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Verantwoording van de tekstverzorging
Wij brengen Van de Woestijnes artikels in een diplomatische editie, die alleen daar
af en toe stilzwijgend wordt gecorrigeerd waar de zetter uit tijdnood een fout maakte,
of Van de Woestijnes kleine maar regelmatige handschrift niet kon ontcijferen, namen
niet kende of allusies niet begreep. Af en toe werd trouwens ook onze eigen
ontcijfering bemoeilijkt door donkere vlekken in het steeds slechter bewaard gebleven
papier. De schrijfwijze van namen werd genormaliseerd, in overeenstemming met
de in Van de Woestijnes artikels meest voorkomende vorm.
Achteraan vindt men een beknopt personen- en zakenregister. Een omvangrijke
cumulatieve identificering van personen, titels en zaken komt in het laatste deel.
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[1921]
Kunst te Brussel
I
Brussel, 18 December.
Gisteren is, zooals gemeld, twee en tachtig jaar oud, in een vuile en drukke stadswijk,
en na de ellende van eene ziekte die hem meer dan zeven jaar in bed hield, te Brussel
één der meest gepassioneerde, tevens één der meest-Vergiliaansche minnaars der
Natuur, der vlakke, wijde Natuur van heide en Scheldepolder, een treurigen dood
gestorven: de afdoende ballingschap na de ballingschap in steedsche afgeslotenheid,
afgebakend op enkele meters afstand door gore muren en roetige schoorsteenen,
onder een hemel waar de zwarte rook van het nabije station een zwarten mist over
weeft. In 1839 te Antwerpen geboren, na een leven dat van de eerste jeugd tot op
een gevorderden leeftijd, met de gezwollen breedte van gulzig-gezonde longen, het
platteland dat Vlaanderen aan Holland verbindt voor tooneel heeft gehad, is Adriaan
Jozef Heymans, na de ontbering van den sedert 1914 gestaakten arbeid, na al de
angsten van een oorlog die aan het ziektebed voorbijging, in het grauwste deel van
Brussel gestorven. En men denkt aan die grijsheid welke de armzalige nasleep was
van een leven dat feitelijk sedert zoolang al was uitgeleefd, met in nadroomende
hersenen de schamperheid om de zoozeer geliefde, thans mede gestorven schoonheid,
in de bestendige aanwezigheid van enkele schilderijen, laatste getuigen, en de
meest-beminde, van een zoo edel en zoo vurig-teeder nagestreefd ideaal, verstard
thans in de onmogelijkheid van het bereiken, als een verwijtend blijk van onmacht!
En wij denken tevens aan Thijs Maris
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en zijn Londensche eenzaamheid, waar Heymans trouwens, vooral in de laatste jaren
van zijne werkzaamheid, zooveel overeenkomst meê vertoonen zou, als hij gekweld
door de behoefte van geestelijk transponeeren, als hij gestorven in de afgetrokkenheid
van het verboden slagen.
De groote, bescheiden Heymans, naar den datum de eerste onzer luministische
impressionisten, tegen de noodwendigheid van al te vlug-gelaagde voortbrengst
gevrijwaard door de mildheid van twee vrienden die tot onze schranderste
kunstliefhebbers behoorden en denwelken hij tegen behoorlijk onderhoud afstond al
wat hij maakte zonder tot overvloedigheid gedwongen te zijn, kon aldus worden de,
in al zijne natuurgetrouwheid, meest-subjectieve onder onze landschapschilders. Het
landschap was bij hem met de jaren iets meer geworden dan voorwerp ter angstvallige
reproductie. Hij kon het laten bezinken in hem om het schroomvol uit te drukken als
de zang eener ruime en kiesche ziel. De laatste jaren van zijn werkdadig leven mocht
hij aldus besteden aan het hernemen, overschilderen, tooien met verbeelding,
verdiepen vooral van nog enkele doeken, tot zij werden ingetogen-lyrische weêrgave
van oude maar nimmer doode motieven. Hij-zelf zal, op zijn ziektebed, het spijt
hebben gekend om de onbereikbare uitspraak van zijn volledig dichterswezen: wat
hij nalaat en aan zijne vereerende vrienden wegens de nooit-bereikte voltooiing
onthield, behoort tot het schoonste en edelste wat hij heeft geschilderd, tot het edelste
en schoonste van tevens gansch onze Belgische landschapkunst.
Ik heb naast zijn naam dien van Matthijs Maris geplaatst. Ik kan niet nalaten hem
te noemen naast Corot. Misschien is Corot de meester die op de vorming, de ontbol-
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stering liever van zijne maagdelijke, tevens zoo hartstochtelijk-teedere ziel den
grootsten en innigsten invloed heeft uitgeoefend. Met dien van Dupré, van Daubigny,
van Rousseau had die invloed hem, bij de eerste Fransche reis om het vijf en twintigste
jaar, gered uit de modderigheid der Antwerpsche school. Later zouden de meesters
van Tervueren, zou vooral een Théodore Baron, met wien hij dankbaar werken mocht
en geruimen tijd samenwoonde, hem de onbevangenheid van het oog voor de vrije
natuur afdoend leeren; hem, meer nog dan de Fransche meesters, de blije
onafhankelijkheid der factuur als de grootste schildersvreugde openbaren; hem het
forsche bewustzijn schenken van de eigen lyriek in de onbevangenheid der
interpretatie. Doch, als de prins uit het verhaal van Charles van Lerberghe, die nog
slechts een enkel woord kende waar hij al zijne indrukken in uitzeggen zou: het
woord ‘j'aspire’, was het naar het Licht, naar de ijlheid van een wazig Licht bevolkt
met wondere en onzichtbare wezens, dat, naar het voorbeeld van Corot, heel het
onbewuste zieleleven van Heymans streefde: opgang, loutering die, om 1880, voor
alle anderen en zelfs voor de Fransche modellen, den rijpen veertigjarige, die stond
in eene herhaald-gebleken volle mannenkracht, zou brengen tot de eigen-ongerepte,
de maagdelijk-zuivere en schroomvolle eerste jeugd. Heymans werd de voorganger
van onze luministen. Hij wist zich te plaatsen in het licht, werd opgenomen in het
immaterieele licht, vond in het licht zich-zelf terug, bevolkte het licht met het innigste
wat in hem tot besef was gekomen en dat voortaan in het licht leven zou.
Hoezeer bescheiden ook - eigenlijk eene aristocratisch-
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abstracte, maar hoogst-beminnelijke natuur - werd hij thans van leerling meester:
dat hij nooit eigenlijke volgelingen had, zal wel liggen aan het onbereikbare van eene
ijle maar toch zeer sterke persoonlijkheid. Ook bij hem was, naar het woord van
Prosper van Langendonck, fijnheid eene stralend-stalen sterkte. Doch zou hij niet,
als Emile Claus, een eigenlijke school stichten, toch was hij alle anderen voor, niet
alleen in de visie, maar ook in de techniek. Het was bij hem geen naäpen, het was
vooral een zoeken naar, een weergeven der meest adequate uitdrukking. Hij stippelde;
hij schilderde in fijne haaltjes, die tusschen ieder toetsje wat wit van het doek open
lieten, opdat te beter over de oppervlakte van het schilderij zou trillen de atmospheer
die het stevigst voluum oploste. Hij, die zich zoo goed als nooit den rauwen dag
wijdde, liefst zijne doeken baadde in de ‘sombre clarté’ van den sterrenhemel of in
het melkig-blauwe en melkig-roze van avond- en ochtendschemering, hij haatte de
kleur, schiep doeken die monochroom leken, maar in hunne fijnheid het gedoofde
prisma der fijnste toonschakeeringen droegen. Zijne idyllische en elegische werken
schijnen wel ontstaan uit een gemoedsdrang, uit eene stemming waarin elk detail
vervaagt. Die stemming drukte Heymans echter niet uit dan met de meest
natuur-getrouwe middelen. Zijn kunst was de strijd tusschen het gevoelrijke inzicht
en die middelen; het is maar aan het einde van zijne loopbaan, toen hij reeds de
zeventig naderde, dat hij de slavernij der al te angstvallige navolging afwierp om
nog enkele themata - een molen die brandt in den avond, eene hoeve in den vroegen
ochtend - geheel te drenken met zijne volle teedere personaliteit, met
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het weefsel van stemmingen dat het stramien was van zijn edel leven.
Adel: is het mijne schuld zoo het woord hier steeds onder mijne pen terugkeert?
Adel trouwens zonder vermoeidheid; die eerder op het leed der onvolkomen vervulling
dan op de beuheid der overvolheid uitloopt - en nochtans heeft Heymans ontzettend
veel gewerkt, kon het werken niet laten, bevruchtte de dagen die het grootere werk
vrijliet met honderden schetsjes van heel klein formaat waaronder er wondertjes zijn
en die de aanhoudende prikkelbaarheid van den altijd jongen geest bewezen - adel
die tot na het zeventigste jaar vol levensfrischheid bleef, welke het diepste gevoel
drenkte met een soort naïeve beminnelijkheid - ook het woord maagdelijkheid is van
de hoedanigheld van deze ziel de beste verwoording - aldus de juiste uitdrukking
van dit aangehouden impressionisme.
Overziet men het thans uitbloeiende tijdvak van het impressionisme in dit land,
waar het zulken prachtigen bloei mocht kennen, dan rijzen drie groote figuren voor
het oog: Heymans die sterft als tachtigjarige, Claus die over de zeventig is, Ensor
die er over enkele maanden twee en zestig wordt. Heymans is de twee anderen niet
alleen in leeftijd vooruit: hij baande hun den weg, wees hun de middelen, overtuigde
ze van de te bereiken resultaten. Tevens bleef hij hun oudere naar den aard van zijn
werk. Hij die van meet af de anecdoot, het gevalletje, uit zijn werk had gebannen,
hij bleek tot het einde toe de klassiekste, de diepst-menschelijke der drie. Met de
modernst-denkbare uitingswijze, bleek hij de meest-geleidelijke uitbeelder eener
traditie die te Barbizon was geboren. Beter: over Corot heen, sloot hij bij een Claude
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Gellée aan: het is voorgekomen dat hij zijne schemerige landschappen stoffeerde
met nimfen, en dat is, als men hem met Corot, met Lorrain noemt, kenschetsend.
Klassiek, want gedragen op een breed en teeder levensgevoel - ik noemde Vergilius;
ik zou ook Racine moeten noemen -, wijkt hij af van Emile Claus, die van het
impressionisme een meer-ontwikkeld, want een meer zintuigelijk stadium uitbeeldt.
Claus, de zoon van geringe menschen, zonder aangeboren beschaafdheid, heeft de
ongerepte scherpte van blik die de natuurwezens kenschetst. De indruk hoeft bij hem
waarlijk niet dieper te gaan, dan op het punt waar de gezichtszenuw bij het netvlies
aansluit, om te worden, zonder het minste geweld, als eene natuurlijke uiting tot een
vuurwerk van kleurig licht. - Tot verdere ontwikkeling nog zou James Ensor het
impressionisme voeren: hij intellectualiseert het. Waar Heymans zijn landschap
stoffeert met badende nimfen en Claus met boerendeernen, schildert hij - maskers.
Dat verschil, dat niet meer op fantazie dan op bedoelde willekeur berust, is
kenschetsend. De zoo fijnzinnige Ensor, van de drie de acuutst-zintuigelijke misschien,
staat het meest buiten het procédé, staat er het vrijst tegenover. Hij heeft het
impressionisme niet noodig: alleen omdat het van zijn tijd is en ook hij van zijn tijd
wil zijn, geeft hij eraan toe, met het bewustzijn trouwens dat dit van hem eene
volkomen-vrije daad is. Heymans kwam tot het licht, omdat heel zijn innerlijke leven
een opgang was tot het licht. Claus, het licht zelve, ging er pantheïstisch in onder.
Ensor beredeneerde zijne doeleinden, en zag de voordeelen voor hem van het licht.
Ik wil hiermede niet zeggen dat hij alleen nuchter-practisch was: hij is een der
schoonste schilders
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die wij hebben, en impressionisme is het meest-schilderkundige der houdingen. Maar
twintig jaar jonger dan Heymans en tien jaar jonger dan Claus; meer geest trouwens
dan gemoed en dan natuur, is het als vanzelfsprekend dat hij moderner, ik bedoel:
meer intellectueel werd.
Hetgeen de kunst van Heymans niet vermindert, noch zelfs die van Claus.
N.R.C., 21 December 1921.
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Kunst te Brussel
II
Brussel, 21 December.
Het is als een testament, de laatste machtsuiting van een minister uit het voormalig
regiem, toen de regeering nog iets anders bedoelde dan het beruchte oeconomisch
herstel, dat neerkomt in hoofdzaak op geldkloppen uit den zak van den rampzaligen
belastingschuldige. En die laatste, beter gezegd die posthume daad wordt ingeleid
door een ander minister, door het hoofd der afgetreden regeering; de minister, die
trouwens den eerst-bedoelden minister niet zonder aandrang tot het nemen van ontslag
aanzette.
