ademhaling ontstaat. Eene keten van vroegere beelden

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 4. Beschouwingen over literatuur en kunst

785
stroomt toe; ge wordt blijde of treurig; uw bloeds-omloop, gehoorzamend aan
hersenen en adem-haling, krijgt rasseren of trageren gang. En eenmaal zóo-ver:
laat dan uw beelden vloeien, uw vers zal écht zijn, al zijn uw vers-voeten misschien
niet in 't getal dat geëischt wordt door de betrouwde metrieken!...
- Tweede organisch bestand-deel: het Beeld. Ik wilde liefst verwijzen hier naar
een eigen opstel (in ‘Vlaanderen’: Nov. 1904). Laat me toe dus, korter te wezen.
Ge zult dan merken hoe elke gewaar-wording van éen uwer zin-tuigen - oog, oor,
neus, smaak zelfs, en wat koude en warmte, lichtheid en zwaarte geven - in u een
indruk laten die is het oordeel over die gewaar-wording, en het gevoel er van
vast-stelt. Die indruk is uw eigendommelijk beeld van die gewaar-wording. Naar-mate
gij fijner zintuigelijk-ontwikkeld zult zijn, en zuiverder uw oordeel-vermogen, des te
reiner, en des te persoonlijker zal zijn het beeld in u. De beteekenis der menschelijke
verbeelding (laat toe dat ik me hier gedeeltelijk zelf citeer), bij den dichter, door
physiologischen aanleg en redelijke oefening vermeerd, is dus dat ze, met als eerste
factor de zin-tuigen, als tweede de gehalte der personaliteit aan begeerten en
behoeften - die het oordeel-vermogen bepalen en vestigen - en als derde de macht
die, het beeld eenmaal erkend, getoetst en schoon-bevonden, met niet
duidelijk-blijkende maar vast-bestaande middelen, vroegere beelden ter eenheid
met oogenblikkelijke opwekt, te herscheppen vermag wat haar de natuur aan
grond-stof biedt. Deze herschepping kan nu vaag wezen, en onbestemd, gelijk ze
is in den droom: ze is automatisch dan, en bewusteloos.

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 4. Beschouwingen over literatuur en kunst

786
Komt bewust-zijn echter tusschen, en schifting, en ordening; geschiedt die drang
naar eenheid die ter schoonheid voert; worden materialen, en de best-gekozene,
aangewend om deze fictie te maken tot eene uiterlijke werkelijkheid: dan wordt deze
herschepping tot eene aesthetische.
- Gij vat, echter, dat, zonder wat men begrijpt onder ‘gevoel’, het Beeld alléen
nooit deze hoogte bereikt. Want wat is Gevoel, dan schakeling van beelden, tot welk
zin-tuig ze in oor-sprong behooren, saêm-gekomen door wie weet welken
onder-grond van het geheugen, welke eenheid-bevatting van getroffen-hebbende
gewaar-wordingen? Wat is Gevoel, dan de samengestelde eenheid eener reeks
beeld-gevoelens: bron van behagen of mishagen naar de mate dat het
overheerschend beeld-component bij het subject leed of lust - onmiddellijk of uit
herinnering, of uit samen-treffen van beiden - verwekt? Wat is het, dan een
gemoeds-toestand, eene aandoening die, - subjectief de keten der partiëele
beeld-bestanddeelen, en dezer geleding in de recht-streeksche en neven-bestaande
gronden, doorloopen, - éerste ontstaan heeft in eene objectieve, zinnelijke
gewaar-wording? Ik weet dat de geestelijke associatie, die men gevoel noemt,
volgens enkelen anders zal dienen uitgemaakt, en dat men loochenen zal hoe ze
op geheugen rust o.a., en op de schraag van onmiddellijkheid: kwestie, overigens,
van algemeene psychologie, die ik niet te behandelen heb, waar ik wagen wil alléen,
een oordeel te zeggen, in wat ons bezig-houdt, dat, beknoptelijk, het mijne is.
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Zoo weten we (ik hoop dat ik béter dan twijfel bij u heb gewekt, - en zou er me dan
toch nog met twijfel vergenoegen) wat rythmus is, beeld en gevoel: gehéel het
gedicht vóor dat de inspiratie dwingen zal, dat men het zou schrijven. De vraag rijst,
echter, vóor we 't Gedicht geschréven willen zien: welke gevoelens geven het éerst
en oorspronkelijkst aanleiding tot het Gedicht. Ge laat ge me toe dat ik terug-keer
naar den aanvang dezer voordracht, en er aan herinner wat eene poëtische
werkzaamheid is: deze die de beteekenis heeft, bij den dichter eene
aesthetisch-vlijende bevrediging te wekken. De zaak is deze dus: welk gevoel zal,
uitgedrukt, het gemakkelijkst zulke bevrediging wekken? - Ga ik bij den nederigsten,
primitiefsten dichter te rade, dan zal ik vinden dat dit gevoel eene sociale beteekenis
heeft; individuëel wel, gaat het niet boven wat geven mag maatschappelijke stand
en gewone arbeid, want het zal het resultaat zijn van goed-verrichten arbeid en de
herinnering er aan. Inderdaad, de poëzie der laagst-ontwikkelde volkeren is,
eenvoudig, de rythmische herhaling, ten woorde en in klank-blijheid die soms
nabootsend wordt, van eene hun-gewone daad, gelijk hun dans er de geordende,
plastische uiting van is. Een Australische primitieve wiens bezigheid het is, de
kangoeroe te jagen, zal, 's avonds ter ruste, opnieuw hebben het beeld van het
vluchtende dier. Hij zal denken (en ik citeer Grosse, ongeveer):
‘De kangoeroe vluchtte.
Ik heb hem na-gezet.’

Verscheidene malen na elkaêr gezeid, gaat deze volzin wegen, weldra op een
natuurlijken rythmus, die zeggen
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zal, naar hij vreugde wekt of krijgs-zucht, het nazettenter-moord of de vreugde van
het na-zetten. Beelden zullen, van omstaande bijhoorigheden of uit de herinnering
van vroegere jacht of uit vergelijkingen met andere daden, zich scharen om de
schamelheid van het eerste beeld. Het praktisch, of brutaal-motorisch genieten zal
worden een aesthetisch genieten. Zijne woorden zullen uitmaken een gedicht.
- Ons gaat het, als dezen wilde. Wat ons het meeste treft, is de blijheid om de
verrichte noodzakelijkheid. - Maar geene sociále noodzakelijkheid kan ons nog
vreugdig maken, en wat ons genot nog schenken kan, is het bezit van wat ons,
individuëel, aangenaam is, wat ons blij kan maken, zooniet in het ontvangen, dan
toch in de herinneringen van ons dagelijksch zinnelijk leven. Heele volkeren konden
leven van een gelukkig gevecht. Anderen stonden op een peil van algemeene
gelijkheid dat de breedste affekten, als menschen-liefde en milde edel-moedigheid,
liet bloeien. En zie, gelijk ze ons de tijden lieten, hunne gedichten: zinnelijk ook, zij,
omdat wat óns dor begrip of onbegrijpelijke daad wierd, hún was een groeiënde,
blozende boom.
Wíj echter, teruggetrokken uit een leven dat ons geen hoop op schoon
gemeenschaps-leven biedt, wij turen - omdat we toch, en uit ons eigen wezen,
dichters zijn - in ons-zelf, en wat we bezingen, dat is onze treurige eenheid in het
dier, vernobeld door onzen afkeer. Ja, onze afkeer, meest, is de vreugde van ons
dicht-leven, want zelfs 't aanschouwen van het zuiverst-schoone is ons wrang. O,
we hopen, we trachten ons te ontbolsteren, we trachten schóon te zien, naïef als
nieuwe kinderen;
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maar de tijden zijn te guur, dat we ons uitkleeden zouden. - En ziedaar de sociale
beteekenis der poëzie van onze dagen; het is helaas, eene negatíeve beteekenis...
Ik moest, om vollediglijk de Geschiedenis van het gedicht vóor te dragen, u spreken
nog over zijn uiterlijk vertoon. Ik vrees echter te speciaal te worden, waar
beduidenheid van Vers en Strofe, hun verhouding tot Klank en Zin, hun intellectuëel
wezen tegen-over den sensuëelen grond wel van 't hoogste belang zijn, maar niet
algemeen-menschelijk genoeg dat het u even-zeer als 't boven-gezegde mocht
interesseeren; verwijzend naar wat ik er, overigens, in het tijdschrift ‘Vlaanderen’
herhaald over schreef.
Ik geloof hier dan te mogen zwijgen: beschaamd, in-der-daad, uwe aandacht onder
dorre stof, slecht voor-gesteld, al te lang te hebben bezig-gehouden.
En dan nog, vrees ik, niet met het gevolg dat ik hadde gewenscht, en waar me
wetenschap en kracht der redeneering te zwak toe waren. Heb ik het niet getroffen,
dat werd bemikt? Draagt ge de over-tuiging, uit deze uiteenzetting, die wel-is-waar
geraamtelijk moet heeten, dat de beteekenis van het Leven des Gedichts moet
worden gezocht, eerst en vooral, in de mate dat het de weêr-gave is dezer zinnelijke,
gevoelige individualiteit, die, door de tijden heen, een Dichter hiet? Ik vrees me te
vergissen, moest ik me vleien met zulke hoop, - al blijft het me waarheid... Wilde ik
u, overigens, hier niet
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verwittigen, dat ge, in deze lange lijst van vraag-teekens, niets meer te zien en hebt
dan de ongesmaakte vrucht van eene lange nieuwsgierigheid, - die, hoewel
onopgelost, toch het recht verkrijgt, door wezen alleen, te staan naast uitleggingen
op finalistischen grond (want wij weten ze algeméener: draagt élk niet zijne éigen
finaliteit, en heeft niet ieder de moraal, ik zeg niet de moraliteit, van zijn eigen
temperament?) en deze van historischen aard, wier ze eindelijk een vast richt-snoer
geeft zonder knoopen?
Enkele onder u zullen wellicht oordeelen, dat ik in mijne bewijs-voering op te
uitsluitend-materialistische gronden steun, verwerpend, met smaad, wat
hoogergeestelijke wortelen heeft. - Ten onrechte, geloof ik. Want, gelijk de
vooruit-gang der medische wetenschappen ons meer vertrouwen geeft in het Leven
(het optimisme van Metchnikoff staat op geen leemen voeten), zonder dat iets aan
onze idealiteit of de neiging onzer overtuigingen te kort doet, zoo gelooven wij dat
de verhevenste der menschelijke kunsten, de Poëzie, bij eene
menschelijk-wetenschappelijke uitlegging, onder de menschen slechts meer
genegenheid en beter-begrijpende liefde zal wekken. Onbegrepen is onbemind.
Laat ons trachten, te leeren begríjpen: het geeft de Rust, die Geluk heet.
Moge deze voordracht, hoe weinig overtuigend, er hebben toe bij gedragen, u
een beter begrijpen der poëtische geaardheid te vergemakkelijken, die u de rust
der harmonie moog geven, en 't geluk om genoten schoonheid.
Ik dank u voor uwe aandacht zeer.
Vlaanderen, III, 1905.
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De gedichten
Het zal niet goed mogelijk zijn dat, in den engeren omvang dezer rubriek, de Poëzie
niet zou onder-doen voor de Dichters; dat, wil ik zeggen, - waar mijn lust ware te
verhalen wat ik meen te weten over rythmus en verbeelding, gevoels-omschrijving
en vers, - het Teeken van zulke verschijnselen het niet halen zou op hun diepere
Wezen. Dit wordt hier dus een spel der Uitzichten; de studie der Innerlijkheid vinde
élders plaats. Maar dit zal me niet beletten, hoop ik, hoe gewrongen weze masker
en woord-arabesk, te bemerken waar zelfs het sléchte mocht verbeelden het échte,
en waar schijn verduikt het dubbelzinnig-zijn van óndichterlijkheid. - Ik behandel
hier díchters. Zij zullen zijn, of niet, spiegels van deze of gene poëzie; zij zullen zijn,
bedoel ik, de troebele of schitterende facetten die den diamant beduiden.
Het eerste boekje dat het toeval me, voor dit deel van mijne bezigheden, in handen
geeft, heet: de Verzen van Annie Salomons (C.A.J. van Dishoeck, Bussum, 1905).
Dit boekje staat vol met het woord ‘Verlangen’, en ik weet er geen dat voor den
dichter, welke ook, eene diepere beteekenis heeft. Dat mejufrouw Salomons er alles
onder uitdrukt wat ze er onder gevoelt, reken ik
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haar aan als eene rijke verdienste. Ik ken er haar andere toe, dan deze die alleen
van gevoels-oprechtheid is. Deze, bij voorbeeld, van gevoels-fijnheid, en die van
beeld-rijk uitdrukkings-vermogen. - Ik vind in haar bundeltje, bij voorbeeld, dit stukje,
dat bij haar kenschetsend is:
Ik droomde van je lippen op m'n hals,
En zacht je warme handen voor m'n mond,
Ik droomde, dat 'n roos z'n ranken wond
Door jouw en mijn haar; - toen heeft morgen valsch
Opengeschrijnd m'n oogen met fel licht:
Ik lag alleen in koelen, gouden schijn,
Op mijn wit kussen wit m'n stil gezicht
En 'k wist weer, dat ik wit en stil moet zijn.

Ik vind dit geen zeer breed gedicht, maar ik vind het een waarlijk diep. Niet om de
vers-vaardigheid, noch dat het zou wezen subliem naar den inhoud. Het levert geene
werelden, dan 't rustig-onrustige drab van een vijver. Het is geen bovenmenschelijk
vers: het is een menschelijk vers. Ik dank u, mejufrouw Salomons.
Het is het ook in zijne bestand-deelen (en hier wilde ik, als bewijs-voering, toe
komen).
Het zegt eerst, niet-waar, en wel zeer naakt, eene méer dan psychisch-mógelijke
gebeurtenis: het is een gedicht van het bijna-onontkomelijke. Ik ga niet dieper in
hetgeen men noemt, gemeenelijk, het ‘onderwerp’; het is pijnlijk-puëriel der vrouw
behoorende, en ik vind het reeds van eene echte dichteres, dat ze het niet heeft
willen ontwijken. Hier is dus eene sensuëele oprechtheid die me in-neemt. - Zij is,
voeg ik er bij van eene fijne
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natuur, en van eene zeldzaam-juiste, ik zou zeggen: klassieke, analyseering: nieuwe
verdienste die me zulk werk, half naar de gehalte, half naar de uitdrukking, in het
geheugen houdt. - Maar de uitdrukking, hoe ze weze 't zwakste hier, ware me
voldoende al, dat ik de dichteres herkenne: zij is hecht, zuiver en zonder
ongewenschten smuk... Zoo blijkt Annie Salomons, al had ze dit gedichtje-alléen
geschreven, iemand die men onder de gevoelende dichters van Holland niet
onopmerkend voorbij gaat.
Ik zal over haar, overigens, geen verdere kritiek voeren: het ware me mis-begrijpen,
te denken dat ik voor haar overtollige aandacht vroeg. Ik wilde u alleen doen inzien
dat ze is als de bloem op het omslag van haar boekje; een bloem die, als álle
bloemen te rijpen lente-tijd, onwillekeurig laat open-spatten hare bevruchtende
meelstof-dragers, en bezwangert, eenvoudig, de lucht met een wazem en een geur,
die u bijna 't gevoel geven van te stikken.
Ik had moeten zeggen nog dat Mej. Salomons, in hare vorm-wendingen, me soms
aan Mevr. Hélène Lapidoth-Swarth deed denken. Méer nog echter: Mevr. Marie
Metz-Koning. Ik bedoel niet dat ze even ommuurd van formules en schijn-schoon
zij als deze reeds oude dichteres, - reeds oud wel niet aan jaren, maar aan
ver-uitgerafeld vorm-gevoel. Maar heur tweede boekje Verzen (C.A.J. van Dishoeck,
Bussum 1905), hooger, en véel, aan zuiver-poëtische waarde dan die van Mevr.
Swarth, lijdt wel vaak toch aan een versgemak dat alle verrassing voor den lezer,
alle vernieuwing
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bij de dichtende, voorwaardelijk maakt van eene nogal zeldzame inspiratie. Jawel:
Mevrouw Metz-Koning is eene dichteres, en zelfs eene fijne. Uitnemend weet ze
de teekening van een gevoel, als zorgvuldige en vinding-schrandere stikster, op de
vlakte van haar vers teêrlijk te nuanceeren. En die geliefde zorge maakt haar dan
ook vaak tot de dichteres der schakeering. ‘Rien que la nuance’ zegt Verlaine. - Ja,
als echter die nuance niet is als deze water-loten die, uitgeschoten bij een te gulzige
Lente, ten Herfst den boom geen vruchten geven zullen; als ze is, bedoel ik, een
kloek deel van het gevoel, maar niet een spel dat het gevoel uit-put en verzwakt.
Lees ik een gedicht, dan voel ik gaarne, ook onder de rag-fijnste of gedemptste
kleur-speling, de gloed toch van 't gehéel-gevoel; en zelfs waar de dichter wenscht
me niet geheel zijn leed te laten smaken, en gewíldvalsch zingt, wil ik toch dat mijn
oordeel kunne rechten wat hij me in dubbelzinnig vertoon vóor-stelde. En waar ik
vergeefs zulke aandoening onder zijn werk zoek, dan vrees ik wel dat hij me heeft
belogen; ik wil zeggen dat hij, - slim en rad speler met woorden, en een goed kenner
van gemoeds-zaken, - me, door zijn knapheid, heeft willen doen slikken voor een
écht gedicht wat er slechts een schíjn van mag heeten: een bezigheid van enkele
woord-kunstenaars geliefkoosd.
Mevrouw Metz-Koning versta me nu niet kwalijk: ik wil haar niet verwijten hare
knapheid, noch dat zij ze mis-bruikt. Ik wilde haar alleen wijzen op 't voorbeeld van
Hélène Swarth, en dat het toch jammer ware dat de harts-tocht van haar dichterschap
in haar talent voor vorm-aanwenden zou onder-gaan, en dat de liefde voor
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haar talent het op die voor haar gevoel zou winnen. - Ik wil niet zeggen dat dit in
haar bundeltje aldus ís: het heeft me vaak van echte schoonheid geschokt, - maar
de vreeze van het slechte is, voor dichters, de beste leer-meester tot het goede.
Daarom heb ik Mevr. Metz-Koning, die sterk genoeg is om mijne opmerking te
dragen, willen wijzen op hetgeen voor haar schoon talent het sléchte worden kon.
Onder de Vlaamsche dichters die sedert enkele jaren het gewone klank-berd, de
vorm-wendingen, de oppervlakte der rythmen-snede van Guido Gezelle's poëzie,
onontkomelijk systeem geworden, tot dilettanterig haspelen met assonanties en
staf-rijmen, wan-bouw en versloosheid vergroven, zal - hoe hij het uitzicht, den
schijn, tegen zich hebbe - Om. K. de Laey niet gerekend worden. Behoort hij ook,
hij een West-Vlaming, onder dezen die Gezelle, in taal en gevoel, hebben
onder-gaan: ik merk te goed (even als ik het bij R. de Clercq vat) een eigenheid in
den vorm, eene juistheid in den klank, eene echtheid in den rythmus, dat ik hem
een rechtstreeksch volgeling van den Meester, ook zelfs naar bloot het uiterlijke,
noemen zou. Wel is die vorm wat eentonig en eng, zijn klank en rythmus wat weinig
rijk en afwisselend: zij geven nooit, echter, de onaangename gewaar-wording van
eene onbeholpen of ál te knappe aanpassing van een vreemd vers-kleed op eigen
gevoels-ondervinden. Zij zijn, in éen woord, van Om. K. de Laey.
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En aldus ook: de zeer partikuliere hoedanigheid en waarde van 'tgeen hem tot
dichten aanzet. Meer dan wie rijk aan oog-beelden, en deze ontvangend in een
gemoed dat fijn en sterk de groote omlijning even-goed als de bijzondere trekjes
en kleurtjes ervan vat, weet zijn smaak en de kieschheid van zijn humor déze te
kiezen en te schikken, die den lezer het onmiddellijkst en verrassendst treffen zullen.
Geen lyrisch, maar een klein-episch dichter, is hij dit laatste in hooge beteekenis,
waar hij vooral een vorm zóo natuurlijk, zóo ongedwongen om het te geven
tafereelken weet te passen.
Hoe zou ik dan geen echt genot hebben gesmaakt aan de luttele bladzijden die
zijn bundelken Van Over Ouds (Antwerpen, Nederlandsche boekhandel) uitmaken?
Hoe zou ik niet gelukkig zijn om de teekening die, in haar strenge nauwkeurigheid
en de zekerheid van keus in de bijzonderheden, de hoogte van een, soms zeer
bijzonder, gevoel laat ontstaan? Ik kan niet genoeg den dichter loven, die, uit de rij
van schijnbaar-onverschillige beelden, uit een reeks van beschrijvings-deeltjes die
niet onmiddellijk bij elkander schijnen te hooren, mij beter dan wélke uitvoerige en
logisch gebouwde vertooning of het lyrisch wieken van metaphoor en gelijkenis, het
verrassende, blijde, koddige of troebele van een zeer persoonlijk gevoel weet te
geven. - Citeeren leidt te ver. Hoe echter gezwegen over Ten Uitkante, Te Wapen,
De Pest, Rouw?... - Van over ouds is een schoon boekje.
- Een goede bundel ook: de Verzen van Nico van Suchtelen. (Haarlem, de Erven
J. Bohn, 1905). Onrijp nog, en onmachtig soms, hoor ik hier echter de stem van een
echt dichter. 't Gevoel, zelden onzuiver,
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wordt gediend van een vorm die, onklaar wel en niet steeds persoonlijk (nú denk ik
aan Gorter, dán aan Verwey), in onbeholpen bewegen toch reeds de cierlijke
distinctie bezit van een natuurlijk talent dat alleen zich-zelf niet gansch meester en
is nog. En niet klein of schraal is dit gevoel ook, maar verheven en stevig, en
gelouterd, zéker, van breede humanistische studie, die kieschkeurig werd geleid.
Aldus is het boek, in zijne jeugdige onvolkomenheid die ongetwijfeld de waarborg
in zich draagt van latere, zuivere en nobel-geteekende werken, innemend en in de
gedachte blijvend; - al is het treurspel ‘Kroisos’ eene al te zware taak geweest voor
een al te jong talent. Niet te min: Nico van Suchtelen blijft zeker niet achter in de rei
der hoogere Hollandsche dichters.
- Ik mag, tot mijn spijt, hetzelfde niet zeggen van Julius de Boer: zijn boek De
schoone Verbeelding (Amsterdam, 1905. W. Versluys) is meestal slechts eene
schoone inbeelding. Noch ook van P.J. van Baarda, waarvan het magere bundeltje
Eerste Verzen (Amsterdam, Meulenhoff) een bundeltje magere verzen is, werkelijk.
Men is geen dichter alleen om de gave van het gevoel: om dat diepere en vollere
inzicht, door zinnelijke verfijning voor-bereid, op al de wisselingen van het Leven;
men is ook dichter om de gave van wat men ‘vorm’ pleegt te noemen: die bijzondere
uitings-wijze, dat eigen-wezige verbeelden die het algemeene merk van
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poëtische zegging zijn, en tevens van zegger tot zegger verschillen; die verrassende
en toch vertrouwelijke, nieuwe en toch eigen-innige, vreemde en toch als
zelfdoorvoelde uitdrukking van een banaal soms, toch aandacht-wekkend gehoors-,
gezichts- of droom-geval. Ik wil niet zeggen dat men dichter zijn kan waar éene dier
gaven de andere uitsluit; ik zeg alleen dat niemand dichter is, die beide gaven, in
wisselende verhouding, niet bezitten zou. En mag nu ook worden beweerd dat
Poëzie hoofdzakelijk is: Gevoel, zij is níet, waar dat gevoel niet is geuit op de wijze,
die ik, bij gebrek aan beter-omschrijvend woord, de dichterlijke noem, - hoeverre ik
wensch verschoond te blijven van de insinuatie dat ik geijkte ‘dichterlijke taal’
(eigenlijk de taal van eene geijkte dicht-periode), weze zij ook deze van de jongste
mode-wendingen, huldigen zou; waar ik alleen wijzen wil op het feit dat geen gevoel
tot poëzie kan worden, is het niet uitgebeeld door de organische eigenschappen
aan klank en rythmus en de geestelijke eigenschappen aan kies-keurigheid en
bouw-kunst die den dichter kenmerken.
Deze gave van den vorm nu, zij schijnt genadiger te zijn aan Oosterlingen dan
aan die van het Westen; onder de Westerlingen meer aan de Zuidelijken dan aan
deze uit het Noorden. Is dit verschijnsel bedrog, en zullen wij grootere fijnheid
noemen wat ons minder klank- en rythmen-schoon schijnt? Vergissen wij ons, als
we in da Costa, b.v., hoogere vers-volmaaktheid hooren dan bij Bilderdijk, en - wij
blijven in de Nederlanden - bij de Vlamingen, ook vóor Gezelle, en reeds bij van
Duyse, een klaarder vers-metaal dan in Holland? Of zijn zulke
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volmaaktheid en zulke helderheid alleen minder-sobere uiterlijkheden over een
grond van meerder-broos gevoel? - Hoe 't weze: een algemeen beschouwen, zooniet
een verwijlen bij personen, bevestigen deze bestatiging; en een nieuw-dichter, Felix
Rutten, Limburger, katholiek, levend te Leuven: een Vlaming háast, dus, en zéker
Vlaamsch door zijn dichterlijk kiezen, is verre van ze tegen te spreken.
Dezes bundel Eerste Verzen (E. van der Vecht, Amsterdam, z.d.) geeft wien hem
leest vele uren van geluk, wen uren van volkomen oor-bevrediging, bevrediging van
den zin voor harmonie, bevrediging voor 't herdenkend oog dat volgt den stoet der
beelden. En schokt hij noch en roert, en zal hij niet doen weenen: hij bezit wat ik te
zelden hoor in Holland, dat is: de muzikale en plastische beteekenis, vers aan vers,
van deze gedichten; en physisch ben ik blijde hem te lezen, waar ik den echten,
den machtigen dichter vind in regels als deze:
Daar lag een man van damp des doods omdonkerd

die breed en zwaar van klank is; en in deze:
De winter vlokte op heuvel en gehucht
Zijn witte weelde neer van sneeuwgevedert

zóo volkomen, zóo onverbeterlijk van plastiek, dat ze me gissen doen de vreugde
van wie ze vond, en mij tevens weten met vreugde te vervullen. Want echt is dit
alles, en geheel eigen; en is een diskrete invloed van Gezelle, van den Winkler Prins
der ‘Zonder

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 4. Beschouwingen over literatuur en kunst

800
Sonnetten’ en van den Kloos der aller-eerste, niet te loochenen: hoor toch hoe
klank-expressie zwelt alleen waar zwelt het gevoel, en hoe nooit de lompheid van
gewild allitereeren de schoonheid van een lang-gedragen vorm verbreekt.
Ja, Felix Rutten is een dichter, en hij ware een grootere nog, zoo dien zin van
den vorm niet al te licht en leidde naar gemak en 't genoegen van verzen-schrijven.
Want, hoewel geen Parnassien, is al te vaak zijn liefde om vormschoonheid een
hinder dat hij zingen zou uit onbedwingbaar gemoed, en - ga ik hem geens-zins
den grond zijner inspiraties verwijten! - 'k geloof wel dat hij kies-keuriger kon zijn in
zijn gevoels-momenten vóor hij ze omkleeden gaat met de weelde van zijn vers.
Merk op: ik loochen zijne oprechtheid niet; ik verwijt hem alleen het schift-werk, dat
we van hem zouden verwachten, al te zorgeloos voor dezen bundel te hebben
bedreven. - Ja, uw gedicht weze - naar 't woord van Goethe - steeds een
gelegenheids-gedicht; maar vóor ge die gelegenheids-verzen in bondel binden gaat:
herleef ze dan, hersmaak in uw gevoel hun beteekenis aan diepte van smart of
vreugde, en denk niet dat omdat ze een oogen-blik u hebben geïnteresseerd om
hunne sentimenteele waarde, die waarde groot genoeg zal zijn om, alleen van
vers-schoon, ook andere dichters te interesseeren: wat toch eind-doel bleef. En zoo
hadde ik gaarne, in dezen eersteling van 275 pagina's, wel hier en daar gesnoeid,
ware ik de begenadigde Felix Rutten geweest, en ik hadde niet zoo dikwijls in het
ijdele geversifiëerd. Want ik hadde bedacht dat die groote gave van vorm-schoonheid
me oplei te grootere strengheid tegen-over 't in-
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gevend gevoel, en dat ik niet kon geschat worden naar de waarde die de míjne en
eene hóoge is - want zij is het, Rutten! - dan wanneer ik, in de dualiteit van inspiratie
en uitdrukking, de groote Eenheid zou hebben bekomen die teekent den grooten
Dichter.
Is Rutten rijk: hoe arm blijft Giza Ritschl! Want ik merk weinig
uitdrukkings-vooruitgang in deze nieuwe Gedichten (Amsterdam - 1905 - W. Versluys)
op de Verzen die ik in Vlaanderen, Juni 1903, breeder besprak: zoo verwijs ik naar
wat ik nog steeds heden voor wáar houd, betreurend al dat onbeholpen gestamel
van een dichteres die nochtans gevoelen kon:
O dag, wat zijt gij droef en schoon,
Gij brengt mij bloemen en tranen.

Waar hoofdzakelijk de edel-steen van 't algemeen-menschelijke in éen zijner facetten
(als, b.v. bij Kloos), of 't scherpe-en-fijne van eene onmiddellijke impressie die af-ketst
op een gemoeds-toestand (als bij Gorter); waar, vooral, zulke impressie groeit
totalgemeen-menschelijke beteekenis (als bij Gezelle), de bijzonderste
noodwendigheden zijn, dat we dichterlijk-genieten zouden; waar, anderzijds, ook
de plastiek van 't vertoonde beeld, of de muziekale waarde van het vers die
ongewone verrukking kunnen geven, (buiten de innere beteekenis van het gedicht,
dus van geringere, wen uitsluitend-
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formeele, gehalte) die de verrukking is der poëzie: hoe komt het dat een bundel
verzen, waar deze hoedanigheden niet grootsch-sprekend en weinig-duidelijk zijn,
waar ik niet onwillekeurig meê-voel of meê-zie, waar ik plastisch- noch
drastisch-intens genoegen aan heb, - hoe komt het dat zoo'n boek me wel, als van
een echt dichter vóor-komende, kan bezig houden, en dat dergelijk boek: De Stilte,
door J.H. de Veer (d'Wilde Horzel, Beek bij Nijmegen, 1905), me heeft kunnen
boeien?
Is het omdat ik gewaar-word dat het sterk ineen-zit; dat het met smaak is
samen-gesteld; dat het, in zijne verscheidenheid, éen is van toon en karakter; dat
het, in éen woord, hoe geleed het weze, mag heeten, zooals de schrijver het noemt:
een Gedicht? Zeker, ik schat het zéer hoog dat een dichter, mensch-van-fantazie
meer dan van-constructie, toezicht weet te houden over zijn werk, zooniet over zijn
gevoelen; want geen perelaar (het is heden een schoone lente-dag) zal vruchten
dragen, wordt hij van zijn water-loten niet besnoeid; en ‘het schoone is de glans van
de orde,’ zegt Platoon. - Maar dáar ligt, meen ik, de uitlegging niet van 't feit, dat ik
eenige dezer verzen genoten heb; veel meer, is mijn gelooven, om de transpositie
van stemming tot entiteit, van voorbij-gaand gevoel tot algemeene wet, die den
bundel beheerscht en die ons de Stilte, afgetrokken begrip geworden, en
symbolistische personifiëering, toont in een aantal schakeeringen: intellectualisatie
dus van een gevoel, gesteld als grond-thema en bedoeling voor eene reeks van de
meest-verscheiden gedichten.
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‘De Stilte en ik op witte schimmels rijden
Den weg terug van Tijd en Eeuwigheid...’

- Stout spel, in-der-daad! en dat gemakkelijk tot dichterlijke buiten-sporigheden niet
alleen, maar zelfs tot valsche dichterlijkheid moet leiden. Want, waar wij stemming
begrijpen als resultante van voorop-níet- gekende bestand-deelen, als onverlangd
gevolg van óngezochte omstandigheden: zien we deze dichter niet, met zijn
Stilte-programma, zijne gewaar-wordingen onderwerpen aan den toets-steen van
zijn Stilte-begrip, en aldus, dichterlijk, verkeerde-wereld spelen?
Dit is dan ook de hoofd-fout van dit Gedicht, en iedermaal dat de auteur tot zulken
dwang meent toevlucht te mogen nemen bekomt hij een uitslag in tegen-stelling
met zijn inzicht. - De goed-gunstigste lezer, echter, laat zich gemakkelijk verschalken:
zoo het Beeld oproeper is van het Woord, hoe dikwijls verleidt de gewoonte ons
niet, dat het Woord het Beeld gaat bezweren? En is het weêr dergelijke
wissel-werking, die ons voor echt gevoel doet nemen wat bij den dichter vermoedelijk
spel van fantazie en knapheid was: zoo is het dat het afgetrokkene De Stilte, in ons
het geheugen wekt aan vroeger stilte-ondervinden dat ons inneemt voor
gedachte-werk als of het ware, in werkelijkheid, Poëzie. En aldus wordt dit boek,
boven eenige vreemdheid en 't gewekte wantrouwen, gemakkelijk in-nemend, en
weet het te boeien.
Want waarlijk: ook waar het accent, de zegging, de ingetoomde verwoording meer
echtheid en minder gegoochel verraden, daar mist het vers in hooge mate wat we
hierboven als hoofd-hoedanigheden van een gedicht
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noemden. Zoodat al onze sympathie voor het boek komt, niet uit het eigenaardige
wezen van het boek-zelf, maar zeker in eerste plaats uit wat wij er bij hervoelen en
herdichten; en getuigt dít alleen reeds van veel kennis des lezers niet, dat de schrijver
zulken suggereerenden titel: De Stilte, te kiezen wist?
Is het waar - hetgeen ze gemakkelijk zelf gelooven - dat de dichters hoofd-zakelijk
geboren worden om te eere en de eer der streek te zijn waar ze zagen 't eerste
levenslicht, dan vrees ik wel dat Huibrecht Haenen, schrijver (na ‘'t Vaandel met het
roode Kruis’ en ‘Door het Leven’) van Avondschemering (Hasselt, St.
Quintinus-drukkerij, 1906) onvolledig zijn plicht zal hebben vervuld tegen-over de
streke Limburg, die, naar het schijnt, hem 't wezen schonk.
En ik die, naïef zooals ik wel méer ben, dacht dat Guido Gezelle bijna
even-levenswekkend, even-bevruchtend en -koesterend en -telend zijne bezieling
over Limburg als over West-Vlaanderen had varen laten; ik die wist dat zelfs vóor
de algemeene Gezelle-bewondering daar eene uit-nemende, zeer-eigene poëzie
aan 't keesten was waar de hoofd-eigenschap van heeten mocht wat de Meester
als 't hoogste zou huldigen: oprechtheid, uitzeggen van eigen wezen, verwerpen
van alle rhetoriek, al was het voor een platte, maar niet leugen-achtige waarheid,
opstellen van eene dicht-kunst die alleen van haar eigen zijn zou, en wier hoofd-wit
zou wezen: mensch,
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spreek u-zelf uit, wilt ge algemeen-menschelijk blijken!
Huibrecht Haenen nu is de meneer die rijmelt over gemeen-plaatsen. - Ik weet
het: er is geen lyrische poëzie, of zij is de verkleeding van een ‘lieu commun’,
eenvoudig omdat door de eeuwen het gevoel zich niet bewegen kan, en niet zal
wielen, dan om de as van de oer-oude dierlijkheid, gebracht tot haren menschelijken,
geestelijken vorm. - Maar... Huibrecht Haenen schijnt niet te weten dat ieder dichter
een zeer bijzondere spiegel van zulke oneindelijkheid is; en hij kijkt liever in andere,
de meest-secure, de meest-bekekene spiegels van het dichterschap. Ik wil zeggen
dat hij, eenvoudig, ‘dichterlijk’ is naar de midden-evenredigheid der vorige vlaamsche
poëten, en dat hij koelkens te dichten wenscht over sterren, beekjes, heide en zee,
zooals het, accuraat en met goed gevolg, zorg-vuldige leer-meesters hebben
gepleegd.
En deze Haenen heeft, als vers-maker, wel degelijk talent in zijne dicht-bezigheid.
Maar 't ongeluk wil, dat hij geen dichter is.
(1)

Het hoofd-kenmerk van Lambrecht Lambrecht's poëzie zal wel wezen:
mannelijkheid. Wat ik in Rond het klavier - waar de dichter bedoelde deze of gene
muziek-uiting in woorden en plastische beelden te omschrijven - aan-

(1)