Om minder sybillijnsch te zijn, en verder van politiek af te zien: als de laatste
praestatie die onder het bewind van minister Destrée werd voorbereid, werd gisteren
in ons Museum van Schoone Kunsten eene tentoonstelling geopend van Italiaansche
Primitieven uit Belgisch openbaar en privaat bezit, en het is minister graaf Carton
de Wiart, oud-minister, lid der Koninklijke Academie van Fransche letter- en
taalkunde, die bij de opening van deze tentoonstelling eene belangrijke rede heeft
gehouden. De twee vijandige broeders uit het vorige kabinet, wier vijandschap
trouwens nooit meer dan oppervlakkig kon zijn, hebben elkander teruggevonden op
het gebied waar zij het liefst vertoeven: dat der kunst. Zij hebben het juk der regeering
meer of minder vrijwillig van de schouders geschud: zij kunnen zich in volle lengte
rechten in de lucht, waar zij het liefst en diepst in ademhalen. Misschien hebben
beiden wel het gevoel, dat zij van een soort
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dilettantisme zijn verlost; misschien vragen zij zich, en terecht af: qu'allais-je faire
dans cette galère? Al hebben beiden tot trots en troost, de eerste dat hij, als minister
voor kunst en volk, voor de verhouding tusschen kunst en volk, toch alles heeft
gedaan wat in zijne macht lag; terwijl de tweede op het boek wijzen kan, ‘le droit à
la joie’, dat, dezer dagen bij Perrin te Parijs verschenen, ervan getuigt dat hij zijne
pen van verfijnd letterkundige nooit ter zijde heeft gelegd, zelfs toen hooger-genoemd
juk hem gebogen hield.
Carton de Wiart heeft zijn oud-collega Destrée, zijn politieken vijand, die nooit
heeft opgehouden zijn goede vriend te zijn, volle recht laten wedervaren. Wat deze
deed, onder zijn beheer en de twee jaar min éen maand dat het heeft geduurd, is in
zake kunst waarlijk voorbeeldig. Onlangs hebben honderden artiesten hem een banket
aangeboden - alles ten onzent eindigt met een banket, zelfs eene politieke begrafenis
-, niet zoozeer omdat minister Destrée voor hen een zoo groot afzetgebied is geweest,
- feitelijk heeft de staat onder zijn bewind niet zoo heel veel, en waarschijnlijk zelfs
minder dan vroeger, schilderijen en beeldhouwwerken aangekocht en besteld, - als
juist om de animeerende kracht die van hem is uitgegaan, vooral in zake
museumwezen. Carton de Wiart heeft er in zijne openingsrede op gewezen; ik mag
er misschien wel op terugkomen, omdat het ook het buitenland tot navolging aanzetten
kan.
Daar is dan in de eerste plaats het oordeelkundig ophangen der doeken. Bij kunst
mag de rede zwijgen. Maar bij het bezoek aan een museum, waarbij het gaan kan
om studie, om kunstgeschiedenis, heeft de rede het recht
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een woordje meê te spreken. Ook de aesthetische zin heeft bij museumbezoek het
recht op het stellen van eischen. Welnu, dat dient wel bekend: voor den oorlog werden
studie en aesthetische zin in onze museums op de proef gesteld. Er was eene zekere
verbijstering te overwinnen, voor men tot nuttig beschouwen kwam. Daar kwam,
gelukkig, sedert 1919 verandering in. Thans hoeft men zoolang niet meer te zoeken,
voor men vindt. Er komt bij dat de jongste generaties niet langer meer het gezelschap
moeten verdragen van hunne pruttelende grootvaders. Zij worden samen in
afzonderlijke zalen opgehangen. Natuurlijk winnen zij er niet bij aan intrinsieke
waarde: dat is alleen hun eigen schuld. Hunne groepeering kon ook beter: dat is
quaestie van smaak. Doch dat wij in ons modern museum afzonderlijke zalen bezitten
voor moderne kunst: dat is nu niet zoo heel bijzonder, maar nieuw is het ten onzent
toch wel.
Nieuw zijn ook de middelen die minister Destrée heeft gebruikt om het publiek
doelmatig gebruik te leeren maken van onze openbare verzamelingen. Ik bedoel:
officieel-nieuw. Want wel vijftien jaar voor van officiëelen kant de geregelde
wandelvoordrachten werden ingericht, waarvan minister Destrée de eerste gaf, en
die aan het volk toelieten, onder de leiding van de beste specialisten, uit onze musea
wat nut te trekken, zeulde Herman Teirlinck, niet alleen schrijver van Mijnheer
Serjanszoon maar, als leeraar in de stedelijke normaalschool, zelf ‘orator didacticus’,
ettelijke keeren in het jaar zijne leerlingen naar het museum meê, waar ze,
proefondervindelijk, les kregen in de aesthetica en in de kunsthistorie. Minister
Destrée deed dus niet anders, zonder het trouwens zelf
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te weten, dan het voorbeeld te volgen van Herman Teirlinck. Hij vermocht het te
doen op eene ruimere schaal: daar was hij minister voor. En hij bereikte dan ook
resultaten die door een zeker veelvoud te vermenigvuldigen zijn. Iets waarin men
zich verheugen zal, zonder daarom het eerste voorbeeld van Herman Teirlinck te
willen verminderen in beteekenis.
Bij die practische en opvoedkundige praestaties kwam, dat het bruikleen-systeem
onder de Destrée-regeering bij ons ingang vond. Zoolang de eigen lokalen niet in
orde waren, mochten wij schilderijen herbergen uit het Noorden van Frankrijk, uit
Valenciennes namelijk. Zoo was de Heilige Ildefonsus van Rubens langen tijd een
juweel van onze verzamelingen, zij het dan ook een ontleend juweel. Particulieren
stonden eveneens de beste stukken voor meer of minder langen tijd af; terwijl een
onderzoek op de zolders en in de kelders van onze musea leidde tot de gelukkigste
ontdekkingen; ik wijs alleen op den ‘Calvarieberg’ van Albrecht Bouts, die thans in
de zaal van onze primitieven eene eereplaats inneemt.
Maar meer pompeuze plechtigheden lokten naar de zalen van het Museum van
Oude Kunst een publiek, dat er wellicht nooit anders den voet zou hebben gezet. Zal
ik u herinneren aan den terugkeer uit Duitschland van de paneelen van de Van Eycken
en van Dirk Bouts, die aanleiding gaf tot de authentieke reconstructie van de volledige
‘Aanbidding van het Lam Gods’ en van de ‘Instelling van het heilig Sacrament des
Autaars’? Dagen lang voerde het duizenden naar de zaal, herschapen in een unieke
verzameling van onze Praeromanisanten; het gaf aanleiding tot gansch eene, soms
verwoede, literatuur, inzonderheid over
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het meesterstuk van Hubrecht en Johan van Eyck, waar, zooniet nu, dan toch na
bezinking de kunstgeschiedenis vooral in haar verband met theologie en mystiek,
haar nut uit trekken zal.
Kwamen de paneelen van de ‘Aanbidding’ en van het ‘Sacrament’ als krijgsbuit
uit Duitschland terug, en bleken zij eene onverwachte vreugde voor velen, uit Italië
bereikte ons, ditmaal als geschenk, een meesterstuk dat nauwelijks lager staat in
waarde en in beteekenis. Wij bezaten in ons museum eene ‘Juno’ van Paolo Veronese,
dat eigenlijk te Venetië tehuis hoorde. Minister Destrée stelde voor, het eenvoudig
terug te schenken aan den rechtmatigen eigenaar, of beter: het weêr in de zoldering
te gaan bevestigen, waar het van aanvang af voor bestemd was. Hetgeen gebeurde.
Met het gevolg dat de Italiaansche regeering even vriendelijk wilde zijn, eveneens
eene ongedwongen restitutie deed, en ons één der schoonste portretten schonk van
Rogier de la Pasture of Van der Weyden, den zeer bewonderden Laurent Froidmont.
Hij werd ten onzent hoofsch onthaald. Te zijner eere werd eene kleine maar uiterst
keurige tentoonstelling aangericht van schilderijen, tapijten, snijwerk, verluchte
handschriften van zijn tijd. Weer ging men naar het museum als naar een feest des
harten. Men voelde wat een goed bestuur van eene openbare kunstverzameling maken
kan. Museum en begraafplaats hoefden niet langer synoniem te zijn.
De begraafplaats, de necropool der klassieke definitie, wist zelfs een enkel maal
echte exhumatie te bezorgen. De burgerlijke godshuizen der stad Brussel, men wist
het, bezaten enkele schilderwerken van allereersten rang. Waar zaten zij geborgen?
Slechts weinigen wisten het,
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en niemand die ze te zien kreeg. Tot op den dag dat het bestuur van minister Destrée
ze uit hun hoek wist te halen. Waarlijk-heerlijke stukken van Barend van Orley,
wonderbare De Crayer's werden aan het licht gebracht. En weêr was het een feest
der ontdekking, een jubel om het terugvinden van eigen schoon waarvan men het
bestaan niet bevroedde.
Thans is het, handteekening onder de liquidatie-acte van een bewind, de
tentoonstelling der Italiaansche primitieven. Doch deze brief is al lang genoeg. Weldra
verneemt gij er meer over.
N.R.C., 24 December 1921.
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Kunst te Brussel
III
Brussel, 26 December.
Het is niet te volgen, en het is ook niet altijd aangenaam of noodig te volgen. De
gelegenheid tot tentoonstellen en de milde stemming van een goed deel der pers zijn
eene zeldzame bemoediging: veel wordt geëxposeerd, dat best geborgen kon blijven.
Ik wil niet zeggen dat het geloof in zich-zelf bij onze als bij buitenlandsche schilders
iets nieuws zou zijn, noch dat de jacht op bijval niet eene eeuwig-menschelijke kwaal
zou wezen. Men moet trouwens een zekeren leeftijd hebben bereikt om voor eigen
werk het soort eerbied te hebben bereikt, dat onvoldaanheid heet. Een schilderij
maanden, en zelfs jaren voor zich-zelf bewaren, het steeds opnieuw bewerken, het
steeds rijker maken aan steeds nieuwe intenties, behoort nu eenmaal niet eener
gejaagde jeugd. Terwijl anderdeels zorg en liefde voor de techniek - het minste wat
men toch vragen mag - vooralsnog ook al uit den tijd zijn, een tijd die zich tevreden
stelt met aanduidingen à peu près, en vlugge uitbeelding houdt voor genialiteit, sedert
men heeft ontdekt dat sommige schetsen inderdaad beter zijn dan vele schilderijen,
- omdat men helaas niet verder dan het schetsen kan.
Er wordt dus te Brussel heel wat ten toon gesteld, waar u hier niet over gesproken
wordt. Meestal is dat zwijgen van goud. Ik gevoel echter een zekere wroeging, u niet
te hebben verteld van de exposities van Frantz van Ermengem en van Marnix
d'Haveloose. De eerste heeft uit Spanje een aantal schilderijen meêgebracht, die meer
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troubleeren dan dat zij ontroeren. Naar de techniek verdacht-knap, zijn ze dikwijls
verdacht-onzuiver naar den inhoud. Want dit is eene kunst-met-inhoud. Zij bedoelt,
stemmingen te wekken, instincten te prikkelen, intuïties tot ontluiking te brengen.
Schilderkunst-zonder-meer is ze niet: het geestelijk bestanddeel dat ze animeert is
niet zelden literair, en dat literaire is niet steeds van onvermengd allooi. In België
verwekt dergelijke schilderkunst steeds eenige achterdocht: bij Van Ermengem wordt
de achterdocht weleens afkeer. Het zich vermeien in dubbelzinnigheid wordt ten
onzent bij een schilder moeilijk geduld. Deze Spaansche schilderijen kunnen zekere
jonge nieuwsgierigheid hebben geprikkeld: ik vrees dat zij daar hunne grootste
verdienste in vinden.
De welbekende en terecht gewaardeerde beeldhouwer Marnix d'Haveloose geeft
blijk van meer normale gezondheid. Het is niet zoolang geleden dat ik hier gewaagde
van den schrik die mij bevangt, als ik denk aan al de leelijkheid die de oorlog ten
onzent teweeg brengt. Ik spreek hier niet van onherstelbare verwoesting: ik spreek
van de monumenten en gedenksteenen die zoo goed als in elk dorp van het land,
liefst natuurlijk zoo pompeus en zoo goedkoop mogelijk, aan onzen heldenmoed
worden opgericht. Ik ben de eenige niet geweest, hoewel de eerste, om deze ellende
aan te klagen: zelfs ministers hebben mij gevolgd, weliswaar nadat zij als minister
waren afgetreden. Het euvel ligt hieraan, dat men de monumenten niet aan Marnix
d'Haveloose heeft besteld. Deze heeft zijne werkplaats voor de kritiek geopend: men
heeft er twee gedenkstukken zonder achterdocht of bijbedoeling kunnen bewonderen.
Ik ken in ons land geen beeldhouwer die evenzeer
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als d'Haveloose verdient, klassiek te heeten. Alles behalve revolutionair, is hij meer
nog van de Romeinen dan van de Italiaansche Renaissancisten een leerling. Wijlen
Dillens en Jules Lagae verwijzen, met uitnemend talent, naar Florence; hij,
d'Haveloose, reist naar Rome af, het Rome van den klassieken tijd. Modern met heel
zijn wil, is hij technisch rustig-Romeinsch, vooral sedert enkele jaren. Hij is statisch
meer dan levend-zenuwtrillend geworden. Deze eigenschap, die het kenmerk is van
onze zeventiend'eeuwsche Belgische beeldhouwers, wijst hem aan voor het maken
van gedenksteenen. Moge hij, tot onze vreugde en geruststelling, nog vele bestellingen
krijgen als deze die hij, eigenhandig gehouwen, heeft uitgevoerd! Want missen wij
ongaarne vanwege een tijdgenoot met de eigen tijdgenootelijke techniek het monument
van den jammerlijken oorlogstijd, dan is werk als dat van Marnix d'Haveloose ons
dan toch heel wat liever dan de nu eenmaal noodzakelijk gebleken getuigenis ad
achttienhonderd frank het stuk, alles bijbegrepen.....
Van Ermengem en d'Haveloose zijn niet de eenige tentoonstellers van den laatsten
tijd. De zaaltjes van de Koninklijke straat vertoonen om de acht of veertien dagen
nieuwe schilderijen. Sélection en Centaure beijveren zich elkander den loef af te
steken met exposities die liefst zoo modern mogelijk, en doorgaans een bezoek
waardig zijn, waarin zij worden gevolgd door de Galerie Georges Giroux. Deze is
wel niet zoo roekeloos, maar voor reactionair wil ze alles behalve doorgaan. Op dit
oogenblik toont zij eene uitgebreide verzameling van jongere Fransche kunst. Die
jongere Fransche kunst had verleden jaar Sélection ons geopenbaard. Giroux komt
dus na Sélection (al
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liet hij ons verleden jaar Dufy en Vlaminck, naast een paar der jongste doeken van
Matisse waardeeren), maar wat hij ons thans biedt staat in hoedanigheid niet achter.
In de waardeering van het publiek is Sélection eene antichambre, terwijl Giroux een
salon is: ik ken er die liever in de antichambre dan in het salon omgaan, waar ze
sommigen missen die om hun ongegeneerdheid niet werden uitgenoodigd. Hetgeen
niet wil zeggen dat ze minder interessant zijn: alleen moeten ze nog maar wat
manieren leeren.
Over al deze exposities heb ik niet uitgeweid, en zij zijn van dezen brief de
hoofdinhoud niet. Wij hebben anders en, zou ik zeggen, beters, indien ik niet vreesde
te worden uitgescholden voor grijsaard. Want ik meen dat ik mij niet vergis, als ik
zeg dat de jongste richting die de smaak, in Frankrijk en dienvolgens in België,
volgen gaat, die der post-Renaissance is, en wellicht meer de Vlaamsche dan de
Italiaansche. André Favory lijkt wel die richting te hebben aangegeven: de opgaven
van een catalogus der jongste kunst zullen over kort gaan gelijken op die van de
romantiek, laat staan van het classicisme. De schilderijen krijgen titels en die titels
willen werkelijk iets zeggen, net als in den tijd van Ingres en zelfs in den tijd van
zijn meester Louis David. Na dertig jaar durven wij zelfs weer de mythologie aan,
waar niet minder dan de juryleden van den prix de Rome zich voor schaamden. Geen
wonder trouwens dat wij daarmee tot het verleden terugkeeren: het cubisme leidt tot
eene huldiging der schoone vormen; de schoone vormen voeren tot een schoon
onderwerp. En het is dan maar natuurlijk dat het grootste sukses van het laatste ‘Salon
d'Automne’ te Parijs naar eene ‘Schaking van Europa’ ging. Na het
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impressionisme wil men eene klassieke kunst, en men wil geen klassieke kunst of
men neemt de mythologie op den koop toe.
Mythologie, die van lieverlede vereering meebrengt van den barok-tijd. Schreef
ik hier over eene tentoonstelling van werken uit den baroktijd, dan zou ik misschien
belangstelling wekken. Helaas, het gaat hier over eene expositie van allerlei
kunstwerken - schilder- en beeldhouwwerken, penningen, gleiswerk, meubelen - uit
de Italiaansche vroeg-Renaissance. Ik heb ze u aangekondigd als de laatste praestatie
waar het Destrée-ministerie zijn naam aan heeft gehecht. Ik kan er aan toevoegen
dat de algemeene bestuurder onzer musea, de heer Fierens-Gevaert, een goede
honderd-dertig werken heeft weten te verzamelen uit alleen Belgisch bezit, wat
verbazen kan. Ik acht mij verplicht, hulde te brengen aan het personeel van het
museum, dat een innemend en imponeerend ensemble heeft weten samen te stellen,
hetwelk weelde aan gratie verbindt. Ik mag niet nalaten graaf Carton de Wiart te
noemen, die eene reis naar Corsika heeft uitgesteld om aan Destrée èn aan
Fierens-Gevaert, èn aan voornoemd, zij het anoniem personeel eene welsprekende
hulde te brengen.
Een groote, veelkleurig-houten ‘Sint Michiel’ beheerscht met zijne strenge gratie
de zaal; eromheen vinden wij de heerlijk-zuivere paneeltjes van Simone Memmi die
onder de juweelen behooren van het museum te Antwerpen; oud-bekende en
oud-beminde prikkelen zij te meer de aandacht waar zij werken geldt die in
particuliere verzamelingen verdoken blijven: de stijlvolle ‘Nativitas’ van Benvenuto
di Giovanni; de Byzantijnsch aandoende ‘Lieve
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Vrouw met het kind Jezus’ uit de Sienneesche school. Trouwens, meer schilderijen
uit de school van Sienna treffen hier. Terecht of ten onrechte noemt men hier namen
die aan Sienna herinneren: Andrea di Bartolo, Neroccio di Bartolommeo Landi,
Ambrogio Lorenzetti, Giovanni di Paolo. Men zou er Florentijnen en Romeinen aan
kunnen toevoegen: bij gebrek aan bevoegdheid bewondert men eenvoudig, en verbaast
men er zich over dat wij in ons land zooveel schoons bezaten, dat tot op heden slechts
enkelen mochten zien.
Hetzelfde geldt voor het beeldhouwwerk. Dat uit openbare verzamelingen is ons
natuurlijk vertrouwd: hoe dikwijls zijn wij niet gaan praten met het
wonderbaar-levendig aarden masker uit het museum te Gent, dat van Guido Mazzoni
heet te zijn, en dat onsterfelijk is door zijne geweldige expressiviteit! Het spijt ons
te meer, niet vroeger de borstbeelden te hebben gekend die ons van Benedetto da
Maiano worden getoond; den goddelijken ‘Sinte Michiel’ in zijn wisselend goud van
Sassetta; den realistisch-smartelijken ‘Ecce Homo’ die aan Donatello, en ‘Madonna's’
die aan Luca della Robbia herinneren!
De medailles van Pisanello - Lionel d'Este, Sigismondo Malatesta, Vittorino da
Feltre -, de Isotta di Rimini van Matteo de Pasti: wonderen van vaste plastiek niet
alleen maar boeiende voorbeelden van psychologie, zijn daar, die nog grooteren
eerbied afdwingen. Terwijl het ‘Getijboek van den hertog van Berry’ met zijn titelblad
naar Simone Martini en het ‘Missaal van Mathias Corvin’ verlucht door Attavante
degli Attaventi waarlijk droefheid verwekken over de uitvinding der volksuitgaven,
en bijna der boekdrukkunst.
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Koffers en tapijten; stikwerk en meubelen: getuigenissen, alle, van een sumptueus
en gemakkelijk, tevens geweldig en niet zelden avontuurlijk leven; met schilderijen
en beeldhouwwerken overblijfselen uit een tijd van verfijning die een tijd was van
kracht, waarin kunst was niet een afgetrokken bezigheid, maar als vechten en bidden,
als handelen en denken eene natuurlijke behoefte; - wij komen, uit de tentoonstelling,
wel wat beduusd en wel wat beschaamd; wij voelen ons gebrek aan
gemeenschappelijkheid, zooniet aan oprechtheid. Wij voelen hoezeer wij omringd
zijn door dilettanterige barbaren. En hoeveel minder wij nog dan die barbaren zijn.
N.R.C., 28 December 1921.
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De twee academies
Brussel, 26 December.
Twee Belgische ministers uit de voormalige regeering, die onafscheidbaar schijnen
geworden sedert ze niet meer gescheiden zijn door de politiek zijn verleden Zaterdag
naar Parijs gegaan om de hulde van hun vaderland te brengen aan de Fransche letteren.
Dat hoeft niemand te verwonderen, en het kwaad bloed dat het bij sommigen
verwekken kan, is ontijdig. De historische redenen die deze ontijdigheid zouden
kunnen bewijzen zal ik ter zijde laten: op het feest dat les Amis des Lettres in de
Sorbonne te Parijs hebben ingericht hebben niet alleen Scandinaviërs en
Tsjechoslowaken, maar zelfs een Japannees het woord gevoerd; was daar niet de
oorlog geweest, dan zou zeker een Duitscher er hebben herinnerd aan het deel dat
zijn land heeft genomen in het bestudeeren der Fransche taal en der Fransche
literatuur; misschien zou hij er op gewezen hebben dat het de Berlijnsche Academie
is, die indertijd eene nogal beruchte memorie bekroonde over de waarde en beteekenis
van de Fransche taal als wereldtaal, er was dus niet de minste reden om te beletten
dat graaf Carton de Wiart, dien ik hier ten tweeden male in minder dan eene week
als letterkundige noem en huldig, aan de Fransche literatuur een Belgischen groet
zou gaan brengen, en dat Jules Destrée na hem zou hebben gewezen op de rol die
België in die literatuur sedert de hertogen van Bourgondië heeft gespeeld. Dat Carton
de Wiart zich eene vergissing heeft veroorloofd wat betreft den invloed van de
Fransche dichters op onze Vlaamsche rederijkers - het is wel meer gebleken dat hij
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aangaande de Vlaamsche taal en letterkunde niet goed op de hoogte is - is natuurlijk
te betreuren; dat noch door Carton de Wiart, noch door Destrée duidelijk gewezen
is op de Vlaamsche bestanddeelen die de Fransche literatuur hebben verrijkt, kan
spijt hebben verwekt; dat Destrée er meende op te moeten wijzen dat wij, Belgen,
heel de Fransche literatuur kennen, en van de overige Europeesche literatuur slechts
de voornaamste werken (en dit geldt, rechtuit gezeid, haast evenzeer voor de
Vlamingen als voor de Walen), bewijst eene nederigheid, waar wij buiten kunnen.
Met dat al is hun hooggestemd optreden te Parijs zeer goed te billijken. En het schenkt
mij de gelegenheid U over een onderwerp te schrijven, dat ik hier nog niet heb
aangeraakt, al behoort het reeds der geschiedenis, en waarbij in de eerste plaats
Destrée en in de tweede Carton de Wiart betrokken zijn.
Toen twee jaar geleden Jules Destrée minister van Wetenschappen en Kunsten
werd, stond hij voor niet veel minder dan een ultimatum. De Fransch-schrijvende
letterkundigen van België eischten eene academie, zooals, zegden zij, de
Vlaamsch-schrijvende literatoren die bezaten. Reeds vroeger had men de
eerstgenoemde letterkundigen erop gewezen, dat zij lid konden worden van de ‘Classe
des Lettres’ van de ‘Académie royale de Belgique’. Zij hadden zeer terecht
geantwoord dat sedert geruimen tijd de fraaie letteren buiten bedoelde ‘classe’ gesloten
waren, tenzij als onderwerp van historische studie, en dat trouwens de Belgische
Akademie, klasse der letteren, niet specifiek - Fransch was, aangezien een Hendrik
Conscience - de eenige overigens die er een enkel maal Nederlandsch sprak - er deel
van uit had gemaakt, evengoed als de flamingant Paul
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Fredericq, terwijl de Vlaamsche germanist, Jozef Vercoullie (en er zijn er misschien
nog anderen) er lid van is. Trouwens, de ‘Classe des Lettres’ achtte de literatuur
ongewenscht, en verzond ze naar de ‘Classe des Beaux-Arts’. Maar deze was, zeer
terecht, van oordeel dat de literatuur nog iets anders is dan eene Schoone Kunst: veel
meer dan welke andere kunst is ze van de zede onafscheidbaar; zij is, naar de Fransche
uitdrukking, eene ‘science morale’, zelfs waar ze alleen om de schoonheid bezorgd
is. En zoo werden die arme Fransch-Belgische literatoren uit de twee betrokken
klassen der Belgische Academie geweerd.