De Vroolijke Limburger door L. Lambrechts. Lier, Taymans, z.d.
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zag voor gebrek aan rijpheid, voor mangel aan meesterschap over zegging en
harmonie: eene dorheid nl., eene onwillige lenigheid, en vaak zelfs eene al te zeer
ingehouden emotie, eene al te weigere overgave, blijkt in Den Vroolijken Limburger,
nu 's dichters talent tot voller kunnen gekomen is, eene persoonlijke eigenschap,
en - ik zal het maar zeggen - in vele deelen van zijn werk eene edele deugd.
Wars van gemakkelijke gevoeligheid, bang voor sentimentaliteit, ruw voor eigen
gewaar-wording in zóoverre, dat hij ze niet uitspreekt dan ná ze gedegen is tot
gedachte en er vaak veel van hare frischheid, alle onmiddellijkheid, meest dichterlijke
mede-deelzaamheid bij inschiet, en alle atmospheer; vijand van het vage, het ‘etwas
Unerklärtes, Unerklärbares’ van Goethe, dat nochtans beter dan al te groote stiptheid
het juiste vlak, de juiste verhouding van beeld tot beeld bepalen kan en geen hinder
is voor klassieke zegging; man van construëerenden wil méer dan van gewillige
overgave; sceptisch denker en schifter zelfs in zijn hoogst-stijgend lyrisme: ziedaar
de dichter die vooralsnog zijn volste maat gaf in de stoere, vers-sterke, werkelijk-rijpe
verhalen die als mijl-palen staan in zijn laatste bundeltje, en die eerbied afdwingen,
niet om het meê-gevoel, niet om de gewekte emotie (want die eerbied wordt nooit
liefde), maar om den wikkenden ernst, de mannelijke - ik herhaal het woord menschelijkheid van wie ze zoo vast te schrijven wist.
En 'tzelfde zou ik ook zeggen van de sonnetten uit het laatste boekje, - was nu
juist niet die gewilde gedrongenheid, dat haast-impassibele geen hinder-tot-
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genieten bij een vorm, die bij uitstek lyrisch is. Ja, was het me moeilijk reeds eenige
der rijmlooze verhalen te bewonderen om al te groot gebrek aan meêgedeelde
ontroering: bij die sonnetten (de Hengst, b.v.) zie ik wel 't lyrisch- of
dramatisch-bedoelde, maar de vaardige en knappe woord-kunstenaar liet me veel
te weinig over, ik wil zeggen: zijn werk was té compleet, te áf, ja, te koud, dat ik er
nog iets van me-zelf kon bij doen, - wat het me dan lief hadde doen krijgen. Voeg
daarbij, dat die doorwrochtheid, die intellectuëele inmenging meestal de poëtische
waas, de sluier van gevoel, de zindering van lucht en licht vervangen heeft - door
schoonheid, zeker, maar door koele en onbewegende schoonheid; door
parnassiaansche helderheid, já, maar door de helderheid van een ijs-klomp... al is
die ijs-klomp een prisma.
- Wat dus aan Lambrechts-lyricus (voor den epicus zei ik mijn oprechte
genegenheid) ontbreekt, is: meerspontane ontboezeming. 't Ongeluk wil echter, dat
waar hij er toe over-gaat - in de kleinere liederen - het dan al te gewoonlijk slordigheid
en guurheid wordt... Zeker kan ik best begrijpen dat liederen, als dusdanig bedoeld,
bedoeld met de bijgaande muziek dus, kwalijk beoordeeld worden, komen ze
alleen-in-'t-woord voor ons te staan. Maar ik heb nu geen ander criterium; en... neen,
die liedjes vind ik nu 't allerschoonste van Lambrecht Lambrechts niet.
- In medio virtus: die virtus, die deugd-der-mannelijkheid, die sterke schoonheid,
ik heb ze gevonden in een gedicht waar Schrijver zijne lyrische gave aan zijne
oproepend-epische heeft weten te binden tot volmaakte eenheid: in Terugkeer naar
de Kemen. Gevoel en door-
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dachtheid, herinnering en direkte emotie, fiere ingetogenheid maar geen verzwegen
geluk toch: wij gingen denken haast, als we enkele strophen lieten weg-vallen, - al
is de afstand groot nog - aan Prosper van Langendonck. Kunnen wij schooneren
lof spreken?
Laat Lambrechts zijne stoere mannelijkheid door rechtstreeksch gevoel vermilden,
- zonder dat ze echter worde uitgelatenheid: en ik weet wel dat we nog veel van
hem te genieten krijgen.
Er is onmiskenbaar in de Hollandsche poëzie een zucht, - en het wordt eene
goed-gedragen mode, - naar 't objectieve, naturistische, ‘landschappelijke’. Invloed
van Gezelle? Want menig jong dichter, die het, vóor enkele jaren, hoofdzakelijk met
zijn ‘ziel’ hadde gehouden, en met zijn ‘smart’, heeft het thans vooral over de wolken,
de zee, de landouwen van zijn vaderland.
Niet dat we 't haar-klieven, 't uitwringen-van-eendroge-spons der zelf-analyse, 't
pijnlijke der hyperaesthesis, 't brallen en smalen van wan- en waan-gevoel, boven
't zoet neuren van een landelijk lied, 't breede zeggen van een zonne-tafereel, of 't
zékere, rythmen-rijke vertoon van natuur- of mensch-bewegen stellen zouden! Dat
hetgeen men ‘dichterlijke stof’ noemt, evenzeer buiten dan binnen ons ligt; dat de
schoonheid van het wekkende moment, van de aanleidende, aanvurende,
oorzakelijke omstandigheid, die, buiten eigen wil en wezen, opeens 't gereede
gemoed tot spreken noopt en
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dwingt, - dat zulke schoonheid bij 't dichten evenwaardig zijn kan aan het gereede
gemoed-zelf, aan het wachtende meer van gevoel aan vreugde of leed, dat op
eersten zon- of mane-straal wacht om te schetteren of te schemerschijnen; dat zelfs
het dicht-motief, de behoorlijke omschrijving ervan, zonder aangave van 't
bij-bedoelde, buiten intentioneel détail-aandikken, vol-staan kan om een verzwegen
grond-van-stemming, om de ontroering van den ontvangenden dichter op den lezer
te doen over-gaan; dat, in éen woord, de loutere beschrijving van landschap of
binnenhuis, zelfs zonder uitgesproken bij-gevoel of bij-gewaarwording, zuivere kunst
kan wezen: wie zou het loochenen?
- Mits, natuurlijk, het ik-en-weet-niet-wat, het aandacht-wekkende en bevredigende,
het tot-luisteren-dwingende en verblijdende, het angstigende en bekorende dat u
vervult van smartelijke vreugde of geliefde leed; mits die ineens-ontstane
schoonheids-huivering u toone, gesluierd wel en in vervaagde verte, maar de oogen
in uw oogen toch, dat onafwendbaar gelaat; mits ze brenge in uw verlangen den
weêr-wellenden zoen naar héuren zoen; mits ze, in traag wenden en keeren, u wijze
de zuivere gestalte, die is deze der Poëzie.
Neen, niet het ‘onderwerp’ bepaalt de poëtische waarde, van een gedicht. En
geenszins zou ik mij om het tegenwoordig streven der jongste Hollandsche poëten
verontrusten, die het louter-plastische, liefst-landschappelijke, hoofdzakelijk-nationale
in hunne kunst huldigen: ware 't nu juist niet dat het bij-komende, welk eigenlijk
hoofd-zaak is, bij hun schilders-zucht wel-eens te kort schiet; dat wat aan poëtische
gehalte en zwaarte
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hun werk echt moet maken, zoo-niet geheel ontbreekt, er dan toch wel eens heel
dunnetjes, en méer nog: alleen bij conventie op ligt.
Wat in eersten aanleg het wezenlijke-als-poëzie van zulk dicht-werk uit moest
maken, is: de diepte der ondergane en der meêgedeelde stemming. - Ik herhaal: ik
verlang geenszins dat men mij uitdrukkelijk vertellen kome: ‘ik zie booten en ik ben
droef’, of ‘ik ben heel blij om die zilveren wolkjes daar’; maar dat me uw vers zulke
droefheid en zulke vreugd suggereeren zal, op poene van poëtische niets-waarde:
dát is hoofd-vereischte; en krijg ik slechts een glad schilderijtje met, fijn geborsteld
en zeer accuraat, die booten en die wolkjes, dan vind ik u een knap verslag-gever
of een aardig conterfeiter, maar geen dichter, hoe stevig uw vers en hoe rijk uw rijm
mogen wezen.
Het komt dus voor den dichter-van-louter-landschappen, uitgedrukt of onuitgedrukt,
op stemming aan.
Helaas, zoek deze vooral bij den heer Evert Temme (Verzen; noch uitgever, noch
datum) niet. In de veertig bladzijden, meest sonnetten die gezamenlijk weêr ‘Holland’
heeten, heb ik geen enkel maal de minste ontroering, de tonus van een gevoel
ontdekt. Hij moge een debutant wezen: waar deze debutant waarlijk een dichter is,
zal een geoefend oor aldra poëzie smaken, ook onder 't onbeholpen van den vorm.
Maar hier? Zelfs de zucht naar vers-volmaaktheid, 't streven naar kernige zegging,
die voor ernstige dichtoefeningen, buiten poëzie om, nog eenigen eerbied zouden
wekken, ontbreken hier geheel.
Zoodat de heer Temme, wil hij absoluut zijn dicht-
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bezigheid doordrijven, wel verder zijn hondje, zooals hij 't hier doet, en andere
huis-genooten bezingen kan tot vermaak van gezellige onder-onsjes, maar dan toch
maar liefst zulke ontboezemingen voor zich moest houden, daar niemand toch genot
heeft van het geld, vergooid aan 't drukken van zulke literatuur.
Ik heb in de laatste maanden geen bundel verzen gelezen, die mij - smaker als ik
ben, even-zeer van de vormbestanddeelen, van de uitdrukkings-macht, van de
echte, ziels-grondelijke dicht-vaardigheid, als van ingevend gevoel en rechtstreeksche
inspiratie, - die me langer en beter hebbe bezig gehouden, dan het Klein Heldendicht
dat Herman Gorter te Amsterdam bij W. Versluijs (1906) heeft uitgegeven.
Het heeft me bezig gehouden, en aangenaam, niet om het verhalend gegeven,
om het dicht-onderwerp (dat in den grond lyrisch, níet episch is: symbolistische
verbeelding, bij de handelende personen, van 's dichters eigen voelen en denken
in zijn ontwikkelings-gang als sociaal-demokraat): ik zei vroeger reeds, en
uitdrukkelijk, in dit-zelfde tijdschrift - Juli 1904 - onder titel Gevoel en Begrip, wat ik
denk over dogmatisch socialisme als bron van poëzie. En, al verhaast ik mij te
erkennen, dat bij meesten deele dit Heldendicht minder in abstractie verdwaalt dan
de toen-besproken Verzen deden; al erken ik, anderzijds, dat socialisme-als-affect
- medelijden en menschen-liefde, die tot een complex van gevoelens leiden,
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welke oorsprong van socialisme zijn - even-goed als extatische mystiek - die van
de systematische afwijkt als gevoel het van mathesis doet - tot poëtische uiting
kunnen groeien en gedijen: waar ik oreeren hoor over Marxistische theorie of over
partij-organisatie, dan word ik niet meer poëzie gewaar, dan ik die gewaar zou
worden in een policie-reglement tegen werk-staking, of eene wiskundig-stipte
verdediging van het manchesterianisme. En dat Gorter hardnekkig voortgaat, bij
wijle, op verslengte te snijden dit of geen koel-redeneerend sociaal tractaatje, dat
ik beter in proza begrijp, het is de schuld dat ik den grond van zijn Heldendicht, als
slecht en ondichterlijk, verwerpen moet. Want het Socialisme is dichterlijk alleen in
zooverre, dat het is van menschelijk gevoelsleven; het wordt dicht-stof dàn alleen,
als de gedachte die het leidt in volksgevoel is verkeerd, tot een levende,
onomstootelijke, tastbare, algemeene wijsheid, eene wijsheid waaraan niemand
twijfelt, waarbij niemand er aan denkt te twijfelen, is gegroeid, gelijk het
algemeen-Europeaansch Christendom tot affect-voor-ieder is gegroeid uit de
revolutionaire gedachte van enkelen, die ze hadden van den Eènen Meester. Maar
het Socialisme is niet zooverre nog, en daarom is vooralsnog Herman Gorter eerder
Organisator dan Dichter, die zijn partij drilt op versenmaat.
Niet om den grond dus heeft me het Klein Heldendicht poëtisch geschokt, maar
om de organische, dynamische waarde van de taal waarin het geschreven is, om
zijne zeer bijzondere beteekenis aan Woord en Beeld, en om de onderlinge
verhouding ervan.
Het Beeld: het is het vroegere beeld van Gorter, aan
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oorsprong en gehalte onveranderd. Gorter, impressionist in hoofd-zaak, blijft ons
bieden, zonder aangave van verband, de twee factors van zijn beeld-propositie,
eenerzijds de gevoels-drager, andererzijds de gelijkenis-drager, maar de
samen-hang, zelfs het gelijkenis-punt meestal verzwegen. Zoo was hij in Mei reeds;
zoo was hij, uitdrukkelijker nog, in den eersten bundel Verzen, waar vaak zelfs alleen
de gelijkenis-drager - landschap of binnen-huis - aanwezig, de
dichter-als-gewaarwording-drager afwezig waren, en de indruk alleen nog uit het
getoonde zicht-gevoel moest wekken, even-als een schilder, door het scherpst- en
felst mogelijk natuur-conterfeitsel, eigen gevoel zorgvuldig erbuiten gehouden, door
zijne door-gedreven weêrgave, dit-zelfde gevoel nochtans suggereeren zal. En weêr
nu wordt aan 't gelijkenisdragende van de beeld-propositie het meeste belang
gehecht. Gorter zegt niet: ‘Mijn held was aarzelend, hij wist niet wat te doen, hij
wankelde in zijn gemoed gelijk een schip ter zee.’ Maar hij zal zeer in 't breede
schilderen, met zeer speciaal-scheepsche bijzonderheden die zonder verband tot
het te geven gevoel zijn, eene onstuimige zee en het dobberend schip erop, en
noodseinen zullen vliegen door de lucht, en scheppen zal het schip water al beide
zijden; waarna het, in twee woorden, heeten zal: ‘Zóo was mijn held.’
Deze voorstellings-wijze, levend en machtig, is de kracht van Gorter, dichter. Hij
toovert gestalten en gezichten; licht, kleur en leven. Zijn beeld, gedragen op
emotioneele logika, niet op de rationeele, maakt, dat hij onze rijkste dichter is. En
hij is het, als ieder die echte macht bezit, in den grootsten eenvoud.
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Die eenvoud berust vooral in het Woord. Deze dichter heeft verkregen de
woord-eenvoud van Vondel. Hij plaatst het woord zóo, dat het, in wezen slecht, niet
te min nobel aan 't glanzen gaat. Het kent geen laagheid bij hem, noch heeft mindere
beteekenis.
- Hoor maar:
O hoe heerlijk als de vrouw met den man
éen is, en 't allergrootste beide voelen.

Dat zijn eerder-slechte, hinkende verzen. Er is geen beeld in, die ze blinken doet.
De woorden zijn alledaags, en de gedachte. Maar waarom schijnen zij mij schoon,
die woorden? Omdat er iets achter brandt, dat den adem van den sprekenden dichter
is.
Want alle woord heeft eene dubbele waarde: die voor het dagelijksch gebruik, en
eene andere, de essentiëele, die 't gevoel er aan geeft. ‘Un désir indéniable à ce
temps’ zegt Mallarmé zeer juist, in zijne Divagation première relativement au vers,
‘et de séparer comme en vue d'attributions différentes le double état de la parole,
brut ou immédiat ici, là essentiel.’ Niet alleen heeft het woord ‘goed’, bijvoorbeeld,
eene andere waarde in: ‘die kaas is goed’ dan in ‘die vrouw is goed’ - waarde die
door 't genietend zintuig of gevoels-vlak wordt bepaald -, maar zelfs in dien enkelen
zin: ‘die vrouw is goed’, krijgt het, naar fijner is aangelegd de hoorder en begrijper,
eene fijnere of grovere beteekenis. En meer: naar de gemoeds-gesteltenis waarin
ik verkeer of de omstandigheid waarbij ik het uitspreek, wint het, of verliest het aan
gehalte; en het luidt in me-zelf milder
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of doffer, naar ik het toepas op mijn waschvrouw of op mijn geliefde.
Nu is het van den dichter, dat hij de woorden zoó weet te gebruiken, ze - door
welk geheim? - zóo weet te plaatsen, dat de lezer onmiddellijk ze in hun pathetische
waarde ziet; hun innigen, roerenden staat vat; hun teederen of stoeren, glanzigen
of donkeren aard doorgrondt. Uit het verstandelijk begrip getreden, dat ze
vertegenwoordigen, vormen zij onderling eene nieuwe, emotioneele, keten, die ze
verlevendigt, éen voor éen met eigen adem, met eigen dieperen geest. Er komt een
nieuwen gloed ze doorwazemen, daar 't verstand ze koel liet. Beslist uitgesproken
bij dezen redelijken, zinderen en aarzelen ze op de lippen van dezen gevoelige. Zij
hebben verkregen hun geldelijk allooi, dat het allooi is der poëzie. En vind ik schoon:
O hoe heerlijk als de vrouw met den man
éen is, en 't allergrootste beide voelen,

dan is het, ik herhaal het, niet om de brave moraliteit die een dominee zou verrukken,
of omdat de verzen meer of minder passen op den meetstok van dezen grammaticus,
of omdat het zoo mooi klinkt: het is omdat de woorden, buiten en boven de
beteekenis van het alledaagsch gebruik, ineens me zijn gaan luiden in anderen, in
anders-roerenden toon dan gewoonlijk; ‘heerlijk’ is me intiem-gouden geworden,
‘man’ en ‘vrouw’ zijn me gegroeid in boven-aardsche licht en luwte, waar ze ‘voelen’
- begrijpt ge mij? - het ‘allergrootste’... Welke ‘allergrootste’?... Maar wat gaat het
aan! Ik
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gevoel heel goed dat het 't zalig ‘állergrootste’ is...
Grooter nu is de man, die zulke woord-alchemie paart aan de felle gave van het
beeld. Om 't beeld heel duidelijk te maken, geen zoeken van noode naar vocabelen
zeldzaam en fonkelend als eêl-gesteent. Maar 't beeld zwellend als een zeil, van
eenvoudigen wind, blinkend van eenvoudige zon. Ja, er is iets in Gorter, dat hem
recht geeft zich een Helden-dichter te achten: het is, alle verhouding behouden,
zijne klassieke uitdrukkingshouding, zijn Homerísche woord- en beeldkracht. Ik zeg
niet: Gorter is onze Homeros; maar dat hij in de voordracht van zijn gevoel iets
Homerisch heeft, wie kan het op grond van bewijzen tegen-spreken?
Jammer wel, dat men met collectivisme geen Ilias maakt, waar de socialistische
werkelijkheid nog geen legende is geworden!
Het boekje Naar het Leven van Maurits Uyldert (W. Versluijs - 1906 - Amsterdam)
verdient, dat het belangstelling wekke. Het is een werk, zooniet van volslagen kunst,
toch van echt gevoel en ernstigen wil; - van wil vooral, helaas, die, elders prijsbaar,
hier te betreuren is, soms.
Want in poëzie heeft wil onder zich twee bezigheden: het construëeren van het
gedicht-zelf; 't bepalen en beperken der onderlinge deelen ervan; 't herleiden der
beelden van emotioneele tot rationeele logica, die ze - meer of minder te wenschen
- ‘begrijpelijk’ zal
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maken: dat intellectuëele van het dicht-werk dus, dat er het vorm-voleindigen van
is; en, náast dat construëeren van het gedicht-zelf, 't verhouding-zoeken en
-bestendigen van het gedicht in de rij der andere gedichten van een boek; de
betrekking bevestigen dat het tot die rij bezit; de gevoels-waarde, de eigene
gevoels-beteekenis regelen dat het te beteekenen heeft: de plaats aangeven dus
dat het naar gevoel en rede in den bundel te bekleeden heeft, wil het verschijnen
in volle gemoeds-gehalte en juiste bedoeling.
Nu komt het me voor dat Maurits Uyldert, in 't samenstellen, zoo van elk gedicht
als van zijn geheelen bundel - als éen poëma bedoeld -, zijn construëerenden wil
(waarbij hoort, de lezer heeft het wel begrepen, die smaak die des dichters is) vooral
op zijn tweede bezigheid, op 't componeeren van heel het boek, tot schade van
ieder vers afzonderlijk, heeft gericht, en aldus is gevallen in zwakheden, die ik hier
aanduiden wilde.
Ik heb voor mij een gedichten-complex, waarvan de schrijver, bij 't scheppen der
onderdeelen, bewust of onbewust, de eenheid voor oogen heeft gehad. Wetens of
niet, heeft hij, toen hij elk vers-op-zich-zelf schreef, gevoeld of gedacht dat het
hoorde op deze of gene plaats van het geheele. Hij is, hoe vol ook aan
dichten-dwingenden weemoed of vreugde, nooit geweest zonder het geweten in
hem van wat ik zijn grond-plan noem, grond-plan, ik herhaal het, dat ik geens-zins
met voorbedachten rade samen-gesteld beschuldig te zijn: want dan leidde het niet
dan tot knappe schijn-poëzie; maar die de eigenlijke hoofd-hoedanigheid is van een
leven, dat is een dichters-leven.
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Nu is, men beseft het, voor zulk een dichter het eerste gevaar, dat zijn angst voor
aanpassing in den opbouw, zijn zorg voor verhouding, maat, en volledigheid, hem
leide naar het onmiddellijk intellectualiseeren van elk gevoel, het zoeken hoe elke
dichterlijke gewaar-wording kon passen in de algemeene lijst, het opletten dat elke
bijzonderheid juiste en stipte waarde behoude: een architectonische opvatting aldra,
zou ik zeggen, van het gemoeds-landschap, die, naar 't schijnt te hooren, hakt waar
het hout te dik, bijvoegt waar het te mager staat, lommer-huisjes bouwt in vlakten
die desolaat mochten voorkomen, en met cement de vijvertjes bestendigt waar,
naar gemeene meening, het goed staat te wijlen en te rêvasseeren... De gevolgen,
gij vat ze: vrees voor te groote over-gave; dood van alle spontaneïteit; bij-dichten,
waar inspiratie te kort schiet, van stop-verzen om der wille van volledigheid en
begrijpelijkheid; en 't laatste maar ergste: eene geestelijke controol, een over-denken
van het gevoelde, een bephilosopheeren van de gewaar-wording die aan het lyrisme
alle oprechtheid ontneemt; averechtsche werking, inderdaad, van zoo het hoorde:
níet, gevoel gedrongen en gekneld in dat Bed van den Polupemoon, dien men
Procrustes noemde, en dat de voorop-gestelde gedachte is, maar de eenheid der
samenwerkende gevoels-schakeeringen en -zijden, open-gebloeid tot levens-kennis,
tot levens-gedachte.
Nu vermoed ik dat in het werk des heeren Uyldert wel meer gedichten voorkomen,
die er ‘pour les besoins de la cause’ zijn bijgeschreven, zonder inspanning allicht,
door iemand voor wien rijmen goedkoop en vormen niet zoo kostbaar zijn, - te
goeder trouw,
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overigens, ik wil het gaarne gelooven; alleen gediend door veel gemak en veel eigen
toegeven.
Want - hier wil ik nog den heer Uyldert voor vrijwaren -, is hij in 't samen-stellen
van zijn bundel-in-'t-geheel angstvallig-accuraat geweest: elk gedicht-op-zich-zelf
is niet steeds een meester-stuk van smaak in de constructie. Van slordigheid spreek
ik niet: het woord ware grof. Maar is het niet jammer dat ik, zelfs in de beste
gedichten, een zeer fijn en zeer oorspronkelijk gevoel zelf voor meer dan de helft
op te diepen heb uit het gehink der rythmen en 't koele, klanklooze der woorden?
Want het gevoel is er; de dichter is er, ongetwijfeld en onbetwijfeld. Hij heeft, in
zijn poëma Naar het Leven, zich alleen te strak gehouden tegenover eigen schepping.
Dat hij zich gaan late, en eerder eigen gemoed dan eigen verstand getrouwheid
leene. En ik geloof wel dat we aldus van hem gedichten lezen, die de blozende en
teêre perzik worden van wat hier is, al te vaak, een harde pit.
Ik stel me C.S. Adama van Scheltema voor - zonder te durven zeggen: hij ís het,
want zijn werk, uitgebreid als het is, ken ik slechts bij deele - als een zeer gevoelig
maar zeer ongelijk dichter. De drie of vier bundels verzen die ik gelezen heb, en die
van hem waren gedicht, gaven mij dien indruk; en - hoop ik ook dat meer
gedragenheid, meer rijpheid, meer zuiverheid heerschen in de overige boeken van
zijne hand, die me niet bereikten, -
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in de enkele gedichtjes die hij, onder titel van Eenzame Liedjes bij W.L. en J. Brusse
te Rotterdam dit jaar heeft uitgegeven, vind ik die eigenschappen terug, van hoogen
ernst en van slordigheid, van nobele poëtische vatbaarheid en zorgelooze uitflapperij,
soms in 'tzelfde gedicht vereenigd, een ander maal gescheiden in werk dat óf geheel
schoon, óf absoluut ongenietbaar is.
Een gevoelig dichter: zeker, hij weet het te zijn. En ik denk met dankbaarheid aan
eenige bladzijden uit dit jongste boekje, waarvan de rechtstreeksch-zinnelijke of
hooger-intellectueele, emotie me bijblijven, en, ik weet het, me niet meer zal verlaten:
aan het pijnlijk-menschelijke Ach waar ik ga, bij-voorbeeld, of aan die edele
Schoonheid dat me in voordracht en gebaar waarlijk heeft aangedaan. En ik haal
nu geheel buiten keuze aan (want deze twee gedichten zijn niet los van ál te
gewilden, te onorganisch gegroeiden vorm), en lang niet moeilijk ware 't mij hier
nog zeer fijne, soms Heiniaansch-aandoende, soms volksch-eenvoudige, onder
deze liederen te noemen, die ik oordeel van een lang niet alledaagsch dichter, lang
niet alledaagsch mensch te zijn, en waarvan de rijkdom aan beelden, de schoonheid
van vaste zegging treffen, nazingen en -bewegen, bijblijven voor de uren van eigen
innig leven.
Maar wat vind ik me daarentegen een hoeveelheid van mindere arbeid, - hier met
opzet ‘arbeid’ genoemd; want mij wil het niet in het hoofd, dat dit spontaan- of
onbewust-gegroeide poëzie zou zijn, van eigensten aard en wezen als 't
boven-aangehaalde, en die den dichter zou zijn gegroeid als een verrast-ontdekte
koren-bloem in de zee der aren, of als de trage heerlijke roos, langzaam
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van uw zorg gekweekt uit een doornigen stengel. Ik kan me niet denken dat den
dichter even natuurlijk zullen zijn ontsproten, als een plotselinge bron, of uit geheime
diepten ontgonnen als den in-duisternis-geworden diamant, verzen als de Dijk, of
als Holland, die zoo leelijk, zoo onwaar, zoo gemaakt, - al zijn ze nu ook ‘wel aardig’,
en zeer geschikt voor een publiek dat aan een vers ‘wat hebben wil’ - zoo ónpoëtisch
wen óndoorvoeld, zoo ijl, niettegenstaande hun plastische waarde, wen zoo
óngedragen zijn, vergelijkt men ze vooral bij den, als vorm veel-mindere, maar
ernstig-makenden Tak, of bij die schoone Populieren, ook nochtans natuur-poëzie,
deze, maar na bezonken gevoelen...
Dat dubbele in dit bundeltje - en in de vroeger-gelezen bundelen van Adama van
Scheltema, - dat ik misschien al te boud aan slordigheid toeschreef, en dat nochtans,
het is mijne overtuiging, door den dichter bij meer zelf-beschaving kon worden
overwonnen, het ligt, stel ik mij voor, eerst, natuurlijk, aan gemak en aan
tucht-gebrek, maar hoofdzakelijk toch aan eene eigenschap van dezen dichter, waar
ik reeds voor een paar jaren in ditzelfde tijdschrift op wijzen mocht, toen ik schreef
over zijn groot gedicht Londen, en die van hem kon maken, ik blijf er van overtuigd,
een uitmuntend dramatisch dichter; namelijk deze, die ik geen vermogen zal noemen,
maar de onbewuste drang van intellectualiseeren, zelfs hetgene dat intiemst gevoel
en gemoedsberoering was. Een beeld schampt op zijn gevoels-vlak af: hij is niet,
als de andere dichters, die het eenvoudig aanteekenen of het rijpen laten tot het
meer complexe van een breed gedicht, of die er, de rythmus gewekt, de
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keten der bij-beelden tot éen geheel uit deinen laten. Maar hij kan het vatten ineens
in het net van zijn verstand; zijne herinnering, 't zij aan analoge gezichten, 't zij aan
evenwaardige vertoonen na lectuur bijgebleven, omwikkelt dat eene beeld in een
net van bespiegeling; zijne hersenen, die geen recht dan een ordenend moesten
hebben, geeft hij een scheppend recht; zijn aanvankelijk gevoel wordt aan zijn koel
en pret-hebbend intellect over-geleverd; het knopje poëzie verdort in den papieren
ruiker die men er om heen heeft gebonden.
Zulke eigenaardigheid, in dramatische poëzie zeer dienstig - want de afstand
tusschen publiek en dichter, grooter dan bij lectuur aan den hoek van den haard,
maakt dat verduidelijken door geestelijk bij-werk het beeld gevoeliger, den zin
begrijpelijker en rijker, evenals bij het tooneel-décor het gevoelige of
intiem-atmospherische van een uitvoerig schilderij zou verloren gaan, waar handige
kunst-grepen en een vervalschte perspectief eene verrassende werkelijkheid
aangeven kunnen, - zulke eigenaardigheid maakt echter lyrische poëzie onzuiver,
gevoelloos, ondichterlijk, en vermag te leiden, helaas, tot verzen als:
Omdat wij God hebben verloren
En nog niet zijne engelen zijn,

een verfoeilijk, antithetisch middeltje dat een heel zuiver gevoel kwam dooden; een
spel van het vernuft dat onsmakelijk komt maken een edele gemoeds-beweging.
Nu weet ik wel dat de, met zulke kwalijke gewoonte behebte, Adama van
Scheltema op beroemde voorbeelden
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kan wijzen, en waar ieder dient eerbied voor te hebben; en dat men hier aan Victor
Hugo denkt, ligt voor de hand. Doch, waar Victor Hugo in 't water springt, is het een
reden dat ik mijn bewondering zóover drijve, me ná hem te verdrinken?...
Het ware te wenschen dat Adama van Scheltema op zich-zelf meer kontrool uit
ging oefenen. Hem is, zoo komt wel voor uit zijn werk, dichten soms te zeer een
luchtige liefhebberij; hij speelt met rijmen en rythmen, ook óngenoopt door innige
eischen; hij wacht de roes niet af om te doen alsof hij dronken was, - want het kan
wel aardig zijn zich anders te toonen dan men is, en het zóo handig te doen dat de
aangapers denken: die voorgespeelde toestand is de echte.
Maar als men een Adama van Scheltema is heeft men geen mom noodig om naar
zich te doen kijken; en in alle Arlekijns-pakje, hoe schitterend ook, en hoe gaarne
men het aantrekt, is er toch steeds iets vernederends. Hij gelieve deze wenken, de
dichter der Eenzame Liedjes, van mij te aanvaarden, als van iemand die te diep
een minnaar is van poëzie, en een vriend van echte dichters, om niet gekwetst te
zijn als hij ziet, dat ze zijn onachtzaam om eigen waardigheid, en om deze van de
godin, die ze heeft verkoren als liefste kinderen.