Zij-zelf trouwens wenschten afzondering: hunne ergernis immers was, dat de
Vlamingen eene eigen academie hadden. Minister Destrée gaf hun geen ongelijk:
hij besloot tot eene daad van gelijkheid. Toen hij echter de samenstelling van de
Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde ging bestudeeren, zag
hij in dat die gelijkheid eene onmogelijkheid was. De Fransche academie bedoelde
in de eerste plaats, en zelfs uitsluitend letterkundig te zijn. Hoe nu stond het met de
Vlaamsche Academie? Hare drie en dertigjarige geschiedenis wees erop, dat zij langs
lijnen van geleidelijkheid, in den taalkundigen zin had geëvolueerd. De geschiedenis
leerde tevens, dat navolging alles behalve aan te prijzen was. Van bij hare stichting
in 1886, stond immers de Vlaamsche Academie in het teeken der politiek. De enkele
liberalen die door den koning onder de eerste leden werden aangewezen, en daaronder
was Jan van Beers, hadden, naar ik meen, om reden van ongelijke vertegenwoordiging,
ontslag genomen van bij hunne benoeming. Enkele vrijzinnigen waren aangebleven;
het was eene taciete afspraak dat bij hun overlijden een liberaal in hunne
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plaats zou worden gekozen. En die gewoonte is blijven bestaan: nog steeds wordt
een katholiek door een katholiek, een vrijzinnige door een vrijzinnige vervangen,
waarbij verdiensten en talent over het hoofd worden gezien en ieder candidaat geacht
wordt tot eene bepaalde partij te behooren. Een ander voorbeeld van inmenging der
politiek is, dat nog steeds een zeker getal staatslieden van de Academie deel uitmaken,
zonder zich ooit aan taal- of letterkunde te hebben bezondigd. Aldus wijlen Coremans:
een zeer gecultiveerde geest, die Grieksch las zonder de behoefte aan een
woordenboek, en die zich had gespecialiseerd in de lichte literatuur der Fransche
achttiende eeuw, die van een Choderlos de Laclos en van een Crébillon le fils, lang
vóór deze schrijvers in de mode waren, maar die de Vlaamsche literatuur of philologie
buiten zijne geestelijke bezigheden liet. Aldus nog steeds Joris Helleputte, minister
van staat, wiens civiel ambacht de bouwkunst is, en geenszins de dichtkunst. Aldus
sedert een paar jaar Frans van Cauwelaert, die nooit aan zuivere letterkunde heeft
gedaan. Aldus Monseigneur Rutten, bisschop van Luik, die op zijn geweten een
treurspel heeft in den stijl van Voltaire, - waar hij zich niet op beroepen heeft om
gekozen te worden. Al deze personen danken hunne verkiezing alleen aan hunne
Vlaamschgezindheid, die vooral in de politiek hare uiting vindt. Te dezer behoeve
kregen taal- en letterkunde eene zeer ruime beteekenis: het kon in de bedoeling niet
liggen van een zelfs socialistisch minister deze beteekenis voor eene Fransche
academie over te nemen, waar trouwens geen nood aan speciaal-uitdrukkelijke
Franschgezindheid bestond.
Ik wees er reeds op, dat de Vlaamsche academie in taal-
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kundig vaarwater is verzeild. Vroeger bezat zij wel enkele dichters, maar zelfs Guido
Gezelle verkoos er te worden beschouwd als philoloog en tekstuitgever. Onder hare
leden telt, of telde voor kort, de Academie germanisten als Vercoullie, Scharpé,
Mansion en wijlen Lecoutere, historici als Gaillard en wijlen Fierens, natuurkundigen
en medici als wijlen Mac Leod, Isidoor Teirlinck, J.J. Van de Velde, Dr. Daels,
paedagogen als Seghers, Joos, Muyldermans. En natuurlijk noem ik hier niet iedereen.
Al deze geleerden nemen trouwens in de Academie eene uitnemende plaats in.
Immers, onder de beste uitgaven van de Academie behooren de vakwoordenboeken,
waar elks bevoegdheid bij te pas komt. De Vlaamsche cultuur eischt een lichaam,
waarin al de vakken van hare werkzaamheid in vertegenwoordigd zijn: de Vlaamsche
Academie kan beschouwd als dergelijk lichaam, de rol die haar aldus voorgeschreven
wordt kan zelfs de aanwezigheid der politici wettigen. Dat de hoogste bloem dier
cultuur, de letterkunde, lengerhand geheel ging ontbreken en weldra nog alleen door
Stijn Streuvels zou vertegenwoordigd zijn,- Streuvels die niet meer naar de Vlaamsche
Academie komt dan Anatole France naar de Franschemen zag er overigens het gevaar
van in, en benoemde dan ook in 1919 leden als Vermeylen, Sabbe, mej. Loveling,
Herman Teirlinck, waarvan, het dient gezegd, slechts de twee laatsten zuivere
letterkundigen zijn, aangezien Vermeylen historicus der letter- en der schilderkunst
is, en Sabbe philoloog. Het was niettemin een eerherstel voor de literatuur. Al vroeg
deze zich af wat zij in de Academie wel kon verrichten. De tijd is uit, dat dichters er
elkander hunne ontboezemingen voordroegen. En het is dan ook met een gevoel van
beschaamdheid, dat zij de zittingen
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bijwonen, waar zooveel nuttiger medeleden zulke interessante mededeelingen weten
te doen, waar zij zoo dikwijls niets van begrijpen.
Zou minister Destrée nu eene Fransch-Belgische academie gaan stichten van
uitsluitend literatoren, zooals werd gevraagd? Hij zag heel goed in wat een
philologische academie aan nut zou opleveren. De studie onzer Waalsche dialecten,
slechts privatim en te weinig systematisch ondernomen, zou voor dergelijke academie
een zeer dankbaar arbeidsveld zijn. Een twintigtal Waalsche dialectkundigen, waar
men voor de symmetrie enkele dichters aan toevoegen zou: behalve dat de politiek,
die gelukkig hare beteekenis verloor, werd uitgesloten, zouden wij eene
Fransch-Belgische academie krijgen die, naar alle billijkheid, gelijk zou staan met
de Vlaamsch-Belgische. En het was naar zulke gelijkheid dat minister Destrée
streefde, toen hij tot de stichting van de nieuwe academie besloot.
Maar de Fransche literatuur van eigen bodem, die juist dergelijke gelijkheid eischte,
kwam er tegen op. Zonder goed te weten wat zij er zouden verrichten, eischten de
zuivere literatoren in de nieuwe academie het leeuwenaandeel. Zij eischten het
voorrecht, elkander om de maand te gaan bezien. Misschien brandden zij van
verlangen, mekaar hunne verzen te gaan voordragen, zooals vijf en twintig jaar
geleden gebeurde in de Vlaamsche Academie toen Emmmanuel Hiel er zijne manen
schudde. En... zij wonnen wat zij wilden, zooals Ledeganck zou hebben gezegd. De
samenstelling der Fransch-Belgische academie staat dientengevolge in omgekeerde
verhouding tot die van de Vlaamsche: één philoloog voor vijf letterkundigen. En
men durft in dit land van gelijkheid spreken!

Karel van de Woestijne, Verzameld journalistiek werk. Deel 11: Nieuwe Rotterdamsche Courant december 1921 - december 1922

37
Intusschen komt er tusschen dit en een jaar of vijf en dertig ook hierin wel
verandering. Want Waalsche taalkundigen zijn even heerschzuchtig en -practisch
als de Vlaamsche. Misschien gaan de Fransch-Belgische schrijvers hetzelfde
schaamtegevoel ondergaan als de Vlaamsch-Belgische, als zij vaststellen tot hoe
weinig het leidt op de philologie de bovenhand te willen hebben. Misschien gaan zij
inzien, dat zij niet eens het voorwendsel van een ‘dictionnaire’ bezitten, zooals de
leden van hunne groote Fransche zuster.
Voorloopig denken zij zoover niet: zij gaan die groote Fransche zuster bezoeken
te Chantilly. Zij gaan redevoeringen houden bij de onthulling van het standbeeld van
Flaubert. Zij vaardigen graaf Carton de Wiart - dan toch politiek?- af bij de ‘Amitiés
des lettres françaises’. Doch, men kan niet eeuwig feest vieren. Eene academie is tot
eenige werkzaamheid verplicht. Het zou mij dan ook niet verwonderen, zoo de
literatoren over enkele jaren de philologen ter hulp riepen. En misschien is tegen
dien tijd de Vlaamsche Academie nog alleen met dichters bevolkt.
N.R.C., 30 December 1921.
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[1922]
De derde en de vierde academie
Brussel, 12 Januari.
Een veertiental dagen geleden heb ik u, ter gelegenheid van eene in hoofdzaak
Fransche maar dan toch internationale plechtigheid - het gold de solemneele belijdenis
der ‘Amitiés françaises’, - verteld, hoe de Fransch-Belgische schrijvers, prat op hun
trouwens wel-verdienden en gaarne-erkenden roem, en trouwens sedert jaren naijverig
op het onvervreemdbaar bezit der academie waarin de Vlamingen zich van harte
verheugen, enkele maanden geleden uit de handen van minister Destrée eindelijk
voor eigen doeleinden eveneens een academie kregen, al even koninklijk als de
Vlaamsche, dewelke echter van lieverlede en uit der aard der zaken geheel van die
verschilt welke aan de Vlaamsch-schrijvenden werd benijd.
Deze ‘Koninklijke Academie voor Fransche taal- en letterkunde’ verkeert, als ik
het aldus uitdrukken mag, nog in de doopweken: zij ontvangt bezoeken en legt er
zelf af. Binnenkort zal Mevrouw de Gravin Mathieu de Noailles, Roemeensche
prinses en prachtig Fransche dichteres van pathetische eentonigheid... zooals alle
dichteressen, door de Academie, in hare marmeren lokalen te Brussel, ceremonieus
worden geïnstalleerd als buitenlandsch eerelid; Professor Maurice Wilmotte - waarom
niet éen der dichters van de Academie, een Albert Giraud, een Fernand Séverin? zal haar lof uitspreken, waarna mevrouw de Noailles blijken van dankbaarheid zal
uiten (hetgeen onze Fransch-Belgische Academie onderscheidt van de Fransche,
waar de recipiendus het eerst het woord voert). Onmogelijk
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is het niet dat het voorbeeld der in alles voorbeeldige dichteres wordt gevolgd door
een ander nieuw-gekozen buitenlandsch eerelid: door Gabriele d'Annunzio, tyran
van Fiume en den Franschen dramaturg die de danseres Ida Rubinstein omzette in
Sint Sebastiaan en haar dwong tot het uitgalmen van vreemd-middeleeuwsche acht
sylbische verzen, die bewezen dat den dichter door Gaston Paris Arnould Gréban
indertijd was geopenbaard. - Zijzelf, de Fransch-Belgische Academie, gaat gaarne
uit, liefst naar Parijs en omstreken; en aldus blijkt het prettiger te zijn van haar, dan
van de Vlaamsche academie die, de helft van een menscheleven ouder, zich weliswaar
niet zoo gaarne meer verplaatst, trouwens nooit wordt uitgenoodigd (de invitatie der
‘Académie royale de Belgique’, die eerbiedwaardig honderd-vijftig jaar oud wordt,
is eene uitzondering), en het ongelijk heeft, nooit gewezen staatshoofden of
vertegenwoordigers van den hoogen adel tot eere-lid te verkiezen, al kan zij steeds
wijzen op een Hollandsch minister.
Die leden van de Fransch-Belgische academie, hoe gebenedijd hunne eerste
academische schreden ook lijken, hebben niettemin dezer dagen eene eerste bitterheid
gesmaakt. Op hun zonnig pad, dat in zijne effenheid geurde van rozen, hebben zij
den angel der eerste doornen gevoeld. Doornen? neen: een net van dichten
prikkeldraad dat ze in allen ernst vermaande tot terugkeer, - tot inkeer ging ik zeggen.
Waarom zich, zij Belgen wien onafhankelijkheid in het bloed zit, - waarom zich dan
ook laten verleiden door officiëele erkenning en huldiging, als men door zijns gelijken
reeds op de plaats was neergezet, eveneens trouwens in eene academie, hoe dan ook
eene niet-
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officieele, dewelke plaats de eenig-waardige, want de eenig-vrije was? Want immers
daar kwam het op aan: de nieuwe, door officieelheid gebonden academie, jaloersch
op hare oudere Vlaamsche zuster, wordt dientengevolge verketterd door eene derde
academie, die niet is de groote en eerbiedwaardige, overigens honderdvijftig-jarige
Koninklijk-Belgische academie, maar de vierde, naar ik meen laatst-tallige academie,
de eenige die niet koninklijk is en er zelfs niet naar streeft, althans niet voorloopig:
de Académie Picard die vermoedelijk, jaren her, naar het voorbeeld der Académie
de Goncourt werd opgericht, al werd zij dan ook ruimer opgevat, en die deze week
bij uitzondering is gebleken te zijn, zij zoo mak, dat men er nooit iets van hoorde,
heel wat vinniger en nijdiger dan de commensalen van Edmond de Goncourt's zolder
zich ooit hebben vertoond in het openbaar, - zij die er zich meê vergenoegen, ieder
jaar na den eten een boek te lanceeren, en er zich zelf van onthouden, het reliquaat
uit te geven van het dagboek van hun patroon.