Vlaanderen, IV, 1906, afdel. ‘De Gedichten’.
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Tooneel
Al meenen wij dat een tooneel-werk, wil het klassiek-algemeen worden, en voor de
eeuwen levens-krachtig - en in onze Nederlandsche letter-kunst zijn we in rechte
gemachtigd, bijna, op klassieke werken te gaan hopen - geen toestanden moet
vertoonen, geen geschiedenissen verwezenlijken, die niet breed-menschelijk genoeg
zullen zijn, om niet méer dan éen tijd-stip te beroeren, niet méer dan éene
gedachten-omschrijving weêr te geven: we zullen niet eischen dat steeds bekende
helden het verhoog met verwachte, steeds stichtelijke, daden zouden vullen. De
tijd, de kunst zijn zóover, dat ook uit modèrne gebeurtenissen, uit het gemeenste
van het dagelijksch gedoe, eene daad óer-eeuwige beteekenis bekomen kan, dat
een rechter van heden me lijke een Ajax, deze geslachte soldaat me weze een
Patroklos, en deze verwaarloosde vrouw eene jammerlijk-beminnende Dejaneira.
Ik ga zooverre zelfs - al is het Nood-lot van een Maeterlinck me soms liever dan de
gedachten-uitstalling van een Ibsen - dat ik eigen-en-persoonlijk-levende menschen
van dézen tijd wel gaarne praten hoor over eene vraag die der éeuwen is, en 't zou
zonder tegenzin zijn dat ik naar-zeer-eigenaard-bewegende poppen zag verbeelden
de Zeven
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Hoofdzonden. En 't is vérder nog dat ik ga: ik meen dat géen eeuwigheid buiten
haar zal werpen een spel dat ten schouwe brenge wat, menschelijk-alledaags en
-alleziels, toch steeds en te allen tijde de geesten en harten zou verontrusten, waar
het, nieuw voor-gesteld, nieuwe einders openen zou.
Maar ik heb, bij deze toegeving, een eisch: dat ik geen gedialogeerd traktaatje,
geene verhandeling over een gegeven onderwerp te hooren krijge, waar enkele
mannen met geschoren kin de onderscheiden volzinnen met tamelijke
onverschilligheid van reciteeren. Ik vraag, zooniet de feitelijkheid van eene
schokkende, algemeen-menschelijke gebeurtenis (hetgeen te licht in melodrama
verloopt), dan toch iets meer dan de wel héel aandoenlijk gehouden, maar ook
bar-belachelijke twee-spraak over, bijvoorbeeld, de oneerbiedige vrijpostigheid der
mest-pacht, of de persoonlijke weldadigheids-aangelegenheden van een rustend
bedelaar.
- Ik lách niet: want wat ik zeg slaat op den eerste (ik herhaal, niet te lachen) der
Hollandsche dramaturgen. Inderdaad, Bloeimaand (Tooneelstudies III, van Dishoeck,
Bussum) is niets meer, naar 's schrijvers, H. Heijermans', bekentenis - in een, toch
niet grootsch, nawoord - dan eene pleidooi voor betere verzorging in de
Amsterdamsche ouwe-menschengestichten (al heeft het vóor-vallende-drama daar
niets, of bitter weinig, meê te maken) en Allerzielen (Tooneelstudies IV, id. id.) is
een gevoelerig, eenvoudig-Sardou-achtig, brutaal-wijsneuzerig gesnap van een
Jood over Katholieke priesters. En geen van beide spelen - ik vergelijk ze bij hunne
voorgangers niet - is... een mogelijk-klassiek stuk.
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En men moet me niet bespottelijk vinden dat ik hier klassieke stukken eisch op onze
tooneel-planken: ik sta tegen-over Heijermans, en heb het recht véel te vragen.
Want handig dat de man is; handig, handig!
Maar toch fanatiek-klein ook, - althans in deze twee drama's, - en de brenger niet
van wat we van hem verwachtten, en dat hij - wij twijfelen, hoe hij zich over-werke,
niet, - toch wel eens, nietwaar, brengen zál.
Wij komen wel wat laat - zoo lang na de analytische, volledige studie van Verwey,
lang na zoo menig waardeerend opstel! -, te laat echter niet, om al onze vreugde
en al onzen eerbied te zeggen voor de zeldzame, ernstige en hooge vertaling die
de heer Boutens van Aischulos' Agamemnoon heeft gemaakt: een werk dat ik,
harte-bons aan harte-bons, heb door-genoten, en dat, van de Helleensche beelden,
leeft in mijn gelukkig oog, van de Nederlandsche woorden, leeft in mijne keel. - Ik
zal, na anderen, geen lof herhalen: de sobere verlangt geen herhaalden roes. En
'k zoude zelfs deze woorden voor mij gehouden hebben, en ware 't dat deze
vertaling-in-verzen in mij weêr hadde opgeroepen de vraag - waar ik niet verder op
in ga heden, en die me tot latere beschouwingen eens aanleiding geeft - of we de
Grieksche dichters, de Grieksche tragici vooral, niet beter in proza vertalen, dan
passen in de gebondenheid van 't vers.
De prosodische beteekenis van 't antieke vers is
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immers eene gansch-andere dan die van 't Nederlandsche. Een Nederlandsche
zes-voetige jambicus, voor-zoover-mogelijk naar Grieksche wijze: d.i. met de
sylbische waarde-veranderingen, saâmgesteld, zou niet altijd jambisch klinken. Dáar dus kan de band niet zijn, die ons 't vertalen-in-verzen zou kunnen opleggen.
Anders-zijds heeft voor ons, - modernen die 't Grieksch-spreken, en zelfs de
normen ervan, zijn ontgroeid en verleerd, - alléen de rythmische gang van den
vol-zin, gedragen op den gevoels-rythmus, de macht nog die ons aan een gedicht,
aan een zang herinnert. Is het nu niet duidelijk dat deze rythmus het zuiverst, het
echtst, in zorgvuldig dichters-proza weêr te geven ware?
Losse vragen, niet eens Boutens, veel meer ons-zelven gesteld; en waar we, bij
geboden gelegenheid, na rijpen, op terug keeren.
- Van Aischulos, van Boutens zelfs, op van Moerkerken dalen, is méer dan dalen:
het is vallen.
Niet dat ik niets voor den P.H. van Moerkerken Jr., die me, in een mooi boekje
van bij S.L. van Looy, te Amsterdam (1905), een Doodendans, aanbiedt, gevoelen
zou: in een woord vooraf heeft hij juiste, zoo-niet splinternieuwe gedachten, en deze
worden gerugsteund door Nietzsche, Goethe, Viollet-le-Duc en Heinr. Alt. - En zijn
drama is, op zich-zelf en naar den grond, méer dan belang-wekkend. Wat echter is
te laken: het gewilde, het dóor-gedreven systeem, het koppige hechten aan eene
scenische formule die - bevalt het moderne tooneel, en terecht, den heer van
Moerkerken niet, - bezwaarlijk het moderne tooneel kan bevallen. Compromis
tusschen Middeleeuwsch kerk-spel en later
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zinne-spel, met daar-tusschen reminiscenties, voor den vorm aan Marlowe, voor
den grond aan Goethe (men denkt aan een Faust waar beiden aan samen hadden
gewerkt), biedt het, aan rudimentaire psychologie en aan would-be naïeveteit zúlke
voorbeelden, dat Lanceloet ende scone Sanderijn er zelf om blozen zouden, - waar
de leidende gedachte toch meer eene philosophische (weêr Goethe) dan eene
illustratieve (weêr Marlowe) blijkt bedoeld te zijn. En aldus krijgen wij Zeventien
Handelingen wel geteld, die al weinig handelen, alleen luttelkens bewegen op 't
gehink van slappe, zelden mooie verzen, en zelfs 't excuus niet hebben van, hier
en daar, een geniale greep, een verwonderend of verbijsterend tooneel. - Want ja,
mij om 't even of ge naar oude scenische indeelingen terug-keert, of uw romantisme
wat verder reikt dan den neus der theater-bestuurders, waar 't u niet te doen is,
gespeeld te worden: maar uw werken wezen dan ten minste toortsen in den nacht
onzer dramatische kunst... Oh! ik dacht, toen ik dien Doodendans las, en weêr met
welken blijden ijver, aan Saint Pol Roux' dolle en grandioze Dame á la Faulx. Maar,
herlees ik dezer dagen La Dame à la Faulx, 't zal met geen ijver zijn, helaas, dat ik
aan van Moerkerken's Doodendans, welk belang de poging wekke, terug zal
denken...
Echte kunst zal nooit zijn dan 't uitstorten van een-te-vol-aan-leven, dan een uiting
- in hoogeren, actieven,
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of lageren, passieven toon - van levens-ijver. De liefde voor 't leven, ik bedoel: het
diepe gevoel ervan, baart zijne uitbeelding; en 't leven in al zijne vertoonen, dat door
zijn wezen zijn levens-wíl bewijst, wordt in het kunst-werk zich-zelf bewúst. Het
kunst-werk is dus niet alleen een blijk, eene getuigenis van leven: het zal des te
volkomener zijn, naar 't leven er zich inniger en breeder, voller en algemeener in
erkent.
Het tooneel-werk nu, wil het hooger kunst-werk heeten, zal dit niet worden door
bloote nabootsing van de werkelijkheid. Want, gelijk een ‘instantané’, dood wen
mechanisch voortgebracht, geen schilderij, levende weêrgave, levende
natuur-omschepping zal worden genoemd, zoo kan phonographisch
napraten-op-de-planken de waarde van een levende kunst-verschijning niet bekomen,
zoolang het vertoonde - zelfs waar de bedoeling eene alleen-dramatische, slechts
het dramatiseeren van 't banaalste feiten-verloop wil zijn - niet aldús gebeurt, dat
het geheele, ook in zijne geringste onder-deelen, in elk gebaar haast, en in elk
woord, de waarde krijgt van een diepere beteekenis, en ja, van een symbool, - ook
waar dit niet wordt verkozen. Want de nauwkeurigste verbeelding van het
allerdaagsche, hoe natuur-getrouw ook, kan geen kunst-werk zijn, waar ze niet
getuigt van de levens-volheid, die de kunstenaar tot werken aanzet, en waar híj die
van zijn werk genieten wil, er het verrassende en toch natuurlijke, het rake en toch
ongezochte, die vrucht zijn van het diepere inzicht en 't schikkende kies-vermogen
van den schepper, niet terug in vindt.
De moeielijkheid echter voor goed dramatisch-literair
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werk is, dat het met geheel ander materiaal dan overig kunst-werk arbeidt. Inderdaad,
elke andere kunst handelt door teekens, door parallele equivalentie. Ik wil zeggen,
dat, b.v. de eigene melancholie, of de somberheid, of het jeugdig uitbloeien, die een
bosch in zijn vaste massa houdt, in kunst geenszins verkregen zouden worden door
't opstellen, op zelfde vlakte, van een aantal juist-gelijke boomen: maar dat de dichter,
buiten alle gewas, (‘sur quoi les pages se refermeraient mal’, zegt Mallarmé) ze
geven zal in woorden en rythmen, de toon-kunstenaar in klanken, en de schilder in
kleur en lijn. Zij hebben in eigen bezit eene algemeen-erkende, algemeen-toegegeven
substancie, die even-waardig, even-beteekenend naast de uit-te-drukken
levens-substancie staat: een zinnelijk gereedschap dat op de ingeving, de ‘inspiratie’
wacht, om te oore en te ooge van ieder, in meer-of-minder-rechtstreeksche navolging,
een levend verschijnsel te openbaren. - Aldus niet, wie op het tooneel het leven
verbeelden wil. Hier geen transpositie meer: het nábeelden, onmiddellijk. Het teeken
dat gebruikt wordt heeft geen eigen vorm: het is, buiten alle mogelijkheid van
verschalken, de immediate nabootsing der werkelijkheid met de eigen factoren der
werkelijkheid.
- Hoe getrouwer afgekeken, hoe meer kans op echtheid, dus?
Neen, toch niet. Want dat getrouw-afkijken is niet voldoende. En hier komen we
bij wat een tooneel-werk, wordt het ook wel eens gering geschat, kan maken tot
een kunstwerk van hoogeren rang: bij de beheerschings-macht en de kies-keurigheid
van den schrijver. Door
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den aard-der-zaak, door den aard-van-zijn-arbeid en 't materiaal waar hij over
beschikt, willens nillens een realist; gedwongen zich te bepalen tot concrete,
onmiddellijke vertoonen, zal de kunst van den tooneel-schrijver stijgen, naarmate
elk deel van zijn werk representatiever wordt van een hooger doel-einde. Het is een
zich-scherpzetten tegenover de middelen die hij te bemeesteren heeft, een
strengheid-eischen van zich-zelf tegenover drift of ideaal. Want hij weet: de
kunst-gehalte van zijn drama zal te grooter zijn, naar de meest-plastische, de laagste
handelingen, vertegenwoordigen de meest-afgetrokkene, de verhevenste
bedoelingen aan gedachte of gevoel: en te schooner is zijn werk, naar onder de
eenvoud van woorden of gebaren, de diepte woelt of rust van liefde, smart of
wroeging.
De beste der tooneel-schrijvers ware dus deze die, voelend in hem een leven
wellen, er geen uiting aan geeft in lyrisch pathos, gezapig verhalen of haar-fijn
vertoonen, maar die, kennend welke middelen hij onder de hand heeft, deze weet
aan te wenden zóo, dat ze, naar uiterlijk niet buiten het zeer natuurlijke gaande,
eene geestelijke beteekenis krijgen, die 't diepste, 't edelste van den scheppenden
schrijver zijn. - En de beste van zulkdanige tooneel-schrijvers zal voorals-nog wel
Ibsen wezen...
- Na hém onmiddellijk de naam van Frans Mijnssen schrijven, is gewaagd.
Nochtans zijn de Dramatische Studies, die hij bij Van Dishoeck in een bundeltje
heeft verzameld (1906), in den zin dien ik hierboven aangeef, verre van gewoon te
heeten. Het zijn ‘studies’, já. Maar met welke beloften voor wat de schrijver-zelf als
‘werk’
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zal erkennen! - Ik las in den Nieuwen Gids 't laatste bedrijf van Uit eigen Wil. Dat
was reeds heel goed, en ver boven 't alledaagsche van Nederlandsche
tooneelliteratuur. Want ik geloof wel, dat de heer Mijnssen het in zich heeft, om over
kort op een eersten rang te staan onder de dramaturgen van onze dramatischlagere
landen: éen onder de weinigen, die ons eene hoogere dramatische kunst weten te
schenken.
Dat hetgene ik hier-boven als voorwaarde van hoogere echtheid stelde, niet alleen
op het meer-realistische, hedendaags-spelende, zoo-genoemd ‘burgerlijk’
tooneelwerk, of op het streng-gedocumenteerde, historische drama betrekking heeft,
maar ook voor het mythische of legendarische, van werkelijkheid vrijere, naar de
bedoeling meer symbolistische spel, eene vereischte blijft, wordt me door lezing
van Alwin, woudspel in 5 bedrijven door J.B. Schepers (Haarlem; Van der Wilk en
Groeneveld; z.d.) op-nieuw ten stelligste bewezen.
Hij spreke me noch van de heksen uit Macbeth (zij dienen vooral om de
schrik-atmosfeer aan te geven), noch de luchtige fantasieën van Tempest of
Midsummer night's dream: spelen van een te-vol-aan-poëtisch-leven; hij houde me
de drama's van Maeterlinck niet vóor, noch de middeleeuwsche mysterie-spelen.
Want is hij onbevooroordeeld, hij zal merken hoe alle deze tooneelwerken, die, wat
zij doen mogen, buiten een hooger-realistisch vertoonen der handeling, buiten een
onmiddellijk-plastische weêr-gave van gevoel en gedachten
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bezwaarlijk kunnen, althans in gebaar en gesprek (het décor blijve buiten spraak:
hoe getrouw het ook de natuur nabootste, het erlangt geen andere waarde dan die
van een aanduidend teeken, en is van ondergeschikt belang), - hij zal bekennen
dat ze in dramatische waarde stijgen, naar-mate de hoogste, de meest-abstrakte
bedoelingen, zooniet in de gewoonste, dan toch in de scherpst-menschelijke, de
meest-rechtstreeksch-reëele en treffende bewoordingen uiting vinden. Hij merke
den fijnen, woordspelenden, paradoxalen geest van Shakespeare; hij leze in
Maeterlinck het, wel niet zoogezegd-natuurlijke, maar zoo diep-ingrijpend, zoo
zonder-middellijkheid-, zonder-omwegen-sprekend dialoog dat, verfijnd-gekozen
maar soms brutaal haast, ons schrik of liefde of mede-lijden in het hart slaat; hij
proeve in den, schijnlijk-naïeven, zeer-aardsche tekst van dit lijdens-vertoon Christi,
den smaak van diepe menschelijkheid, gekeurd uit de woorden van lijdende
menschen. En daarna - kome hij er Alwin bij vergelijken...
o, Ik vit noch op keus van onderwerp, noch op de beteekenis ervan. Ik beken dat,
buiten het leelijke eerste, de stof over de andere bedrijven in goede orde en niet
zonder smaak is verdeeld. Ik heb zelfs geestelijk genoegen, hoe weinig en
onpersoonlijk me deze goden en menschen naar den lichame en de manieren zijn
uitgebeeld, om hunne avonturen en lot-gevallen gesmaakt. En ik zal de allerlaatste
zijn om den heer Schepers 't wijzigen der Edda-fabel kwalijk te nemen.
Maar de rechtstreeksche voorstelling-in-woorden, goede God; de samenspraak;
de raakheid van plastisch, scenisch vertoon!
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Want het is nog geen ‘natuurlijkheid,’ Donar aan zijn dochter Teda te laten vertellen:
‘Ja, Tee, (sic) die morgenwandling doet me goed’;

het is geen dichter-komen bij de noodzakelijke tooneelwerkelijkheid, Alwin zijn
huwelijks-aanvraag te laten uiten in volgende zinrijke woorden:
‘o Liefste, schroom niet langer, toe!
Ik ben m'n eenzaamheid zo moe.’

- Ja, 't hoofdgebrek van dit woud-spel ligt in den mangel aan ingetoomdheid, aan
strakheid, aan kiesch-keurigheid in het dialoog. Het is een uitweiden waar het niet
hoort, een verrassende overtolligheid aan woorden, een wrevelig-makend haperen
van onnoodige vertelsels die de handeling stremmen en onduidelijk maken. En 't is
dan nog slecht bedicht, plat soms, soms kinderachtig, en vaak door-spekt met
uitdrukkingen als: ‘de maan is vol,’ voor: ‘'t is volle maan...’
En dan ga ik maar liever, al heb ik weinig tijd, om dezen ‘Alwin’ te vergeten, Dr
Schepers ‘Bragi’ herlezen.

Vlaanderen, IV, 1906, afdel. ‘Tooneel’.
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Romans
Ik weet niet of het nog eene gangbare meening kan zijn, dat een kunst-werk ook
waarde bezit om de mate van liefde dat het heropwekt voor eene vertrouwde plekke
gronds, een oude verblijf-plaats, het schuil-oord van vroegere droomerij of strijd. Ik
weet alleen dat ik En Ville morte, het lyrisch verhaal van Franz Hellens (Gand, Siffer,
1906), hoofdzakelijk lief heb om de elf schoone teekeningen van Julius de Bruycker
die het versieren, en dat ik die teekeningen vooral bemin omdat ze vier jaar uit mijn
leven oproepen.
Is dit de maat-staf tot een oordeel? Ik herhaal, het niet te weten. Nochtans; wie
zou, die het Gent van onder het Graven-kasteel kent, heel dat torve en stoere
‘Paters-hol’, die geheimzinnige en schuw-weêrbarstige, hardnekkige mieren-stad
van hoorigen en laten die, in den schaduw van 't vervaarlijk slot waar Dirk van
Elzaten voort-leeft, haar vreemde bedrijvigheid van in de Middel-eeuwen
door-wroetelt; wie, die dáar de uren van zijne avonden, toen al de klokken tampten,
in eene oude monnik-cel heeft door-gebracht: wie zou deze grootsche, strenge,
bezwerende teekeningen niet lief hebben?
En ja: ook omdat ze grootsch, streng, bezwerend uiter-
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mate zijn, vind ik ze zeer schoon. De Bruycker, uitgegaan van de lagere, hoewel
tragische karikatuur, is gestegen tot de hoogste karakteriseering, tot eene, háast
rustige kunst, waarin de juiste, de onverbiddelijke lijn zóo sober en zóo zeker is
neêr-geschreven, dat ze, door hare eigen macht - ik verwaarloos met opzet de kleur,
die hier, wen maan- en nachtzichten beteekenend, te duidelijk-sprekend is, hoewel
steeds schoon - door eigen wezen u de visie opdringt, ze u 't diepste beeld in
u-zelven toont, ze u duidelijk maakt wat in u vaag verdroomde. Ja, dit zijn heerlijke
dingen.
En 't verhaal zelf? - De heer Fr. Hellens (weêr, om de verfranschte opleiding,
eene Vlaamsch-verloren kracht) bezit groote hoedanigheden van stijl en poëzie. Al
is zijn boek, in de fabel, jong-naïef en glimlach-wekkenddichterlijk, en laat de
gezochtheid van het beeld en 't gemaakte - het Belgisch-gemaakte - van den stijl
er ónsmakelijkheden als: ‘... la neige ne descendit plus. Elle s'était arrêtée dans le
ciel très haut et brillait en milliers d'étoiles’: ik las er machtig-evocatieve bladzijden,
bladzijden vooral van kúnnende liefde om wat te zeggen was. En zijn boek is lang
niet zonder beteekenis: het werk van een zeer gevoelig dichter.
- Of is dit alles over-schatting? Ik geloof het niet... al weet ik niet veel meer, dan
dat het in mij een oude liefde wekt.
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Nu de wereld langs hoe ouder blijkt en 't nieuwe onder de zon langs hoe zeldzamer;
nu Boileau's ‘le vrai peut quelquefois n'être pas vraisemblable’ vervangen wordt
door: ‘zooniet waarschijnlijk, dan moet de werkelijkheid van ons maar afblijven’; nu
- om het bij 't gemeenplaatselijke van citaat en spreek-woord te houden - het ‘non
nova sed nove’ de kunst regeert, en 't bijzondere van de voorstelling boven het
bijzondere van het geval verkozen wordt: hoe zouden we, dit alles aangenomen,
geen lof hebben voor Frans Hulleman's Stadsmenschen (Amsterdam, Van Holkema
en Warendorf)? - Zeker, het blijkt, bij uitnemende geesten, in 't kiezen en
bewonderen, anders te willen worden; en de zeer groote ingenomenheid met van
Oordt's en van Schendel's boeken (ik spreek niet van Couperus) bewijst wel dat het
huperaesthetische realisme der laatste jaren - hoe hoog een Frans Coenen het
geheven hebbe, of de J. de Meester van Geertje - schijnt te zullen verliezen in eene
naêre toekomst, tegen philosophisch- of symbolistisch-bedoelde, of bloot-pittoreske
en niet meer louter-waarnemende roman-kunst.
Toch kan de klein-meesterkunst van een Hulleman ons lief blijven, en zál zij het,
naast die van, o.a. Robbers, om het nationaal-hollandsche,
traditionalistisch-burgerlijke, middelmaat-houdende in gevoel en handeling, die
spreekt ook uit een Pieter de Hooch: eene kunst-vanden-derden-stand die ons
inneemt juist dáar-door, dat ze ons het beste, het geliefdste, het fijnste geeft van
wat we - ik spreek minder van de kunstenaars dan van de burger-jongens die we
zijn - geleden en beleden hebben toen we, buiten alle ideaal dan dat van onze
omgeving,
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en dat ons ter kinder-jaren toon-beeld en exempel was, niets hoogers wisten dan
de sussende kussen van moeder en de deftigheid van dokter's glimmenden hoed.
Er blijft altijd iets bij uit uw verleden, al was het slechts de liefde om uw eigen Ik
van toen; en hoe opleiding en leven u hebben gekneed: gij blijft toch steeds de zoon
van uwe ouders, - hoewel ook, allicht, den moreelnegatieven zoon ervan. - Dit om
te zeggen dat ik alle recht behoud om van 't laatste boek van Frans Hulleman geen
kwaad te spreken, omdat het - alle verhouding, elk gezichts-vlak in acht gehouden,
- me heeft geroerd in mijne kind-herinneringen gelijk 't beste van Hildebrand en 't
meeste van Dickens.
Ik noem deze twee namen met opzet: ze roepen in me op 't aller-eerste dat ik van
Hulleman las, een schets uit de Arbeid, geloof ik, waarin een paar verloofden bezoek
brachten bij eene goede tante. Ik heb de atmosfeer van 't verhaal nóg in mij: een
Zondag-namiddag, in eene gulden stilte, in den zomer. En, het ding gelezen, dacht
ik reeds aan 't diakonie-mannetje en aan David Copperfield: vergelijking niet
immediaat, maar opwekkende stemming, opwekkend bij analogie. En van toen af
aan is de naam: Hulleman, me in 't geheugen gebleven.
't Is dus met sympathie dat ik Stadsmenschen gelezen heb. De gedachte aan
Beets, de gedachte aan Dickens kwam er weêr bij. En ik was gelukkig, weêr
gelijkenissen aan emotief vermogen met dien eerst-gelezen schets te vinden. - Te
vervelender was dan ook de gewaarwording dat de schrijver, in tooneelen die minder
binnen zijn gevoels-macht waren, geforceerd, valsch, verdrietig-
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en-onnoodig-uitweidend werd. Waarom, bij een al te gewoon, niet belang-wekkend
gegeven stil te blijven staan, waar het niet steeds valt in de lijst van uw eigen gevoel
en uw eigen kunnen? Waarom - nu 't in uw schrijvers-midden geldt, het
nieuws-van-het-oude, 't ongezeide-van-het-alledaagsche te zullen geven, - u niet
bepaald tot wat onmiddellijk afketsen kan op uw eigen waarnemings-en gevoels-plan?
- Of vreest ge, voor uw werk, de eentonigheid? Vrees geen eentonigheid, als ge u
rijk gevoelt; vrees ze niet, als ge u nog steeds den Hulleman van die eerste schetsen
gevoelt. Want onder de ‘scriptores minores’ van dezen tijd, ik wil zeggen: onder de
schrijvers van lagere dingen, zijt gij allerminst de laagste, ja: zijt ge éen der eerste.
Er zal wel, in de tegenwoordige roman-literatuur van Holland, geen schrijver even
dubbel-geaard zijn als het Gerard van Hulzen is, en bij wien die dubbele geaardheid
even-fijn en even-sterk tot éene personaliteit is vergroeid.
Door opleiding een sterke, een mannelijke, heeft het leven, dat hij bemint, hem
geleid tot aan den Zelfkant der Samenleving, tot op den rand van den
maatschappelijken afgrond waar eerbaarheid en eerlijkheid, deugd en ondeugd
vervagen en zijn weg-geveegd; waar de mensch, in zijn worstel-strijd met het
nood-lot, al zijne krachten van zwak-gewapenden te spannen heeft als een dier dat
vecht voor zijn voedsel; waar hij, die wils-sterk is, alleen
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blijft staan, waar de minder-sterke in 't gevecht met den Zwarten Engel, den honger,
zal onder-gaan; op den zoom van het Levens-woud, waar de mensch al wat hem
van oorsprong eigen is aan dierlijkheid, aan onbeholpen, aan even-natuurlijke als
schaamtelooze ondeugd ten toon stelt, armzalige die het kleed van geen
maatschappelijken rang, den mantel van géen maatschappelijke leugen heeft om
zijn zonde te dekken; schamele, naakte onder zijne lompen, wien 't Eenig Noodige
het dagelijksch brood, wiens eenige vrees de gevangenis is: Zwervers en bedelaars
en slop-bewoners, die 't Homo homini lupus zóó hebben ondervonden dat ze, zooniet
weêrbarstige en onmachtige knarsetanders, dan toch passieve lijders worden van
hun meêdoogenloos bestaan.
Deze heeft de ‘ruige’ Van Hulzen - het is zijn Homerisch epitheton geworden met buitengemeen talent voorgesteld en uitgebeeld. Van den aanvang af, heeft hij
in zijn werk dat nieuw figuur tot type gemaakt, dat hij ‘de Zwerver’ noemde. Want
het werd in onze literatuur een type, een fijn maar vast omschreven figuur, van den
- verwoeden of lam-geslagen - weêrlooze, die met de drift eens geblinddoekten
stiers of de makheid van een os die zijne onmacht kent, zijn voor door 't keiïg
levenslot te trekken heeft. Het werd een, schijnbaar-impassibilistisch, vertoon van
zijn armzalig leven in die stugge en kloeke, haast pijnigende boeken, waar de
woorden van opstand gezwegen worden voor feiten, voor ellendige levensfeiten die
u, den lezer, al evenzeer omstrikken, haast, als de schamele Helden-zelf van dit
lagere Epos. En bij ‘Zwervers’ kwamen0
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‘Machteloozen,’ en die ingehouden-razige, ingetoomdwanhopige ‘Man uit de Slop’,
waarvan een machtig Tweede Deel thans in ‘de Nieuwe Gids’ verschijnt.
Maar die stoere Van Hulzen is, in den grond een medelijdende, meer nog: hij is
een sentimenteele. Wat het harde leven hem als tweede natuur heeft opgeleid: het
als triplex van den Wil, van den Weêrstand, van de Kracht-ontwikkeling, verdook
onder zijn pantser de ziel van een dorstigen-naar-teederheid, van iemand die
behoefte aan bemind-zijn heeft. Ontspannìng na den strijd, reactie na de halsstarrige
spanning? Neen, veel meer, en ik herhaal het: grondelijke natuur, rechtstreeksche
aanleg, aangeboren wezen, waar, integendeel de noodwendigheid hare schans van
dorheìd, van mannelijkheid, van trotsche en alle zwakheid-werende ‘degelijkheid’
om geplaatst heeft. Een beminnende, misschien elegische, zeer zeker gevoels-grage
natuur, onder een kleed van scherpe opmerking, van vaste door-drijvendheid, van
breed-geschouderde... ruigheid: het is Gerard van Hulzen.
En wat het beste is: Van Hulzen kent zijn eigen dubbel-wezen; en beter: hij heeft
zijne, laat me zeggen: vrouwelijke hoedanigheden geenszins voor zijne mannelijke
laten onderdoen. Er is zelfs een boek, dat pijnlijk is en schoon van menschelijkheid,
het diepst-menschelijke boek dat Van Hulzen heeft geschreven: ‘Getrouwd’. En er
zijn boeken ook - wat heeft die man in korte jaren al niet voortgebracht! - die dan
uitsluitend ‘vrouwelijk’ zijn, en zelfs tot slordigheid toe, gelijk ‘In hooge Regionen’
dat bij heel veel knapheid, bij 't onmiskenbaar zeer groote talent van den romancier,
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niet te minder eenerzijds overhaast, andererzijds tot in het oneindige is uitgesponnen.
En er zijn er, waar de al te stoere mannelijkheid, al te harde ruigheid door de
vrouwelijke hoedanigheden vermild en verteederd is, als in ‘Cinematograaf’ en in
dezen nieuwen Cinematograaf II, bij van Dishoeck, te Bussum (1906) uitgegeven,
die acht schetsen, acht levende tril-beelden vertoont, waarvan de schijnbare eenvoud
heel veel kunst, heel veel kunnen verbergen: werk wel van mindere gehalte, maar
vol echt leven nog, vast-gehouden, gekneed door 's schrijvers wil en talent.
En er is nog een ander nieuw boek: Een Vrouwenbiecht. (Meindert Boogaert Jun.
1906, Rotterdam).
Deze Vrouwenbiecht nu is, komt het me voor, het compleetste zooniet het beste,
het schoonste zooniet het machtigste werk van Van Hulzen. Analysis van eene
vrouwenziel, vertoont het deze eigen-aardigheid dat de schrijver zijn werk als een
dagboek, door zijne heldinzelf geschreven, voorstelt. Wat dus te eischen was:
uiterste vrouwelijkheid; de uitstortende, béter dan meêdeelzame, de ‘uitgekleedene’
oprechtheid eener vrouw, gegeven aldús, dat zelfs de verwittigde lezer er zich aan
vergist. Nu is deze roman zoo vol van, en tevens zoo kiesch aan vrouwelijke
bijzonderheden, bijzonderheden van ziele- als van uiterlijk leven, van liefde en lijden
als van toilet en mondaniteit, dat het voor elk Van Hulzen-lezer verrassing en
verbazing is. En 't mooiste: het wordt nooit vrouwelijk-slap; deze sentimenteele
geschiedenis watert nooit uit in... sentimentaliteit. Er is een sobere ingetoomdheid,
een klassieke blik op maat en verhouding - alleen veel minder bij 't einde

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 4. Beschouwingen over literatuur en kunst

845
van het boek, - er is een volkomen meesterschap, een secure macht over het
onderwerp,... die van den ‘ruigen’ Van Hulzen zijn? Neen, stel ik me voor; maar van
den Van Hulzen die op uitnemende wijze zijne dubbele natuur tot groote eenheid
heeft weten te dwingen, en in deze Vrouwenbiecht de volle maat van een zeer echt
talent heeft weten aan te geven.
Het was eene uitmuntende gedachte, deze die den heer Van Dishoeck aanzette de
uitgebreide novelle van Constant van Buggenhaut, die Den Wondernacht heet en
hier in ‘Vlaanderen’ voor 't eerst werd geplaatst, onder een keurigen omslag van
Herman Teirlinck afzonderlijk in boek-vorm uit te geven.
Moge 't ongehoord en ongepast zijn, dat een tijdschrift looft wat het zelf heeft
gepubliceerd, - waar goede waren, overigens, zich-zelven prijzen, - het feit dat die
Wondernacht in 't werk van den schrijver uitneemt, en voor de Vlaamsche letteren
verblijdend is, zijn genoegzame reden en verontschuldiging om de eenige woorden
die er hier aan worden gewijd.
Constant van Buggenhaut is éen der thans-opkomende prozaïsten die, even-als
de anderen en meer dan de anderen misschien, den dubbelen invloed van Stijn
Streuvels en Herman Teirlinck hebben ondergaan. Van alle persoonlijk talent als
van aanpassings-talent gezwegen, heeft hij, ingenomen door werkelijk-grootsch en
werkelijk-fijn werk, gemeend, ook zíjn fantazie als
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midden te mogen geven dat ruime land van Vlaanderen, zoo rijk en, literair, zoo
wepel nog, zoo onontgonnen; zijn psychologisch doorzicht als wit te mogen wijzen
den Vlaamschen boer, den Vlaamschen arbeids-man, den Vlaamschen zwerver:
wezens met diepen grond maar eenvoudige gemoeds-beweging, zonder geestelijke
verwikkeling maar gevoelig naar den aard van primitieve schepselen, die ze zijn.
Constant van Buggenhaut gaat - in afwachting allicht dat de Vlaamsche roman
succes hebbe, die 't vermoge meer-complexe figuren in een ander midden dan het
dorpsche te plaatsen - langs 't allengerhand hard-geloopen pad tusschen de vlakke
landen, waar alleen de lyrische macht der schrijvers, en hun subjectieve bevattingsen verwerkings-kunde het bezitten, rijke en hooge kunst van te maken.
Dus, niet om de speciale wereld waarin hij ons zijne helden voorstelt: in 't feit dat
hij ze op eigen wijze, naar eigen persoonlijkheid, weet te toonen zal het ook voor
hém liggen, dat zijn novelle Wondernacht het waard was, afzonderlijk onder het
publiek te komen, als iets compleets, iets áfs, dat de aandacht verdiende en de
kritiek wenschte bezig te houden.
En die eigene visie, die vertoonde personaliteit zijn het dan ook, die in dit boekje
dadelijk treffen. Niet de uitdrukking - ze is nog verre van persoonlijk te zijn, - noch
het gekozen onderwerp - lang niet nieuw, en niet zoo heel belang-wekkend, - zouden
het vermogen, aan Van Buggenhaut eene andere plaats te geven, dan van een
accuraat leerling, van een vlijtig volgeling. Maar die wijze van opmerken, méer nog:
die schat van bij-beelden, die weelde van beeld-herinneringen
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die zich om de rechtstreeksche opmerking scharen op 't oogenblik der verwerking
ervan; die macht der fantazie welke tot op zelfde vlak weet te groeien, zelfde waarde
weet te veroveren, zich weet als te vermengen met de objectieve werkelijkheid waar
het verhaal op rust; dat spelen van een beminnelijken geest om het direkte leven;
die ziel die tot waarheid maakt haar drentelen en dralen, even-zeer als de wereld
van wezenlijkheid waar om héen ze draalt waarheid is: zijn wezen van
verbeeldings-rijke realist, en het evenwicht tusschen zijn fantazie en zijn
opmerkings-gave zijn het, die aan Van Buggenhaut onder de jongere meêwerkers
van Vlaanderen eene eigene en schoone plaats verzekeren.
- Van dat dubbel-wezen merkt men aanvankelijk weinig in dezen Wondernacht:
het is het gaan, gezapig, van elke Vlaamsche boere-novelle in onze literatuur. Maar
Fancy ontwaakt: en 't wordt het gesprek van den ouden man met zijn hond; het
stijgt: het gevoelig vertoonen van zijne poppen; het wordt breed-menschelijk in 't
pijnlijke verhaal van zijn leven; het bereikt een bewonderenswaardig hoogte-punt
in het tooneel van het sterven, waar het reëele met het droom-wezenlijke zóo innig
verbonden is, en zóo knap en gevoelig op hetzelfde vlak van voorstelling is
gehouden, dat het licht-verwarrende, het zeer-gewaagde ervan wijkt voor eene
diepe, echte eenheid van gevoel.
Want wat Van Buggenhaut, ook buiten de zeer eigene kwaliteiten die 'k hier zei,
nog van velen zijner makkers onderscheidt, en hem een schoone toekomst schijnt
te verzekeren, is de grond van meê-warige menschelijkheid, is het innig-gevoelige,
het echt-humane die zijn kunst
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tot bodem liggen, zijn woord bezielen, den rythmus van zijn heele stuk als van elk
onder-deel ervan bepalen. Zij zijn het, allicht, die toelaten dat zijn fantasie zich als
werkelijkheid zal vertoonen, dat de getoonde werkelijkheid verwaast tot minnelijke
fantazie. Van aanvang af was deze groote hoedanigheid in zijn werk bemerkt
geworden; zij maakt van den Wondernacht wat het geworden is: iets van gevoelige,
pijnlijke en toch liefelijke, armzalige en toch rijk-schoone menschelijkheid. Dat een
jongere dit wist te bereiken verheugde ons in Vlaanderenland. Dat werk verdiende
dan ook wel, dat het niet in een tijdschrift begraven bleef.

Vlaanderen, IV, 1906, afdel. ‘Romans’.
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Letterkunde
Zeker hadden weinigen even-veel recht, in Noord-Nederland, eene Inleiding tot de
Nieuwe Nederlandsche Dichtkunst, 1880-1900 (L. Simons' Wereldbibliotheek, G.
Schreuders, Amsterdam, z.d.), zóo subjectief te schrijven, en genoeg goeden smaak
om er éven-degelijke bloem-lezing - na al de andere! - uit te kiezen, als Albert
Verwey. Zéker: waar het gold het beeld te teekenen van eene nieuwe poëzie, of
liever in de poëzie dit overwicht van nieuwe wendsels en schakeeringen, kon géen
beter inleider worden gekozen, dan wie in 't scheppen dezer vernieuwde schoonheid,
onder de onbevangensten, zijn deel had gehad; de zoo-genoemd ‘jongere’ beweging
in Holland had weten te helpen wekken; ze, met enkele anderen had vóor-gegaan;
en er tot op heden toe, oplettend en vernuftig, elk gebaar, elke kentering had van
waargenomen, aangeteekend en, waar 't paste, verklaard. De vrees van wie zulken
arbeid aan Verwey - en ze ware dezelfde geweest van elken der eerste
Nieuwe-Gidsers - meende op te moeten dragen, kon echter wezen, en met recht,
dat hij, die in de beweging zelf leefde, bezwaarlijk een gezicht-einder hadde vertoond,
die was van een vrij verstand en een onpartijdig hart. Men zal niet onzijdig blijven
in 't ver-
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haal van een gevecht dat men heeft meê-gemaakt; en, wint de hoorder bij dergelijk
vertellen ‘het leven’, zooals Verwey zelf zegt, ‘dat in de herinnering en in de
persoonlijke ervaring gelegen is’: het is niet zeker dat zulk ‘leven’ met volledig de
waarheid zou strooken, dáar vooral waar de steller het waagt, ja, zich tot plicht stelt,
uit bloot ‘persoonlijke ervaring’ en eigen meening zijn boekje te bouwen.
Geen echter, herhaal ik, had even-veel recht het, als Verwey, met even-veel
subjectiviteit te doen, en dit, meen ik, om de kwaliteit zelf van die subjectiviteit. Deze
is, inderdaad, bij uitstek reflecteerend. Ik wil zeggen dat ze, zeer vatbaar voor
indrukken en oordeelen, ze deze weet te schiften en te schikken tot een geheel,
waarvan het persoonlijk-eigen karakter een groote uiting van waarheids-gevoel is.
Wel dor eenigs-zins, en blijvend, uit vrees voor dwaling, liefst bij groote lijnen, biedt
ze meest een beeld aan dat, ruw en onbehouwen in de schakeering, betrouwbaar,
eerlijk, scherp en vaak nobel is in de silhouet. Waar anderens eigenheid eene
omscheppende is, die uit bestaande materialen een huis bouwt naar zijn beeld,
heeft Verwey's blik, uit den puin-hoop, déze brokken gekozen die waren sleutel- en
grondsteenen van den tempel. Hij is construëerend waar anderen delvende vorschers
of verwerkende dichters zijn. Hij bezit machtige gaven van een geschied-schrijver.
Deze gaven nu zullen des te echter spreken, en met des te grootere kans op
waarheid, naar ze toe worden gepast op te onmiddellijkere bouw-stoffen.
Aldus is dan ook, in zijn historisch wezen, in 't nagaan van zijn ontstaan, in de
zeer schoone gevolg-trekkingen,
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dát deel in Verwey's werk het beste, waar de jaren '80 tot '90, en den aanvang der
jaren '90 in Holland worden geschetst: betrouwbaar niet alleen, maar zóo levend
en stevig dat het blijvend zal zijn in de latere hand-boeken.
- Waar, echter, de Vlaamsche Vernieuwing, in 1893-94 met Van Nu en Straks
begonnen, besproken wordt, en - te nauwernood! - hiervan oorzaak en gevolg wordt
aangegeven: hoe zou het ons, bij voortreffelijk geheel, niet spijten deze plaats als
eenigs-zins lam, ondoorgrond en onvolledig te moeten laken? - Zeker, als artiest
beschouwd, bezat Albrecht Rodenbach de verfijning en de volkomenheid niet van
Jacques Perk - waar nochtans de klassieke dracht en houding van ‘Avond’ en andere
gedichten, een dichter als Verwey niet moesten ontgaan, noch de fiere kracht zonder
bombast van ‘Wandeling’ en de geheele ‘Gudrun’ -; maar waar het ‘geschiedenis’
gold: was het den historicus geen plicht zich ook in Vlaanderen geestelijk in te
burgeren, zooals hij het in dichtend Holland van zijn gegeven - natuurlijk: met meer
gemak! - had gedaan? - En Pol de Mont dan! Zeker: wij zullen zijn talent noch zijn
werk over-schatten; maar wij bekennen gaarne toch dat De Mont een voor-bereider,
en méer: een der eerste erkenners van ons pogen is geweest. De Mont is, zooniet
een levens-menner, dan toch wel een levens-wekker: zijne rol is eene niet geringe
te heeten, en, schreef hij nu ook misschien niet veel meer dan twee-en-twintig goede
verzen (naar Verwey, wel wat heel lichtzinnig en na zooveel jaren, Kloos na-vertelt):
in deze Inleiding tot de Nieuwe Dichtkunst van Nederland, daar ook Vlaanderen
eene plaats werd gewezen, moest, evenals,
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en minstens als eenen Willem Warnar van Lennep, om ernsterigen Emants niet te
noemen, Pol de Mont zijn deel als bemoediger niet worden ontzegd.
- Deze kritiek bedoelt voornamelijk te zijn eene aanwijzing: wij zijn overtuigd dat
ze Albert Verwey, bij eene nieuwe uitgave van het boekje dat we, om zijne overige
degelijkheid, zoo gaarne lazen, niet ongebruikt zal laten; - een boekje waarvoor hij
een ruim tal materialen in een bundel oudere, belangrijke opstellen, onder den titel
(1)
De Oude Strijd, voor nadere weetgierigen verzameld heeft.
In 't Versailles-paleis, - ten ware in het Petit Trianon, - moet ergens een klein boudoir
bestaan (onder de vertrekken, herinner ik mij, van Marie-Antoinette), waar éen der
hoeken van, uit spiegels samen-gesteld, aldús in scherpte en schuinte van de twee
vlakten is berekend, dat ge er heel uw wezen, naar behoorlijke verhoudingen en
zonder de stoornis van éene lijnafwijking, weêr-kaatst in ziet, - op déze bijzonderheid
ná, dat, tot uwe onaangename en aantrekkend-angstige verbazing, uw hoofd
onzichtbaar is geworden, en van uwe schouders verdwenen. - Aldus is het me
telkens dat ik de personaliteit van Oscar Wilde zie, bedenk ik zijne dagen of overzie
ik zijn licht en schitterend werk...
- Stel hem, inderdaad, bekleed en betooid met zijne

(1)

W. Versluys, Amsterdam 1905.
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rijkste en fijnste hoedanigheden aan fantazie en aanpassings-vermogen,
verwerkings-kunst en voorstellingsmacht, omflitst van zijn wapenen die heeten
paradox maar ook belezenheid; stel hem in 't Engeland van zijne tijd-genooten: zíj
zullen schateren of denkerig zijn, gulzig-gezond of delikaat-matig,
stoer-konstruëerend of vloeierig-zacht; maar zij allen echter, ook de
minstpersoonlijke, zullen hechten, waar ze 't niet konden laten, aan hun
Angel-saksisch masker dat ze niet verleelikt, ah neen!; - maar híj gaat, Wilde, in zijn
jas van zuiver-Parijsche snede (in Parijs ónopgemerkt wel, maar hier, het Nauw
óver!...), toont de soepele buiging die deze is van héel 't jongere Europeesche
decadentisme, - zonder nochtans de pijn die ze de meeste anderen in den rug geeft,
- rookt met witte tanden de cigaret van Mallarmé, en heeft dít persoonlijk ken-merk,
dit éene: de duister-fonkelende scarabee van den ring, die gracielijke lijnen teekent,
van zijn wijs-vinger.
Hij is, Wilde, - en 't is zijn éerste hoofdeloosheid - geen Engelschman; geen drager
van een nationaal erf-deel, dat hij tot eigen schoon om te werken heeft gekregen;
géen die, in 't land der, ook verstandelijke, traditie, en waar deze uit de vastste
componenten schijnt te bestaan, uit eigen grond nieuwe ertsen boren zal; hij is,
schrijft Van Deyssel (met wien we 't straks hebben), ‘in Engeland de
vertegenwoordiger der Parijsche kunst- en levensopvatting van omstreeks 1880-90.’
Hij is minder nog, en wij zien het in volgende lijnen.
Hij is méer, eenerzijds, en ik zeg het onmiddellijk.
Hij is, namelijk, een type van en voor alle eeuwen.
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Hij, die meende dat, in de kunst, de regeering van het Type had uitgeleefd, en dat
we nog alléen hadden te doen met de bijzonderheid van dezen of genen
maatschappelijk-uitzonderlijke: hij wist niet, hij die te belezen, te verfijnd-geestelijk,
te scherp-geoefend om het te weten en te gevoelen was, dat hij zelf een type
vertegenwoordigde: het type van wat we, met mindergoede bij-gedachte, noemen:
den Artiest.
- Men versta goed: waar het woord Artiest, ook met die minder-goede bij-bedoeling
dubbele beteekenis hebben kan, - deze eerst van een bezetene door de
kunst-gedachte, die echter, te klein aan kunde of scheppings-vermogen, alleen rijk
aan eene illusie blijft en het nooit brengt tot een werkelijk kunst-werk; deze daarna
van iemand, die zeer rijk, integendeel, aan vaardigheid, maar de kunst-gedachte
hebbend alleen als liefhebberijtje of geestes-gewoonte, niet scheppen zal dan uit
bewuste of onbewuste geleende bestand-deelen, handig vermomd en vóor-gesteld,
- dan zal men alleen de twéede bedieding op Oscar Wilde toepassen: hij zijnde dus,
- zoo níet de Dilettant, óok proever en zelfs mede-lijder, maar gedoemd tot passiviteit,
- dan wél een man, hoofdzakelijk, van goeden smaak, letterkunde (etymologisch
begrepen), begrip van maat en mode en schitterend verstand; daarna van vernuft
in 't rang-schikken en vóor-stellen; eindelijk van merkwaardige overtuigings-macht;
- maar geen kunstenaar die schept uit onmiddellijke indrukken, samen-stelt uit
eigen-gegroeide vormen, en, angstig om de waarheid, liever zijne aarzeling toont
dan ze te laten fonkelen in eene schijn-echte wonder-spreuk. Zoo dan, waar ik sprak,
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denkend aan Wilde, van een Artiest, dan is mijn bedoeling te spreken als van iemand
die, ‘levend van schijn en schijn als werkelijkheid belevend’, zich eene ikheid vormt
uit wat schittert in deze van anderen, de facetten van deze samen-voeging plaatst
in 't voordeeligst licht, en doet gelooven aldus aan de nieuwste der personaliteiten.
Aldus dan Wilde, in zijne tweede hoofdeloosheid.
- Is deze hoofdeloosheid, dit gebrek aan eigen karakter, nu (gelijk Van Deyssel
beweert) zijn mom en verkleeden gaan leeren van ‘de Parijsche kunst- en
levensopvatting van omstreeks 1880-'90?’ Wij gelooven het niet.
Zéker: waar deze ‘beschouwden den intellectuëele en sensitieve, den kunstenaar,
als eene uitzondering op en een tegenstelling tot de algemeene
menschensamenleving: vertakking van het groote historische, heroïesche,
wijsgeerige individualisme’, daar kon het schijnen dat Wilde, van zulken
meenings-vorm gekneed, met rede er een vertegenwoordiger van heeten mocht.
Doch, de oprechtheid dáar-gelaten van zulke denkgewoonten: wat de
eenige-beteekenenden van die periode in Frankrijk groot en blijvend heeft gemaakt,
is juist hun aanraking, - zij helden ja ‘in 't diepst van hun gedachten’, maar lijdende
menschen eerst, - is juist hunne onmiddellijke aanraking met het Léven, het geháatte
leven wel, maar toch: het Léven. Niet-waar, o naïef-naakte Verlaine, ‘riche seul de
mes yeux tranquilles’, en gij, Mallarmé van het hermetisch-gesloten, maar
huiverend-erotisch ‘M'introduire dans ton histoire’, en gij Vielé die blij leeft van de
zonne, en gij,
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de Régnier die van eeuwige gestalten droomt; - en gij het minst niet, gij door Van
Deyssel als exempel genomenen: Corbière, die zat van zee de heele zee woudt
drinken, en Rimbaud die, in le Bateau ivre u gaan laat op het Levens-oceaan,
bewuste wrakke die ge zijt...
Ja, het zal de eer der Symbolisten zijn (en ik begrijp ze allen onder dit gemakkelijk
etiket) dat ze, na de pieterige Parnassiens, weêr het Leven, - naar nieuwe, lijdende,
ziekelijke wijze misschien, maar dan toch in volle over-gave en zonder achter-docht,
- beleden hebben, en niet langer in enge en kleine hoekjes ervan en looze schijntjes,
maar met den dubbelen vadem hunner opene, hoewel vreezende, armen en den
kreun of den kreet hunner blijde of angstige borst.
- En Oscar Wilde? ‘Tusschen Gilles de Retz en den markies de Sade zou ik mijn
plaats krijgen in de rij,’ (aanvang der Nederl. De Profundis-vertaling); ‘je me tiens
entre Gilles de Retz et le marquis de Sade’ (een brief aan Rob. Ross in de Fransche
vertaling) ... Dat dit óok een aanvaarden van 't leven is, al is het... ‘à rebours?’ Ja,
maar dít dan: ‘nous vivons parce que nous nous exprimons’; en ‘j'aimerais mieux
dire ou entendre dire de moi que je fus un enfant si typique de mon époque que,
dans ma perversité et pour l'amour de cette perversité, j'ai changé les bonnes choses
de ma vie en mal et les mauvaises en bien’; en ‘si jamais encore je m'étends le soir
dans l'herbe fraîche, ce sera pour composer des sonnets à la lune’, dat is geen
leven belijden en beminnen meer: dat is van 't leven slechte literatuur maken; dat
is zich buíten elke echte geestes-periode plaatsen...
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Ja, Wilde is, in alles, de hóofdelooze; de doove, triestige, liefdelooze, monsterachtige
ónpersoonlijkheid, - want persoonlijkheid alléen in het negatieve.
(1)
- En weêr is hij het in De Profundis . Had ik nog eenig slap genoegen aan zijne
(2)
slappe Moderne Sprookjes , - werk uit zijne jeugd, dat bij een Andersen verre
achter-staat -, die De Profundis, dit boek uit de afgronden van smart en haat en
wrok en twijfel en liefde dat ik hoopte, dit eindelijk-oprechte boek, aan wiens
oprechtheid ik niet had durven te twijfelen: het is een boek van den Artiest dien ik
schetste, van dien man der psychische absurditeiten, die 'k eindelijk geweerd dacht
bij de werkelijkheid eener gevangenis-straf, van den afschuwlijken geest die,
overvoed van literatuur, alleen ingenieuze paradoxen nog bouwen kon.
- Ja, deze man weet, - al weet hij het in al te mooie woorden, - dat hij zich-zelf
buiten de Maatschappij heeft gesteld; hij bekent dat hem niets meer rest dan
‘absolute nederigheid’; hij kent het diepste lijden, - al haalt hij om lijden vernuftig
Wordsworth aan; hij wenscht vurig naar een nieuw leven, - al is dien wensch hem
gelegenheid de Vita Nuova te citeeren; ... en zie, dit alles zouden wij, hoe
verliteratuurd voorgedragen, hoe doorspekt ook met Maeterlinck-formules, voor
écht aanvaarden, ons vrijwillig latend bedotten haast door dezen kundigen
kunstemaker die ditmaal alleen wat

(1)
(2)

Vertaling door de Baronnesse van der Borgh, met inleiding van L. van Deyssel (Amsterdam,
Scheltens en Giltay. S.d.).
Vertaling door Marie van Oosterzee. (Baarn, Amsterdam, 1905).
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grof was, - en ware 't dat al die mooie gevoelens niet uit moesten loopen op 't aardig
ontwerp van twee kritische opstellen: 't eene over den ‘phantasierijken’ (sic) ‘Christus
als voorlooper der romantische beweging in het leven,’ 't andere over
‘Kunstenaarsleven en levenskunst.’ - Alle commentaren zijn, bij zulke titels,
overbodig, nietwaar?
Gelukkig dat Wilde, hoofdeloos, ook loos was van verantwoordelijkheid...
De beteekenis der medische studie, gewijd aan Karel Lodewijk Ledeganck door Dr.
A. Claus, Hoofdgeneesheer van het Krankzinnigengesticht van Mortsel (Antwerpen),
(1)
in eene voordracht gehouden voor de Société Médico-Chirurgicale d'Anvers - de
eerste Vlaamsche voordracht, 't weze ter eere van Dr. Claus gezeid, vóor dit korps
gegeven, - ligt niet in de eigenlijke behandeling van het onderwerp. Waar Schrijver
verklaart, zich te willen ‘beperken bij een medico-psychologische studie van onzen
volksdichter’, zien we hem hoofdzakelijk afdwalen op zij-paadjes die aan zijn werk
(2)
een verward, niet geheel samen-hangend uitzicht geven , en vooral

(1)
(2)

Uitgave van den Nederl. Boekhandel en J.E. Buschmann. Antwerpen, s.d.
Het tweede deel der voordracht, over 't nagaan in hoeverre de geneeskunstige onderwerpen,
door Ledeganck - o.a. in ‘De Zinnelooze’ - en andere schrijvers aangeraakt, in hunne
behandeling strooken met de wetenschap, laat ik, oningewijde, buiten spraak, al beken ik er
gaarne de belangrijkheid van; ook de warme oproep tot het stichten der Vlaamsche
hoogeschool, op nieuwe en sterke fondamenten gestaafd, valt, om der eenheid wille, buiten
deze bespreking.
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beletten dat we duidelijk zien: de personaliteit van Ledeganck en de beteekenis van
zijne werken, nagegaan en verklaard door een geneesheer.
En geen wonder, waar zulke studie stuit op de schaarschte en de onvolkomenheid
der gegevens! - ‘Buiten vader's hersenverweeking, en dit mag wel genoteerd worden,
kan men onder physisch oogpunt geen bepaalden invloed van Ledeganck's
psychologie daarstellen,’ zegt Dr. Claus, en wat het psychisch oogpunt aangaat:
‘Hij erfde van zijne ouders het teeder gevoel, van zijn vader den ernst, den zucht
tot geesteswerken, en van zijn moeder, die Pater Poirters en Vader Cats bezat, de
dichtkunst.’ Maar ook dít vindt Dr. Claus schraal; en niet zonder reden: want,
daargelaten of intellektuëele begaafdheden erfelijk zijn (wat nog niet zoo heel precies
is uitgemaakt, en geens-zins bewezen door de welgekende voorbeelden van
(1)
kunstenaarsfamilies: Bassano, Bach, Lippi, Dumas, enz. - waar, dunkt ons, het
levens-midden, het ‘milieu’, en dan nog opvoeding en karaktervorming, even-zeer,
of, beter: veel vaker dan physiologische voor-bestemming, de zoogezegde vocatie
wekken, hetgeen duidelijk spreekt 'tzij, eener-zijds, uit het verschil

(1)

Men kan de familie ‘Gezelle’, hoezeer ze pleiten mocht ten bate der geestelijke herediteit,
hier allerminst als bewijs aanhalen, waar, eerst, een artistiek stam-vader ontbreekt, en, ten
tweede, de invloed van midden en omstandigheden zéker ook hier groote beteekenis heeft.
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in geest en werk, 'tzij integendeel, uit de slaafsche na-volging van wege de epigonen;
daar-gelaten dus, of zelfs aangenomen, dat Ledeganck werkelijk geestelijke
eigenschappen - als ernst, wilskracht, doordrijvendheid - rechtstreeks aan herediteit
te danken heeft (al kan men hier even-goed spreken van 't goede voorbeeld en van
africhting): hoe echter te verklaren dat hij aan de zeer eigene, motorische en
intellectuëele, bijzonderheden van zijn lyrisch vers - zoet-vloeiendheid, rythmische
zachtheid, beelden-harmonie - als oorsprong te geven heeft het feit, dat de
eenvoudige Vlaamsche vrouw, die 's dichters moeder was, ‘Het Masker van de
wereldt afgetrocken’ en de ‘Gedachten op slaepelose nachten’ had gelezen, hetgeen er toch nogal ver van af is, in zich-zelf het noodige te bezitten dat een
dichter uitmaakt en het aan zijn kind onmiddellijk te kunnen mede-deelen. - En voor
eene persoonlijke, physische en psychologische, beschrijving van den dichter, die
zijn talent en zijne persoonlijkheid zouden uitleggen, hebben we niet veel meer
documenten: buiten zijne portretten en zijn reputatie van wils-taaiheid en goedheid,
kennen we alleen de oorzaak van zijn dood: knobbel-ziekte, die op over-werking
zou duiden, en 't feit dat hij bijziende was: een punt, dat Dr. Claus niet aanraakt, en
dat nochtans, - alle literatuur afgewezen, overigens, - beteekenis heeft voor
beeld-vorming en uitdrukking.
Men ziet het: de oogst is mager; niets dat onmiddellijk Ledeganck's vertoonde
vermogens, zijn geheugen, zijn zintuigelijke fijnheid, zijn verbeeldings-kracht, de
waarde van de gedachtelijke verbindingen en motorische eigenschappen in zijne
gedichten bepalen komt; geene aan-
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duiding, physiologisch of geestelijk, die verklaart waarom hij díchter was en waarom
hij het was op ándere wijze dan deze of gene tijd-genoot.
Dat men dus de medische studie van Dr. Claus niet als geslaagd kan aanzien,
ligt aan de schaarschte der materialen; en 't eenige dat men Schrijver zou kunnen
verwijten is juist de keus van persoon voor zijn onderwerp.
En toch is zijne voordracht van belang, en wel omdat ze, - door de groote
belezenheid, waarvan ze getuigt, gesteund, - voor onze Vlaamsche geneesheeren
langs de zij-paadjes, waar ze verdwaalt, een arbeids-veld opent dat aan kennis van
geestes-verschijnselen heel wat op-leveren kan, en ook de geschiedenis der letteren
zou ten goede komen.
Zéker, wij zullen hun niet vragen, onmiddellijke volgelingen van Moreau en
Lombroso te worden, die om gevallen van névrose en épilepsie, bij schrijvers ontdekt,
vol gaan houden dat alle letterkundig genie slechts eene ziekte is; noch dat ze, met
Nordau, elke afwijking van de beloopen banen voor een teeken van ontaarding
(1)
zouden gaan houden ; noch dat ze zelfs, voor de werkmethode, onvoorwaardelijk
Toulouse of Binet tot meester zouden nemen. - Dat er echter wél wat te doen is,
wordt, meen ik, bewezen door 't volgend klein feit alleen. Een aantal schrijvers lijden
aan dipsomanie: volgens Dr. Claus een epileptisch verschijnsel - wat, tusschen
haakjes, Lombroso's theorie kracht bijzet.

(1)

Men zie, overigens, in ‘Le Symbolisme’ door Ad. Retté (Paris, Messein. 1903) hoe Nordau
over de Decadenten gedocumenteerd werd, en men besluite er uit wat de wetenschappelijke
waarde van dezes werk kan zijn.
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- Nu is het opmerkelijk, dat zulke schrijvers liefst phantastische, irreëele,
haast-hallucinatorische onderwerpen behandelen: men zie de twee klassieke
voorbeelden van den schrijver-dipsomaan, uitmuntend bestudeerd door Arvêde
Barine (in ‘Les Névrosés’): Hoffmann en Poe. - Ware 't nu geene dankbare taak,
deze opmerking, als het aangaat, tot wetenschappelijke waarheid te maken, en,
door vergelijkende studie, te bevestigen dat dipsomanie inderdaad den schrijver,
die ze ondergaat, buiten zijn wil tot het behandelen van dergelijke onderwerpen
aanzet?
Dit is een klein perceelken van den grond die te bewerken ware, een klein
voorbeeld hoe de psycho-pathologie - ook buiten het ruime braak-land van de
experimenteele psychologie dat verre van geheel ontgonnen is - aan letterkundige
theorie en geschiedenis kan ten goede komen.
En 't zal het nut wezen van Dr. Claus' interessante en in Vlaanderen werkelijk
nieuwe voordracht, dat hij getoond heeft, hoe met waarachtige vrucht, mits noodigen
ernst en strenge wetenschappelijkheid, de studie van sommige nog-levende, en
betrouwbare, kunstenaars ware aan te gaan; gelijk hij het deed, (helaas, zonder
genoegzame gegevens,) en - waarom het niet gezegd? - al te zeer vooringenomen
met 's dichters werk, voor den dooden K.L. Ledeganck.
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De heer G.D. Minnaert heeft, onder den titel van Nederlandsche Schrijvers van
dezen tijd, Proza en Poëzy (Gent, Ad. Hoste, 1906), eene voortzetting gegeven van
zijn welgekend, lijvig, solied Nederlandsch Leesboek, waaruit wel reeds vier
generaties Belgen ‘het volk is laag gezonken, moeder’ en ‘wie ooit een doode maged
zag’, in hunne gymnasiale jaren, van buiten hebben geleerd.
Deze voortzetting nu - en daarom vermelden wij ze - bevat, naar den smaak des
heeren G.D. Minnaert, 't beste wat de laatste jaren aan literatuur opbrachten, vlijtig
samengebracht uit de meest heterokliete boeken, bloemlezingen en tijdschriften.
Ja, zelfs jaargang I van Van Nu en Straks werd doorgelezen: en zoo komt het, dat
wij hier en daar ook stukskens en brokskens aantreffen van de z.g. ‘jongeren’ hier
te lande.
Wij worden dus - schoolkost. Wij zijn erkend als... verduwbaar. Wij blijken - in
engeren zin, helaas! - ‘klassiek’ te worden geacht. En 't heeft dus voor goed uit, nu
de gezaghebbende heer Minnaert geduldig en toegefelijk bloemen heeft gelezen,
't heeft uit, het systematisch smalen in staats-universiteiten en koninklijke athenaea;
en de thans-werkende schrijvers, ook die uit het Noorden, zullen, nu een
machtvoerder heeft gesproken, op beters onthaald worden dan op peuteren in hun
privaat leven en verdacht maken van hun arbeid.
En wij juichen, wíj vooral, Vlamingen!
(1)
Want zie eens: Gezelle krijgt éen gedicht geplaatst (Julius Sabbe twee); Streuvels
is met evenveel stukjes

(1)

Perk krijgt er overigens óok maar ééntje, en dan nog van onder de mindere.
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vertegenwoordigd als Julius O. de Vigne (twee); en, is Starkadd zorgvuldig vermeden,
wij krijgen als vergoeding een tooneel uit Jane Shore van Frans Gittens.
Verder merken wij op - wat ons, Vlamingen zéker mag verheugen - dat het oordeel
van Omer Wattez over Poëzie evengoed als dat van Willem Kloos wordt nagedrukt;
en het is niet zonder innerlijk genoegen, dat we vóor Van Eeden's Johannes en
Windekind Mevrouw Clara Cogen-Ledeganck's April en het Boschmanneken zagen
geplaatst. Zullen wij overigens verzwijgen, hoe volmondig wij de weglating van
zooveel mooi proza, voor 't palpitante Hoe ik naar Gent kwam van Willem Rogghé,
goedkeuren?
Wij juichen dus: wij, door dezen opvoedkundigen tot geestelijken honig voor de
studeerende jeugd gedistileerd.
Iets echter hindert ons bij deze, eerder vlijtige dan bevoegde, opvoedende
literatuur-bie. Op bladzijde 116 staan, nl. twee gedichtjes van Hélène Swarth. En
daarboven heeft nu de heer Minnaert gesteld: Sonnetten. Maar 't ongeluk wil dat
het eerste stukje... géen sonnet is, maar een terze rime-gedicht.
Kent deze paedagoog allicht 't verschil niet? Of heeft hij niet gelezen wat hij heeft
overgenomen?
- Já, deze voortzetting op het Nederlandsch Leesboek is eene
aanbevelingswaardige bloemlezing.
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Het is geen banale uitgave, deze, des heeren Schreuders, die Serie van Keurwerken
heet, en, als eerste boek, De Pestilentie van Katwijk, van Aernout Drost, herdrukt,
waar ze tevens belooft weinig gekende werken te openbaren, ook uit vreemde
literaturen, en in het licht te geven de arbeid ook van moderne schrijvers, die zouden
bewezen hebben het waardig te zijn, een keur-schrijver te worden genoemd.
Want het ontbrak ons, in Noord als Zuid, aan eene bibliophielen-uitgave, die de
dubbele beteekenis van het woord zou inhouden en verwezenlijken, te bieden werk
dat, zeldzaam om krijgen of om lezen, nieuw door ongekendheid of door eigen aard,
den verfijnden smaak van een keur-lezer kon aantrekken en weêrhouden;
aangeboden tevens onder een vorm, in een gedaante van schoonheid, die bij het
boek passend, die den lezer streelend zouden zijn.
Waar ze bestond, handig en voornaam, in Engeland en in Frankrijk, hoe komt het
dat Holland op den heer Schreuders moest wachten, om ze tot stand te zien
brengen? Want wél bestonden te onzent verzamelingen, en ‘letterkundige
Pantheons’, en ‘Klassieke Bibliotheken’, die ons veel te lezen gaven aan eigens en
vreemds; maar ze waren foei-leelijk en onsmakelijk als de uitgaven van Reclam, en
- er blijven nog altijd menschen, Goddank, die Vondel liever in een oude uitgave
genieten dan op 't doordrukte papier waar hij, tegen geringe vergoeding, op
aangeboden wordt, en die weten dat Hooft's minneliederen in schalksche
voornaamheid zullen winnen naarmate ze beter worden te-voor gebracht. Deze
vraag van aesthetisch genot
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zou volstaan reeds, om te loven - alle vraag van goedkoop-zijn verwezen - de
onderneming, door den heer Schreuders tot een bewonderenswaardigen uitslag
geleid: het eerste boek zijner ‘Serie’, beschouwd naar wat het zijn moest, handig
en voornaam, is een verrassende uiting van eigen smaak, een juweel van degelijke
en eigenaardige uitvoering, waar noch zorg, noch verfijnde sier-kunst, noch hoogeren
typografischen zin aan zijn gespaard.
Dit eerste boek is overigens zeer gelukkig als keus. In Holland weinig gekend,
weet in Vlaanderen van de ‘Pestilentie van Katwijk’ niemand. Is het overigens niet
op te merken, hoe weinig in de twee Nederlanden wordt gestreefd naar het
populariseeren van de mindere sterren in onze literatuur, die nochtans de eerste
onder onze schrijvers heel dikwijls verklaren in hun wezen en de beteekenis
aangeven van hunne grootheid? Leemte die aan te vullen is, - die allang niet meer
bestaat in Frankrijk en in Duitschland, - en waar deze ‘Serie van Keurwerken’ in
heeft te voorzien. Dat zij aanvangt met Aernout Drost is een goed teeken: een
personaliteit, - hier binnen-geleid, sober en fijn voorgesteld en verklaard door Albert
Verwey, - die van invloed geweest is op Potgieter en wiens ‘Pestilentie’ een
zonderling en sterk werk is, te vergelijken bij Aloysius Bertrand's Gaspard de la Nuit
of Petrus Borel's Madame Putiphar om zijn hardnekkig en prachtig romantisme,
maar het op zijn Fransche tijd-genooten wint door Hollandsche studie en Hollandsche
degelijkheid: een dol gebouw, zou ik zeggen, van den sterkst-construëerenden der
bouwmeesters, een meester-stuk van
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wil en een meester-stuk van fantazie tevens, een boek storend door eruditie en
storend door los spel der verbeelding: groot en machtig om de harmonische
versmelting van beide. Het is een spelen met, niet steeds smaakvolle, geleerdheid;
het is een goochelen met eene, niet steeds betoomde, inspiratie; maar het is in den
grond verstands-werk, Hollandsch maat-houden-in-zich-zelf: het is teugel-loos in
schijn, in wezen goedvoorbereid, degelijk-uitgevoerd: een koude razernij en een
razende koelheid, van scheppings-vermogen en van philologen-wetenschap. En,
alles bijeengenomen: het is een schoon boek, een dier zeldzame werken die eigen
aard, buiten alle andere, behouden, een bibliophielen-boek, in een uitmuntend
bibliophielen-gewaad.
De heer Schreuders hebbe er vreugde van, die ons deze vreugde heeft gegeven.

Vlaanderen, IV, 1906, afdel. ‘Letterkunde’ en ‘Letterkundige Geschiedenis’.
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Het verloren getijden-boek van Turijn
De gelukkige gebeurtenis, dat de beroemde L. Delisle eene vijftigjarige loopbaan
van ijverig werken ter ‘Bibliothèque nationale’ van Parijs, waar hij algemeen
beheerder van is, mocht vieren, was de gelegenheid dat de ‘Sociétés de l'Histoire
de France et de l'Ecole des Chartes’ aan de wereld van kunstkenners en minnaars
een onvergetelijke vreugde brachten, en een gansch nieuw studieveld: zij boden
nl. den jubilaris een album aan, dat ze betitelden: ‘Heures de Turin. Quarantecinq
feuillets à peinture provenant des très belles heures de Jean de France, duc de
Berry. - Reproduction en phototypie d'après les originaux de la Bibliotheca Nazionale
de Turin et du Musée du Louvre. - Paris MDCCCCII’. De uitgave was toevertrouwd
aan graaf P. Durrieu die ze met eene inleiding voorzag, en, kwam het werk ook niet
in den handel, aan sommige bibliotheken van 't vasteland werd een exemplaar ervan
geschonken, ook, dank zij de befaamdheid en de uitgebreidheid der betrekkingen
van baron Ferd. van der Haeghen, hoofdbibliothecaris, aan die van Gent, waar we
onder de eersten waren die ze mochten bewonderen.
De opschudding, bij dit verschijnen gewekt, was

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 4. Beschouwingen over literatuur en kunst

870
buitengewoon: had men dan ook niet hier aanvangswerk der van Eyck's herkend?
Zou het ons niet nader bij de oplossing brengen van de vraag, of de mysterieuse
‘Maître de Flémalle’ was, of niet, Jacques Daret, zooals meende de Heer G. Hulin?
- Deze zou weldra den weg van Turijn nemen, gevolgd door andere kunstgeleerden,
om op het handschrift zelf de meêwerking der Groote Gebroeders na te gaan, om
het deel der Primitieve Vlaamsche Kunst in deze miniaturen vast te stellen. Zij
hoopten een uitslag, die, bij steeds nadere studie, steeds schoonere vruchten toonen
zou in onze aanvangende schilderschool.
Helaas, die studie zal van korten duur zijn geweest! Een mare kwam, in den
aanvang van dit jaar, dat brand de Bibliotheca Nazionale van Turijn geteisterd had,
vernielend of onwederroepelijk beschadigend hare schoonste handschriften, onder
andere de ‘Très belles Heures’... Later nieuws zou echter laten denken dat deze,
gedeeltelijk althans, bewaard mochten blijven. - Tot op heden nochtans weet men
niets bevestigends er over; zoodat dit meesterwerk, die onuitputtelijke bron van
schoonheid, wellicht alleen nog voortleeft in de exemplaren, gering in getal, door
den heer Delisle van de hem aangeboden uitgave verspreid.
Het kan goed wezen, dat er in dit tijdschrift eene beknopte beschrijving van
gegeven worde, en gewezen op het belang dat het voor onze kunstgeschiedenis
oplevert. Wij wagen het naar het exemplaar der Gentsche Universiteitsbibliotheek,
spijtig dat we 't niet mochten doen naar 't oorspronkelijke.
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I
1)

Het handschrift , dat van nu af aan heet - en verdient te heeten - ‘Les très belles
Heures de Turin’, is, gelijk de heer Durrieu in zijne inleiding tot de uitgave er van
bewijst, slechts een deel uit een groot getijdenboek, waarvan het eerste gedeelte
in handen van barones de Rothschild, te Parijs, berust, gekend is als ‘Les belles
heures du duc de Berry’, en werd beschreven door Leopold Delisle (Gazette des
e

Beaux-Arts, 2 période, tome XXIX, sit 1884); een tweede gedeelte zou het
handschrift van Turijn uitmaken; waaruit dan vier zijden, verdwenen, terug worden
gevonden in den Louvre, waar ze, langs langen omweg, kwamen door tusschenkomst
van den heer J. Maciet, en die voor 't eerst chromolithographisch werden uitgegeven
door Curmer in zijne Evangeliën; en eindelijk zou een vierde brok ervan behooren
aan prins Trivulzio te Milaan, waar de heer Jean J. Maquet de Vasselot het ontdekte.
Zijn deze ‘membra disjecta’, gelijk Durrieu ze noemt, teruggevonden, enkele
bladzijden ontbreken nog, zal het handschrift volledig wezen.
Ditzelfde moest, oorspronkelijk, minstens 325 bladen bevatten, waaronder 89
met schilderwerk versierd. De tekst ervan, ‘en grosse lettre de fourme’, gelijk het
heet in een inventaris van Robinet d'Estampes, geschreven, in twintig regels, op
vellen van meer dan 28 op meer dan 20 centimeter, biedt deze bijzonderheid aan
dat hij, bestaande uit onderscheidene, Latijnsche en Fransche

1)

Zie Durrieu: Notice du Manuscrit des Heures de Turin, etc.
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gebeden, identiek teruggevonden wordt in de ‘Petites Heures du duc de Berry’,
thans Latijnsch hs. 18014 van de Bibliothèque Nationale van Parijs; hetgeen
vermoeden wekt, althans bij Durrieu, dat beide getijden-boeken van een zelfde
prototype zouden zijn afgeschreven. Het is de vergelijking der twee teksten die
toegelaten heeft de volgorde der bladen vast te stellen, en aan te toonen waar zijden
ontbraken; tevens wierp hij meer licht op de ordening der miniaturen, naar hun aard
en hun ontstaan.
De bladzijden waar grootere miniaturen op voorkomen zijn aldus verdeeld, dat
het bovenste deel wordt ingenomen door een tafereel van circa 13 × 10 cm., waarna
een groote gearmoriëerde letter, waar soms een onderwerp in afgebeeld wordt, de
tekst inleidt (die hier nooit meer dan vier regels beslaat). Eene fries besluit het blad,
dat rijk omkranst is met ornamenten in goud en kleuren.
Aan 't hoofd van het boek staat een kalender, dat den heer Delisle het bewijs
geleverd heeft hoe het niet vóór 1404 aangevangen werd. Wij weten tevens dat het
in 1413, in ruil tegen een ander handschrift, overging van hertog Jan, die het
beginnen liet, in de handen van zijn juweelenbewaarder Robinet d'Estampes, die
het vermeldt in bovengenoemden inventaris. Was het toen volledig verlucht?
Redenen bestaan om het niet te meenen. De studie van het deel dat te Turijn berust
geven ze aan.
- Dit deel bestaat uit 93 bladen, waaronder twee witte, gebonden in rood marokijn,
met gouden versiering, zonder bezitsmerk noch aanwijzing der afkomst. Het ging
aan de Universiteitsbibliotheek, thans Nationale
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Bibliotheek van Turijn over in 1720, als geschenk van het koninklijk huis van
Savooien, in wiens bezit het, men weet niet langs welken weg, gekomen was.
m

m

De bladzijden, bij 't binden afgesneden, zijn 280 m × 190 m groot. - Er hier den
inhoud van opgeven zou te ver leiden. Men wete alleen dat hij aanvangt met een
kalender, die niet tot het oorspronkelijke, volledige handschrift zal hebben behoord,
en, merkwaardig genoeg, voornamelijk Henegouwsche, Limburg-Luiksche en
Noord-Fransche heiligen bevat (waaruit gevolg kan worden getrokken voor wat de
miniaturen aangaat). De 56 bladen, daarop volgend, zijn verkeerd gerangschikt
geworden, en behooren met enkele verloren zijden, achteraan blz. 91. Blz. 92 behelst
slechts enkele woorden, als einde van een gebed waarvan 't voorafgaande deel
e

ook zoek is. Het laatste 93 blad is wit; zoodat de logische volgorde van den tekst,
behalve lacunen, is: blz. 57-91, 14-56; 1-12 het kalender zijnde, en 13 wit.
- De collatie met den tekst van de ‘Petites Heures’ heeft, behalve het erkennen
dat die van Turijn uit twee verkeerd-geplaatste deelen bestaat, de plaats aangeduid
der vier miniatuurbladen van den Louvre. Wij weten tevens dat aan het ms. eene
miniatuur in 1725 werd ontstolen, zoo eene nota op folio 38 aantoont.
- En thans, de bladen met schilderijen. Ze zijn, die van den Louvre, die hier op
hunne plaats zijn, inbegrepen, 33 in getal, buiten die van het kalender, er later
bijgevoegd. Terecht wijst Durrieu, voor de miniaturen, op drie zeer onderscheiden
scholen, die saêmgevonden worden soms op 'tzelfde blad. Hetgeen bewijst (men
o

zie verder): 1 dat het getijdenboek niet
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o

volledig versierd was toen het in handen van Robinet d'Estampes overging, 2 dat
het grootste gedeelte der friezen geschilderd werd een heelen tijd na de
erbovengeplaatste verbeelding.
Inderdaad, de drie erkende soorten miniaturen zijn:
a) die welke tijdens den hertog van Berry (d.i. van 1404 tot 1413) zijn vervaardigd
geworden, en dit bewijzen door hunne verwantschap met deze uit de ‘Belles heures’,
van barones A. de Rothschild;
b) die, door Durrieu ‘Bavière-Hainaut’ geëtiqueteerd, die men thans wel Vlaamsch,
of beter misschien Hollandsch-Vlaamsch zal noemen;
c) die ontstaan in de tweede helft der vijftiende eeuw, die voortkomen,
waarschijnlijk van verluchters die verwant zijn aan die welke, Burgondisch-Vlaamsch,
voor een Philips den Goede of een Karel den Stoute werkten.
En deze drie stijlen, vermengd en dooreen gebruikt, bewijzen wat we even hooger
o

naar voren zetten, want 1 de tijd en de oorsprongsplaats zijn zeer verschillend,
daargelaten dat de historische beteekenis van sommige schilderijen niet strookt
o

met de gedachte dat zij voor een zelfden heer zouden zijn uitgevoerd; 2 maken
enkele friezen eene uitzondering: meest alle verschillen van bewerking met het
hoofd-motief van de bladzijde, en behooren tot een zelfde school, ook die van het
kalender.
Hier moge bij worden gevoegd dat bijna al de omlijstingen in één stijl zijn, en
schijnen in zelfden tijd uitgevoerd.
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II
Het zal goed zijn hier breedvoeriger over deze miniaturen uit te weiden. Wel zijn
deze van de eerste reeks niet buitengemeen belangrijk, en verschillen van deze uit
de ‘Belles Heures’ niet, dan door dat ze niet altijd even schoon zijn: 't werk van Pol
van Limburg en zijne school, die de ‘Belles Heures’ hoofdzakelijk verluchtten - 't
geen thans wel algemeen aangenomen wordt - blinkt hier niet in zijn grootste kracht
en schoonheid, aan sierlijkheid, stijl, en ja vrijheid in de compositie. Zijn de bladen
XXII en XLII (de eenige waar, bij de gewone randversiering, engelen en ooievaars
zijn gevoegd, en die volledig tot de school van Berry behooren, ook in de fries) niet
minder schoon dan 't meeste dat uit de ‘Belles Heures’ en uit de ‘Grandes Heures’
os

is bekend, de f XIV, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XLIV en XLV zijn onder
't minst-belangrijke uit het Turijnsche handschrift. Weze enkel aangemerkt dat de
voorlaatste een eigenaardige beeltenis biedt van den hertog van Berry, geknield
vóor de H. Maagd. Een andere vindt men op fol. XLII, daar hij de drie-groep aanbidt
van Jezus, Maria en Johannes-Evangelist.
- Heel wat nauwer te beschouwen is de tweede reeks miniaturen, zij die aanleiding
moest geven tot zulke merkwaardige vorsching en leveren zulke heerlijke uitslagen.
Zij loopt hoofdzakelijk over pl. XIII, XV, XXIX, XXX, XXXVI, XXXVIII en XXXIX, en
toont hier eene gansch buitengewone inwerking der Vlaamsche schilderschool aan,
niet der schilderschool van een Broederlam of van den Meester van 't altaarstuk
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uit het Belle-hospitaal van Ieperen, maar van den hoogst-eigen Hubrecht van Eyck
der ‘Drie Maria's’, uit de verzameling Fr. Cook van Richmond. Ja van de twee
broeders, die schiepen de Gentsche ‘Aanbidding’. En dat deze reivoerders, zoo niet
persoonlijk, dan toch als ingevers en voorbeelden deel hebben in de schepping van
deze heerlijke miniaturen, toont, in 't oog springend, 't groot schilderij van folio
XXXVIII, dat tevens de rechtstreeksche meêwerking, althans van Johannes van
Eyck, geenszins tegenspreekt. Inderdaad: men weet dat Johannes waarschijnlijk
enkelen tijd in Holland heeft doorgebracht als hoofdschilder en volgeling van Hertog
Jan van Beieren. Heel goed kan hij ook wel, eenige jaren daarvóór, op bestelling
van den broeder van den bisschop, nl. Willem IV, die in 1417 stierf, hebben gewerkt.
Merkwaardig is nu dat, ontegenzeglijk, de miniatuur ter sprake vertoont: graaf
Willem IV van Beieren-Henegouwen-Holland keert terug van Engeland, waar hij,
na den slag van Azincourt, den vrede voor Frankrijk was gaan bespreken. Een storm
heeft den overtocht moeilijk gemaakt, doch, op de belofte dat hij bij aanlanding in
Zeeland aan Onze-Lieve-Vrouw van Poke bijzondere vereering brengen zou en
intusschentijd geen vleesch zou nuttigen, is de zee mild geweest en landt de graaf
(1)
behouden, en begroet door zijn dochter, Jacoba van Beieren, en door zijn volk .
Nu is vooral opmerkelijk dat dit meesterlijk schilderij,