Misschien hebt gij nooit van de Académie Picard gehoord. Om het jaar deelt zij
een prijs uit, niet noodzakelijk aan een jong schrijver, maar in voorkomend geval
aan een jong beeldhouwer, een jong schilder, een jong architect zelfs. Die
aanmoediging bedraagt duizend francs: zij maakt niet meer opgang in de wereld dan
de toekenning van den Beernaert-prijs voor Vlaamsche en Fransche literatuur, en
die om de twee jaar wordt uitgereikt; dan de Carton de Wiart-prijs, die den ijver
bekroont van wie zich in het schrijven van historische romans verdiept. Welke beide
belooningen eveneens duizend francs bereiken. De provincie Brabant weet met hare
prijzen en premies
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meer belangstelling te wekken, doordat de prijzen tot een hooger bedrag beloopen,
en de premies vrij talrijk zijn. De Picard-prijs (en er zijn nog een aantal andere) gaat
in die veelheid onder: hij heeft nooit stormen verwekt als de Goncourt-prijs en de
Femina-prijs. Het is de schuld niet van de Picard-academie: zij zijn er, in de laatste
weken, op uit, evenveel gerucht te maken als Picard-zelf, die ze tot zich heeft
geroepen. Want bleef hun academie tot op heden onbekend, het is zeker niet het
geval met haar stichter. Zij dankt misschien wel haar ontstaan aan de Académie de
Goncourt, maar dan toch wel, in de allerlaagste diepte, aan het natuurlijke gevoel
van verzet tegen al wat officieel is, dat van bedoelden stichter het kenmerk is en,
ging ik zeggen, de reden van bestaan. Goncourt is de vonk, die bij Edmond Picard
een nieuwe vèr-loopende lont heeft aangestoken: de ‘Académie libre’, naar zijn naam
gedoopt, moest er komen om dezelfde reden als de sedert den oorlog overleden
‘Université nouvelle’ (‘libre’, ‘nouvelle’: kenschetsende woorden!), die bedoelde de
officieele geleerdheid als het officieele Universiteitsonderwijs te knakken, beroemde
en.... onverantwoordelijke leeraren telde, en veel Russische studenten van beider
kunne lokte. Met zijn geniaal vernuft, waarin vernuft het steeds wint op genie; met
zijn zucht tot vernielen en vernietigen waar nooit, bij aanval, een zeer groot
weerstandsvermogen aan verbonden was - want koppigheid is geen goed wapen, en
Picard's hardnekkigheid is steeds meer luim dan overtuiging geweest, cerebraal en
fantastisch als hij tot voor kort was, in de plaats van volbloedig en strijdvaardig
zooals hij had hoeven te wezen -; groote minnaar van alle nieuwheid doch zonder
vaste
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volglijn en zonder gelouterden smaak; de man, die zich tot leuze had gekozen: ‘Je
gêne’, maar aldus meer ijdelheid vertoonde dan strenge zelfkennis, en zijn hoogmoed,
die nochtans groot genoeg was, nooit had durven heffen tot een diep gevoeld ‘Je
hals’; Edmond Picard, die zich op het kerkhof te Laeken de macabere weelde
veroorloofde van een anthuum gedenkteeken (zooals trouwens de meeste Belgische
bourgeois, doelwit van zijn scherpst misprijzen) op hetwelk hij beitelen liet een
nieuwe lijfspreuk, ditmaal met rechtmatigen trots en een hechteren grond van
waarheid: ‘Ne crains le pis, car ne vaux que par lutte’, - waar echter de woordspeling
‘pis, car’ weêr een beetje wegneemt van den eerbied dien men blijft voelen voor den
man die, bij al zijne groote, louterende, opbouwende eigenschappen zoovele kleine
kanten vertoonde; - Edmond Picard, encyclopedisch jurist en zeer intelligent doch
daardoor dilettanterig literator, voelde dus zekeren dag de gebiedende behoefte aan
eene ‘Académie libre’, dewelke hij aan de beide klassen ‘des lettres et des beaux-arts’
van de officieele ‘Académie royale de Belgique’ wenschte te opponeeren. Naar ik
meen, benoemde hij zelf de leden: eene betrouwenswaardige lijst van hunne namen
kwam mij nooit ter oore, noch een verslag over hunne werkzaamheden. Wat veel
erger is: zooals de ‘Université nouvelle’, Picard's troetelkind, thans opgeslorpt is en
als het ware verduwd door de vrije doch semi-officieele, algemeenerkende Universiteit
van Brussel, zijn een aantal leden van de Académie Picard naar de officieele
Fransch-Belgische overgeloopen, die in de wandeling Académie Destrée heet. En
dat overloopen hebben zij zoo natuurlijk gevonden, dat zij vergaten in de Académie
Picard ontslag te
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nemen.
De gevolgen van deze nalatigheid bleven niet uit. De Académie Picard telt gelukkig
in haar schoot nog een aantal lieden vol talent, waaronder dichters van gezag als
Grégoire le Roy en Georges Marlow, die nog niet tot lid van de nieuwe officieele
academie werden aangesteld of verkozen; blijkbaar blijven zij den
onafhankelijkheidszin van hun patroon Edmond Picard huldigen. Aan hunne
meineedige want overloopende collega's - zij heeten Gustave van Zype, Paul Spaak,
Georges Eekhoud en Maurice Maeterlinck - hebben zij een briefje geschreven, waarin
het uit gepeperden inkt luidt, en niet zonder een groot besef der eigenwaarden, dat
bedoelde collega's moeten ‘opter entre les deux organismes, choisir, suivant leurs
tendances foncières, celui dans lequel leur intervention leur semblera la plus efficace,
pour l'avancement des arts et des sciences en Belgique.’
Groote woorden, en die eenigszins verwonderen bij niet-officieele academieleden!
Heeft men het eenigszins overdrevene ervan aan den... overkant aangevoeld? Eén
der betrokken neo-officieelen, de tooneeldichter Paul Spaak, talentvol en geprezen
advokaat, bestuurder tevens van den ‘Théâtre royal de la Monnaie’ en tertio,
echtgenoot van onze eerste vrouwelijke senator, - een man dus die nochtans aan het
vervullen van vele ambachten gewoon is -, was de eerste om van antwoord te dienen.
Hij maakt dat antwoord bekend, hetwelk veel geestiger is dan het factum der mannen
van Picard. Hij zegt dat hij niet gaarne wordt gevierendeeld, en maakt aan zijne
ex-collega's bekend, dat hij voor de Academie kiest, die hem niet dwingt te kiezen.
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Wat zullen zijne lotgenooten nu doen? Het redelijkste natuurlijk: zij zullen het houden
met de officieele academie. Zij weten immers dat der ‘Académie Picard’ het lot te
wachten staat van de ‘Université nouvelle’, de opgeslorpte. En ditmaal is die tweede
opslorping des te minder vermijdelijk, dat in België elke dichter voortaan een geboren
academielid is. Het voorbeeld der ‘Van Nu en Straksers’, die als sloopers, als
‘entrepreneurs de démolitions’ zooals Léon Bloy zei, voor niemand moeten onderdoen
en van zich heel wat meer hebben doen spreken dan de leden der ‘Académie Picard’,
is daar om het te bewijzen. Want men wordt oud, zelfs als men er zich met alle kracht
tegen verzet; gij acht u eeuwig jong: er zijn er die, tot leedvermaak der echte jongeren,
u de ‘cuvulissella’ als rustplaats weten aan te wijzen als.... u volkomen waardig. Er
is trouwens de ijdelheid, en het rechtmatig gevoel dat men er beter figuur maakt dan
menig ander. Trouwens ook dat is, vanwege den uitgeoefenden invloed, een middel
om de toekomst voor te bereiden.
Doch dat is van het geval niet het voornaamste punt. Paul Spaak zegt het zeer
terecht: voorloopig leggen de drie officieele academies geen keus op. Zonder de
minste vermaning van hooger hand kunnen Eekhoud en Maeterlinck, naast Spaak
en Van Zype, deel uitmaken van zooveel academies als hun lust; trouwens zijn daar
niet één of meer leden van de Vlaamsche Academie tevens lid van de ‘Académie
royale de Belgique’? Als de anti-officieele Académie Picard nu maar de officieele
administratieve oogen niet openen gaat, aan dewelke jacht op ‘cumul’ is bevolen!
Het zou, voor de kweekelingen van Picard, een triumph wezen: ‘plus royaliste que
le roi’ te zijn is, ook voor
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een vrij man, en die het oprecht meent, iets waar hij zich uit menschelijk opzicht
misschien één enkel oogenblik over verlegen zal voelen, maar die hem eene beteekenis
toekent, en iets als officieele erkenning, die zeer zeker niet zijn doelwit, maar
ongetwijfeld zijne laatste bestemming is.
Bij dewelke hij zich doorgaans nog al gaarne neerlegt, al zal hij het niet bekennen.
N.R.C., 17 Januari 1922.
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Kunst te Brussel
IV
Brussel, 18 Januari.
Het is een nogal verbluffend verschijnsel. Einde 1918 zou het normaal zijn geweest,
en zelfs in den loop van 1919. Kameraadschap kon het billijken, ofwel het
overweldigend onderwerp, de samen-doorleden verschrikking en de weerslag dien
ze had op de verschillende gemoederen. Thans is er van gezamenlijk onderwerp geen
spraak meer. Van de verschrikking, voor zoover wij ze nog gewaarworden, is de
groote schok voorbij, vernemen wij nog alleen wat rhetorica. En wij vragen ons dan
ook af, welke echt-doorvoelde reden de schilders en beeldhouwers, over dewelke ik
het hier hebben wil, heeft samengebracht tot deze tentoonstelling ‘des Artistes Anciens
Combattants’, een anachronisme dat wordt aangedikt door de vermelding dat dit een
‘premier salon’ is, zoodat wij ons aan vervolgen mogen verwachten. Geen eenheid
in deze groepeering van een dertigtal oud-strijders, dan het feit dat zij samen in de
loopgraven hebben gelegen of krijgsgevangen in Duitschland zijn geweest. Ik herhaal
het: van den oorlog wordt men in hun werk, dat van eene verbazende verscheidenheid
en ongelijkheid is, zoo goed als niets meer gewaar, hetgeen feitelijk te hunner eere
is. En het doet dan ook aan als een soort boerenbedrog, een niet zeer kiesch middel
om publiek te lokken, zich te beroepen op eene trouwe en eervolle hoedanigheid bij
het vertoonen van werk dat bewijst hoe bewuste hoedanigheid gelukkig behoort tot
het verleden.
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Verscheidenheid en ongelijkheid: te beginnen met een Alfred Bastien die, een kleine
dertigtal jaren geleden, opzienbarend debuteerde met Wagneriaansch-romantische
lappen, gesaust naar de probaatste middelen van het jaar dertig; die, even later, en
na de obligaatreis naar Noord-Afrika, een toon lager zong met eene stem die ons
gelukkig maakte omdat ze natuurlijker klonk; zich voor den oorlog had gewijd aan
het bosch dat Brussel omcirkelt en dat hij schilderde met eene verouderde minutie.
De oorlog nam hem meê; hij wist aan zijn roem een nieuwe opflakkering te verzekeren
door een portret van koning Albert, waar deze tamelijk mager en nogal verwilderd
op staat, want de oorlog heeft in Bastien de oude romantiek weer wakker geschud.
Het bracht hem tot het schilderen van een reusachtig oorlogsdiorama dat in diverse
lokalen van Brussel de vaderlandsche fierheid wakker hield met goedkoope middelen.
Als mede-combattant zien wij in deze overvolle tentoonstelling den leuken Biadin,
den azuren chasseur alpin, dien Brussel op einde 1918 met echte voldoening terugzag,
want allerlei door hem gestichte weekblaadjes, waar hij tevens allerdolst proza in
schreef, hadden hem als karikaturist ten onzent zeer populair gemaakt, - ten koste
van zijn zeer fijn schilderstalent. Deze te Brussel zoo goed ingeburgerde Franschman,
in sommige politieke kringen zeer gezien, geeft in deze expositie blijk van Franschen
smaak: van den oorlog verlost, heeft hij ons van den oorlog willen verlossen. En hij
toont ons weêr de aardige stillevens die wij kenden van hem: frisch en fleurig, hoe
dan ook rijp en vol kleurenspel, zonder pretentie, in schijn met het grootste gemak
gedaan, maar in den grond
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veel gevoeliger dan het meeste werk dat deze oud-strijders ons toonen.
Gevoeliger bijvoorbeeld dan de decoratieve ontwerpen van een Langaskens, die
een oud-krijgsgevangene is en in deze hoedanigheid het voordeel genoot, na zekeren
tijd het geweer tegen het penseel te kunnen verwisselen. Zoo heeft hij een goed deel
van den oorlog in Duitschland gewerkt, en de oorlog was nog niet uit, of van dien
arbeid kregen wij de vruchten te genieten te Brussel-zelf, waar de schilder, uit zijn
gevangenis om gezondheidsredenen ontslagen, beland was in wonderbare
omstandigheden. Dat oorlogswerk deed vreemd aan. Langaskens had in Göttingen
niets van zijn decoratieven aanleg verloren: het bleek hoe de overgave aan een
‘procédé’ op de aandoening van den kunstenaar fnuikend inwerkt. Het leven in de
kampen, door sommigen verschrikkelijker geacht dan dat in de loopgraven; de
gedwongen luiheid van eene spoedig-vervuilde, ondervoede jeugd, door de onderstane
tucht verleid tot allerlei geniepigheid: Langaskens omkleedde het met harmonieuze
lijnen, die er eene stuitende sierlijkheid aan verleenden. Zeker, de makkers, die hij
conterfeitte zagen er niet als dandies uit; doch de schilder had ze leeren heupen als
academische modellen of zelf-voldane worstelaars. En zoo ging van zijne toenmalige
tentoonstelling wel een pijnlijke indruk uit, maar niet de pijnlijke indruk dien hij
bedoelde. Het lijden onder met passiviteit geslagen soldaten kon men zich bij deze
voorstellingen wel denken: het voelen deed men niet. - Dat ongevoelige vindt men
in de tegenwoordige expositie terug. De schilder schijnt het zich niet bewust te zijn:
hij heeft de ontaarding der formule ondergaan, zonder er nog liefde voor
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te gevoelen. Hij is de slaaf van de verleidelijke vormen die hij zich eens als de
schoonste heeft gekozen, die hem op een gegeven oogenblik sukses konden bezorgen,
waar de tentoonstellingsbezoekers thans echter genoeg van hebben, en waar de
schilder zelf ongetwijfeld de ijlte van inziet, zonder er nochtans aan te kunnen
ontsnappen.
Zal ik langer bij deze oud-strijders verwijlen? De drie genoemde namen bewijzen
de verscheidenheid waar ik op doelde. Vele van de zeven en twintig andere namen
van exponenten zouden de ongelijkheid bewijzen waarvan ik eveneens sprak, welk
woord ongelijkheid een vriendelijk euphemisme zou blijken te zijn. Ik neem U dan
ook liever mee naar de tentoonstelling van iemand die geen oud-strijder is, althans
niet bij mijn weten; die er zich in elk geval van onthoudt, van dezen titel gebruik te
maken om op mijne welwillendheid een beroep te doen, en tegenover wien ik mij
dan ook veel vrijer gevoel, al kan ik er ook zonder dat veel meer goeds van zeggen
dan van de meeste ‘artistes anciens combattants’.
Deze schilder draagt een naam, die in onze schilderschool glorierijk is. Hij heet
Navez, gelijk de portrettist die, tijdgenoot van Ingres, met hem zonder schade kan
vergeleken worden, en van wiens hand wij in ons museum een familieportret bezitten
dat door strenge hoedanigheden nog steeds boeien kan.
Zijn jongere naamgenoot, dien ik hier bij u introduceer zonder te vreezen mij om
de presentatie te hoeven te schamen, kan gelden als een zoeker, die bij elke étappe
van zijn werk bewijst heel wat te hebben bereikt; die echter nooit op zijn lauweren
rust en steeds op andere nieuwheid uit is. Het wijst erop, dat Navez geen groote
persoon-
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lijkheid mag heeten. Ik voeg eraan toe dat deze zoeker geen groote durver is: nooit
durft hij het nieuwe in zijn geheel aan. Deze aarzelende natuur is echter, zooals wel
meer gebeurt, eene fijne natuur; wat zeldzamer is: er is niets dilettanterigs aan haar.
Navez is een zeer bekwaam, een zeer begaafd schilder. Een kleine tien jaar geleden,
toen de impressionistische roes was uitgeslapen en eenige jongeren tot meer
zelf-bewustheid kwamen, was onder hen, die met eenige opzettelijkheid den rug
toekeerden aan elk pointillisme, Navez wellicht de fijnste colorist. Hij zag de kleur
niet meer opgelost in het licht: hij had ze lief om haar-zelf. Doch zijne liefde was
vol gevoelige bescheidenheid: zij was vol schroom en kuischheid. Sommige stillevens,
vol teedere tonigheid, leken eéne ideëele kamerversiering. Smaak immers, smaak
die brutaliteit uitsluit doch ook aarzeling aankweekt, smaak die durf in den weg staat;
smaak die zelf-respect oplegt tot bij terughouding, tot bij uitsluiting van wat het
innigst en geheimzinnigst leeft in u; smaak bleek van dezen goeden schilder de
hoofdhoedanigheid te zijn. Nooit zou hij met verbazing slaan, noch dwingen tot
erkenning van grondige oorspronkelijkheid. Waardeering kon echter niet uitblijven
voor het sobere en harmonische werk, dat in de omringende schreeuwerigheid glansde
als eene donkere agaat of de troebele glans van opalen.
Wat nu, dat Navez tot cubisme heeft gedreven? Want zijne jongste tentoonstelling
heeft zijne vrienden wel eenigszins bevreemd. Navez, hoe bescheiden ook, heeft
nooit iets gehad van een meêlooper. Hij is anderdeels te gevoelig van aard dan dat
hij zich zou laten verleiden door zeer cerebrale theorieën. Trouwens, zijn cubisme
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staat een heel eind af van het Fransche, of zelfs van het neo-cubisme dat, bijvoorbeeld,
door een Lhote wordt gehuldigd en dat de natuurlijke vormen voor een goed deel tot
hun recht laat komen. Het cubisme van Navez - om het aldus te noemen - is als eene
analysis, een fragmentiseeren der lijn, waar voluum-aangeven niet steeds bij wint.
Heeft de schilder gevoeld dat een zijner grootste gebreken was het wat vlokkige,
onvaste der vormen, het weinig-stevige der lichamen, attent als hij vooral was op de
diepte of fijnheid van een toon, op de kleurenschaal van het voorgestelde, op de
wazigheid van eene meer of min getransponeerde atmospheer? Heeft hij meer kracht
van voordracht gezocht in meer strakheid van lijnen? - Wat hij heeft bereikt is weer
angstvalligheid, geeft weer den indruk van eene kieschheid die anderen lafheid zullen
noemen en die inderdaad niet kan doorgaan voor consequent volgen van een aanvaard
stelsel. Zoodat ook ditmaal de reinste, zuiverste en oprechtste gave van Navez die
der kleur blijkt te zijn. De spanning van zijn wil - en ik geloof dat ze groot is - doet
onder, en het blijft een geluk zooals het ons eene vreugde is, voor den fijnsten zin
der toonverhoudingen. Is het zwakheid die hem heeft verleid tot het soort cubisme
dat zijne bloodheid eene eigene gedaante dankt, zijn palet zou hij niet vernieuwen,
zooals zooveele onzer jongeren van tien jaar her, die zich thans, instinctmatig kan
men zeggen, bij de Fransche ‘fauves’ aansluiten, zonder trouwens blijk te geven van
eenige verrijking hunner personaliteit.
Over deze schilders, die thans samen exposeeren bij Giroux, schrijf ik u binnenkort
meer.
De twee kunstenaars, van wie ik tot besluit van dit
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briefje nog een woord zeggen moet, geven zeker geen blijk van geweldiger
oorspronkelijkheid, al weten zij beter eene eigene plaats in te nemen. Zij heeten Jean
Colin en E. Godfrinon. Is er opzettelijkheid in het werk dat zij toonen in den ‘Cercle
Artistique’ - een lokaal dat veel van zijn vroegeren roep verloren heeft, waar het zich
schijnt toe te leggen op het naspeuren van middelmatigheid -, is er, zeg ik,
opzettelijkheid te ontdekken in het werk dat zij ons laten zien, dan is het in de kleur.
Ook hun is cubisme te cerebraal: waar ze - het is vooral met Godfrinon het geval naar vormsynthesis trachten, bereiken zij niet anders dan iets dat naar teratologie
zweemt. Hunne zinnelijkheid, opgepookt door een barbaarsche mode, drijft ze echter
tot kleurorgieën, waar wij nu weliswaar reeds eenigszins aan zijn gaan wennen, maar
die niet te minder, alles ten beste genomen, alleen aan overprikkeling, dus aan
geestelijk gif doen denken. Wijzen zij op Fransche, hoog-geroemde voorbeelden,
dan kan hun worden geantwoord dat uit die voorbeelden zelden harmonie afwezig
is, terwijl ze doorgaans bij hen ontbreekt. En men krijgt weleens lust ze te verzenden
naar ons Brusselsch museum voor oude kunst, waar juist een aantal Fransche ‘fauves’
hunne meesters erkennen in onze Vlamingen uit den baroktijd!
Dat museum is dezer dagen weer twee meesterstukken rijker geworden: een
prachtig mansportret van Jordaens en een doek van Hendrik de Braekeleer:
‘Kaartspelers’. Hoe verschillend ook in den tijd, in de bedoeling, in de techniek, toch
zijn ze beide voorbeelden van de sterke kleurigheid die een ras-eigenschap is van
ons, Vlamingen. In beide is echter tevens aanwezig het evenwicht,
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de gedragenheid, die geenszins stoutheid uitsluiten, doch toonen welk een afstand
ligt tusschen moedwillige dronkenschap en, zij het joviale, gezondheid.
N.R.C., 23 Januari 1922.

V
Brussel, 20 Januari.
Er is den jongeren Belgischen schilders, die zich voor en onder den oorlog hadden
gegroepeerd onder de benaming van ‘les Indépendants’, en die thans hunne werken
hebben verzameld in een ‘Salon d'Art belge moderne’, iets overkomen, waar anderen
misschien wel eenig leedvermaak om zullen ondergaan, waar ikzelf echter al het
onaangename van inzie.
Bedoeld salon, dat - ik verhaast mij erop te wijzen - met veel zorg is samengesteld
en dat ons het werk laat zien van meestal-gerijpte talenten, is ondergebracht in de
ruime en smaakvolle lokalen van de ‘Galeries Giroux’. Welnu, het volgt onmiddellijk
(en ik weet niet of ik hier opzet in zien moet) het volgt, in dezelfde zalen op een
‘Salon des artistes modernes français’. En daarin juist ligt de, gewilde of ongewilde,
grap, die in elk geval een slechte grap is.
Voor wie niet goed, of niet onmiddellijk inziet, waardoor aldus eene leelijke poets
wordt gespeeld aan kunste-
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naars, die zich vroeger ‘indépendants’ noemden, en die thans willen bewijzen dat zij
én modern én Belgisch zijn, moet ik eraan herinneren, jaren lang geleden hier over
deze toen nog veel jongere schilders geschreven te hebben, dat zij mij, met hun groote
en eerlijke zucht naar nieuwheid, toch meestal voorkwamen als volgelingen, die dan
nog niet steeds goed begrepen wat zij zich als voorbeeld hadden gegeven. Daarmede
bedoelde ik niet, wie het ook weze te krenken: een sterk-uitgesproken persoonlijkheid
is niet aan iedereen toegedeeld, en dat men steeds de zoon is van iemand bewijst
men vooral wanneer men jong is. De sterk-aaneengesloten groep, waar Charles
Dehoy, Schirren en Willem Paerels toenmalig de leiders van waren, die ze gebleven
zijn, was alleen onafhankelijk van de meeste Belgische schilders van toen der tijd,
die nog niet allen aan het impressionisme toewaren of er als gevangenen in opgesloten
zaten: van de Fransche jongeren, waar nog een Maurice Denis en een Vuillard bij
konden worden gerekend, waar Matisse de grootmeester van was, en wier vereering
liefst ging van Cézanne naar Rousseau-le-Douanier, waren ze echter alles behalve
onafhankelijk, en zij bewezen het met naïeve gulheid, die trots alles sympathiek
aandeed. Het diende trouwens volmondig bekend: talent was er te over; de
schildereigenschappen van zelfs een beeldhouwer als Schirren waren niet zelden
merkwaardiger dan die van de Fransche meesters; het onbedachtzame in de navolging
bracht soms verrassingen teweeg, die hoop konden geven op eigen ontwikkeling van
een nog onbewuste personaliteit. Men kon, in een woord, dezen toemaligen jongeren
krediet verleenen: zij waren sterk en moedig genoeg om alle vertrouwen te wettigen.
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De jaren zijn over hen heen gegaan. Een paar dier jongeren zijn thans niet veel minder
dan vijftigers. Zij hebben, soms in omstandigheden die van alle aanminnigheid
verstoken bleven, met koppigheid doorgewerkt. De kring van hun invloed heeft zich
uitgebreid: echte jongeren, jongeren-van jaren, erkennen hen als meesters. Hun werk,
waar de officieele Brusselsche kritiek over zweeg, tenzij ze er over sprak met luchtige
minachting, oogst tegenwoordig waardeering, zelfs bij die kritiek. Enkelen zijn er,
die zoowaar verkoopen. Dit ‘Salon d'Art belge moderne’, hunne nieuwe, weidsch
opgezette onderneming, had de bevestiging kunnen worden van hunne beteekenis.
Zij hadden er ongetwijfeld veel hoop op gevestigd, en terecht. En indien daar niet
was geweest....
Ja, het ‘Salon des artistes modernes français’, onmiddellijk voor het hunne, is
waarlijk een misplaatste grap geweest. Niet iedereen immers gaat geregeld bij elke
belangrijke kunstmanifestatie naar Parijs. Niet iedereen ook bezoekt geregeld de wel
wat enge en duistere zaal van ‘Sélection’, die geen groote tentoonstellingen toelaat.