(1)

Voor nadere beschrijving, zie Durrieu: Les débuts des van Eyck (Gazette des Beaux-Arts,
Février 1903).
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uitgevoerd, waarschijnlijk, voor Willem IV zelf (men zie verder hoe), verwonderlijke
overeenkomst vertoont met de twee onderste rechterpaneelen, van de ‘Aanbidding
van 't Lam Gods’. Bezie me eerst het wit paard, waarop de graaf zijne intrede doet.
Alles herinnert, onmiddellijk, aan 't paard, ten uitersten vleugel, waarop de pseudoof zoogenoemde Hubrecht van Eyck rijdt: zelfde halsdikte, zelfde neigen van den
kop, zelfde zijlingsche blik, zelfde open bek. 't Paard is minder zwaar, nerveuzer,
ter miniatuur? Zie dan dat, op het veelluik welke het tweede staat onder de groep
Christus-soldaten, welk tevens deze bijzonderheid oplevert, dat het, evenals het
ros van graaf Willem, in tel-gang (amble) stapt. - Zie ook hoe de graaf op
identiek-zelfde wijze in den zadel zit als de eerste krijger op 'tzelfde stuk. - En zie
dan verder hoe, in 't gevolg van den graaf, een ruiter het hoofd en lijf wendt in
juist-gelijke houding als van den man die, in 't veelluik, onder de rechters, voor
Johannes van Eyck-zelf doorgaat (wiens houding door 't feit van een eigen portret
uitgeleid werd). - En zie ook het kapsel der edelvrouwen, hoe het herinnert aan
Johannes' eigen vrouw, ja aan dat, als mijn geheugen me niet bedriegt, want ik heb
de bewijsstukken niet onder de hand, van Jacoba van Beieren, 's graven eigen
dochter, wier portret te Kopenhagen, waar het berust, voor een kopie naar een van
Eyck doorgaat.
Maar, hoe uitleggen nu, dat een opdrachtelijke miniatuur van Willem IV, en mogelijk
uitgevoerd door een van Eyck, in 't getijdenboek van den hertog van Berry voorkomt?
Eenvoudig door 't feit dat Willem
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zeer nauw aan 't huis van Burgondië, door zijn huwelijk met Margaretha, dochter
van den eigensten Jan van Berry verwant was. - Gingen nu de ‘Très belles Heures’
van den hertog van Berry in 1413 over aan Robinet d'Estampes, niets belet dat ze
(1)
in 1416, datum, vermoedelijk, van de miniatuur die ons bezighoudt , in handen van
Willem IV zou zijn gekomen, wien ze Robinet d'Estampes zou hebben overgemaakt.
- Dat ze lang in 't bezit van 't Hollandsche hof, of althans enkelen tijd, zouden zijn
kunnen gebleven, wordt bewezen door de andere miniaturen die dezelfde hand
verraden, of ten minste eene hand door zelfde school geoefend in een kunst door
zelfden leerregel gedrild.
Eerst, aldus, op fol. XXXVI, de fries waar een groep maagden, die, in de schikking
der figuren, oneindig herinnert aan dergelijke groep op 't middenpaneel der
‘Aanbidding’, het Lam Gods aanbidden gaan: zelfde gratie, zelfde houdingen, zelfde
gebaren. - Deze fries, overigens, is klaarblijkend van dezelfde hand die 't
bovenschilderij maalde. En is hier weer niet opvallend, buiten gelijkenis in de typen,
(2)
een groote verwantschap met de van Eycks? Men zie de Heilige Maagd!
- Zijn het hoofdzakelijk deze twee bladen die aan meêwerking, althans aan invloed
der van Eyck's doen denken, andere wijzen in overvloed op nadere punten van
vergelijken. Wij kunnen er niet over uitweiden, eerst, omdat we de oorspronkelijke
miniaturen niet onder

(1)
(2)

't Voorgestelde feit had in 1416 plaats.
Dit blad is vermoedelijk geheel van ééne hand: zelfs de omlijsting verschilt: zeldzaamheid.
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oogen kregen en dus niet over de kleur, eene hoofdzaak als er spraak is van de
van Eyck's, mogen oordeelen; ten tweede, omdat een tijdschrift voor boekwezen
zich niet ver mag wagen op 't gebied der zuivere kunstgeschiedenis. Hoe echter
gezwegen over blz. XIII, waar een God-de-Vader, in eene tent waar de panden van
opengehouden worden door engelen die, in hun zware gewaden, zoo echt van
Eyck'sch zijn; of over blz. XXX, waar eene verwonderlijke zee, verwonderlijk van
natuur-getrouwe uitvoering, een bootje dat heiligen Julianus met opmerkelijke
puntmuts en de heilige Martha voert naar een ten strande staande kasteel... dat
hetzelfde is als uit het vergezicht der drie ‘Maria's bij het ledig Graf’ der verzameling
Cook, 't schilderij dat thans wel definitief aan Hubrecht van Eyck wordt toegekend?
Wie overigens de kleur van deze meesterlijke miniatuur hebben gezien, willen niet
meer twijfelen: Hubrecht, meester van het licht, is wel de eenige die zoo iets
vermocht.
Of 't moest een wél knappe leerling zijn, die het hem even-aarde. Hij bestond,
althans onder de éven-latere Haarlemsche school. - En aldus leg ik uit hoe ik mijne
meening uiten durf, dat de geweldige Judas-kus, in den nachtelijken tuin van op
folio XV, die in de verte de klarende stad toont, mij Hollandsch voorkomt, naar
groepeering als naar typeering, evenals, en om zelfde redenen, de kalvariegang
van fol. XVIII, die me, - of bedriegt me weêr mijn geheugen? - een schildering
r

herinnert die te Brugge onder n 255 door den officiëelen catalogus aan Geertgen
tot Sint Jans toegeschreven, bij G. Hulin heet: Inconnu (hollandais) vers 1510.
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Laatste datum brengt ons wel wat ver van 't vermoedelijk ontstaan der besproken
miniatuur af. Iets echter zou deze opnieuw bewijzen: heeft de kunst, te beginnen
met de van Eyck's, zich tot de onmiddellijke natuur gewend voor 't kiezen van typen
en figuren, voor 't gevoelig wêergeven vooral van driften en sentimenten: zij bleef
niet te min, in ruimen deele, langen tijd nog slaaf der compositie-formule.
r

Zou deze miniatuur n XVIII, indien den heer Hulin gelijk moet worden gegeven,
e

wijzen op navolging bij een 16 -eeuwer van 't werk eens kunstenaars die een 50
jaar 's minstens vroeger werkte, voor de samenstelling althans: zie dan maar, op
de miniatuur van Graaf Willem IV, het medaillon waarop God de Vader, door engelen
omringd, zijne zegening neigt uit den hemel, en herinner u dan den zegenenden
Christus uit den ‘Dood der H. Maagd’, een der laatste werken van Hughe van der
Goes; bemerkt ge de groote gelijkenis? En dan al de zittende, hoog-gekroonde,
rijk-bemantelde en schepter-dragende vorsten, ten hoogen baldakijn-troon, waarvan
het archetype wel zijn zal Bouts' ‘Keizer Otto’ op het Brusselsch tweeluik: zie hoe
ge 't hier, in de ‘heures de Turin’ zelf, om geen andere bewijsstukken te leveren,
terugvindt in overvloed, op de fries van fol. XXI, nl., en tot driemaal toe op fol. XVI!
- En dan nog, op eene andere fries, dat, hoewel ten anderen tijde geschilderd, twee
heremieten paart van van Eyck aan een anderen van Geeraart Horenbout: macht
der formule! - En de Sint-Jan uit de ‘Pieta’ van fol. XXIX, herinnert hij niet meer aan
Van der Weyden, dan, zooals Durrieu beweert, aan van Eyck?
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- Dat de school van Henegouwen aan de versieringen van de ‘Très belles Heures’
niet vreemd is gebleven, wordt hier overigens door twee uitdrukkelijke voorbeelden
- om niet te spreken van de zeer eigenaardige kerk-interieurs die bepaald van
Henegouwschen invloed zijn - bewezen: door de voornoemde ‘Pieta’ die, niet alleen
om den gewonen Sint-Jan van Van der Weyden en 't algemeene van zijn sentiment,
maar veel meer om het staande, gedrapeerd figuur der heilige vrouw ten uitersten
rechter-kant, dat dadelijk het dergelijke beeld oproept uit het rechter-luik van 't
veel-besproken tryptiek der ‘Kruisafdoening’ van den ‘Maître de Flémalle’, alias,
naar de meening van G. Hulin, Jaques Daret.
En Daret: had men niet de vreugd gehad hem hier, hem den zeldzamen, terug
te vinden in eene verrassende weergave, juist van 't daarevenbedoelde triptuchon?
Eene openbaring! Want dit is wel zelfde stijl, zelfde hand zou men haast meenen
te mogen zeggen, hoofdzakelijk in de drapeering, tot in 't gemis aan achtergrond
zelfs; kopie of voorbeeld, althans; want alleen in de gelaatstype staat verschil.
- Wil dit alles nu zeggen: de ‘Très belles Heures de Turin’ werden verlucht o.a.,
door de van Eyck's en door Daret? Zij die de oorspronkelijke miniaturen hebben
gezien, aarzelen meestal niet te zeggen: ja. Paul Durrieu kent ze misschien liever
aan leerlingen toe, die sterk onder den invloed dier meesters bogen. Wij weten
alleen dat, durft men geene namen noemen, hier buitengewoon werk is, 't welk én
de van Eyck's én Daret niet onwaardig is; - dat het handschrift
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overigens, voor 't Vlaamsch-Hollandsch-Henegouwsch deel althans, een meesterstuk
is, niettegenstaande de inwerking van meesters en formules, van groote, rijke, ja
rijpe kunst.
- Blijft ons nog te spreken over de doorloopende fries die te zelfde hoogte ieder
blad sluit en als het ware draagt. Wij zegden reeds dat ze zeker, en quasi in haar
geheel, geruimen tijd na de hoofdtafereelen, of na een gedeelte ervan, geschilderd
werd. Enkele bladen maken echter uitzondering: een paar waar de fries
onbetwistbaar uit de school van Berry is; enkele andere waar ze, in musiceerende
engelen hoofdzakelijk, en in de rij jonkvrouwen waarvan vroeger spraak, van Eyck'sch
zijn (wij meenen behoorend als type, zooniet naar plaatsing, tot de platen die hun
karakteristiek dragen). - Al 't overige is van ruim-lateren tijd, en
Burgondisch-Vlaamsch, hoewel zeker niet van ééne hand, wat aardigheid in typeering
en in uitvoering bewijst. 't Voorgestelde onderwerp is velerlei: soms heeft het
wereldsche bedoeling, meest kerkelijke of bijbelsch-geschiedkundige. Maar 't
aangenaamst, volmaaktst en belangwekkendst is het in 't aanvangskalender dat,
het laatst uitgevoerd, ook het uitvoerigste is en rijpste kunde vertoont: eene
veelbelovende inleiding van de latere kunst die, in volksche tooneelen, een Simon
Bening 't liefelijk werk zou ingeven, dat het sieraad is, o.a. der ‘Heures de Hennessy’
van de Brusselsche bibliotheek.
Deze reeks der maanden, in de fries van 't kalender (en we reproduceeren er
(1)
enkele van) is belangrijk

(1)

Deze platen, hoe onvolkomen zij ook inlichten over den verloren schat, zijn kostbare
herinneringen en de redactie dankt de vriendelijke mededeeling ervan aan den uitgever van
Dr. Johanna de Jonghs werk, Martinus Nijhoff te 's-Gravenhage (N.v.d.R.).
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om vele redenen. Zij spreekt eerst den heer Durrieu tegen, die hier een ‘image de
e

la vie flamande à la fin du 15 siècle’ ziet. Gelukkige Vlamingen die, zooals op een
e

der plaatjes, ter 15 eeuw in hun eigen land wijn zagen persen! - Neen, wij meenen
veeleer dat zij 't werk zijn van een dier reizende Vlaamsche kunstenaars, die hun
hoog-edelen meester naar zijn oorsprongsland - hier, naar Bourgondië - begeleidden,
en, was hun werk ook naturalistisch, er toch niet tegen opzagen eens naar hunne
herinnerende verbeelding te werken, even goed als naar de onmiddellijke natuur.
Hebben we er 't bewijs niet van in 't plaatje dat ‘Het Maaien’ voorstelt, en waarvan
het vrouwen-figuurtje al heel goed overeenkomt met dat van de Juni-maand uit den
‘Calendrier des Bergers et des Bergères’ in hout gesneden door de Le Rouge's, de
e

e

fransche graveurs der 15 eeuw? Interessanter is ze, voor de studie van, ter 15
eeuw, het landschap en zijne behandeling. Men zie de Maasboorden bij ‘het
visschen’, o.a. en ‘het straatje’. Of ze wel zoo specifiek Hollandsch zijn als het Dr.
Johanna de Jongh belieft te beweren in haar boek: ‘Het Hollandsche Landschap in
ontstaan en wording’ ('s Hage, Martinus Nijhoff, 1903)? Wij zullen deze vraag, die
heel wat kennis van 't Hollandsch land en heel wat gevoel er voor impliceert, niet
beantwoorden. Is 't werk van Mej. de Jongh overigens belangwekkend als keus van
onderwerp, en als
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kunsttheorieën: ze slaat den bal wel mis in 't hoofdstuk waar ze 't over het Turijnsch
Getijdenboek heeft.

III
Hier mogen we ons werk sluiten, ons-zelven bewust dat het onvoldoende moest
zijn van wege wie 't oorspronkelijke handschrift niet en zag, - en tevens (de lezer
vergeve het) vast onpersoonlijk, daar 't gold hier de ontdekkingen van anderen te
resumeeren. Waagde ik op eigen rekening hier en daar een vermoeden, nu en dan
eene onderstelling: hij zie bij hunne broosheid, alleen de bedoeling.
Vele vragen wierp de reproductie van ‘Les très belles Heures de Turin’ op, ook
buiten die van kunstgeschiedkundig belang.
Hoe komt het n.l., dat zulke onderscheidene handen aan het handschrift hebben
meegewerkt? In wiens bezit is het opvolgentlijk geweest, om zoo verscheiden
versierd en verlucht te zijn geworden? Hoe landde het eindelijk in Italië aan?
Dat ik ze voor de lezers van dit tijdschrift opnieuw heb gesteld, loont, voor kunst
en bibliographie, wellicht, de geringe moeite die ik er me voor te geven had.
Mei 1904

Tijdschrift voor Boek- en Bibliotheekwezen, Mei-Juni, 1904.
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De les van het impressionisme
Zondag laatst sloot de ‘Libre Esthétique’ hare deuren. 's Daags daarvoren had ik
de teleurstelling, toen ik voor 't laatst in den Kunstkring de tentoonstelling Claus
wilde bezoeken, te zien dat men er volop aan 't inpakken was. Het was dus weêr
voorbij, deze verruimende blijheid, deze frissche, volle kunstadem die ons tegen
had gewaaid, heel deze gelukkige lentemaand, in afwachting dat de natuur ons
gelijke weelde, de voortzetting dezer zonne-weelde, in mijn Zoniën-bosch toewuiven
zou...
In de ‘Libre Esthétique’ was het een Jubel-salon geweest: de viering van een
vijf-en-twintig jarig leven van blijden strijd en gulzig leven; een feest, al en ware 't
geweest om deze drie meesterstukken: onzen Van Rijsselberghe's Portret zijner
echtgenoote, Maurice Denis' Eerste-Communie en Heymans' Ontwakende Hoeve.
Bij Claus: de rijke, ernstige, haast vrome, en toch gelukkige, kalmvreugdige,
weelderige bezonkenheid van een steeds naar verder strevend, maar zeer bewust
en zeer volledig Kunnen... Ik ga niet verder op beide tentoonstellingen in: wie ze
zag kan mijne commentariën missen; en wie ze niet zag heeft aan mijn proza niets
dan 't vernemen van een geestdrift dien hij niet controleeren kan. Nu heb ik gaarne
dat men mijn geestdrift
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controleert. Al berust hij meest op eene geschifte en doorgedreven overtuiging, ik
ben al oud genoeg om hem van mij te werpen voor redenen tot een beter en meer
gestaafd oordeel.
Wat ik hier nu doen wil - ook in het vervolg - het is: u de gronden mijner overtuiging,
en, misschien buiten mijne wete, - want in dit geval ben ik nog niet oud genoeg, den gevolgenlijken geestdrift mede te deelen, - ik zeg niet: er u deel te doen in
hebben. Ik bedoel: dit is 't gevolg van een gewetensonderzoek. Ditmaal, aangaande
Impressionisme, vermits de omstandigheden er mij toe nopen. Dus: in zeer
beknopten vorm, wat ik meen te zijn de beteekenis en het nut van het
Impressionisme, en, in de toekomst, harde kunstwaarde.
Sedert veel langer in Vrankrijk, heeft sedert 25 jaar het Impressionistisch
Luminisme in Belgie, bepaaldelijk in Vlaanderen, wortel geschoten. Ik spreek met
opzet van impressionistisch luminisme. Want ten onzent is het minder om
onmiddellijke natuurimpressie, dan om hare uiting in licht, in atmospheer, in ruimte,
in kleur te doen geweest. De grootsten onder de onzen, hebben nooit nagelaten,
zelfs de minste hunner schetsen te ‘situeeren’, samen te stellen, evenwichtig te
componeeren. Ik zelf heb meester Claus aan den trok gezien. Bemerk mij den
haast-klassieken opzet van Heymans' Lente in 't Brusselsch Museum. Zie, in de
laatste ‘Libre Esthétique’, hoe angstvallig Van Rijsselberghe, op eene teekening
voor vergrooting bestemd, naar 't gezichts-middenpunt, naar de juiste plaats in de
ruimte, naar het ‘moment’ of de doekvlakte, (want beweging, drastische plastiek,
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is één der hoogste criteria in impressionistische kunst) dat het gebaar van zijn model,
de kleur-visie er om heen, en het gevoel van den schilder bereiken zal, zoekt en
aarzelt voor de vaststelling. Onze meesters, deze van nu evenzeer als die van
vroeger - en, trouwens, als groote kunstenaars die Manet en Monet, Degas en
Renoir, Sisley en Pissaro heeten, maar veel meer dan, b.v. een Cross en een Luce,
- onze meesters gaan nooit op eerste impressie zonder gevoelige, en zelfs geestelijke
schifting, los. Zij weten eene schilderij te equilibreeren. Wemelt het licht, het impliceert
niet dat het schilderij mag ‘rammelen’. Hun impressionisme is dus niet in het opzetten
van hun werk, het is niet ‘intrinsèque’, het ligt alleen in de uitvoering, in het
enveloppeeren van een, soms zeer gekozen, zeer opzettelijk onderwerp, het is in
het licht, meer zelfs dan in de belichting; het is in de kleur te zoeken. Het is, in een
woord, luministisch, in dezen zin dat aan de kleur geene overdrachtelijke, geene
gefingeerde, geene conventioneele beteekenis, maar hare echte, eigene beteekenis,
bepaald door licht en lucht, en omgeving en onderlinge verhouding, gegeven wordt.
- De bedoeling is dus, - en, voor wie zaakkundig oordeelen wil, het standpunt waar
hij zich op te plaatsen heeft: de emotie, door het schilderij te wekken, uit te laten
gaan van de atmospherisch-juiste kleur-weêrgave. - Ik dring niet langer aan, wil
geen voorbeelden aanhalen, waar de zaak, niet zonder moeite echter, maar troef
op troef van geniale talenten, reeds lang, overigens, gewonnen is.
Wat nu, van zulke overwinning, het nut is voor den volke? (Want, niet waar, hoe
individuëel en afgetrokken
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ook, het bereikt onwillekeurig een publiek, het kunstwerk, wat de kunstenaar ook
bedoele en welken aandrang hij ook gehoorzame). Welke de verhouding, beter
gezeid, van een overwonnen publiek tot den ontoegevenden schilder is? - Laat me
toe hier me-zelf, uit een vroeger opstel, aan te halen.
‘Dat men over deze heerschappij van lucht en klaarte niet klage: dit teeken van
blijde gezondheid, - waar ze niet àl te overdreven is: gezichtshypertrophie is ook
een ziekte, - komt ook den toeschouwer ten goede, die rechtstreekscher en meer
onbevangen de natuur leert zien, en zich-zelf aldus rijker maakt. Het vreezen der
conventie - al dreigt deze ook al bij onmachtige, zeer talrijke, volgelingen van, b.v.,
Claus, - het streven bij de schilders naar persoonlijke visie, dwingt het publiek tot
zelf-analyse, tot kritiek zijner eigen indrukken. De massa, die geen voorstelling heeft,
dan dat de hemel blauw of grijs, de grond bruin, het gras groen is, in de vlakst
mogelijke kleuren en met de geringste afwijking, leert hier uit eigen voelen
voorbijgaande impressies vluchtige beelden op te diepen en te behouden; zij maakt
er haar netvlies aan gewoon, beter te zien en 't geziene beter te bewaren; zij is
bereid tot fijnere gewaarwording en tot meer genot ervan. Ja, het impressionisme
is, beter dan het meer-rustige, meer abstracte landschapschilderen van voor een
goede twintig jaar, eene school van smaakloutering en kunstzin bij het volk, en van
diepere vreugde om natuur en om leven; schijnt het ook niet verder dan tot
oppervlakkig genieten te leiden: “de herinnering aan een ding is beter dan het ding”,
hetgeen zeggen wil: de herinnering aan een schoon
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zonneschilderij kan rijker maken het gemoedsvoordeel dat men heeft aan een
gelukkigen namiddag of aan een frissche morgenwandeling...’
- Is het nu 't eenige, wat men van eene kunstrichting eischen mag of te verwachten
heeft; ligt hare ethische reden van bestaan, hare moreele beteekenis alleen daarin:
dat ze, haar vooropgesteld doel met vooropgestelde middelen bereikt, den volke
toespreken mag met de zekerheid, begrepen te worden, gewaardeerd, en niet
geheel nutteloos? De schoonste kasteelen, op zand gebouwd alleen, storten bij de
minste winden, en slechts vaste fondamenten waarborgen eene verzekerde
eeuwigheid. - En dit brengt me tot het derde voorwerp van dit tractaat in drij
poincten...
Ik ken geenszins aan de Impressionisten het monopolium der kunstemotie van
dezen tijd toe, beschouwd uit een toekomstig oog. Beter gezeid: ik geloof geenszins
dat de toekomst, in de vijf-en-twintig jaren van ons impressionisme het teeken der
schoonheid, bij alle verdere uitsluiting, lezen zal. Integendeel. En deze meening
staaf ik op het feit, dat vooral deze werken leven blijven, hoe ook moog' wezen
hunne uitvoering, die rusten op gevoels-bezonkenheid, meer dan op de spontaneïteit
van eene gewaarwording. Zeker: frischheid is een mooie zaak, en geeft den
menschen veel vermaak. Ik word gaarne verrast door 't plotseling zien van een mooi
meisje, en het kan me heel diep roeren. Maar wat ik lees in treurende vrouwen-oogen
blijft me langer bij, en den ernst van een grijsaard lokt me meer aan dan de luchtige
geestigheid van dezen fliere-fluiter. Spreek niet van persoonlijken smaak: gij ver-
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bergt u aan u zelf, zoo ge anders denkt. En lust ge als dagelijkschen kost zulke
zwaartilligheden niet: geloof me, daarop is het, dat gij het langst zult toeven. - Begrijp
me nu niet verkeerd; verplaats vooral deze justatieve beschouwing niet
onmiddellijk-vergelijkend op, acht ze niet in-der-daad-gelijkaardig met het terrein
waar ik een optisch-aesthetisch oordeel op bouw. Ik verlang noch ‘zware’
onderwerpen, noch ‘doorwrochte’ uitvoering. Ik wil noch ‘diep-aangedaan’ worden,
noch - God bewaar'me! - tot ernstig overdenken worden vermaand. Maar: ik wil
merken of de schilder zijn werk doorvoeld heeft, en dat doorvoelde heeft uitgedrukt.
Al schildert hij niets dan een boom: ik wil zien, ik wil gevoelen dat deze kunstenaar
geheel doortrild is geweest van zijn onderwerp; dat het eerste enthoesiasme
gezuiverd is geworden in den filter van zijn gemoed; dat het, in letterlijken zin van
het woord, ‘bezonken’ is... En dit is dan ook, geloof me, het criterium, buiten alle
andere bekommeringen, der eeuwigheid.
En de impressionisten nu?
Er valt, ontegenzeggelijk, veel weg. Niettegenstaande de educatie van het volk,
kan er weinig beschouwd worden als geheel gaaf, als geheel gefilterd, als geheel
klaar-van-schoonheid. Zeker er zijn, die groot waren, van aanvang af; er zijn, die
thans gerijpt zijn tot buitengewone meesters - ik noemde, uit deze tentoonstelling,
na Monet en de vroegere, Denis, Van Rijsselberghe, Heymans -; er zijn ook, waar
ik van nu af aan veel van hou, en die meer geven dan beloften (en ik denk hier aan
een heerlijk doekje van Fornerod). Eén is er
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echter, die ik niet noemen kan, dan met piëteit; dan, haast, met kinderlijke liefde...
De late Grieken, de Romeinen, stelden hunne waterloopen door grijsaards voor,
en er wordt verhaald van helden, die troost en heul vonden vooral, bij hun vader
den stroom, bij hunne moeder de rivier, waar de streek hunner geboorte van leven
mocht... - Wij leven (ik zei haast: helaas!) niet meer van zulke heidensche naïefheid.
En ik ware inderdaad beschaamd, u te zeggen wat ik aan onze Vlaamsche, lieve
en edele Leie, ‘Jordane van mijn hart en bronaêr van mijn leven’, wijt en dank. Hoe
zou ik echter niet een deel van mijn vreugden en liefden in 't openbare danken en
wijten, wien me als de verpersoonlijking der Leie is: aan Emiel Claus? - o, ik vergelijk
hem niet aan een marmeren Nilus of aan een arduinen Scaldis, hij de
eeuwig-jeugdige, de vinnig- en blijde-levende! Maar ik hou van hem, gelijk de Ouden
en gelijk onze Renaissanten van hunne stroomgoden hielden, omdat hij de grootsche
schilder is, omdat hij als het symbool is van geheel mijn geliefde Leie-land, - evenzeer
haast, als ik van den innig-goeden, vlug-geestigen, breed-denkenden, en vooral
zoo gevoeligen mensch hou, van hem dien ik geen ‘vriend’ durf noemen, waar ik
hem te veel eerbied toedraag om hem tot mij neêr te halen...
En nu is mijn genegenheid gestegen nog, en is grooter mijn geestdrift om zijn
werk, nu het, bake bij bake en stake bij stake, de bezonkenheid kreeg die opstelt
voor de eeuwigheid.
Vroeger: het was, veelal, een dionysische reidans van heel-rijke jonge mannen
en meisjes; eene panische
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vreugde, bij 't scheppen, om het geschapene; het was levens-vreugde om 't gulzig
genot, dat men leeft.
Thans is het de opperste, en blijde, wijsheid. Niet meer het woelig-goddelijke: het
vrédig en bewúst-goddelijke... - Ik beloofde u geen beschrijvingen te wagen, u niet
lastig te vallen met dit of dat schilderij. Ik hou woord; waar ik u overigens de
grondslagen van mijn geestdrift voordroeg. Daarom durf ik hem, mijn geestdrift, dan
ook zonder restrictie te uiten, waar het onzen Claus aangaat, nu hij ons het opperste
van zijn wezen geschonken heeft. Hij ontvange er, uit mijn innigste, uit mijn
beredeneerd gevoel, al mijn dank om.
7 April 1908.

Nieuw Leven I, N.R., 1908.
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Jules de Bruycker
Het is haast vijftien jaar geleden. Veel meer dan gelijkheid in den maatschappelijken
stand of van de dagelijksche bezigheid, in den ouderdom of in den ondergrond der
gevoelens, in persoonlijke neigingen of eigen behoeften, had, te Gent, onder
sommige jongelieden, waarvan de jongste zestien jaar oud kon zijn en de oudste
naar de dertig ging, eenzelfde geest van opstand, eenzelfde zucht naar
onafhankelijkheid, eenzelfde liefde voor de toekomst, gekweekt eene onderlinge
genegenheid, die voor enkelen, door de omstandigheden geholpen, werd verknochte
vriendschap. Ik had het geluk dien tijd mee te leven. Het was er eene van
overweldigende geestelijke werkzaamheid. Wij hunkerden naar vrijheid, en wonnen
ze door daden, die ons thans verbazen, en toen ten tijde voedden met den angst
en de wilskracht van elk oogenblik... Heel jong al, had ik mij bezeten gevoeld van
den daimoon der rechtvaardigheid, en der bandeloosheid tevens. Ik duldde den
breidel niet, en zag hem onwillig door anderen dragen. Vroeg verweesd van een
vader, waar ik hartstochtelijk van hield, en die begrepen had, voelde ik, wat daar
schuilde achter de bedeesdheid van een knaap, die nooit speelde en zich een
chimerische werkelijkheid opbouwde uit de talloos-
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gelezene boeken, leefde ik, in eene norsch-bewaakte, onaantastelijke en monotone
eenzaamheid der gedachte, voor stoute idealen van niet-goed-afgebakende maar
imperieuze hervorming, en vooral van doorslaande onontkomelijke vernieling der
bestaande orde. Zelf zeer ordelijk voor eigen wezen, naar eigen persoonlijkheid,
leed ik er onder, dat anderen - en zij verzetteden zich niet! - onder de orde der
aanvoerende maatschappelijke standen te lijden hadden. Zonder eenig systeem
aan te kleven, (ik was nog te jong, en het begrip ‘systeem’ alleen vervulde mij met
heiligen afschuw) had ik, te schuw en te afgetrokken trouw aan mijne innige
gevoelens, aan wat ik als 't rijkste reeds wist van mijn bezit: mijne voor ieder vreemde
gewaarwordingen, - had ik, door een zachte beslistheid en den binnenbrand mijner
overtuiging, ook misschien door eene apostolische wijding, waarvan ze zeker voelden
de oprechtheid en den mededeelbaren drang, sommige schoolmakkers gemaakt
tot meer-schreeuwerige, meer-positieve, recht-streeks-doortastende proselieten. Ik
had, toen reeds, verzen gepubliceerd in ‘Van Nu en Straks’, in een tijd dat deze
publicatie eene crisis van acuut nihilisme doormaakte. Zelfs de Vlaamsche Beweging,
ons heilig, werd er niet in gespaard. De zeventien-jarige, die ik was, werd, tegenover
professoren, de kampioen van Vermeylen's ‘Kritiek’. Mijne... volgelingen, - drievier
mijner kameraden waren dit in alle werkelijkheid geworden, - bevestigden onze
negeerende overtuiging op zulke uitdrukkelijke wijze, dat de school-overheid eraan
dacht, tegen ons ‘maatregelen’ te treffen. Mijne vrienden werden gewaarschuwd,
dat de ‘revolutionnaire
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geest’, door mij aangeblazen en door hun ijver gevoed, tegen hen zou keeren. Men
dreigde ons met verbanning. Men wilde me zelfs meewerking aan ‘Van Nu en Straks’
verbieden. Het kon alleen mijne overtuiging bevestigen, dat alle overheid
belemmering in zich hield van ontwikkeling der persoonlijke eigenschappen,
neigingen en drijfveeren. Onze instinktmatige opstand vond er redelijke beweegreden
in. Ons anarchisme vond er-in verdediging. En was ik in allen ernst gaan lijden
onder, gaan twijfelen aan mijne mooie theorieën, die aldoor maar afbraken en geen
opbouw, geen nieuw gebouw beloofden: te weten, dat ik werd ‘vervolgd’ - en dit
was inderdaad werkelijkheid, - sterkte mij in een gedrag, dat lengerhand de
rugge-steun der oprechtheid begon te verliezen.
Bekommerd toen - als nog - om alle kunst, bezocht ik ook de teeken-academie,
te dien tijde. Ik ontmoette er een groep jonge schilders en beeld-houwers, die op
andere gronden, en zelfs op gebrek aan grond, kweekten zelfde opstandige
verzuchtingen. Enkelen ervan waren eenvoudig werklieden. Over-dag had ik ze
vaak in hun witten wapperkiel, hoog op gevaarvolle ladders, loodwit zien strijken
over blinkend-steile huisgevels. Anderen sneden guirlanden en leeuwen-koppen in
de houten paneelen, hun door meubelmakers toevertrouwd. Van anderen nog
droomden de klein-burgerlijke ouders, dat ze, hun academie-tijd voorbij, een mooi
dag-loon verdienen zouden als decoratie-schilder; en deze laatsten, die over-dag
de schilder-klas mochten bezoeken, droegen lang haar... Heel deze jeugd koesterde
in zich de diepste kunst, de hoogste artistieke inzichten. Nu en dan haalden
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zij wel, met naaistertjes en zelfs verloren vrouwen, eenige gemeenheid uit. Maar
de eene had, op de deur van het smalle kamertje, dat hem tot studio diende,
geschreven: ‘Tristis est anima mea usque ad mortem’. De joviaalste had me een
latijnsch op- of onderschrift gevraagd voor een ‘Tuin der Weeën’, die hij, meen ik,
nooit heeft geschilderd, maar waar hij van sprak met respekt. Allerhoogste
bewondering ging naar den ouderen Minne, hun aller inspirator, dien zij soms, klein
en forsch, tamelijk slordig in zijn grijs-wollen trui, star-oogend over straat zagen
gaan, het gouwsche pijpje tusschen de tanden. Elke ontmoeting werd eerbiediglijk
medegedeeld. Waarbij ieder gelegenheid vond, om over eigen idealen uit te weiden...
Ook deze jongelingschap was met overtuigde en overweldigende
hervormings-plannen vervuld. Misschien omdat zij, artiesten, door arbeids-dwang
onder de symbolische roede van een meester-gast hun scheppingsdrang onderdrukt
gevoelden; misschien omdat zij wisten, dat oudere kunstenaars, waar ze
bewondering voor hadden, hun op het anarchistische pad waren voorgegaan;
misschien omdat zij meê móesten in het opstands-tij, dat toen gansch Latijnsch
Europa opzweepte en neerrukte; misschien eenvoudig, omdat ze Gentenaars waren,
en de Gentenaar - ik schreef het hier in een opstel over Theo van Rijsselberghe door geboorterecht onder de koorts der Vrijheid mag lijden: zij werden, met even
sombere geestdrift als de beter onderlegde, de meer geleerde ‘partij-genooten’, die
we waren, wij studenten, bezeten van den geest der omwenteling; met vromere
aandacht nog lazen zij Kropotkine en
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Grave, Reclus en Hamon; zij verslonden ‘Les Temps Nouveaux’ en vergaderden
graag in het kraaknet herbergje, waar een dik en door-braaf man, die de waard was,
en veel had omgegaan met de ‘compagnons’ van Frankrijk en elders, vertelde van
hunne theorieën, hunne wederwaardigheden en hunne gevangenissen.
Met een dier schilderende jongelingen was ik weldra vertrouwelijk bevriend. Hij
heette Julius de Praetere. En in zijn werk-plaats is het, dat ik de kennis maakte van
een geestes-verwant, die eenige jaren ouder was, en zich noemde: Jules de
Bruycker.
Deze werk-plaats: zij was in het Paters-hol.
Dit woord van Middel-eeuwschen klank, oproepend op-een gepakte duisternis
die naar geen uiteinde leidt, en donker gemompel, aanhoudend, van biddende
monnik-stemmen; angst-wekkend dreigement en verlokking van al wat monotoon
blijft duren en altijd onbekend zal blijven; brutaal erkennen van een onbegrepen
werkelijkheid, die weegt op uwe vrees en waar vergeefs uw oordeel-vermogen tegen
worstelt... Gent is vol van zulke wijk-namen. Gij hebt er het Luizengevecht, vol woest
en geniepig gepeupel. Gij hadt er den - verdwenen - Kattenberg, waarlangs door
den nacht, woedende of laf-bejegende sletten miauwden. Gij vindt er, in 't zachte,
de Minne-meersch en, in 't kregelige, de Lange Krevel-stege. Koer 99 heet een
beluik, waar galgen-aas, dat het gevangenis-anonymaat heeft gekend, blijft bekend
onder en woont achter bloot een cijfer. Siberië is de naam van een straat, waar in
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zwarte hoeken huist de kilste miserie. En zoo weet de Gentenaar, zonder
redeneeringen en zonder opzet haast, op voorhoofd en ledematen zijner stad een
naam-ijzer te stempelen, dat er onuitwischbaar-profetisch de bestemming en
beteekenis van alle eeuwen, voor alle eeuwen in brandde als in roosterend vleesch...
Dit Paters-hol nu: het kan bijna tien eeuwen oud zijn, zooniet in werkelijkheid, dan
in oorsprong. Van toen Diederik hier, in de plompheid van een midden-toren, den
grond-slag lei van den loomen burcht, waarop ten Jare der Vleesch-wording
MCLXXX, zijn zoon Philippus, comes Flandriae et Veromandiae, binnen een
vier-lobbig vak den datum der voltooiing mocht laten bijtelen, en die thans recht
nog, heeten blijft het Graven-kasteel, - van vóór de elfde eeuw zal, om den burcht
en binnen de Zeven Brugskens die het in een ring van water sloten, het volk der
laten zich hebben gevestigd, dat der latere vrije mannen, en dan der geestelijkheid
en klerken. De kloosters dezer laatsten, gebouwd en verbouwd aldoor in een dichten
kreits van blinde en doove muren, onmiddellijk onder den dubbelen vuist-stoot,
hemel in, der ingang-gaping van 't kasteel tusschen hare hardhoekende torens, met
de loerend-smalle kijk-gaten en de onbereikbaar-hooge kanteelen; gescheiden nauw
door de slanke lenigheid van geniepige stegen, de welkome ademing van een rond
pleintje en de vochtige aankleving der krotten, die leefden van het geld, den afval
of de noodwendigheden der paters: zoo stonden zij hier, de kloosters, vierkant en
gesloten op hunne naarstige nijverheid en hun ijverig gebed. Zij waren in hunne
aaneen-geschouderde macht, een geweld, dat, te onder-
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danig en onderdoend, te beter begluurde en te beter begleed die des graven, ter
andere zijde...
Dit geweld heeft niet tot op heden geduurd. Het week en liet alleen achter het
winkelhoudend volkje, dat niet gaarne scheidt van een gevestigd zaakje. Want van
eeuwen her blijft hier hun zuinige en geld-stapelende geringheid voort-woekeren
op nooden en begeerten van 't luizig volkje dat nestelt hier omheen. Van eeuwen
her pronkt dit raam met het opschrift: ‘De Drie Valsche Dieren’, bedoelend de Slang,
de Kat en de Vrouw. Getuigt die naam van hun ver ontstaan, het winkelken van
kolenkoopman als van groenten-venter, van komenij als van oude kleeren bewonen
duisterheden, waar eveneens sedert geslachten gelijkaardige waren stinken.
Sommige namen, eveneens geslacht aan geslacht herschilderd op roestig-knarsende
uithang-borden, wijzen, symbolisch, op de niet-aantastelijke veranderlijkheid van
het ambacht dat men sedert altijd hoort hameren, kreunen of geheimzinnig zwijgen
achter de gevelkens: zoo heet er een schoenmaker, voor alle tijden, Pede. En ik
weet niet waar de smalle straat, die tusschen de gore, overhellende trap-huizen,
dezen wijk binnen leidt, haar naam aan dankt; maar zij heet, grotesk en war-zinnig
als een middeleeuwschen spuwer aan een kerk-toren: Korte-Kalversstege... Werd
de krochtige wijk aldus woon-oord, hoofdzakelijk, van rugge-krommende ambachtslui,
die uitoefenen zittenden stiel; van gierige en beleefde winkelierkens die 's Zondags
pralen; van schurftig gepeupel dat schreeuwt en verstoken leeft en waarvan talloos
het kankerig kroost is; - waar rijst, tusschen de grauwe, scheeve en schotse wisseling
van portaalkens,
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ramen en stoepen, de schijnheilige glans van enkele al te witte burgershuizen, -;
ging hier achter de spinneraggen der vensters, dag en nacht eene geniepige ontucht
leven in donkere herbergjes, waar men, voorbijgaand, dronken mannen hoort brallen,
wijven tieren en schateren, en, als plots stilte invalt, venijnig gas-licht suizen, en
waar de lompe laarzen van bronstige bezoekers of verveelde nachtwakers galmend
de deur aanbonzen; - werd dit binnen 't onverschillig geroezemoes der nieuwere
stad en haar breede, luchtige straten verstoken als een eiland van verholen,
onopgemerkt en zeer vreemd leven, een eiland door niemand betreden dan wie tot
dit leven hoort: niettemin bleven, boven deze geloken geniepigheid en deze
wriemeling die naar geen hemel opziet, de kloosters bestaan, en heffen hunne
vensters boven de huisjes uit, tot op hoogte der kijkgaten van het Graven-kasteel.
Wel gonzen zij niet meer van gebeden. De paters weken. Zelfs alle monacaal uitzicht
verdween. Zoo de cellen der vroegere Vrouwe-Broeders herbergen thans, onder
hoede van geestelijken, behoeftige gezinnen van oude lieden, hetgeen haar een
welbetamend en vriendelijk begijnhofkarakter behoudt: noch de groote kapel, waar
een fastueus museum van oude verbruiks-kunst werd opgesteld, en minder nog
deze, die, zeer goed bewaard, werd een smidse en barschrinkelende ijzer-magazijn,
herinneren maar eenigszins aan ingetogen monniken-bestaan. En 't minst van al
wel de kloosters, die, zonder heel veel kosten noch eischen, langs steile steenen
draai-trappen en achter lage donkere deuren, aan de muren van gewelfde en
galmende gangen en over binnen-plaatsen, waar steen-
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kappers hun werf en huis-schilders hun berg-zeil hebben gevestigd, - minst van al
de kloosters, die werden ingericht tot werk-plaats voor kunstenaars met verf of in
pot-aarde.
In zulk een klooster-lokaal had ook mijn vriend De Praetere zijn ‘atelier’. - Onder
een lage inrij-poort door, over de bol-hoofdige keien van een binnen-plaatsje, waar
kuipers-gezellen voegden en kromden over een stroovuur de planken, gelijkmatig
klopten de ijzeren banden erover, en heldhaftig lieten klinken, als eene uitdaging,
de gevoelerigheid hunner liefde-liederen, bereikte men, langs vier arduinen treden,
voorbij een ruime keuken waar geel koper glom en verbleef 't vijandig gezin van
den kuiper, achter een duisterend portaalken, de dikke deur met het kijk-raampje
van de werk-plaats. Dit was de voormalige bidkapel van dit klooster. Boven de deur
zag men nog het thans geblinde, vroeger gerasterde raam, waar-achter boetende
paters mis hoorden. En aan de sluit-steenen van de vier gewelven kon men nog
onder de blauwende lagen schilfer-kalk, de teekenen herkennen der Passie Onzes
e