Niet iedereen zelfs heeft verleden jaar in het Egmont-Paleis de tentoonstelling van
jongere Fransche kunst bezocht, die toch wel belangrijk was. Terwijl de ‘Galeries
Giroux’ ieders gunst genieten, en het moderne Fransche salon waarlijk uitnemend
was, zoo voor de opgehangen werken als voor de presentatie ervan. Ons Belgisch
publiek, dat zoo gevoelig is voor zuiver-schilderkundige eigenschappen en ze
onmiddellijk weet te erkennen, heeft blijkbaar in een Derain, een Friesz, een Dufy,
en zooveel anderen nog die, thans nog wat wild, lengerhand de opzettelijkheid der
formule ontgroeien om alleen nog te wezen
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goede schilders zonder meer, de blijde doodgravers gezien en begroet van eene kunst
die verdorde in cerebraliteit. Dat Fransche salon was dan ook een groot sukses, en
zelfs de pers moest het, bij alle vitterij, bekennen.
Ten koste der zich modern-Belgische noemenden? Ik geloof het niet. Al is het
echter een teleurstelling, vast te moeten stellen dat hun modernisme steeds
onpersoonlijk blijft, dat het in zijne navolging reeds verouderd is, en dat onze
schilders, behalve door hunne geboorteakte, niet Belgisch zijn dan door de gave der
kleur... die men bij de nieuwere Franschen juist waardeeren mag. Neen, het is nog
niet onder de oud-indépendants, tenzij bij uitzondering, dat men de kunstenaars
ontdekt die door eene sterke, althans onloochenbare personaliteit, den Belgischen
naam hoog houden. Onlangs behaalden enkele Belgen in het ‘Salon d'Automne’ te
Parijs een grooten bijval: nochtans was de inzending zeer gemengd en kon men
betreuren dat sommigen, minderwaardig ook in België, tot ten toon stellen
uitgenoodigd waren. Over kort nu gaan in hetzelfde toonaangevende Parijs enkele
van de thans door Giroux geherbergden oud-onafhankelijken eveneens exposeeren:
ik vrees dat zij zich de desillusie voorbereiden, er voor epigonen gehouden te worden,
veel meer dan de hierboven gemelde groepeering, die zich niet beroept op
avant-garde-hoedanigheden.
Met dat al wil ik alles behalve de waarde onderschatten van het werk dat thans de
wanden der Giroux-zalen verheldert. Een schilder als Dehoy begroet men gaarne als
een colorist van bijzondere beteekenis. Het onrustige van eene aanhoudende evolutie
- om aldus opvolgenlijke gedaantewisselingen te noemen, die ongewis blijven en
weleens
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wrevelig maken - belet nooit de kleur tot rijke warmte te komen. Er is bij Dehoy een
innerlijke glans, vaak zelfs een gloed, die het onvaste en grillige van den vorm
doorstraalt en doorblakert, eene innige levensbehoefte die steeds hare uiting vindt
en der kleur een doorgloeide harmonie verleent die zich, niettegenstaande de grillige,
met dat al niet persoonlijke compositie, nimmer verloochent. Op zich zelf beschouwd,
en bij het vergeten der voorbeelden, die trouwens meestal bij de oprechtheid en
temperamentvolle kleur verbleeken, is de kunst van Dehoy innemend want gevoelvol.
Men vindt ze steeds met belangstelling terug, al blijft het afhankelijke ervan pijnlijk
storen.
Meer bewust en dan ook koeler, vaster in den samenvattenden wil en dan ook
minder bewogen, is de mannelijke kunst van Schirren. Al is zijn werk nooit zeer
overtuigend, al gaat er weinig ontroering van uit, toch getuigt het van meer gedegen
persoonlijkheid. Het lijkt wilder dan het in den grond is. Het doet slordig: men
vermoedt dat het rijp-overwogen is. Wist men niet dat Schirren een zeer knap
technicus is - men herinnert zich van hem zeer knappe portretteekeningen van rustige
constructie - men zou vreezen dat bij hem de strijd tusschen innerlijk beeld en
uitvoering groot is, dat de bedoeling grooter is en verder strekt dan de uiting. In der
daad is dat niet zoo. Er is bij Schirren veel bedachtheid, en die bedachtheid is er ook
in de uitbeelding! Deze kunst is slechts in schijn verward: het lyrische ervan is valsch,
althans moedwillig. Wilde Schirren zijn positie, die in den aard ligt van zijn talent;
wilde hij, met andere woorden, afzien van eene te gemakkelijke navolging die overi-
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gens verjaard is, dan zou hij ons werk toonen dat, evenwichtig, eene moedwillige
onrust bannen zou die hem-zelf over zich-zelf bedriegt en den toeschouwer
onbevredigd laat.
Is Willem Paerels ditmaal zoo goed als afwezig, een ander Hollander, Anne de
Kat, trekt, met middelen die weer ontleend lijken, al zijn ze ook in alle oprechtheid
toegepast, de aandacht op werk dat treft door verfijnde voornaamheid. De distinctie
van dezen schilder vindt blijkbaar haar natuurlijken uitweg niet: als de meesten onder
zijne makkers moest hij er kunnen toe besluiten, een paar jaren zijn oogen af te
wenden van alle andere schilderijen, dan van de zijne: de fijne smaak die hem
kenmerkt, zou er eigen uitingswijze door vinden. Waar wij thans veel vermoeden,
zouden wij dan onverstoord kunnen genieten. Nu moeten wij ons vergenoegen met
de vaststelling dat gave en uiterst-gevoelige zintuigen ten dienste staan van een al te
gehoorzaam geheugen. Aangezien de dichtste toekomst der schilderkunst schijnt te
moeten liggen in eene zekere primitiviteit - en de meeste schilders die wij hier
behandelen schijnen ervan overtuigd, al is hunne primitiviteit eene andere dan die
der impressionisten -, dan moeten zij winnen in beteekenis naarmate hunne uiting
geïndividualiseerder is. Aan zeer begaafde en smaakvolle schilders als De Kat is dan
ook wat afzondering en wat eigen tuchtiging ten zeerste aan te bevelen.
Heb ik den beeldhouwer Wynants genoemd, waarvan het mij spijt dat hij niet meer
schildert, en die zijne inspiratie meer en meer op Creta gaat zoeken: heb ik gewezen
op een naam, die nog tamelijk nieuw klinkt; die echter waarborgen schijnt in te
houden van degelijke forschheid:
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den naam Mathys, die de naam is van vooral een merkwaardig portretschilder, dan
heb ik, naar ik meen, de meestoorspronkelijke figuren aangegeven van dit ‘Salon
d'Art belge moderne’. Zij-zelf hebben hier reeds volgelingen, zooals ik hierboven
zei. Naast die volgelingen hangen would-be-naïeve leerlingen van den kommies
Rousseau, of van cubisten, die aan het werk herinneren van den Le Fauconnier van
ruim tien jaar her. Zij achten zich vermoedelijk modern: ons, die een eerste ensemble
van Rousseau een kleine twintig jaar geleden gezien hebben, en hebben beleefd dat
de eerste cubisten allen van hun dwaling terug zijn gekeerd, evengoed als de
evenzeer-verouderde futuristen, - wij kunnen alleen vaststellen dat deze jongeren
zich in hun modern-zijn vergissen. Feitelijk zijn ze oud; beter gezegd: ze zijn
bloed-arm als sommige vroeg-wijze kinderen wier groeikracht er door gebroken
wordt.
Zoodat van heel deze tentoonstelling, die met zooveel zorg is voorbereid en die
waarlijk interessant mag heeten, de les is, dat het moderne niet ligt in navolging,
maar veel meer in de ontginning van eigen wezen, uitgedrukt naar eigen oprechtheid.
N.R.C., 26 Januari 1922.
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Huldiging
Brussel, 22 Januari.
Er is iets veranderd in België, waar België waarlijk niet bij verliest. Of zal deze
verandering, die een verbetering is geheel te onzer eere, eene uitzondering blijven,
eene uitzondering ter eere van eene zeer uitzonderlijke vrouw? Zal het feest, gisteren
door de geestelijke elite van het land bijgewoond, behalve dan de Vlaamsche, geen
morgen kennen? Het is anders een voorbeeld, waar sommigen wellicht de schouders
bij ophalen als voor een uiting der ijdelheid, doch dat navolging wél verdient, in
dezen gedwongen-materialistischen tijd vooral, omdat het van ons geestelijk leven
eene getuigenis is, en aan dat leven eene hulde, zooals men ze ons te zeldzaam laat
bijwonen. En al was het weer maar eens eene uiting van de praalzucht die bij ons
eene raseigenschap is, zou het dan nog te versmaden en te verwerpen zijn, waar het
juist schoonheid geldt?
Doch ter zake. - In de laatste weken ben ik er herhaald toe gebracht geweest u te
vertellen van onze, officieele en niet-officieele, Academie. Ik heb u verhaald van het
ontstaan en de eerste levensblijken der jongste, doch van meet af meest decoratieve
onder deze academies. Ik heb u aangekondigd dat zij van haar bestaan een eerste
overtuigend bewijs zou geven door het plechtig ontvangen van haar eerste
buitenlandsch eerelid, de sumptueuse dichteres gravin Mathieu de Noailles, waarmede
zij innoveeren zou. De innovatie, gij weet het, ligt niet aan het feit dat de ‘Académie
royale belge de littérature et de langue
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françaises’ eene vrouw in haar schoot ontving: in dergelijke feministische daad is
de Vlaamsche academie haar voor geweest, aangezien deze laatste sedert 1919 twee
dames onder hare briefwisselende leden telt, die zijn de juffrouwen Virginie Loveling
en Marie Belpaire. De installatie dezer dames heeft echter in alle stilte plaats gehad,
- voor zooverre van installatie plaats kan zijn. Neemt een nieuw lid der Vlaamsche
academie voor 't eerst zitting, dan verwekt dat bij zijne of hare oudere medeleden
wel eenige nieuwsgierigheid, maar tot verdere blijken van belangstelling komt het
niet. Die eenvoud van zeden is geen kenmerk van uitsluitend de Vlaamsche Academie:
de anderhalve eeuw oude ‘Académie royale’ - waarvan, tusschen haakjes, de klasse
der letteren Prof. Vercoullie verleden week tot haar voorzitter heeft gekozen, hetgeen
te harer eere is - pleegt bij mijn weten niet anders te handelen, en zelfs de jonge
Fransch-Belgische academie, die van weidschheid blijkt te houden en trouwens onder
hare leden het grootste getal artiesten telt, hield het tot op den dag van gisteren bij
hetzelfde, eerder-negatieve gebruik.
Doch op gisteren innoveerde zij, en deed het met de allergrootste staatsie. Misschien
deed zij het alleen, omdat de recipienda een naam draagt die hoog klinkt onder de
schoonste van Frankrijk. Had zij, in de plaats van gravin de Noailles, eene schrijfster
tot zich geroepen als, bijvoorbeeld, Colette Willy, die aan het Fransch lezend publiek
toch ook een aantal pathetische boeken heeft geschonken, al behoort ze niet tot even
hoogen adel (en haar naam grijp ik zoo maar niet uit de lucht), dan zou de receptie
wellicht minder prachtig zijn geweest.
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Wellicht zelfs had de Fransch-Belgische academie heelemaal niet geïnnoveerd,
hetgeen men, vanwege het voorbeeld, had moeten betreuren. Thans hadden de koning
en de koningin eraan gehecht, bij de plechtigheid aanwezig te zijn, hetgeen nog nooit
in geen enkele Belgische academie gebeurd was. Een aantal ministers, oude en
nieuwe, waren eveneens opgekomen. Het corps diplomatique had zich om den
ambassadeur van Frankrijk geschaard, dewelke eenigszins zelf tot de Fransche letteren
behoort, daar hij de zwager is van wijlen Edmond Rostand. De ‘Académie française’
was vertegenwoordigd door Marcel Prévost en door Paul Bourget, wier beider
beroemdheid kon opwegen tegen het gebrek aan vertegenwoordiging der overige
Belgische academies. Mevrouw de Noailles had er verder voor gezorgd dat de
Fransche adel aanwezig zou zijn: onder vele andere hadden de hertogin van Rohan
en de prinses van Chimay de reis uit Parijs meêgemaakt: in de groote zaal van het
Palais des Académies ontmoetten zij een haar-waardig gezelschap, het schitterendste
dat men in Brussel vermag samen te brengen, zoodat de wandschilderingen van
Slingeneyer erbij verbleekten.
Wat nu de ontvangst-zelf betreft, ik zou er liefst over zwijgen. Prof. Wilmotte, die
de verwelkoming uitsprak, is een uitnemend philoloog en geschiedschrijver der
Fransche letteren. Hij heeft er weêr blijk van gegeven, en dat is het juist wat mij in
verlegenheid brengt. Ik had heel graag den lof gehoord van de comtesse de Noailles,
uitgesproken door een der dichters van de academie: zij zijn er talrijker dan waar
ook, en eronder zijn er prachtige, waarvan volgens mij, de grootste Fernand Séverin
is. Hij, die onlangs eene acute en liefdevolle studie
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leverde over onzen grooten en armen Charles van Lerberghe, hij was de man om de
wel wat uiterlijke maar zeer oprechte kunst van mevrouw de Noailles te analyseeren.