Heeren. Maar de 17 eeuw had hier een ruimen haard aangebracht. Latere tijden
hadden andere wijzigingen voor noodwendig gehouden. Het weinig zorgvuldige
volk van schilders en beeldhouwers, dat geslacht aan geslacht hier gehuisd had,
havende deerlijk muren en plaveisel van roode tegels. George Minne, die hier
enkelen tijd verbleef, wilde er zekeren dag een locomobiel herbergen, die hij, zonder
bepaalde behoefte, maar omdat hij van locomobielen hield, tegen een spot-prijs
gekocht had. Waaronder, gij begrijpt het, dit lokaal wel eenigszins geleden had...
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Toen De Praetere er woonde zag er deze zaal nogal weinig zindelijk uit, al kwam
een zielig meisje, dat als model poseerde, ze nu en dan meewarig en zorgvuldig
schoonvegen. Een klein, klein kachelken en een lange ros-ijzeren buis moest ze 's
winters verwarmen. Wij voedden het kachelken met kool-briketten, die we, gestapeld
tegen onzen buik aan, gingen koopen, bij dozijnen, een paar straatjes om. Om dat
kachelken heen zaten wij, op nogal kreupele stoelen, en rookten steenen pijpen.
Herinner u, Herman Teirlinck, die toen in Gent studeerdet, hoe wij er krakeelden,
om dat intieme kachelken, over Shakespeare-kritiek. En gij, alle andere makkers,
hoe wij er Kropotkine uitpluisden. En gij, Julius de Praetere-zelf, gij thans Herr
Direktor des Zürcher Kunstgewerbe-Museums, herinner hoe wij gloeiden voor eene
nieuwe boekdruk-kunst; hoe wij, zonder geld en zonder zekerheid, de uitgave ‘Werk’
aangingen, die, na de eerste reeks van ‘Van Nu en Straks’, al bleef zij bij haar eerste
nummer, de schoonste, en, naar druk en ornamenteering, zeker het meest
logisch-typografisch, het meest bewust-samengestelde en -uitgevoerde tijdschrift
was... Herinnert u alleen, hoe we, (al dagteekent uit dien tijd onze enquête, herberg
aan herberg, naar het beste Oudenaardsche bier), leefden van een onrustig maar
rusteloos, van een aarzelend maar prachtig geestesleven!...
In de zaal stond verder, midden in tafels en schilderezels, de logge hand-pers,
waar De Praetere zijne inzichten aangaande drukkunst verwezenlijkte. Aan lange
touwen droogden de vellen van Stijn Streuvels' ‘Lenteleven’, waarvan de eerste
uitgave hier uitging.
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Men schopte tegen de tobben, waarin het geschept papier te natten lag. Zet-kasten,
op den hoogen schuinen stoel, en de steen, waar de vormen in ramen werden
geklopt, stonden aan de hooge boog-vensters, die, door hun groene en rozige ruitjes,
toonden 't gedoe van de kuipers: van den ouden vader die op zijn lompe klompen
rond-drentelde en binnens-monds pruttelde; van den rauwen Paul met de breede
gebaren en den vluggen vloek; van den glunderen Ernest, den achttienjarige, met
zijn grooten neus tegen het smalle gezicht als een stut-blok tegen een kerk-muur,
en voor wien we 's avonds minne-brieven schreven: ‘Mijn hart dobbert op het diepe
meer uwer blikken’... Soms verscheen er 't stok-oude moedertje, met een
muizen-stem vermanend dat de soep koud werd. De loggende en stilzwijgende
jufvrouw Marie verluchtte er haar aanhoudend brei-werk. De stroo-vuurtjes vulden
met een stikkenden zwarten rook de lucht, die steeds doorzinderd was van
klokken-gezang, over de lange, onoverzienbare korteling en brokking der vuil-roode
daken.
Wij zaten er, sponnen er discussies uit zonder einde, en herleidden tot een
minimum de opgelegde dag-taak. Boven ons hoofd zong een jankend harmonium
de verzuchting uit van een ander schilder, die hier ook zijn werk-plaats had, deftig
was, en uitnemend huis-vader. Soms hoorden wij, van op de tweede verdieping
naar beneden, steenen trap aan steenen trap de lange beenen springen van ‘de
Kalle’. Het was een war-zinnige dompelaar, die men om zijn aanhoudend gesnap,
Vlaamsch en Fransch dooreen, aldus had genoemd, want kalle beteekent ekster.
Met zijne vreemde star-oogen in het
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bleeke hoekige gelaat onder de verwarde sluik-haren, met zijn kwijlenden mond,
zijn trillenden haviks-neus, zijn sprietigen baard; met zijn kromme gestalte van
honger-lijder, zijne beenen in de gerafelde broek en de gapende schoenen, zijne
over-lange armen, waarvan de eene, roode en doorkeende, hand een roestigen
revolver en de andere een gebarsten water-pot droegen, verscheen hij in het
deur-gat, bromde: ‘De ros! Zij heeft me weer van heel den nacht geen rust gelaten!’
en verdween even schichtig als hij gekomen was. Want deze arme man, die ook
een schilder was, leed aan vervolgings-manie. Zijne nachten waren bevolkt met
vampyrs. Eene onbekende vrouw, zei hij, hield aanhoudend op hem eene lens
gericht, die hem brandde, hem dwong uit bed te springen, bloot-voets over het
plaveisel te loopen. Soms hield hij het niet uit, schoot zijn plunje aan, en ging zijn
wederwaardigheden vertellen aan de gemoedelijke nachtwakers van den wijk, die
hem kenden, hem moed inspraken, en met hem pijpen rookten. En dit was een der
trouwste bezoekers van De Praetere's atelier, waar hij zich warmen kwam en zijn
ergsten kwel-geest ontmoette: Jules de Bruycker.
Deze was toen nog een behangers-gast. Tusschen twee karweitjes in sprong zijn
geel over-jasje soms binnen. Zijn krenten-oogen loerden, zijn wip-neus snoof de
lucht op, zijn mond was vol anecdoten. Deze waren van nogal bijzonderen aard. Zij
vonden aanleiding in lokale typen en aangelegenheden. De Bruycker wist ze te
kruiden met een zeer eigen geest van toegevend sarcasme; hij
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vertelde ze in een zeer bijzondere taal, waar de teekenende, etsende, bijtende
Gentsche uitdrukking bij aangedikt werd als door een zwaren en lichtenden klodder
verf, die den toehoorder in 't aangezicht sloeg als een plotsche modder-spat. Hij
was weinig rustig; hield nooit stil. Daar wij zaten op onze stoelen, was dit hem
gelegenheid tot het schetsen eener vlugge caricatuur. De geheel baardelooze, die
ik toen was, werd als zeer mageren kapelaan geconterfeit. De forsche De Praetere
werd voorgesteld als worstelaar; zich-zelf teekende De Bruycker onder de
beweeglijkheid van een aap. Aldus versnipperde hij, rechts en links, schatten aan
diep-gaande, wroetende, snijdende, onbarmhartige opmerkings-gave, en deze
openbaarde hij in schetsen, die, joviaal als zijn woord en zijn lach, waren vol
sarcasme, en ons, die hem kenden, den tragischen grond lieten raden, waarop de
mistroostige kunst en het negeerende leven berustten van den jongen man, die
geen uitweg zag, geen uitweg zocht, en, had hij dien gevonden, hem misschien uit
moeheid, onverschilligheid of doorgedreven verzet den rug hadde toegekeerd. Aldus
was deze, in schijn, dubbel, terwijl de lichtheid van zijn toon niet was dan een blijden
sluier over veel mistroostigheid.
Want van ons allen, die evenals hij overtuigd waren van al de wan-toestanden,
waar onze tijd onder leed, maar in ons den dwang naar een heilzamen strijd, de
noodzakelijkheid eener bevrijdende daad gevoelden, - wat zijn wij thans mak
geworden! - van ons allen was De Bruycker de eenige, die er zich mee vergenoegde,
de wonden te ontblooten, ze even te vergrooten, waar dit zijn genoegen was, ze
dan met den geïnteresseerden
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blik na te gaan van den anatomist, om ze daarna zijn rug toe te keeren,
schokschouderend bewust dat hij ze niet genezen kon, en met de overtuiging, dat
men hem niet vragen zou, als dokter te fungeeren. Zoo had hij, die uiterst gevoelig
was, achter een muur van ‘blague’ en heroïsche ironie, veel weelderige teerheid en
veel mededeelzame edelmoedigheid gesloten; de deur, die tot de kelders toegang
gaf van zijn innigste innerlijkheid, werd heel zelden geopend, en dan nog op eene
kier zoo klein, dat nooit de glans naar buiten drong van de heilige lamp die daar
brandde. En hij had, tot verweer misschien, en om eigen weemoed en eigen gewilde
ellende te sarren, verkozen al het leelijke om hem heen uit te drukken zoo grotesk,
dat de voorbijganger er zeker om lachen zou, en slechts hij, die er bij stil bleef staan,
er al de hachelijke tragiek van begreep...
Het is in dien tijd, dat De Bruycker, op aandringen van zijne vrienden, zich met
minder onverschilligheid aan het werk zetten zou. Stof-onderwerpen waren er
genoeg. Gent is vol rabelaisiaansche grootschheid. Sommige dagen zijn enkele
straten en pleinen vol van zulk eigen-aardige beweging, van zulke Jan Steendrastiek,
van zulke epische gemeenheid of spot-wekkende miserie, dat zij den vreemdeling
verbluffen, eerst wel eenige walg verwekken voor een al te breed-uitflappende
grofheid, eene al te overweldigende leelijkheid, eene al te zwarte ellendigheid, maar
weldra zijne belangstelling gaande houden, juist door het overdrevene, het
aangedikte, het brutaal-affirmatieve van woord, gebaar en daad; van opzet, uitzicht
en koppig vertoon... De ziekte van De Bruycker - want zijn geestelijke gesteldheid
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van toen durf ik wel eene ziekte noemen: straks toon ik u aan waarom, - de ziekte
van De Bruycker zou eerst voedsel vinden voor haar kille koorts in wat de Gentsche
‘outrance’ hem aan figuren en gestalten, gevallen en tooneelen boden. Hij zou ze
ontmoeten onder de gewone bezoekers van den Engelenbak en van de
Wacht-zaalderde-klasse, aan de ‘Visch-mijn’ en op den ‘Prondelmarkt’. En 't werden,
naast de armzalige voet-slepers van op straat, de schaarsche star-luisterende,
schichtige, geëxalteerde smoelen, die hoog bij de zoldering hunne tooneel-woede
bot-vieren aan gillende tenors en de weinig-gekleede danseresjes. Het zijn de
wit-gekielde sjouwers om den imponeerenden kachel van eene overgroote
grauw-gele stations-zaal, waar aan de muren verbijsterde boeren en sjofele meisjes
in 't zwart gerijd zitten, en de stem ontknalt die de treinen aankondigt... En 't zijn de
rumoerige, hard-bekkige wijven, met de nijdig-puilende oogen en de paarse
gezwollen handen om de ‘Visch-mijn’: aan de groote Veerle-plaats, onder 't
opstandig-rustig Graven-kasteel, midden in de groenten die schetteren onder den
grooten zeil-doeken paraplu, een grijs schildwacht-huisje, waaruit krankzinnig-vlug
een manne-stem reeksen cijfers uitgilt, er om-heen de kudde der logge en
beweeglijke visch-vrouwen, hun blauwbeschorten buik over eene glimmende ijzeren
balie, bespiedend de glibberige vracht der gul-geplengde pladijzen en schelvisschen,
der kruipende krabben en der plets-ploffende roggen-lijken, der zilverig-glijdende
kabeljauwen, der plat-neergesmakte tongen. Zij strekken arm uit en voorlijf, de
visch-wijven; hun vinger wijst van schildwacht-huisje naar visch-hoop; begeerig
lonkt
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hun oog, gereed staat de open mond die op 't gewacht cijfer het ‘mijn’ zal roepen,
dat het koopje toeslaat; terwijl dan de ongeziene stem even stilhoudt, nieuwe manden
visch worden uitgegoten en krijschende herrie opgaat tusschen de vrouwen, elkander
verwijtend, in kleurige beeldspraak, onkieschkeurig wegkapen van de beste occasies
en al te groote vertrouwelijkheid met den verkooper... En de ‘Prondel-markt’: onder
drievoudig de lanse-priem van de lange, ijzer-kleurige torens der Sint-Jacobs-kerk,
tegen de vale en vuile muren aan, in de duistere en vuilnis-hoopende hoeken;
beneden de blinde en al te wijd-open oogen der looze vensterramen en het kale en
stoffig gebladert van magere en schaarsch gegroende ahornen; over de hobbel-keien
van een anders verlaten plein, en uitgesproten, vier-armig en met rustige gezetheid,
naar de vier aanvoerende straten toe, hurkt er een schamele en drukke, vriendelijke
en brutale doening; een handel die onverschillig-grootgevig is bij den verkooper, en
nijdig begeerig bij den kooper; eene neering van zekere winst ter eenre, en angstige
schraap-zucht te andere zijde; een woekerstrijd tusschen onverstoorbare en
schijnlijk-onverschillige onontkomelijkheid der verzekerde winst en den hunkerenden
maar dubbenden, gretigen, en armzaligen, liefderijken en achterdochtigen angst
van wie vreest gefopt te worden, en zich 't gewenschte ziet ontgaan. Het is Vrijdag
en in den ochtend. De gele diligenties hebben, aan vette merries, de boeren
aangevoerd en hunne zuur-geurende waren, van Oudenaarde en van Deynze, van
Eecloo en tot van Ronsse toe. Tusschen den dauw aangereden van zwiepende
boom-takken, hoog boven

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 4. Beschouwingen over literatuur en kunst

909
op het rijtuig midden in de manden, waar de boter zweet binnen de hard-ribbige
kool-bladeren, de eieren bol staan onder het geruite doek, en de gebonden kippen
opstandig bewegen achter het deinende lijnwaad van de baalzak, zijn ze van voor
zevenen naar hun zaak gegaan, onder het Stad-huis, waar boter- en poele-markt
zijn. Maar ter elfder ure zijn deze afgeloopen. En dan laveert een logge stoet tot
waar, in een lucht van roet, spek en boter-melk, mis-prijzende en breed-sprakige
verkoopers, wier armen als geweekt zijn, lange uren, in kokend water, snijden
hompen rook-vleesch en geite-kaas, reeksen worst, en smakken reuzel. Er naast
lokt de rookgeur van bokking, de zoute zee-geur der schollen, de zachte zalm-geur
van zilveren sprot een knokige menigte van aldoor-zieke stads-vrouwen, die bij deze
spijzen een ellendigen, vratigen honger te stillen zoeken. Bezorgde en propere
moedertjes zoeken in 't geniep naar margarine. Een luchtige slager snijdt wuivend
paardevleesch en jufvrouwen zoowaar uit de middenstand laten als onnadenkende
Moiren of Nornen, lint en kant, aan witte en overvloedige uitstallingen, glijden
cierlijkdoorbuigend van de linkere hand in de rechtere. Een andere geur, van warm
suiker-goed, lokt de bewonderende school-jeugd, pas der klas verlost; vergeefs
echter beweegt de wapperende en wit-gemouwde arm van den snor-eleganten
verkooper. En nauwelijks gelukkiger is de man, die aan hoogen stam en
stroo-omhulsel, de papieren kinder-molentjes, bont van verve, voert, of deze andere
met de roode en groene ballonnetjes... - Maken echter al deze, den prondelmarkt
uit? Nauwelijks. Het zijn de boeren niet, noch de bezorgde kleine
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luijden, de nijvere huismoeders niet, en niet de schoolkinderen, die maken, kort na
den middag, en als deze koopers verdwenen zijn, dat het Sint-Jacobs-plein onder
eene al late zon van eindigenden herfst - aldus stel ik het me liefst voor, - een uitzicht
krijgt, die tragisch is in zijn rust en norsch in zijne onverwachte grappigheid. Alle
drukte is weg-gerumoerd; nu heerscht eene aandachtige stilte. Er regent, als het
ware, eene geduldige oplettendheid. Allerlei uitstallingen die, tusschen de luchtige
nonchalance der slagers en de rad-sprakerige liefelijkheid der
garen-en-lintverkoopers, nederig en dicht bij de aarde gedoken waren gebleven,
ontwaken uit een verstarden en nauwelijks gemerkten slaap. Nu gaan, norsch en
kwaadaardig, maar naar het uiterlijke onverschillig en met weinig spraaks, vreemdere
dingen gebeuren. Want uit al de hoeken der stad is de horte der niet zeer rijke
verzamelaars neergezakt naar deze Sint-Jacobs-plaats, naast de bende der
hoogst-behoeftigen. Beider aard gaat gekleed in al te smalle overjassen. En waar
de eene, in de bezetenheid zijner manie, niet te minder de schraap-zucht toont van
wie bezitten wil zooveel mogelijk aan begeerde collectie-stukken, loost de andere
zuchten van compassie om zijne eigen miserie en wil nauwelijks dingen op den prijs
van kleedingstuk of klok, gereedschap of nog-wel-bruikbaar schoeisel. De verkooper,
hij, blijft ineen-gevouwen zitten mokken. Op de diepe laagte van een kreupele stoel
houdt hij een onverschillig toezicht over zijne waren, zorgvuldig uitgerijd op teer-doek
of baal. Lange en geerige vingers wegen vreemde sleutels, tillen naar boven de
ijzeren roosters waar roest verteert cierlijke arabesken, betasten
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Damascus-poken of, eenvoudiger, een paar niet al te zeer aangevreten strijk-ijzers,
tenzij het een zeldzaam stel achttiende-eeuwsche romans was of grauw-omkafte
pamfletten uit de zestiende, de reeks der volledige werken van Buffon of eene
verzameling mode-platen; of nog: eene heilige relikwie, eene bed-pan, een
keizersportret, een pannen-lap tot het poetsen der kachels, een schutterij-uitrusting,
een lamp, een revolver, een middeleeuwsch stads-register, oud porselein, afgedragen
kleederen (naar dewelke groote vraag is), muziek-instrumenten of een koopje
voorhistorisch schoen-smeer. Daarover-heen, nurks of plots-uitscheldend in een
vloed van vloekende keel-klanken, onverschillig echter meestal, zonder ijver, en
loerend nauwelijks op de armzalige gretigheid, op de nederige hunkering en de
kritizeerende begeerigheid zijner koopers, hurkt de verkooper, stopt zijne stinkende
pijp, en, met wrokkigen blik, warmt zijne handen aan een steenen stoof, terwijl zijne
vrouw nu en dan radeloos gilt, en een langen vinger steekt onder een wollen muts
en krabt, hoekig, binnenin vettig-grijze haren... En boven dat alles jankt een redelooze
nap-kruiper zijn: ‘Almenak van Snoeck! Snoeck's Almenak!’...
Dit waren, naast sommige gelijk-aardige en gelijkwaardige, de onderwerpen van
De Bruycker's eerste werk: meest aquarellen, waarvan men er eene kan zien in 't
Brusselsch museum voor moderne kunst. Hij bereikte er geenszins in, noch bedoelde
het, synthetisch beeld of diepgaand mede-lijden. Gelijk de kunstenaar
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eigen geestelijke armoede kleedde in licht, maar zorgvuldig sarcasme, in eene
vaak-aangedikte ironie, die de illusie kon geven, aan hem zelf, van de diepste
belangeloosheid: rem en verweer tegen gevaarlijke gevoeligheid, had hij verkozen,
zich bij bloot de caricatuur te houden, en eene uitdagende-brutale caricatuur
meerendeels. Dit was voor hem, als plastisch kunstenaar, een gevaar. Zooals de
opzettelijke aanklacht van een Forain veel van zijne kracht verliest in de gemakkelijke
en voorbedachte galgen-humor van Abel Faivre - en tusschen beider kunst aarzelde
te dien tijde die van Jules de Bruycker -, ging wel veel verloren van dit giftig indringen,
rammeiënd en toch insinuëus, brutaal en nochtans traag-insijpelend, langzaam
invretend, onmerkbaar beangstigend Gentsch stadsleven. Het anecdotische van
het gekozen geval, het analytische weergeven van het gekozen type, een zekere
kleur-armoede in de uitvoering, die weleens atmospheer uitsloot, een te gemakkelijke
overgave aan het lollige van het gegeven, dat het initiale gevoel, het schrijnende
der inspiratie doodde, lieten die aanvankelijke werken niet groeien tot eene
diepergaande menschelijkheid. Waarbij kwam, dat zij niet uit liefde, uit een warm
hart waren gesproten. Wel was het eigen miserie, die De Bruycker naar de helden
van zijn werk had gedreven; maar hij had zich zelf te zeer besard, dan dat zijn spot
niet deze laatsten in tel, deze gedweeë minderwaardigen, die het zoo goed-moedig
verdroegen, zou straffen om die goed-moedigheid, door ze leelijker te toonen dan
ze waarlijk verschenen. Niet alleen zonder liefde, zelfs zonder haat, en alleen met
een dorre scherp-zinnigheid voor wat leelijks was aan ze,
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waren zij als eene koel-bloedige wraak-neming van den revolutionair, die het
onvruchtbare, het dorre, het eeuwig-negatieve van zijn opstandelijken geest had
moeten erkennen: het was hem een ironische troost; het was eene koud
demonstratieve aanklacht, dat er nog menschelijke wezens bestonden, ongelukkiger
dan hij, vermits zij het niet eens wisten. Deze pessimist had verweer en kalmte, had
zelfs heul en vertroosting gevonden in een scepticisme, dat hem het duivelsch genot
zou schenken, leelijkheid te scheppen. Ja, het eerste werk van Jules de Bruycker
is doordrongen, is verzadigd van pessimistisch scepticisme. En dit doet, dat het,
naar innige waarde, onvolmaakt moet heeten.
Want, niet-waar, kunst die niet op liefde steunt, pessimistische kunst die niet is
gedrenkt met menschenliefde, kan niet stijgen tot breede algemeenheid. O, ik weet
het wel: men heeft kunnen beweren, dat ironie bij den kunstenaar een teeken der
bevrijding is, en de zekerheid van het juiste inzicht op menschen en feiten. Ironie
zou wezen de toren boven de moerassen: zoo hoog dat walmen en koortsen niet
bereiken zullen hem, die erin woont, en van waaruit hij heel de wereld over-zien
mag. Waarop ik antwoord, dat men moeilijk over koortsen en walmen oordeelt, als
men ze niet heeft ondergaan en ondervonden, of althans van nabij gezien; en dat
een overzichtelijk panorama wel een kunst-werk kan zijn, maar niet elk kunst-werk
een panorama hoeft te wezen. Waarbij komt, dat er dient onderscheid gemaakt
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tusschen de soorten der ironie. Is ironie niet heel dikwijls een vorm der
sentimentaliteit, sentimentaliteit met de beenen in de lucht? Is zij niet schuwheid
voor, schuchterheid van het echtste gevoel; een schroom en een schut van het
innigste gemoeds-leven, dat vreest voor openbaarheid, zorgt voor de warme
koestering der afgetrokken eenzaamheid, en verweer vindt tegen de ruwe aantasting
der buiten-wereld in zijn schalkschheid of zijn aandikkend observatie-vermogen,
gelijk het gevoelige egeltje in zijne beveiligende stekeligheid? Deze ironie, zij bewijst
niets dan eigen-liefde, die dan toch ook liefde is; en het is haar eenig gebrek, dat
ze op egoïsme steunt. Maar veel meer nog is ze - en wie zou dit niet de hoogste
deugd noemen? - een eerbied, een heilige liefde voor wat 's menschen schoonste
bezit uitmaakt: zijn innerlijk leven, het eenige dat geheel van hem alleen is, en dat
niet altijd dient vergooid of uitgedeeld, uitgezongen of uitgesnikt; daartoe te hoog,
te broos of te edel; daartoe te schamel ook misschien en te beschaamd-armzalig;
daartoe te nederig of te trotsch. Deze ironie, zij sluit de ‘charitas’ niet uit: zij is er de
zorgvuldigste, want de diepst-bewuste draagster van; zij beveiligt, en zij voedt ze
met haar warmste harte-bloed; zij sluit ze in het rijkste tabernakel, waar... nu ja, de
menigte, de massa haar niet klaarblijkelijk zien zal, en ze er dan ook niet zal zoeken;
waar echter, zij die kunnen begrijpen en mede-lijden, ze weten staan in haar zuiverste
heiligdom. Neen, deze ironie is geene negatie. Is ze op den toren gaan wonen boven
de moerassen, 't is omdat ze al te veel geleden heeft van paludische koortsen.
Neen, zij verloochent de liefde niet: zij heeft er alleen te veel
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onder afgezien, om er zich niet tegen te verzetten, althans in schijn, helaas...
Maar er is eene ironie, die zuster is van alle nihilisme. Zij is het voedsel van wie
gekomen is tot het systematisch ‘verneinen’. Zij is het tooisel van wie in zich de ijlte
heeft gemaakt, de gesloten ijlte, waar geen lucht-stroom, geen wind, geen adem
meer gaan mag. Zij is een lichtglanzend kleed over een geraamte, dat men er
makkelijk binnenin ziet: zij, die het dragen, hebben groot genoegen, te toonen dat
ze nog alleen knoken zijn... Want er zijn kunstenaars, die door ik weet niet welke
zelf-overschatting, eigen vernietiging bewerken en verlangen; die door eene
onbegrijpelijke hypertrophie van den zin voor zelf-beheersching, welke overslaat
naar zelf-negeeren, beheerscht worden tot een kille vervoering, welke zelfs de
gedachte van zelfmoord uitsluit. Hetzij ze hebben geleefd tot de uiterste grenzen
van alle genot - en welk hooger genot dan fel physisch-lijden! -; hetzij ze, als een
ever tot in den donkersten hoek van het schuil-hol door bloed-honden opgejaagd,
hebben gekend de sarrende vervolging en 't eenig-mogelijk verweer van den wrok:
eene onmenschelijke zelf-kastijding, die tegenover eigenlijken moed staat gelijk de
oor-vijg die men zich-zelven geeft uit vrees er eene te krijgen, brengt ze tot de
ontkenning van een wereld, die ze belasteren, omdat hun schiftings-vermogen
ontbreekt en zij er niet tegen opgewassen zijn. Het komt immers alleen aan op den
graad van eigen moreele draag-kracht, weêrstands-vermogen, normaal
liefdes-vermogen van het gemoed. Deze zijn niet alleen wisselvallig: zij zijn ook in
staat tot sterker-worden en verslappen. Bij enkelen echter
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bestaan zij niet, of zijn uitgeput van bij het eerste actief-bewuste ziele-leven. En
deze enkelen blijft niets meer over, weldra, dan wat Loukianos vertelt over de
cyniekers van zijn tijd: hunne eenige waardigheid bestond erin, er geene meer te
toonen; hunne menschelijkheid, die geen trots meer heeft, want geene
verontschuldiging dan hunne dierlijkheid, kunnen zij alleen nog uiten in een spot,
in eene ironie, die is als een juweel, dat te beter de aandacht trekt op de
kanker-wonde waarnaast men het geplaatst heeft... En - deze sceptici, deze
negeerders, zij ook bewonen den toren boven de zompen; maar weerstaan moeilijk
den lust, er des nachts in te gaan baden...
Hoe zou nu zulke wan-verhouding tot het leven, tot de werkelijkheid die schooner
wordt naar de hoogte der gelatene liefde, waarmeê men ze ontvangt, kunnen leiden
tot eene kunst, waarvan de innerlijke waarde - de eenige die voor de eeuwen telt,
- zich juist beoogt: verhooging van den levens-tonus bij lezer, hoorder of
toeschouwer? Want daar komt het immers op aan: den kunst-receptieve het gevoel
te bezorgen, de bevrediging te geven, dat hij zich terug-vindt op een hooger,
gelouterd levens-vlak, 't zij in gezuiverde vreugde, t zij in veredelde smart, 't zij
eenvoudig in de blijde of pijnlijke verrassing van gestreelde of geschokte zenuwen.
Ik heb in der tijd - men moge 't mij vergeven! - geen poëzie willen erkennen dan in
de zinnelijkheid. Ik was er toen niet ver van af, aan alle kunst, en niet het minst voor
de plastische, deze eenige ontroerende voorwaarde te stellen. Ouder worden is mij
wijzer worden geweest. Maar het sluit niet uit dat mijne meening van toen alleen
eene
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paroxistische uiting was van een aldoor-sterker wordende overtuiging: als-dat men
geen kunst bouwt uit materialen, die men zelf heeft vernietigd; dat geen
stand-houdend kunst-werk kan zijn zonder de erkenning van, zonder de liefde vooral
voor het werkelijke, voor het nu-eenmaal-toch-bestaande, het eenig-bestaande
zoolang wij geen betere wereld mogen naderen; het aldoor-schooner wordende
naarmate wij er eenvoudiger voor komen te staan; het rijke, overweldigende,
verbazende Leven, dat ons niet neerslaat dan om ons de vreugd te schenken van
het rijzen, niet vernedert dan om de verlossing der gelatenheid, niet knakt dan om
de hoop op de eeuwigheid.
Tegenover dat leven heeft de kunstenaar te staan met de mogelijkheid eener
contrôle. Ik bedoel: zijne levens-weergave moet worden getoetst aan het, bewuste
of onbewuste, begrips-vermogen van zijn innerlijk wezen. Wie die innerlijke contrôle
niet bezit, kan een virtuoos worden, een overbluffend vertolker: een omscheppend
artiest, die schift en opbouwt kunst-werk uit zijne gewaarwordingen, zal die
gewaarwordingen hebben te toetsen; naar ze dienstig werden bevonden óf niet aan
te nemen óf te verwerpen; te ordenen dan naar het meer-of-minder-schoon, maar
dan toch bevredigend geheel dat er de zoogenaamde ‘schepping’, het
belangwekkende van uit moet maken. - Die gemoeds-contrôle kan nu inderdaad
berusten op zulk nihilistisch scepticisme, dat, ik zei het reeds, bij 't opwerpen van
kunst-werk wel zeer dienstig kan zijn, vanwege een blik, die scherp is, en eene
ondervinding die, in hare uitgebrande ijlte, diep is en onpeilbaar. Kan dit scepticisme
slechts luchtige leelijk-
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heden, schijn-joviale miseries, vergoelijkte laagheden toonen (want opzet kan het
alleen nog hebben in het kil-sarrende: alle warme mededeelzaamheid sluit het uit):
zij kunnen voorgesteld worden met een afgrijselijke waarheid van het uiterlijke, eene
bijtende openbaring van het armzalig innerlijke, - die echter het sarcasme, de
onzalige gemoedsledigheid van den kunstenaar doen voelen - welke ervan maken,
dan toch, oprechte kunst-werken... Maar steunt die contrôle op liefde en geloof, is
de gehalte en de vorm de uiterlijkheid van het ontvangen onderwerp bepaald door
de binnen-warmte van den kunstenaar: hoe wordt de leelijkste duisternis doorgloeid
met mede-lijden, al is dat mede-lijden misschien afschuw (want ik bedoel hier niet
medelijden als compassie, maar als vermogen van mede-leven en -ondergaan,) al
is het misschien een angst, een gruwen tot de hallucinatie toe, gelijk bij de maskers
op schilderijen en etsen van Ensor en de verhalen van Poe; hoe wordt de laagste
dierlijkheid menschelijk, van de menschelijkheid waar het oogenblik der conceptie
den artiest te boorde vol van begiftigd heeft; hoe brengt het geloof in het leven mee,
te beseffen dat niets kan worden verloochend als zijnde niets dan slecht; dat eene
doovende onverschilligheid kan worden geboren om het minste ook, daar men weet
dat het een verborgen gemoeds-nut inhoudt. En zoo bereikt, zij 't met zwakkere
middelen soms, geloofskunst, liefdekunst, eene summa menschelijkheid, een volheid
van algemeen deelachtig-maken, waar nooit toekomt hij, wiens scherts negeert en
geen heel-middel zoekt voor de zelf geopende wonde.
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Het aanvangs-werk dus van De Bruycker berustte op een nihilistisch scepticisme
en een spot-graag cynisme, dat zich uitte - ik zei het u - in caricaturale aquarellen,
waarvan ik er hier geen toonen kan, maar waarvan de geest, en soms de figuren
terug-komen in latere etsen, zooals bij voorbeeld, dezen ‘Straat-veger’... Gevoelt
ge, welke harde moedwil, welk blagueerend gebrek aan sympathie, welk
wreed-spottende onverschilligheid hier hebben medegewerkt aan de minutieuze
weergave van wat hier leelijk is en grotesk?... In een roman, waarvan me titel en
auteurs-naam voor 't oogenblik ontgaan, komt een personnage voor, die in elk zijden
kleed den worm ziet kruipen uit wiens draad de stof geweven werd, - en die zich
innig verheugt om zulke klaarziendheid. De Bruycker, toen hij dezen straat-veger
etste, zal dergelijke vreugde hebben gekend. Bemerkt het meedoogenlooze
genoegen, om 't gevatte, vaste, handige neerzetten van den stakkerd: de stramme
leden in de modder-schoenen en strakke broek-pijpen, en de overgroote
schaaps-leeren wanten, en de mouwen van de vet-stijven jas; 't kreupel-gekromde
lijf achter den goren baaldoeken voorschoot en onder de uitermatelijke pet. Maar
zie de schrikkelijke, de sardonische vreugde om het hoofd, om dien kop waar de
juk-beenderen, de harde-hoeking van het kinne-bak, de indiepende holte aan de
slaap, het spitse stompje van een uitgekankerden neus, het puilen der oogen in hun
groote kassen, en de diep-gehouwen mond, waar tand-brokkelingen aan 't pijpje
bijten, - om dit spookige aangezicht waar het doods-hoofd achter leeft... Geen
greintje medelijden hier, geen menschelijke meegevoel, zelfs niet van schrik, angst
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of walg: alleen eene secuur neergezette constatatie, zonder andere meedeelbare
gewaarwording dan de spottende zelf-schrijning om den durf, dat men zooveel
leelijks laat zien met alle mogelijke koel-bloedigheid.
Ik wil hier niet beweren, dat al het werk uit dien tijd zou getuigen van even
diep-gaande gevoels-negatie. Trouwens niet elk onderwerp kan er zich toe leenen.
En 't grappige soms van 't gekozene geval nam te zeer den toeschouwer onmiddellijk
in, dan dat de koude ironie, de ‘ironie-à-froid’ zou opvallen, tenzij na diepergaand
inzicht. Nochtans kan van den De Bruycker van toen worden gezegd, wat Remy de
Gourmont, - mijns inziens terecht, als men de boeken van ná ‘La Cathédrale’
uitzondert, - beweert van Joris-Karel Huysmans in ‘Le Livre des Masques’:
‘Huysmans est un oeil’. Ook De Bruycker mocht worden genoemd: een Oog. Maar
een oog, waarvan de zenuwen-bundel duikt in misnoegdheden die zich-zelf
verloochenen, in verbittering die zich-zelf bespot. Niemand heeft een acuteren blik
op het uitzonderlijke van een vorm of het ongewone van een lijn; maar een
zelf-sarrend gemoed dwingt, dien vorm, die lijn in het leelijke te zoeken, en met
bijtenden moed-wil weer te geven. Wrok leidt den vluggen observatie-geest; en daar
die wrok nooit laaiende haat wordt, daar hij integendeel verdoofde tot asch, daar
hij niet meer kan worden gesust dan door spotternij, geen voedsel meer vindt dan
in ironie, zijn De Bruycker's prenten uit dien tijd het best, wanneer 't karakteriseerende
carikaturale ervan u doet ijzen om de luchtige afzichtelijkheid, waarmede typen en
figuren zijn neergezet.
Kon de gemoeds-toestand, die zich zulke uiting gaf,
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duren? Kon hij duren, vooral bij een Gentenaar?
Toen ik hier in dit zelfde tijdschrift over Theo van Rijsselberghe schreef en
beproefde het oer-karakter van den Gentenaar te teekenen, dacht ik niet, zoo spoedig
ertoe genoopt te worden, me zelf tegen te spreken, in schijn althans. - Ik schreef
(en neem me niet kwalijk, dat ik me-zelf citeer): ‘Dat karakter bestaat erin, acuut de
werkelijkheid waar te nemen en ze gul-groot te verwerken; kritisch-objectief te
beschouwen en lyrisch-subjectief weer te geven; zeker te zijn van 't waargenomene,
en imponeerend-snijdend daardoor bij het verdedigen van 't recht der persoonlijke
verklaring; brutaal-eigenzinnig eindelijk in zijn zucht naar vrijheid, zoo in conceptie
als in verheerlijkte verwezenlijking ervan’.
Ik trachtte de waarheid mijner verklaring te bewijzen door het voorbeeld van een
aantal bekende Gentenaren, als zijn George Minne en Maurice Maeterlinck, Charles
van Lerberghe en Theo van Rijsselberghe; dewelke mij, in hun leven en door hun
werk gelijk moesten geven, alsdat het streven naar bevrijding het kenmerk hunner
gezamenlijke Gentsche eigenschappen zou zijn. - Daar scheen De Bruycker langen
tijd de loochening van te willen wezen. Zeker: acute werkelijkheids-zin en bijzondere
verwerking ervan (hoewel bij hem nimmer lyrisch, daar positieve aandoening afwezig
bleef); overtuiging in het waargenomene en imponeerende macht in de expressie.
En brutale eigenzinnigheid ook. Maar niet snakkend naar Vrijheid. Of beter:
aangedaan door eene uitlegging der vrijheid, voortspruitend uit zijn algemeenen
gemoeds-toestand, en die er als de ontkenning van was. Wat kon het vrijheids-begrip
zijn van iemand,
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die juist smaalde om het gebruik, dat er van werd gemaakt door wie ze bezaten?
Ik zei het reeds: hij geloofde aan niets, ook niet aan vrijheid, ook niet aan de
mogelijkheid der bevrijding, noch zag in wat ze aan zijne ledigheid zou hebben
gebracht...
Na langen tijd kwam ze nochtans; of liet althans hopen, dat ze ging komen.
Zekeren dag kreeg De Bruycker opdracht een boek te illustreeren, dat heette ‘En
Ville morte’, en van een jong Gentsch schrijver, Franz Hellens, was. Deze had eene
nogal sentimenteele geschiedenis uitmuntend vervat binnen de muren en huizen
van, hoofdzakelijk, de Zeven Brugskens. Zijn helden ondergingen den zwarten
toover der doode kloosters van het Paters-hol, onder het overwegende dreigement
van het Graven-steen. De Bruycker gaven zij gelegenheid, meer bepaald
stads-beelden te gaan teekenen, hij die ze vooralsnog had beschouwd en gebruikt,
bij uitsluitendheid haast, als stoffeering, als een accidenteelen onder-grond voor
het menschelijk figuur, alleen-staand of gegroepeerd.
Dit was hem aanleiding tot, als het ware, geheel nieuwe inspiratie, en beslist van
een echte aandoening.
Zeker, De Bruycker kende de wijk, steen aan steen, en beter dan wie. Hij kende
de steegjes en dat wondere ‘Kaatsplaatsje’, waar onze fantasie een beeld van
George Minne plaatste, dit pleintje zijnde de gewenschte omgeving en de noodige
verciering. Wij wisten, en hij met ons, welk gestuikte Romaansche zuilen dezen
kelder, welke gebeeldhouwde balken geenen zolder schraagden.
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Wij hadden tot vrienden de oude gezinnen, die de breede eiken trappen der
Vrouwe-Broêrs af- en ópsukkelden, en zaten aan bij de walmende en stinkende
lamp der verdachte kroegen. Over-dag beklommen wij, bij levensgevaar, langs
onvaste steenen en wankele ladders aan den rand van afgronden en over
ontspijkerde en vermolmde planken-vloeren, de hoogten van het Gravenkasteel,
toen nog slechts bij luttele deelen hersteld, en dat, van op het kleine en brooze
platform waar het hooge dak op uitliep, een rustig uitzicht gaf over de stad van aldoor
maar kerk-torens en fabriek-schouwen, om uit te loopen in de groene valleien van
Schelde, Leie, en Lieve. 's Avonds dwaalden we vaak langs het giftig-zwarte water
der Tichel-rei, waarvan ik u hier de beschrijving vertaal, gelijk ze Franz Hellens geeft
in een ander boek, omdat ze zoo stipt het karakter teekent en zingt van den wijk
gelijk ook De Bruycker het toen onderging, en zooals het op zijn werk van geheel
eene periode zijn stempel drukken zou:
‘Het water is zwart als de nacht. Al de muren buitelden óm in het water, staan
met hun trapgevels de diepte ingeduwd, hunne schoor-steenen in de modder
geplompt als palen. Het is het zwarte water, dat thans leeft nog alleen voor wie
slapen hun doods-slaap, daar tusschen de muren. Straks, in den aarzel-dag, was
het kleverig, dit water, zonder glans, gerimpeld als de huid van gore oude vrouwen,
afzichtelijk, slecht-riekend water, van zulke kleverige vuilheid, dat de wasch-vrouwen
er hun goed niet indompelden dan met weer-zin, speekend en morrend, den Hemel
ten getuige roepend van hun walg. Iedereen spuwde over de leuning; en de muren
spuwden
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en de venster-ramen spuwden; en het water-zelf, het puistige water, zond het uit
zijn modder-keel niet een aanhoudende braking op van vuil-groene builen?... Maar
eenmaal de nacht gekomen: o het schoone water! Want als eene gitana, glad en
blinkend als ebbenhout, aanlokkend, verliefd, diep, ziek om zoenen en met zulken
verleidelijken blik! Geen nood, of hij wenscht hier in wellust zijn einde. Geen vreugd,
die niet verlangen zou, zich te strekken onder dezen kus. Zwarter dan de nacht,
wordt ze duisterder door hem, en overtreft hem in duisternis, zooals een minnaar
aan 't lichaam der geliefde het vuur ontneemt dat hem verteert... - Al de muren zijn
in de diepte van het water. Het water omvat ze in eene vereeniging, die heet is en
ijs-kil tevens en onroerend, en eeuwig. Géen weerstaat er aan; daarboven is het
spiegel-beeld; hier benéden de werkelijkheid. De badende gevels hebben diepe
oogen, die zich-zelf aanstaren in begeerte... - Diep in het water eene viool, die zingt,
huilt, krijscht, briescht. Het is de zoon van den kuiper, die zich bedwelmt aan muziek;
over-dag klopt hij op het hout en gaârt de planken onder de ijzeren hoepels. Zijn
voedster-vader, rauw en zelfzuchtig, verbiedt hem in open lucht te ademen, met de
hoop, aldus in hem te stikken een honger en een dorst die stout zijn. Maar 't water
wreekt zich over den vlegel. De klanken blinken als oogen; de nacht neemt ze, strekt
ze, blaast ze aan, geeft ze duizend geheimzinnige schakeeringen; het is of ze
smelten in gevlei, dat ze herrijzen in begeerte, wellustig gaan vernietigend in de
bedrieglijke en koude haven van het water... - Het water ligt links; rechts de kade
waar de lantarens doode glanzen werpen over
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't aangezicht der gevels. Een zware poort grijnst bij 't open-gaan. Achter de muren
legt een fabriek haar onderaardsch kloppen en stooten neer van wielen en
jacht-wielen. En daar gaat de poort bewegende schimmen spuwen, éen voor éen
eerst, dan in massa... Men hoort de viool niet meer. De holle-blokken kloppen over
de Reien, met rassche en harde slagen. Ieder wie buiten komt neemt een lap nacht
om zich het lichaam te bedekken: de opeen-getaste jassen zijn pakken schaduw,
die bewegen als pelotons van een ontredderd leger. Dat rolt, vervloeit; en de poort
aldoor spuwt nieuwe massa's, die de nacht slikte als de riool der steegjes den
modderigen vloed, aan den zuig-trechter der kruisende straten, tusschen de keien
in... - De straat is weer ledig. Niemand gaat nog voorbij. - Niemand voorbij gegaan?
Het was geen ruk-wind, die over de kade steigerde: de takken der platanen hebben
niet geroerd. De nacht alleen, misschien, is verschoven. En dichter drukt hij aan
zich het water, wiens oogen hem riepen... Beneden in de diepten gaan weer de
trillers der viool, en schrijft zij hare voluten. Haar dorst is niet gelescht; haar
vrijheidshonger tergt zich zelf en gaat zich ergeren in den acuten wellust van het
water. Ze heeft het verkénd geheel, als lippen, die rustten op elken hoek van een
aangezicht; alles heeft haar zang gezoend en begleden; hare melodie heeft de
geheimste lijnen gevolgd van dit duistere lichaam. Moe nu een gevangene te zijn,
staat ze op, schreeuwt en raast den hemel tegen, den nacht tegen als een gestrekten
vlucht van gieren over het water, - over het water: donkere Venus met de schubbige
en kille omarming...’
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Ik heb niet geaarzeld, u, naast de beschrijving, die ik u gaf, in de aanvang van dit
opstel, van het Paters-hol, u deze schoone, suggestieve lijnen te vertalen, eerst,
omdat zij zoo doordringend de impressie analyseeren, die men in dezen stads-wijk
onontkomelijk als eene nacht-merrie ondergaat; ten tweede omdat het
bevrijdingsmotief, dat den grond uitmaakt der Gentsche ziel, er in den zang der viool
wordt verwerkt; ten derde, omdat ze van groote beteekenis zijn, door de
waarnemings-wijze die ze uitdrukken, voor het volgende werk van Jules de Bruycker.
Zeker, en ik zei het al: ook vroeger, vóór hij ‘En Ville morte’ te illustreeren kreeg,
kende De Bruycker evengoed als wie ook de hier aangeduide stegen en sloppen,
vaarten en kaden. Dit nieuwe werk zal hem echter genoopt hebben tot inniger
doordringen van hun wezen, tot dieper meeleven van hun verweerd en triestig
bestaan, tot beter gevoel van al de bestand-deelen, die ze zoo afgetrokken-norsch
en zoo troebel-aantrekkelijk maken. En het is of eerst nu zijne koude,
meedoogenlooze ironie een eigen, een onafwijsbaar menschelijk gevoel doorgloeien
gaat; of eerst nu in hem een liefde ontwaakt voor iets menschelijks.
Die liefde was van lieverlede een angst, een schrik. Van te gaan teekenen de
oneindige steenen draai-trappen, die aldoor maar stijgen naast een gapenden
afgrond tusschen twee duisternissen; verlicht alleen door de solfer-oogen van
magere, dolende katten; in een stilte, die alleen de kuch onderbreekt van oude
wijven als heksen; - van al turend te sluipen langs inkt-donkere hobbelige gevels,
alleen daar heel hoog door een rood-
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gelen lantaren verlicht; zonder ander leven dan van 't geniepig spel, in de riool, van
leelijke en vuile kinderen, en die leiden, langs kanten en hoeken, plots vóór de
barsche bastionen van het Graven-steen; - van te dwalen, uren lang, langs het
blinde water, tot men onverwacht, langs de stinkend-stoffige fabrieken heen, buiten
stad staat, aan de oneindige vlakten waar de vuilnis-karren hun gistenden inhoud
uit komen gieten, die hier in hooge hoopen, pest-geuren in uw hersenen jagen: het
zal hem hebben laten kennen de huivering voor het leven, die dan toch beter is dan
de negatie ervan.
Waarbij zal gekomen zijn de schroom, dien hij onderging bij 't acht-urenlof in de
kerk der Augustijnermonniken; de blijde en onverwachte verrassing des blanken
vredes, in den hoogen uchtend van het kleine Begijnhof; de gelatene vroomheid
der nederige kerkbezoekers, heel alleen aan de rijzende pilaren in de schemering,
waar de altaarlamp in brandt als een vurig, maar rustig hart...
Ik herhaal: dit kon voor De Bruycker niet nieuw zijn. Maar het werd nieuw, omdat
hij, ertoe door nieuwen arbeid gedwongen, de intieme waarde ervan op te teekenen
had, en hij het weldra kon doen met eene eerst aarzelende, dan vollere overgave.
Angst en schroom gingen zijn, vroeger geheel ledig, hart bewonen. Hij mocht zich
gaan rekenen onder de nederige belijders van een haast willig-ondergaan leven,
niet geheel nog omdat hij er de geweldige en geniepige tragiek, ‘le Tragique
quotidien’ van Maeterlinck, in ondervond, maar toch genoeg, om vroom te kunnen
zijn onder de vromen, zonder langer door den kanker van
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't onbewuste ‘verneinen’ aan 't hart te worden geknaagd.
Het werk uit dien tijd draagt er duidelijk de sporen van. Niet dat de techniek van
deze teekeningen - later gedeeltelijk en voortreffelijk nageëtst - maar eenigszins
wijziging zou hebben ondergaan. Alleen: een andere geest voert dezelfde hand.
Het oog heeft niets van zijn waarnemings-vermogen verloren; de teekenende
vingeren verliezen niet graag de gewoonte, de karakteristieke lijn even aan te dikken,
de opvallende plek nog wat opvallender aan te wijzen. Het blijft, zoo ge wilt, in zekere
mate, karikatuur. De verandering ligt echter hierin, dat het niet meer aangaat, de
lijn hier óm de lijn te geven, de opvallende plek óm haar zelf, zonder meer, zonder
innerlijk bijgevoel dan den grijns misschien om hare leelijkheid. Er is dít bijgekomen,
dat de kunstenaar eene eigene, eene voldragene, eene tot gevoel gerijpte
gewaarwording uit wil drukken. Hij doet het bij middel van figuren, die niet schoon
zijn op zich-zelf, maar schoon worden door de innerlijkheid die ze uitdrukken.
Dit wordt ge gewaar op de twee zichten uit het ‘Patershol’, etsen ongeveer uit die
periode. Gij kunt er zien, hoe de kinderen op den eene, de miserie, - de oude
vrouwen, op het andere, het spookerige van heel den wijk weergeven, en dat het
den artiest om niets anders dan om die expressie te doen is geweest, schimmig en
schematisch als hij zijne figuurtjes hield.
De vergelijking tusschen den ‘Straat-veger’ en den ‘Engelenbak’ wijst beter nog,
allicht, op zulke gemoedsverandering. Niet meer dan elders gaf, weliswaar, De
Bruycker hier het zeer bijzondere, zoo in décor als in personnages van het gekozen
geval op in deze wakke en
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walmende, onreine en stofferige schouwburg-galerij, met de zee-groene
schilder-muren en de harde, zwarte, vuil glimmige banken, waar de plaats-nummers
nog nauwelijks leesbaar zijn, onder de schaarsche verlichting en 't hellende dak,
dat den rug kromt: de sjofele menschen, de armzalige breinen, die zich zat laten
zingen aan muziek. En zij luisteren, weinig-bekommerd om de sierlijkheid der houding
of de snede der kleeding. Zij luisteren met alle hunne gespannen aandacht, de
nederige schooiers om schoonheid, de bedelaars om kunst. Iedere week vindt gij
ze terug op vaste dagen; zij zijn strenge critici, maar verworven dat recht door hunne
onafwendbare oplettendheid en de jaren-lange ondervinding, die de vergelijking
leert... En zie ze nu maar: den dikken, gulzigen puffer die door het kijk-glas de
vormen bestudeert der ‘forte-chanteuse’, den slungelig-langen kerel, die geblaseerd
de meest-afdoende uitspraak weet te geven; de ‘geloovige’ eindelijk, geheel
overgeleverd aan wat op tooneel gebeurt... En hiervan hadde De Bruycker in anderen
tijd, misschien, alleen het leelijke en dierlijke van getoond. Zie echter, hoe
meer-innige communie met het leven hem thans eene atmospheer liet treffen, van,
onmiddellijk-aandoende, vroomheid, van - laat het woord herhaald wezen onmiskenbaar ‘geloof.’
Deze gemoeds-kentering, dit om-wentelen - hoe schuw misschien in de ziel van
den kunstenaar! - zou het bij dit stadium niet laten. Deze nieuwe ‘vis’, deze nieuwe
en vroeger onmogelijk-geachte drijf-kracht, deze nieuwe veer die naar nieuwe
gezichts-punten leerde
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wippen: zij dreef den onwilligen, maar overwonnen De Bruycker naar nieuwe wegen...
Feitelijk is dit de geschiedenis geweest van elken jongeling, tegen het jaar 1905
gerijpt tot de mannen-jaren. Voor ons allen, voor de samen-leving in 't algemeen
bleven wij gelooven aan 't apostolaat van onzen opstandelijken zin. Wij dachten,
dat indien we poogden te vernielen; indien we althans de wonde-plekken der
maatschappij hadden durven bezien, dit voor ons-zelf als zuiverings-middel, als een
trap tot zelf-kritiek, van zeer groot nut was geweest. Wij wisten dat de slaap der
maatschappij zich had ‘omgeworpen’, gelijk Prosper van Langendonck zei, en dat
het gegons onzer ijverige stemmen, daar wel eenigs-zins had toe meegeholpen en
dat omwerpen had verwekt. Wij stonden thans voor gezuiverde toestanden, wij
konden denken aan ons-zelf; wij konden aan ons-zelf bouwen met de reserve der
eigen materialen. Wij mochten zelfs de materialen gebruiken, die het houweel onzer
vernielings-woede neer had geworpen. En toen gebeurden, lachwekkende misschien,
maar zoo natuurlijke dingen: wij vonden, elk in zijn gezin en naar de traditie zijner
vaderen, de overlevering terug van het land, in zijne autonomische vormen. Wij
werden, als iedereen, opnieuw ‘bourgeois’. We werden het echter voorzien van het
tegen-vergif dat voor de leelijke dingen van vroeger moest vrij-waren. Wij
aanvaardden het, enkelen met tegenzin, omdat slechts-vernielen geen geluk geeft
en opbouwen de wet is voor ieder mensch. En wij trachtten het te doen met de
steenen, die hecht waren gebleven, en na ze ontdaan te hebben van wat ze
bezoedelde en oneffen maakte. En dit deed elk
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maar naar den trant, dien men hem in kinder-jaren had geleerd.
Helaas, ik vrees dat De Bruycker eigenlijk nooit kinder-jaren heeft gekend; ik
bedoel: eene familie-traditie. En dit is wellicht de reden van een nihilisme, dat al te
lang moest duren, en de Gentsche ‘bevrijding’ in den weg stond. Het was ook de
reden misschien, en gelukkig, dat hij langs den desolaten weg van de armzaligste
menschelijkheid ineens scheen te willen rijzen naar den geest van Uilenspiegel,
maar naar den geest van den ouden Brueghel, dien hij zelf in 't formeele zijner kunst
nader bij scheen te willen komen. Dezen hielden geene familie-banden meer vast:
hij hervond in zich het genie terug van geheel zijn volk.
Want onmiskenbaar: de schoone periode die op de ‘En Ville morte’-illustraties
volgde, - voor mij de hoogste, want de edelst-innige - keerde weldra in nieuwe
opvatting, in nieuwen durf vooral, en, bleek het, in nieuw uitings-vermogen van
werkelijk een gezuiverder, een uitgewaaiden, uitgeluchten geest. Het was, of de
eene ironie en de slechte - gelijk ik ze hierboven trachtte te omschrijven - geruimd
had voor de eerste en goede; of van het koude sarcasme in werkelijkheid alleen
een plezierigen blik op het leven over was gebleven; of - beter gezegd - het
Europeesche anarchisme, dat het wegzinken ging, verwierd tot breederen
Vlaamschen humor.
Die humor, die ruim-levende lucht-gierige adem-gulzige humor: vindt ge ze niet
terug in deze ‘Veerleplaats’, waar de teekenaar zich-zelf voorstelt in den uitersten
rechter hoek van zijn veelvuldige, licht-opene
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ets? Het is het plezierig-drukke Vrijdags-leven, vóor de middag ineens der stilte
heet in te treden. In de ijlte, de dronken-makende ijlte van eene opgewonden
atmospheer, jaagt het marktgedoe in duizenden gestalten. Om de vischmijn verkoopt
men de laatste mandjes pladijzen en de oesters, die, stinkend, den burgeren vóór
werden behouden; de tijd der sinaasappelen gaêrt om haar gouden vracht kleine
winkelierkens en zuinige huisvrouwen rond de kramen. Onder de witte en grauwe
paraplu's hurkt de lage stapeling van koolen en rapen en karotten; te anderer zijde
snijden, aan de doorweektrozige hand van de welgedane verkoopers, driehoekige
messen kabeljouwen stuk, en moten stokvisch, en dien anderen visch die men,
mooi Latijnsch, heet Landorium. In de naast-gelegen herberg, die genoemd wordt,
‘den Waterzooi’, roostert paling al, en de gretig-genoten tongen roosteren, terwijl
visch-wijven er zorgvuldig erlangen een koppeken koffie. En vlak daarover, aan 't
onverschillig Graven-kasteel, roepen, op gedragen plakkaten, groote letters de
excellentie uit van dezen of genen volks-vertegenwoordiger. Terwijl de gekste
rijtuigen en de dolste auto's het rumoer niet verminderen...
Deze drukke, leven-genietende ontvangenis van blijde menigvuldige indrukken,
afwisselend en rijk als het leven-zelf: smaak ze vooral in de ets, die de vorige als
volledigt: deze, waar ‘Het Galgenhuizeken’ en het naast-gelegen ‘Oud-Vleeschhuis’,
met zijn verweerden punt-gevel, van op de Veerle-plaats de menigte aanvoert naar
den zoo-genoemden Groenten-markt; van uit het Graven-kasteel, waar honderden
menschen-als-mieren koortsig-noest breken aan een parasitisch-aangewoekerd
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dak, daalt en glijdt onder den regen-zwangeren hemel, de krioeling der markt-drukte.
Aanrotsen sjeezen met huis-keerende boerinnen, huilen en tieren verkoopers van
ratten-vergif, schoen-smeer en de beste middelen tegen lik-doorns. In een ‘staminee’
lokt het wonderkind met het dubbele hoofd, bij monde van een barnum met
geweld-dadige stem-banden, de weinig verwende buiten-lieden. Hol klinkend als
honderd tonnen, rijdt een kar aan met honderd tonnen. En ik stel me voor, dat ik
zit, zooals wel meer gebeurde, in den kelder van dat ‘Galgenhuizeken’, en drink er
tripelen uitzet, en ga de beweging na, waar, voor een deel, mijn Gentsche pols van
klopt...
- Ik verberg het niet: er stoort me nog in deze groote etsen, niet-tegenstaande de
stemming van het gemoed, dat ze schiep en zóó gewijzigd blijkt, het soms al te
abnormale van de voorstelling der figuren. Onafgewisseld blijven ze misvormd haast
tot een uiterste, zonder dat ik goed begrijp de reden of noodwendigheid. 't
Geforceerde der teekeningen werkt tot de levens-uiting, tot de kracht of het bijzondere
der voor-stelling niet bij: het roept te veel de aandacht, het grappige, dat
met-der-daad in het onderwerp verre van afwezig is, maar thans geen hoofd-motief
moest blijven. - Ik laak de uitvoerigheid van figuur aan figuur geenszins; ik vind er
zelfs genoegen in, type aan type, onder de vergroofde of gesubtiliseerde uitdrukking,
te erkennen. Maar vraag me af, of dit geen afbreuk doet aan het geheele, ik bedoel:
aan het ‘gesamt’-gevoel, dat deze ets bedoelt uit te drukken. In andere woorden: ik
vrees dat De Bruycker, bij deze detailleering van beeldje aan
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beeldje, de devotie verliest aan 't gezamentlijke van zijn stuk werk, aan de blijde of
weemoedige gewaarwording die hij ervan ontving en weer te geven heeft; of zijn
onderzin voor sarcastisch leelijk-toonen hem, bij het langzaam en geduldig werk,
de poets niet speelt, van een terug-keer naar pijnlijke dwaling.
Aquarellen als dien ‘Beesten-markt in een kleine stad’ brengen me van die meening
nauwelijks af. Zeker, er is hier meer ronde natuur-gewoonlijkheid, minder zoeken
naar een sarcastische bombast in dit genoeglijke tafereel: de logge zwijnen, die
men voort stuwt, en de logge koopers die zich, aan kleine koeitjes, lastig laten
bepraten van overtuigend-drukke sluwerds; de liedjes-zangers en de wonder-dieren;
het schiet-hok en het draai-molentje; de blinden en de gebrekkigen; de herbergen
voor vette spijs en kleverige dranken. Er is zelfs midden in, die onroerbare heilige
als een onroerbaren ernst; maar er blijft bij de zeer leepe, looze, gansch-bevrijde
voorstelling, niets over, dat treft door dieper gevoel, - tenzij, juist, die heilige.
Die rustige heilige, midden in de rusteloosheid, een rijper kenteeken van het tot
gevoel gegroeide gewaarworden...
Begrijp me wel: ik zeg niet, dat dit in de bedoeling van De Bruycker zou hebben
bestaan. Een plastisch kunstenaar met zulke bedoelingen, gaat, als die bedoelingen
beredeneerd zijn, een verkeerden weg op. Maar dat het heiligen-beeld er staat,
middenin, misschien zonder dat de kunstenaar het heeft gezien of gedacht, zegt
genoeg voor zijn innerlijk en onbewust compositie-vermogen, en meer nog voor zijn
gevoels-diepte.
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Zulk heiligen-beeld: ik vind het, hoezeer geïntensifieerd, in de groote akwarel van
den ‘Prondel-markt’ terug. Over dezen prondel-markt heb ik genoeg gezeid om er
hier van te mogen zwijgen. Al wilde ik u ook hier wijzen op de schoone, rijpe techniek
van het werk, zijn volkomen evenwicht en de volmaaktheid der voorstelling; al wilde
ik aantoonen, dat de meer-beperkte atmospheer er een scherper en voller karakter
aan geeft dan aan den grooten ets waar, even verplaatst, hetzelfde onderwerp wordt
bij behandeld. Ik zal u alleen toonen, dus, het kleine, tengere vrouwen-figuurtje, dat
weer midden in het tafereel, onmiddellijk de aandacht trekt. Het is een dwerginnetje
haast, gestoken in den kap-mantel, het meewarig gelaatje tusschen de kaak-stukken
van het witte mutsje, 't gekochte goed zorgvuldig tegen zich aan; een ingetogen,
en niet slim menschje; een wezentje van betrouwen en vrees tevens, met de blikken
van een schapershond en den mond van een weduwe, en met de handen, de lange,
magere schoone handen, die veel hebben gewerkt en moeilijk hebben gegaêrd:
een heiligen-beeld, niet waar? En 't zoo schoone beeld van innig mede-leven!..
Heel deze akwarel is trouwens een werk van rijpheid: vergelijk de nap-kruiper,
voor de uitdrukking, maar weer met den ‘Straat-veger’, merk de haast-symbolische
dubbelheid van den hoog-bekapten en brilligen verkooper met den opgevulden
wapper-uil uit zijne kraam; en zie vooral hoe geleidelijk alle lijnen vereenvoudigen
gaan tot Bruegheliaansche vorm-vreugde: schakel die De Bruycker uit een Fransch
anarchisme moest leiden naar de breede traditie van zijn eigen land...
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Wil dat zeggen dat De Bruycker de Gentsche bevrijding nabij is?...
Het dient gezeid: zulk een vrijheid bereikt men niet, dan door zeer groot geloof.
Geen scepticisme kan buiten het teeken der vernieling staan. Slechts liefde leert
de verlossende wegen...
Hier moet ik zwijgen, waar ik niet weet in hoeverre liefde het thans op
negeerings-zucht bij Jules de Bruycker wint. Ik mocht de stijging langs opwaartsche
wegen vaststellen. Het genaken der kimme heb ik nog niet gezien. Ik hoop maar...
Ik hoop echter, meen ik, terecht... Men is niet goed voor zijn plezier, men is het
uit menschelijken drang, uit menschelijke noodzakelijkheid. En de innerlijke aard
van De Bruycker's laatste werk was er eene van goedheid.
Moge ik zijne, technisch zoo rijke, kunst weldra gedijen zien tot de heerlijkheid
van rijke gemoeds-kunst!

Elseviers geillustreerd Maandschrift, April 1912.
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Albert Baertsoen
Wij, Vlamingen, genieten eene gezondheid, die nationaal is.
En bij 't vermelden van deze gemeenschappelijke eigenaardigheid, bedoel ik
minder te wijzen op het bevattings-vermogen aan spijs en drank onzer magen, en
den lichamelijken welstand die er het schoonste gevolg van is. Zeker, in geen land
zijn de smaak-organen, en deze der voedsel-verduwing, meer ontwikkeld dan hier
te lande: men eet er graag, goed en veel; men drinkt er grager nog, beter en
overvloediglijk. En de gevolgen kan men vast-stellen aan onze vrouwen en aan
onze mannen. Onze kinderen (men houde mij de boutade ten goede) zijn niet zoo
mooi als b.v. in Holland. Dat zij ten onzent echter schooner opgroeien, zal wel liggen
aan eene, misschien minder-hygiënische, maar natuurlijke opvoedings-, laat staan
voedings-wijze, die ze leidt naar bedoelde nationale gezondheid, dewelke niet
evenwichtig is, noch secuur, noch zelfs bewust, maar als van een boom, groeiend
in het wilde, en te beter overtuigend-sterk, naar hij water-loten schiet en onbesnoeid
mag blijven.
Maar ik herhaal: niet deze struischheid en pezigheid, kenmerken van den Vlaming,
- daar helaas wel uitzonderingen op zijn! - niet deze gezondheid alleen naar
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den lijve ligt in den aard mijner landgenooten: gezonder nog, want bij meer
algemeenheid gezond, zijn zij naar den geest.
En deze gezondheid naar den geest is er eene zeer bijzondere. Zij is niet van
zulken aard, dat zij bestand zou zijn tegen de eischen van een hooger
gedachtenleven, tegen de conflicten der idee, tegen de vervoering der beschouwende
zekerheid. Zij heeft afschuw voor de diepten; zij heeft schrik voor de klippen en
kimmen; al te onpeilbare duisternis ergert haar, evenzeer als al te fel licht. Zij is iets
anders zelfs dan waardeerende en waardeerbare schranderheid; hare stevigheid
ligt niet in eene hooge mate van, weze het zelfs gewoon, verstand. En is men er
ten onzent, meer dan waar elders, ook door vele redenen toe genoopt, van ‘gezond
verstand’ te spreken, dan met de bijbedoeling dat men die gezondheid heeft te
verklaren uit onwrikbare middelmatigheid en onuitwortelbaar optimisme.
Ja, in Vlaanderen, en verder ook wel in geheel België, is men zoo gezond naar
den geest, omdat de geest er zonder de minste achterdocht, met den mildsten
goeden wil, en haast met kinderlijke argeloosheid alles ontvangt wat in het vlak
zijner bevattelijkheid valt, en omdat alles er onweerstaanbaar en met serene
onontkomelijkheid verwerkt wordt tot middelmaat. Men heeft daarom ons land terecht
het proefnemings-veld der wereld mogen noemen. Zijn wij, in zake sociale
ontwikkeling of beter sociale wetgeving - het is niet geheel hetzelfde, - vele landen
vooruit, het ligt niet aan vooruitzicht en het ligt zelfs niet aan durf: het ligt aan de
geestelijke gezondheid, die bestand is tegen alle gedachte, ook die
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der Omwenteling, omdat zij er de natuurlijke antitoxine in zich van draagt: de secure,
practische bewerkstelliging, die niet grootsch is maar nuttig, waar zij ze onvermijdelijk,
wiskundig-zeker, en haast-mechanisch toe herleidt. En dit geldt niet alleen op sociaal
gebied: zie maar hoe onze schilders met aangename gerustheid het groote Fransche
impressionisme hebben omgeschapen tot kalme, blijde, lang niet zoo revolutionnaire
Vlaamschheid. En zie - om in één individu, die mij als het archetype blijft van het
fatale eener Vlaamsche geestelijke gezondheid, en het bewijs dat men, wat men
ook doe, er steeds terug naar keeren moet; om, zeg ik, in één individu mijne
vooruitzetting als klare waarheid aan te doen nemen - zie hoe Maurice Maeterlinck,
langs deterministische lijnen van geleidelijkheid, uit het licht der Ruusbroeksche
contemplatie af kwam te dalen, onvermijdelijk, tot in het worstel-perk waar gebokst
wordt...
Wij Vlamingen genieten, zullen heden of morgen genieten, zullen bij doem onzer
natuur eenmaal genieten eene gezondheid, die nationaal is. Wij zitten in onze
gezondheid, in ons geestelijk wél-zijn, als in een bad van linden-thee. De ergste
orgieën leiden ons naar dat bad van linden-thee. En wij zouden de schande worden
van ons ras, en ik ging het haast bekennen, onze eigen schande, moesten wij ons
dat lenigend bad van lindenthee niet laten wélgevallen. Wij varen doorgaans naar
geene oneindigheden uit: wij varen, soms langs omwegen, maar dan toch steeds
met het doel voor oogen, naar eene
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háven. En in de meeste gevallen weten wij op voorhand hoe die haven er, aan
huizekens van pleizier en aan kantoren van winst, uit zal zien. Wij mogen zijn, in
alle oprechtheid, de boekaniers op het wildste ideaal, de worstelaars met de
minst-gedweeë problemen: de strijd eenmaal voldongen, en zelfs bekroond met de
lauweren van de zege, dragen wij in ons de zekerheid dat wij geen glorie kennen
zullen die niet hare voeten in pantoffels warmt, en hare tevredenheid, weze het ook
onmatig, viert binnen den gezetten huis-kring. De meest-geestdriftige onder ons
ondervindt, weet te zúllen ondervinden, dat geen wind ten onzent vermag zijne
vervoering te dragen: deze vervoering valt, niet bij gebrek aan levenskracht, maar
vanwege de zwaarte van onzen lucht-kring, al gauw naar eene aarde, die zacht,
veerkrachtig en van mildheid loonend is om den val. Dienvolgens zou de gevallene
ondankbaar zijn, zijne landing te vervloeken. En hij smaakt daarenboven het heil,
geluk te worden gewenscht door allen, omdat hij, naar aard van den lande, zoo
ordentelijk en met alle behooren te vallen wist.
Wij Vlamingen, genieten eene geestelijke gezondheid, die nationaal is...
Of dat genieten nu echter een genot mag heeten?
Het is natuurlijk eene vraag van eigen geaardheid. Ik heb vrienden die hunne
gezondheid dragen met de onschuld van een pas-geboren lam. Zij vinden ze
natuurlijk; neen: zij denken er niet eens aan; zij is hun onbewust; zij dragen ze als
iets onoverkomelijks, dat men
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met zich voert zonder het te weten. Wijst men er hun op, dan zullen zij eerst
verbaasd, daarna misschien even beschaamd opzien; maar zij behoeven geen lang
nadenken, om u te wijzen op het wezen, het echte oerwezen van het ras. Is daar
niet Breughel, en is daar niet Rubens? En onze middeleeuwsche cluyten? En onze
ommegangen in de Renaissance? - En het eindigt met een couplet op Peter Benoit...
Ik heb andere vrienden die, eraan denkend dat zij toch iets anders zijn dan bloot
een Vlaming, en niet zoo overtuigd van de beteekenis en zelfs de
onuitschakelbaarheid van deze ras-overleveringen die wij zouden móeten ondergaan,
- ik heb dan ook vrienden, die zulke nationale gezondheid nu juist géen zegen
vinden, al was het maar vanwege de middelmatigheid, die er het duidelijkste gevolg
van is. Zij hebben zich gebaad, dezen, in al de geestelijke stroomingen van hun tijd
en van het verleden; zij kennen de historie van het menschelijke denken; zij slikten
alle philosophieën en verduwden elke literatuur. Zij leerden begríjpen, en het vervulde
hen soms met bitterheid. De later-gekomene generatie - zij bestaat voor een goed
deel uit onbewust-gezónden - noemde deze mijne vrienden: de intellectuëelen. Zij
dacht niet na hoe deze intellectuëelen geleden hadden tot in hun vleesch onder de
martelie der gedachte... - Geleden h a d d e n . Want helaas: die tijd is voorbij, schijnt
wel voor goed voorbij te zijn. Ik zei het u: het meest-avontuurlijke tochtje kan niet
dan in eene haven, dan in de onontkomelijke, en feitelijk-behaaglijke haven belanden.
En ook déze vrienden van mij zijn beland in secuurheid. Het optimisme, dat hier in
de lucht
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hangt, heeft den kritischen zin verstompt, zoo niet verstikt, en in elk geval milder
gestemd. En dan: men moet toch een houvast in het leven hebben. Altijd vernielen
leidt niet dan tot de barheid der onvruchtbare woestijn. En liever zich dan
vast-geklampt aan begrippen, waarvan men de valschheid inziet of vermoedt, maar
die geven den vrede des geestes, dan eeuwig voort te loopen met onrust in het
brein en honger in het hart...
En dan heb ik nog andere vrienden. o, Dezen hebben misschien het licht der
kimmen gezien. Zij hebben alles verlaten, hunne ouders en hunne vrienden, de
gemakkelijkheden des levens en de wellusten der tijdelijkheid om, langs soms wel
eens keiïge paden, den weg te zoeken die hun naar het absolute leiden moest. Och
ja, zij hebben gelachen om hun idealisme: zij hebben immers in zich die blakende
nationale gezondheid, dat onverstoorbaar evenwicht waar hunne land-genooten
allen per slot van rekening prat op gaan. Maar bezeten, onuitwortelbaar bezeten
van den drang der omschepping, der noodzakelijke waarde-omzetting, der
sublimiserende gedaante-wisseling, die is de eerste wet van aesthetische
voortbrengst wijl hare eerste voorwaarde; gedragen op het geloof, het vaste geloof
dat, bij alle relativiteit, bij de onvermijdbaarheid van het betrekkelijke, een graad van
zuiverheid moet kunnen worden bereikt, die haast-mathematisch kan vast-gesteld,
en dus, om die reden reeds alleen, met alle krachten dient bestreefd - en ik gebruik
hier het woord zuiverheid als een synoniem van onafhankelijkheid, in toepassing
op schoonheid, kunst en gedachte -; en nu zeker wel overtuigd, dat zij het nooit
zoover brengen, al vreezen
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zij zelfs niet de blindheid waar al te scherpe klaarte meê straft, maar met in zich het
gebod, tot op het einde toe te streven, al kwamen zij te staan aan den uitersten rand
des afgronds met de gewéten onmogelijkheid van den terug-tocht: zóo zijn ze
gegaan, over de bergen heen; en waren deze te steil om te beklimmen, dan hebben
zij hunne wanden doorboord tot zij gekomen waren aan het licht der andere zijde.
En dezen, die natuurlijk niet zoo heel talrijk zijn, waren de Sterken, die de nationale
gezondheid konden ontberen, wijl haar te boven gekomen.
Althans, aldus dachten zij. Kwamen zij echter onder de menschen terug, zij de
natuurlijke Heerschers, dan bemerkten zij dat zij niet anders meer konden zijn dan
de Vijanden. En geen wonder. Van te leven in de stilte der eenzaamheid die hen
zoo sterk had gemaakt, hadden zij verleerd hoe men praat in menschelijke
gemeenschap. In alle werkelijkheid: het gebeurde hun, dat zij de woorden vergeten
waren, die men in gezelschap gebruikt. Op tinnen en op klippen ademt men ruim:
de lucht der menschelijke steegjes bevangt de longen; en zij verwonderden zich
om zulke beangstiging, zij die nochtans gewoon waren aan de ruimste
borst-gymnastiek. Zij, die de onbevangen-vrije gebaren hadden mogen leeren: bij
de minste beweging der hand sloegen zij de fijnste étagère-snuisterijen in gruis. En
dat bejammerden zij, want een bibelot kan ook wel mooi zijn. En zij gingen spijt
hebben dat zij zoo ánders waren geworden, toch feitelijk buiten hunne bedoeling.
Maar de menschen vonden ze óf dom, óf brutaal, óf onbeholpen, óf trotsch. En de
natuurlijke Heerscher moest zich weêr maar gaan
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aanpassen, wilde hij, zelfs maar als méde-mensch, als eenigszins minderwaardig
mede-mensch, geduld worden...
Maar daar waren er, voor dewelke het aanpassen ten eenemaal onmogelijk was
geworden. En zij ondervonden, dezen, dat zij niet meer hoorden in goed gezelschap;
en die gingen maar mopperen in hun hoek, gelijk het oud-geworden ever-zwijn zich
in zijn polk terug-trekt. - Anderen wisten zich te kleeden in schíjn. Zij vertoonden
zich gedwee en beminnelijk. Wel hielden zij, uit die ‘pose’, eene schuchterheid, een
gêne over, die hun was heel natuurlijk, omdat liegen soms zoo hachelijk moeilijk is.
Maar juist wekte zulke bedeesdheid onder de menschen een soort van medelijdende
sympathie, die hun vooral welkom was, omdat ze hun toeliet te beter den
duur-verworven schat der eigen innerlijkheid, der voor anderen onbereikbare
innerlijkheid, gedegen uit de ongehoordste passies, binnen in zich te bewaren, en
te koesteren zonder dat één oog zelfs maar het bestaan ervan ging vermoeden. En er waren, eindelijk, anderen nog, en de bittersten. Dezen ook hadden hun tocht
gegaan, en hij was onder de lastigste geweest. Maar moedwillig of bij welk hooger
bevel teruggekeerd in het oord der geboorte, had de barre werkelijkheid, had de
greep der relativiteit beslag gelegd op al hunne vermogens. En in dezen was het
de strijd, de folterende strijd, van wie steeds te ontsnappen tracht uit eene
gevangenis, waarvan hij heel goed weet, dat zij hem met plompe zekerheid stéeds
zal blíjven omsluiten. Zij kennen, ook dézen kennen de noodzakelijkheid der
omschepping, der ‘illusion créatrice’ waar Jules de Gaultier het onlangs over had,
en die toelaat in de zon te zien;
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maar tevens weten zij, dat de omstandigheden hun wel zullen beletten, die
omschepping te volvoeren; en zij zijn er zóó van overtuigd, dat zij de zon niet durven
bekijken dan door berookte bril-glazen. En zij zijn de triestigen geworden, zij de
bezetenen der nationale gezondheid, die er niet buiten kunnen, en die toch zoo
gaarne een luchtje zouden gaan scheppen, elders - al was het een stik-luchtje.
Het zal Albert Baertsoen - een schilder doet weinig aan zelf-analyse - het zal Albert
Baertsoen misschien verwonderen, dat ik zijne kunst niet weet te verklaren, dat
zijne kunst in haar wezen en naar haren oorsprong mij niet duidelijk wordt, dan
nadat ik haar als psychischen ondergrond den staat geef, dien ik hierboven het
laatste omschreef, en dien men kon noemen de bitterheid om de nationale
gezondheid.
Zulke staat laat zich trouwens bij Baertsoen beter dan bij welken ook, uit gansch
eene reeks omstandigheden verklaren, die ik u, schematisch voorgesteld, wensch
te ontwikkelen tot beter begrip van werken, die meer verzwijgen dan ze vertoonen,
die zeer zeker meer zijn dan bloot weêrgaven der onmiddellijke werkelijkheid, en
zelfs dan getransponeerde weêrgaven.
Albert Baertsoen dan is, eerst en vooral, een Gentenaar. - De opstellen, die
‘Elseviers' geïllustreerd Maandschrift’ publiceerde, en die later bij deele in mijn boek
‘Kunst en Geest in Vlaanderen’ werden verzameld, over George Minne, Theo van
Rijsselberghe en Julius de Bruycker, geven aan - en wie ze heeft gelieven te
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lezen zal het zich herinneren - wat ik al bedoel, wanneer ik zeg: een Gentenaar. Hij
zal zich verplaatst gevoelen, mits eenige verbeelding de schamelheid van mijn proza
kome tooien en verlevendigen, in het grootsche en sombere decor der stoere,
middeleeuwsche stad, die Gent voor een goed deel gebleven is. Het valt den
vreemdeling onmiddellijk op, hoe deze stad niet alleen ééne der rijkste aan oude
gebouwen is gebleven, maar hoe die monumenten er, ook bij gelijkheid van stijl met
wat andere Vlaamsche steden opleveren, een eigen karakter hebben gekregen en
weten te behouden, dat niet alleen bouwwerken van eene zelfde kunst-periode naar
uitzicht en indruk vereenigt, maar ook deze uit onderscheiden tijdperk en
verschillende orde schakelt in eene eenheid, die nergens misschien in zelfde mate
en even imponeerend voorkomt. Hij bemerkt, de vreemdeling, dat buiten een
inderdaad zeer weelderig deel van het Stad-huis, welk deel, men merke het op,
door een vreemdeling, een Mechelaar werd ontworpen, zelfs de gebouwen uit den
lateren Gotischen tijd er een strengheid en een evenwicht, een soberheid in het
ornamenteeren en een overweging in de grootschheid weten te vertoonen, die men
bijvoorbeeld in Brugge niet zal vinden. Het is of de bouw-meesters, zelfs die uit de
vijftiende eeuw, en die, onder meer, het thans-herstelde Sint-Jorishof oprichtten,
allen steeds onder den indruk bleven van de stoerheid, het bralle geweld, en de
stomme gestrengheid des Graven-kasteels. Wil men een voorbeeld van die
vermoedelijk aldus ontstane eenheid, dan volge men de straat die loopt van aan
het Stad-huis naar het Bisdom en waar zich eene reeks steenen of heere-huizen
bevinden,
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thans voor een goed deel en vrij gelukkig gerestaureerd, dewelke - Sint-Jorishof,
Moriaan, Sikkel - hoe ze naar tijd en gedaante ook mogen verschillen, een
gezamenlijk karakter, het wel heel specifiek Gentsche vertoonen, dat, onafhankelijk
van eigenlijken bouw-stijl, eene uiting zou mogen heeten van gezamenlijken
levens-stijl.
Die eenheid nu, die hare bestand-deelen vindt, zooals ik zei, in trots en koppigheid
eenerzijds, in moreele zelf-tucht anderdeels en tevens spreekt van breedheid in de
inzichten en durf in de uitvoering, zij spant over de stad Gent als eene atmospheer
van halsstarrigen ernst, die eerbiedig stemt, en die vooral op den Gentenaar-zelf,
als hij er maar gevoelig genoeg voor is, gaat wegen en drukken. Onder den indruk
van zijne stad is de Gentenaar norsch en teruggetrokken, bitter en fatalistisch. Tenzij
hij - en dit dan als weêrslag, als verweer, als bevrijdingsgebaar - joviaal wordt met
geweld, en optimistisch met koppigheid. Want hij vertoont, de Gentenaar, en zelfs
de doorsneê-Gentenaar, een tweede bijzonderheid: hij snakt er naar, de eene met
hardnekkige doordrijvendheid, de andere bij uitbarstende rukken, aan het immer
drukkende dreigement der sombere en bedwingende stads-atmospheer te
ontsnappen; hij wil buiten, hij wil bóven de grauwe triestigheid, die onroerend hem
van uit al die strenge recht-lijnigheid tot sidderens toe de schouders, de ziel gaat
benauwen, uitrijzen als een vogel, een groote vrije vogel die gevoelt hoe zijne oogen
bestand zijn tegen de felste zon en bestemd voor de ruimste einders. Al komt de
nationale gezondheid nu gelukkig, bij den gezetten burger, het evenwicht vrijwaren...
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Albert Baertsoen nu, gevoelig tot bij hypertrophie, niet zoozeer nog misschien als
schilder dan als mensch, zou al de loome en bralle zwaarte van den Gentschen
luchtkring, al de brutale in-bezit-neming der Gentsche omgeving hebben gevoeld.
En niet alleen vanwege zijn bijzondere bezenuwing of zijn uitzonderlijk
lichaamsgestel: ook wel om het sociale midden waar hij steeds in leefde.
Waar vele, en zelfs de meeste Vlaamsche schilders, en kunstenaars in het
algemeen, uit het volk spruiten, kinderen zijn van de lagere, althans van niet meer
dan de middelbare standen, die meer onmiddellijk het algemeene stadsleven meêen uitmaken, werd hij gekweekt in de gezette weelde van het, nogal afgezonderde,
provinciestads-patriciaat, dat zich zorgvuldig buiten den geringeren man, dezes
bezigheden, en hoofdzakelijk dezes taal houdt. Eene opvoeding genietend, die,
werkt zij nu ook niet bepaald klassen-afzondering in de hand, dan toch niet kan
gezegd worden, nauwere voeling ertusschen te verzekeren - integendeel - is hij
opgegroeid in een milieu, dat spontane toenadering tot het intiemere leven der stad
zeker niet zou bevorderen, en onder eene opleiding die eerder tot gevolg zou hebben
eene vervreemding, - eene vervreemding die vol verlangen moest zijn, zoodra in
den jongeling de kunstenaar zou ontwaken.
De toestand van Albert Baertsoen tegenover het geboorte-Gent, hij is nagenoeg
dezelfde als van onze Fransch-schrijvende Vlaamsche dichters tegenover den
vadergrond. Is het geene sociale omstandigheid die alle dezen van het, van hun
eigenlijk volk scheidt (hoewel
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dit toch voor velen het geval is), dan hebben zij ondergaan een onderwijs, eene
geestelijke vorming die ze zou leiden naar eene haast uitsluitende, daardoor zeer
beperkte kultuur: de Fransch-Latijnsche, zonder dat de meesten echter deze kultuur
konden verwerken, er naar eigen wijze konden in bloeien, gesproten als ze waren
uit eene, totaal kultuurlooze, maar dan toch oorspronkelijk-Vlaamsche, tot op het
bovenste laagje na - het zeer dunne laagje - Fransch vernis, door en door
Vlaamsch-geblevene burgerij. Van dat Vlaamsche nu, dat den grond van hun wezen
uitmaakte, en des te meer onvervreemdbaar bleef dat de jonge Belg uit de
Noorderprovincies zich toen nog zoo heel zelden buiten 's lands grenzen waagde,
in zulke mate dat hij niet was zonder eenige bangheid voor den grooten wereld-adem
en niets hem liever bleef dan de lucht der geboorte-streek, of hij bezwangerd was
met de hars-aromen der maste-boschjes, dan met de roet-walmen der
fabriek-schoorsteenen, - van dat Vlaamsche nu iets in schijn oer-eigenlijk Fransch
te maken: dit was sedert 1830 de halsstarrige bezigheid der Vlaamsch-Belgische
paedagogen geweest, en bleef het tot vóor een kleine twintig jaar, en is het in
sommige onderwijs-gestichten, onder geestelijke leiding en zelfs onder het bestuur
van leeken, nóg: bloed-arme Fransche geest geënt op een tenger Vlaamsch lootje.
Waar echter het lootje vasteren wortel ging schieten en uitloopen in eigene
vertakking; zonder beeld-spraak: toen de onmondigheid der opvoedings-jaren zou
wijken voor de eigen uitspraak; toen het zin-tuig eigen beelden ging vatten en het
brein ze bondelen zou tot eigen indrukken, gevoelens en gedachten: toen keerde
de jonge,
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verbasterde, ‘vermuilezelde’ Vlaming uit zijne geestelijke tuinen ‘à la Française’,
waar hij zoo lang had vertoefd, terug, en zag ineens, met nieuwe, verbaasde oogen,
de natuur der oorsprongs-streek; en zijne verwondering was dan ook veel grooter
dan van dezen, die zulke natuur nimmer hadden verlaten. Alle uiterlijke
eigenaardigheid, alle geraden innerlijke drijf-veer: veel beter dan de
onveranderd-Vlaamsch geblevenen schenen zij ze te gaan bevatten, en met veel
meer pittige schilderachtigheid gingen zij ze weergeven. Daarom blijven, voor den
oppervlakkigen lezer, in hun oppervlakkig verschijnen, de boeken van een
Maeterlinck (de drama's der eerste manier), van Verhaeren, van Eeckhoud, van
Elskamp meer ‘Vlaamsch’ schijnen, dan die, bijv., van een Streuvels, ook in de
meest-minutieuze vertaling. Het is geen zelf-voldane snoeverij te zeggen dat, zelfs
waar zij in het meest karakteristieke decor zijn verplaatst, de verhalen der
Vlaamsch-gebleven schrijvers minder uiterlijk-aansprekend, maar intiemer- of
breeder-menschelijk zijn, dan, laat ons zeggen, de Vlaamsch-bedoelde romans van
Camille Lemonnier, dewelke, blij-verrast in zijn Fransch-geworden oog, weleens de
gemoeds-bewegingen, van algemeen-humaan, herleidt tot het pittoreske van
binnen-huisje en van kleeragie.
Ik zal - niets is verder van mijne gedachte - der kunst van een Albert Baertsoen
niet gaan verwijten, dat zij aldus zou azen op uiterlijkheid en op schijn. Ik wilde er
alleen op wijzen hoe, op welke manier, evenals de Fransch-schrijvende Vlamingen,
waarvan de meest-bekenden trouwens tijd-genooten, enkelen zelfs stad-genooten
zijn van hem, Baertsoen Gent moet ontdekt heb-

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 4. Beschouwingen over literatuur en kunst

951
ben, en hoeveel scherper hij onder de Gentsche atmospheer, - die ik hierboven
trachtte te omschrijven - moet hebben geleden. Geleden niet alleen in zijn perceptieve
zin-tuigen, maar ook naar den geest. Want ongetwijfeld: hoe het schilders-geval
hem ook tot in de diepste roerselen hebbe bewogen (en er zijn van hem dan ook
schilderijen, en zeer schoone, ontstaan uit louter schoonheidsgevoel), juist vanwege
den maatschappelijken afstand die hem steeds van onmiddellijk mede-leven afhield,
moet hij hebben gevoeld dat hij hier dan toch, in alle onvermijdelijkheid, en voor
allen tijd, staan zou, als een halve vreemdeling, hij met al zijn aangekweekte, maar
weldra zoo oprechte liefde, die hem, bij elk nieuw vertoon, doorwriemelde tot in de
diepste vezelen, maar die hij niet gansch zou uitstorten, omdat men hem per slot
van rekening maar half zou begrijpen. En daarom is zijn werk zoo zelden, zoo weinig
blij. Want niets kan met leed vervullen, als zijne liefde slechts half te kunnen
uitdeelen.
Ja, dít schijnt mij het bevrijdings-proces, het nooit voltooide bevrijdings-proces te
zijn, dat Baertsoen heeft door te maken, omdat hij een Gentenaar is, en ook vanwege
den Vlaamschen drang om de nationale middelmaat, laat staan gezondheid (hierin
volkomen hetzelfde) te boven te rijzen: een trachten naar volkomen vereenzelviging
met het diepste, het innigste wezen van het Vlaamsche - meer specifiek: 't Gentsche
- landschap, en het gevoelen hoe alles, levens-voorwaarden als opleiding, dit
algeheele opgaan in het kunst-gegeven, die versmelting van natuur met omschepper,
onmogelijk maakt. Dit doet, dat Baertsoen niet voor een objectief,
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veel meer voor éen der allersubjectiefste onder de Vlaamsche landschapschilders
moet gehouden worden, die echter meent, in het wezenlijke, rechtstreeksche
verschijnen van zijn onderwerp het juiste gevoels-gehalte van zijn werk te kunnen
uitdrukken, zonder verder decoratief, of elk ander eerder intellectuëel middel ook,
en wiens strijd als kunstenaar het aldus wordt, dat gevoel te doen spreken met bloot
schilders-middelen, en niet buiten streng-realistische voorstelling.
Deze bewering vindt al onmiddellijk een bewijs, dat zij eene werkelijkheid voorstelt,
in de wijze waarop de meester arbeidt.
Waar een zuiver impressionist - hiermede bedoel ik een schilder uit Vlaanderen,
die onder rechtstreekschen invloed der Fransche impressionisten aan het werk is
gegaan - meent het sentiment van een landschap uit te drukken door de scherpste
opmerking en weêrgave der atmospherische trilling om roerende en vaste
werkelijkheden, en zich aldus geen schilderij als goed kan voorstellen, dat niet
volkomen is ter plaatse-zelf en in de open natuur, vóór het ‘onderwerp’-zelf, dat in
kleur, en zelfs teekening niet mag getransponeerd dan voor zooverre de
ambachtelijke noodwendigheden het eischen, en waarbij elke werk-wijze, die dichter
het natuurlijke wemelen der lucht bij trillen van het licht nabijkomt, tot haast bij
physische wezenlijkheid, als een vooruit-gang dient beschouwd op het pad der kunst
(ik weet dat dusdanige beschouwing thans is verouderd, zelfs bij de bedoelde
impressionisten; ik haal ze echter aan, omdat
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ze geldend was toen Baertsoen de leerjaren dóor en van tasten in het onzekere
bevrijd zou zijn, en dus eene eigen uiting geven zou van zijn kunst-temperament),
- waar, zeg ik, dit de handel is van ten onzent een impressionist, is de werk-wijze
van den Gentschen meester er eene gansch-andere, die voor velen uit den booze
zal heeten te zijn.
Reeds van meet af aan is, bij hem, de aller-eerste schok in het schilders-gemoed
van anderen aard dan bij vele anderen. Niet alleen het, zonder middellijkheid
ontdekte, schilderachtige motief, ineens in het oog gefixeerd, en wekkend tot in de
spieren der vingeren de vreugde der aanstaande werkzaamheid, tot in de fijnste
zenuwvertakkingen van het geheele wezen, de liefde om lijn en om kleur: ook het
eenzelvige gemoed, de diepte van een zeer gesloten en zeer af-getrokken
gemoeds-leven, reageert bij de plotselinge ontdekking, en het gegeventot-schilderij
bekomt er eene beteekenis door, die afwezig is bij de meeste paysagisten.
Merk wel: ik zal de laatste zijn om te beweren, dat Baertsoen ziele-landschappen
zou maken, dat zijne stad- of land- of water-gezichten de overwogen verbeelding
zouden zijn van zeer bewuste psychische toestanden. Dit zou alles behalve de
waarheid zijn. Waarheid is dat hij, parallel met den onderganen indruk, in zich een
gevoels-schakeering koestert, die er weldra onafscheidbaar van is, en dat nu zijn
halsstarrige zorg zal zijn, dit gemoedsfacet uit het verbeelde hoekje stad of deze
vlakte van water, dof en verholen of fel en schrijnend, den toeschouwer tegen te
doen schijnen. Waarbij hij, onbewust ditmaal, steeds zijne onvoldaanheid en de
onmacht om
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de verwerkelijking van het absolute besluit in het met trouwen mistroost beschilderde
doek.
Hoe nu - om op mijn onderwerp terug te komen - zoo'n schilderij tot stand komt?
Ter plaatse-zelf maakt de schilder eene vlugge, maar zeer natuur-getrouwe en
meestal uitvoerige studie - uitvoerig in dezen zin dat er, met bijzondere raakheid en
een verbazend-juist inzicht ook de hoofd-bijzonderheden, deze die het op het
vergroote schilderij moeten doen, zonder dat ééne ervan vergeten of verwaarloosd
worde, op weêrgegeven zijn. En deze studies, het weze tusschen haakjes gezegd,
zijn van eene forschheid en eene kunde, die er soms meesterstukjes eener gave,
compleete en machtige schilders-kunst van maken: daarvan wordt u hier een
voorbeeld in ‘Het Begijnhof’ medegedeeld.
Waarna het eigenlijke werk begint, - in het atelier ditmaal, en niet meer in de
natuur. Met zeldzame eerlijkheid, met een eerbied waar het werkelijke ras-Vlaamsche
uit blijkt, wordt de studie nageteekend. Waarna de strijd komt om de sentimenteele
uitdrukking. Acht de schilder deze bereikt, of nagenoeg, dan gaat hij zijn werk weêr
aan de natuur toetsen. Want, zooals eenheid bestond tusschen den indruk op het
net-vlies van zijn oog en het gevoels-moment in zijn bewust-zijn, zoo moet ook het
schilderij de uitdrukking van dat gevoels-moment - verbreed soms tot een algemeen
affect - gelijk blijven aan het inspireerend natuur-tafereel - ook dít soms
vereenvoudigd tot grootere, meer stijlvolle lijnen. En aldus geworden die
zeer-bewonderde doeken en ook de bekende en grootsche etsen, bewonderd eerst
om de kracht van een imponeerend ‘métier’, maar nog
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meer weldra om het diep-menschelijke, dat er u uit toespreekt.
Breed- en diep-menschelijk is Baertsoen vooral in de uitdrukking van een weemoed,
dien hij uitdrukt in een mis-troost welke haast opstandelijk aandoet, of in eene
gelatenheid die te grondeloozer toont den poel der verdrietigheden.
Tot verbeelding van zijn weemoed, - ik verwijs u voor het vervolg naar de
illustraties, - koos hij zich, neen: kwamen in zijn oog, de kleine, half verzande
haventjes, - zoo Terneuzen, - waar pinken, als eenige gezelligheid, de lichtjes der
booten: een teeken van verlatenheid op de groote onveilige vlakte; of het zijn de
gevelkens aan het water, de verweerde gevelkens en hunne armzalige goorheid,
die naar den smallen oever zakken uit de enge slopjes, - aldus het Luizengevecht,
- die zuur-riekend en giftig-duister zijn; of het is de sneeuw op de diep in het water
gezonken schepen, de witte sneeuw als een dikke deken, dicht bij den bang-zwarten
water-spiegel vol geheimzinnigheden... En het is vooral, in het oneindige, het
afschuwelijke en verlokkelijke Gentsche water.
Onder hunne negentig bruggen, van waar zij komen, de blauwe Leie tusschen
hare vlakke weide-oevers, heel de woelige Schelde in hare brokkelige bedding van
vette klei, duister de Brugsche vaart binnen de zwarte en hooge taluden, tot waar
zij zich, in eene werveling van wateren, vereenigen tot eene opstuwing van den
vloed, ontrollen zij, in hunne tallooze bij-rivieren, een schouw-spel
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zelden van milde schoonheid, en vaak van norsche of geniepige triestigheid. Zij
spoelen nauw de stad binnen, of, versmallend tusschen de kaden, weêrspiegelen
zij zwart- of grijs-bestofte fabrieken: plompe blokken steen die donker maken van
hun beeld het stuggere, het minder-vrije water; of het zijn geheimzinnige hospitalen;
het is het lage gevaarte eener gevangenis die hare omgekeerde kanteelen als groote
tanden vastzet in haar bodem, waar de moeren naar boven walmen in modderige
arabesken en zich ter beemden vastzetten in peerlemoerende schijven vuil waarop
glinsteren de bellen. Gaan zij vloeien, een wijle, tusschen de roerlooze olmen íin
der verlaten wandelingen, of, even maar (aldus ter Líndelei,) langs beminnelijkere
oorden - hunne wateren worden dikker, en hebben aldra alle zuiverheid verloren -;
mogen zij, aan nijvere kaaien, dragen schepen die zich verdringen en weêrkaatselen
den trap-gevel der cierlijke gilde-huizen: zij stuwen, tusschen verengende sluizen,
de volks-wijken tegen, en dáar daalde in haar vlieten de koppige afschuwelijkheid
der grauw-groezelige, der wrattige en melaatsche, der brutaal-leelijke, der
uitdagend-gemeene (maar zoo schilderachtige!) achterhuizen, der pijnlijk-arme
beluiken, en weêr maar, en weêr, de platte gezichten der fabrieken, der groote,
recht-neêrgeplofte fabrieken, met hare tallooze bestofte, wit-blinde venster-oogen,
waar het mechanische leven nijdig ronkt of vlijmend in lang gerekt gesluit snijdend
naar buiten, de krijschende lucht doorkrist...
Overdag geniepig of weêrbarstig, nimmer gelijkvloeiend dan met het uitzicht eener
gore dood, ontwikkelt het des avonds zijne soms schijnbaar-zoete, zijne gruw-
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zame, zijne vervaarlijke verlokkelijkheid. Dan gaat het zingen: niet meer in éen-klank
met het oever-leven, niet meer met den vaart der jacht-wielen in de werkhuizen of
't krijschend gekijf der slop-wijven, niet meer met galmenden roep van den schipper
naar den man die traag van zijn trappelings-stootenden rug de lange brug op hare
as doet draaien; - het is de zang thans van het water-zelf als het bangende gefezel
der vrouwen die u, in regenende herfst-avonden, lokken aan de slechte huizen. Het
zingt, het water, als gij, in verlaten wijken, gaat langs de ijzige ijzeren balie, en uw
hakken doen helmen de hol-klinkende keiën, en gij hoort haar zang: een suizen
eerst en éenstemmig; maar schakeerend weldra, een langen zin verhalend, stakend
dan plots, en plots dan huilend razerig als van verbeten woede. Gij ziet het aan: het
heeft alle weêr-glanzen bedolven, het heeft zijne schatten verzwolgen; thans ligt
het toe als een zerk, maar blinkend. Nóg kan het leven daarboven, het leven aan
kade of duisteren weg onder de zwijgende boomen, plots opschallen: het geluid
schampt af op zijne vlakte, waar ge anders niet van vernemen zult dan weder den
eigen vreemden en angst-wekkenden suizel-zang. Het leeft voor zich-zelf, en zingt
of het wou naar dit leven verleiden hem, die mistroostig is om eigen bestaan. En
slechts waar gij, stroom-óp, het voorbij wandelt, langs de zwarte gevaarten weêr
der fabrieken, en gij bereikt het vlakke veld, voelt gij het weêr gezond, wordt gij weêr
het vrije, milde en blijde water gewaar, dat niet slecht is, niet dubbelzinnig, niet giftig,
niet zoo verlokkelijkpervers.
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Wij hebben het óok gekend, en al te goed gekend, het Gentsche water. Mochten
wij, beter dan wie, de volte en de ijlte van vele Gentsche kunst beschatten: het is
omdat wij het Gentsche water hebben gekend. Maeterlinck dankt eraan de wondere
aantrekkelijkheid die zijne ‘Serres chaudes’ hebben gewekt, en dat hij met ‘La
Princesse Maleine’ mocht heeten de nieuwe Shakespeare. En van Gentenaar tot
Gentenaar, die naam verwierf in de kunst, kon ik u wel vertellen, wat hij wel aan de
Gentsche rivieren en vaarten, onder hunne negentig bruggen, verschuldigd is.
En ik ken ook den wijk waar, om het Graven-kasteel, de smalle slinger-stegen
verbazend hoog hunne punttinnen de lucht inboren, en waar beneden de foefeling
krioelt der luizige kinderen; ik ken de barre streken waar, vierkant om bol plaveisel
binnen schilferige gevels, eene schreeuwerige ellende huist, die niet praat dan met
het dreigend gebaar van plots-uitstrekkende magere vuisten. Ik ken de zoete
schijnheiligheid der ontruimde begijn-hoven, waar thans achter-dochtige burgerkens
rentenieren. Ik ken de heldhaftige stamineetjes waar moe werkvolk met uitdagendheid
zijn week-geld verteert. En ik ken de kroegen van den Kattenberg, waar de sletten
miauwen, die den bollen boere-soldaatjes onder het vetste gekoos de smerige
ziekten bezorgen, en den burger, hier verdoold, en drift-gedreven de schorre lok-stem
gevolgd, den geld-beugel ontfutselen ten bate van jongens met
hazewinden-gezichten onder de pet-met-eenval-brug, dewelke jongens onder het
bed verborgen zitten...
Baertsoen, patriciër, heeft ze gekend. Wijl patriciër,
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heeft hij ze scherper bezien dan de meesten onzer, en ze in zijn binnenst wranger
ondergaan. Wat er het blijde vrije, het onbezorgde, het van dwang ontslagene van
uitmaakt heeft hij niet mede mogen leven. En dit is wat hem, meer dan een onzer,
tot een pessimist heeft gemaakt. Natuurlijk geen pessimist uit beredeneering of een
pessimist uit systeem. Alleen een pessimist uit ontreddering. Ik heb al te zeer, in
den loop van dit opstel, de reden van die moreele gehavendheid aangegeven, om
er hier verder op aan te dringen. Haar wezen zal u, hoop ik, uit deze regelen
voldoende blijken, om u beter inzicht te geven in het werk van dezen voortreffelijken
kunstenaar. Wat ik alleen nog heb te verklaren is, hoe dergelijk pessimisme niet
heeft gesloopt, tot den bodem toe, eene personaliteit, waarvan ik wel-iswaar nog
slechts de negatieve eigenschappen aangaf.
Het is dat Baertsoen wel degelijk, en sterk-ontwikkeld, deugden bezit die in hooge
mate opbouwend zijn. Bij zien alleen reeds van het werk, springen zij al te zeer in
't oog, dan dat ik er hier dieper zou op ingaan. - En ik zal maar onmiddellijk eene
hardnekkigheid noemen, die weder zuiver-Gentsch mag heeten. Baertsoen, van
huis uit niet meer dan een ‘amateur’, iemand die feitelijk zijn brood niet moest winnen
met schilderen - aldus bepaalt men nog steeds ten onzent het begrip ‘artiest’ - moet
wel heel sterk bezeten zijn geweest door schilders-drift, om zich heel wat
ongemakken te getroosten. Zonder eigenlijke meesters, met des te meer moeilijkheid
dus, heeft hij zich tot op de hoogte van zijn kunnen geworsteld. Zijn innerlijk leven
dwong hem daarenboven tot een aanhoudend gevecht met al te groote
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behendigheid, - behendigheid die hem trouwens hadde verleid tot gemak-zucht, en
daardoor tot luiheid, indien hij niet waarlijk gedreven ware geweest door een aldoor
maar scherper inzicht en een aldoor maar hoogeren wil.
Waarbij komt de liefde voor het begane of gedane werk. Er kan weêrspannigheid
zijn, waar het geldt weêr maar nieuwen strijd aan te gaan tegen wat niet bréngen
zal, bijna zéker, dan de illusie. Maar er is daarnaast de gulzige begeerte naar
schilderen of etsen. - Zie dat moede geklots van dat water, het korstige gepleister
aan deze ingezakte muurkens, het glazuren glinsteren van dit pannen-dak. Deze
houten vlonder is stevig en droog bij 't vloeien van de beek eronder. Het dons van
dezen sneeuw verweekt al van den dooi. En er is de lucht, de looden lucht en de
smoorige lucht, vol buikige wolken of 't gevlok van deze kudde wol; er is de bolle
zon als een zware bol in werkelijkheid, en er is het ijle hangen der mane... - En dan
de etsen: het forsche bouwen aan een van wit fluweel en van donker-bruin fluweel;
een vlak van elpen-been tusschen de uitgesneden lappen van teeder felp; en 't
uitspansel daarboven van opgaande lijnen, de bouw van lijnen tot één wonder
geheel, dat welft over de wereld met zijn licht en zijne blijde weelde, met zijn duister
en den angst ervan.
Aldus vindt Albert Baertsoen in Vlaamsche degelijkheid, in de gulzige vreugde
der volkomene uitbeelding, een tegen-wicht voor zijn pessimisme. En ik aarzel niet
het te zeggen: het is de goede zijde der elders gewraakte nationale gezondheid,
dat zij in deze vermag te temperen en tevens vruchtbaar te maken, eene anders
gemakkelijk gehypertrophiëerde geaardheid, die kon dreigen met
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dorheid. Het zijn, eerst het robuste Vlaamsche-zijn zonder meer, daarna de zin van
evenwicht, weze evenwicht nu hier ook niet veel meer dan synoniem van een
berusten in de middelmaat, die Baertsoen hebben ingeënt tegen het sloopen van
zeer hooge maar niet vruchtdragende eigenaardigheden.
Een weinig-blijde, een bittere dus van het gemoed, die een krachtig-levende en
moedige is van het penseel: aldus Albert Baertsoen. Den psycholoog even lief
daarom, als den eenvoudigen liefhebber van schilderijen. En per slot van rekening,
om deze redenen juist, iemand die men in het oog hadde te houden, indien hij niet
zoozeer, vanwege zijn ontzagwekkend werk, in het oog viel.
1912.

Elseviers geillustreerd Maandschrift, 1913.
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