Al staat hij, met zijn maagdelijk-kuisch gevoel, misschien wel wat schuchter tegenover
de breed-pantheistische dichteres van ‘le Coeur innombrable’, toch heeft hij als zij
de liefde voor den decoratief-harmonieuzen vorm, voor den onverdachten klank,
voor den echt-ontroerden rythmus, waar alle echte dichters elkander in herkennen.
Séverin, geboren en gegroeid dicht bij den huiverenden zang der Ardennen wier
fluisterende geheimen hem vervullen met schroom, hij staat vermoedelijk tegenover
de Mediterraneaansche kunst van de nieuwe académicienne, deze vlakke kunst van
zon en zee, als tegenover een heimweevol verlangen. Dat verlangen sluit echter niet
voor eeuwig het genot uit: de doodsgedachte die, streelend of wreed, de eindstrophe
is van alle lyrisme, vereenigt Séverin met Noailles; zij komen erin samen, hij uit zijn
woudmysterie, zij uit de geometrisch-effen schoonheid van haren tuin aan het meer,
als in het oord der laatste bestemming; hun leven, dat van aarzelen was of van belijden,
dat verschrompelende vreeze was of de zelfvernietiging der overgave, vindt hier de
wederzijdsche kennis der ijdelheid. Met een verschrikkelijke stelligheid laat de gravin
de Noailles haar Eros bevestigen:
Je suis le ciel certain, l'absence de remords.

Doch onmiddellijk volgt erop:
Et le danseur divin qui conduit à la mort.

In de laatste haven vindt haar Séverin terug, de schuchtere dichter van ‘Le don
d'enfance’: uit deze veiligheid had hij kunnen opblikken naar eene levensvolheid die
hem
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onbekend zou blijven, maar die hij begrijpen kon in haar laatste bereiken, in hare
eindelijke rust....
Ik merk dat ik eenigszins ben afgedwaald. Wijt het aan Noailles en aan Séverin.
Al schrijvend heb ik mezelf het antwoord gegeven op de vraag wat zij elkander in
het openbaar wel hadden kunnen zeggen. Dat antwoord verhaast ik mij terug voor
me-zelf te nemen: in het openbaar zijn dichters doorgaans niet zoo oprecht.
In deze zijn philologen veel naïever. Prof. Wilmotte heeft de gravin de Noailles
philologisch en historisch behandeld. Hij heeft van haar gesproken alsof zij er niet
bij was. Hij heeft gedaan wat dichters het minst-aangenaam is: hij heeft haar gewezen
op de invloeden die zij had ondergaan. Hij heeft haar verder hare bedoelingen
verklaard, misschien zal hij haar hebben verbaasd, want dichters weten doorgaans
niet van bedoelingen. Hij neme het mij niet kwalijk: zijne rede geleek een necrologie,
hoe lovend dan ook. Al is, in de ijlste, verste der luchten, de bloem van Noailles'
poëzie het doodsgevoel, toch is het niet aangenaam zich te hooren behandelen alsof
men, bij het betreden van een Academiegebouw, het ‘Lasciate ogni speranza’ als
definitieve boetedoening moest herhalen. In de ‘Académie française’ worden de
recipiendi gewoonlijk onthaald op eenige krabbende ironie, die hun bewijst dat ze,
de onsterfelijkheid ingegaan, toch nog tot de sterfelijken behooren. De fleurige, zij
het ontledende complimenten van prof. Wilmotte doen aan als... het tegendeel.
Mevrouw de gravin de Noailles heeft er zich weinig aan gelegen gelaten. Zij heeft
zich, ten antwoord, een hymne van liefde gegund. Toen ze rees, in haar zwart-en-
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zilveren brokaten kleed met bont omzoomd, op het hoofd een bos van
voorjaars-esmeralden pluimen, was ze bleek. Doch weldra werd strak van wil de blik
der Oosterschlange oogen, en hare stem ging sterk-bevestigend klinken. Zij zong, in
schoone cadans van eene wel wat precieuze taal, den lof van Vlaanderen, den lof der
Vlaamsche kunstenaars, van Jan van Eyck, van Antoon van Dyck, van Rubens:
belfort dat boven de weelderige patriciërshuizen uitrijst. Argeloos of oppermachtig,
zijn zij de meesters van het leven, die naar het woord van Baudelaire, ‘le meilleur
témoignage’, de opperste getuigenis is van de godheid. Een lof volgt van de Fransche
taal. Deze Grieksch-rumeensche prinses, die eene Bibesco is en eene Brancovan, en
tevens onder hare voorouders humanisten telt die, de ruimte negeerend, vriend waren
van een Erasmus, zij wilde geboren worden te Parijs, zij wilde de wildheid en
teederheid van haar ver en vreemd geslacht uitzingen in het Fransch, ‘moment de la
pensée de Dante, par Michel de Montaigne, amie et compagne de Shakespeare, qui
par Diderot et les encyclopédistes instruisit le jeune Goethe, lequel certain jour
demanda: “Pourquoi, puisque les Romains, quand ils avaient quelque chose
d'important à dire s'exprimaient en grec, ne nous exprimerions-nous pas quelquefois
en français?”’ Die taal was de taal van drie Vlamingen, van Georges Rodenbach,
van Charles van Lerberghe, van Emile Verhaeren. Met erkentelijke aandoening
verkondigt mevrouw de Noailles hun roem. Het is met verzen van den ‘magnifique
Verhaeren, que j'admire tant et qui m'aimait’, dat de ‘magnifique’ dichteres de eenheid
bevestigt, in het stralend teeken derzelfde taal, tusschen haar Oosten en ons Noorden.
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Misschien zal prof. Wilmotte wel wat af te dingen hebben op de eruditie van de
gravin de Noailles: hier en daar klonk zij wel wat verdacht. Maar wat ze zei was
schoon van klank en van bewogenheid. In eene Belgische-academische plechtigheid
heeft ze schoonheid gebracht. Hoe dikwijls is zulks in dit land reeds gebeurd?
Onze jongste Academie heeft inderdaad zeer gelukkig geïnnoveerd....
N.R.C., 26 Januari 1922.
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Tooneel te Brussel
Brussel, 24 Januari.
Als het waar is dat eens menschen geluk erin bestaat, op gerijpten leeftijd den droom
zijner jeugd verwezenlijkt te zien, dan is de dichter Jules Delacre een dubbelgelukkig
mensch. Sommigen zelfs, die zich beroepen op veel bittere ervaring, en die trouwens
nooit heel veel durf noch heel groote liefde hebben gekend, zullen beweren dat Jules
Delacre's geluk driedubbel is. Niet alleen ziet hij, wiens leeftijd nog een heel eind
van de volledige rijpheid afstaat, zijn jeugddroom werkelijkheid worden nog voor
hij heeft opgehouden een milde droom te zijn, maar die droom die weldra geen droom
meer kan heeten is - derde bestanddeel van zijn geluk - naar de meening van
voormelde kniezers, absurd, hoewel al heel een tijd in feiten omgezet te Londen, te
Parijs, waar weet ik al. Maar dat juist, ziet u....
Ik moet u zeggen dat de Brusselsche dichter Jules Delacre dat geluk volkomen
verdient. Al heeft hij twee dingen, waar enkele confrères van hem misschien wel
den neus voor ophalen: hij is een man van de daad, en hij beschikte over kapitalen.
Hetgeen hem niet belet een dichter te zijn van beteekenis, hetgeen niemand betwist,
en een razend idealist, waar zij, die hem zijn geld misgunnen, smalend de schouders
voor ophalen.
Hoe het nu komt dat deze dichter, buiten alle norma om, zoo jong gelukkig wordt,
het ligt, meen ik, en wat ook de anderen meenen, minder aan zijn kapitaal-sterke
wilskracht, en zelfs minder aan zijn idealisme, dan aan
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het feit dat Delacre, behalve een dichter, ook een wijze is: het ligt hieraan namelijk
dat hij zijn te verwezenlijken droom niet al te ver is gaan zoeken. Wie het onmogelijke
wil, zal in het onmogelijke ondergaan: wie iets wil bereiken, moet het niet gaan
zoeken buiten zijn horizon. Die horizon reikte voor Jules Delacre aanvankelijk niet
verder dan Parijs, al zag hij ook later het gewettigde, dus wél te verwerkelijken van
zijn droom bewezen door Londen: het is voor een Fransch-Belgisch dichter te
billijken, aangezien in de hoofdstad van België al de goede voorbeelden uit de
hoofdstad van Frankrijk komen. Delacre wilde betere voorbeelden aan, dan de
gemiddeld-goede. Dat juist echter, ziet u....
Dramatisch is dat, vooral voor de toonaangevende kritiek, Brussel eene satellite
van Parijs, gelijk langen tijd de Antwerpsche-dramaturgie meedreef in een
Berlijnschen kringloop, de oogen gewend, voor het kluchtige, op Blumenthal en
Kadelburg, voor het ernstige op de driemanschap Sudermann-Hauptmann-Fulda.
Handige tooneeldirecteuren uit Parijs kennen hierin heel goed de waarde van het
Brusselsche afzetgebied. Het gebeurt - en het was nauwelijks enkele dagen geleden
het geval - dat te Brussel de algemeene repetitie plaats heeft van stukken, die men
niet ineens te Parijs voor het voetlicht durft te brengen: zij belanden aldus te Parijs
met de aureool, die de milde, soms wel wat naïeve Brusselsche kritiek ze heeft
verstrekt: misschien bijt de Parijsche kritiek in dien Belgischen appel; probeeren kan
men het in elk geval: het kost alleen de reis tusschen de twee hoofdsteden.
Moet ik er op wijzen wat dergelijke gebruiken, die
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navolging zijn van eene sedert wel eene halve eeuw gevestigde gewoonte wat de
Fransche lyrisch-dramatische kunst betreft, - hoevele meesterstukken der Fransche
opera, van Lalo tot d'Indy, over Reyer en Saint-Saëns heen, werden niet te Brussel
in de Muntschouwburg gecreëerd! - moet ik er op wijzen, wat zulks als nadeelig
gevolg kan hebben voor de eigene Fransch-Belgische tooneelliteratuur? Zooals onze
Vlaamsche tooneelletterkunde lijden blijft onder de gunst die, te beginnen met het
Fransche Dennery-melodrama, over de Duitsche Posse heen, tot bij Heijermans en
Fabricius, het buitenland in Vlaanderen geniet (waarbij de Hollandsche ‘concurrentie’
niet de minst gevaarlijke is, zooals een Vlaamsch tooneelschrijver mij nog onlangs
deed opmerken, omdat ze ons Vlamingen, beter dan gelijk welke andere, bewijst....
wat ons ontbreekt), gaat de Fransch-Belgische productie ten onzent onder bij het
meestal-goedkoope, maar tevens goed-voorgedragen en gewoonlijk toch wel knappe
goedje dat uit Parijs komt, en, in de eerste plaats hierom reeds, zoo beminnelijk te
Brussel onthaald wordt. Er komt bij, dat onze dramaturgen nimmer de zucht op sukses
hebben gekend, op waardigheid en eerlijkheid uit zijn, doorgaans te ernstig blijven
voor een publiek dat door Parijsche frivoliteit is verwend geraakt. Zoo is, na het
fier-uitzonderlijke werk van een Charles van Lerberghe, een Maurice Maeterlinck,
een Henry Maubel, zelfs de meer-toegankelijke kunst van een Gustave van Zype
voor onze schouwburgbezoekers te zwaar: een drama moet na het verlaten van de
zaal niet al te lang nawerken. Geen wonder dan ook dat jongeren als een Fernand
Crommelynck, de opgang makende auteur van ‘Le Cocu magnifique’ en van ‘Les
Amants puérils’,
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uitwijken naar Parijs, overtuigd dat zij van daar triumphantelijk zullen terugkeeren.
Niet ieder echter bezit evenveel zelf-vertrouwen of durf: Parijs is trouwens voor de
Belgische personaliteit, of voor de personaliteit tout court, een gevaar, waar een
Francis de Croisset en een Henry Kistemaeckers het bewijs van zijn. En aldus worden
heel wat degelijke doch Belgische stukken te Brussel op.... welwillendheid, zonder
meer, onthaald, en na zeer enkele vertooningen in een of andere lade voor de
eeuwigheid begraven, terwijl het werk der jongeren niet eens wordt aangedurfd.
Want elk voorbeeld moet immers uit Parijs komen, en zelfs het goede voorbeeld.
Wat echter het betere voorbeeld betreft....
Ach, het is niet de eerste maal dat het in België wordt nagestreefd, dat betere
voorbeeld. Zooals in Vlaanderen een De Gruyter door het betere Hollandsche
voorbeeld werd bezield, en met de meest beperkte middelen, met geen steun dan van
wie financieel onmachtig was, uitslagen bereikte die met verbazing konden slaan,
zoo werd te Brussel meer dan eens het betere-Parijsche geprobeerd, het voorbeeld
van na Antoine en van na Lugné-Poe, allang bij ons ingeburgerd, of van naast de
hervormingen van beide innovators. Zoo dorst voormelde Fernand Crommelynck,
zelf een acteur vol kernigheid, die alleen wat te gaarne aandikt, op zijn Vlaamsch zoo dorst, onder de Duitsche bezetting, Crommelynck eene reeks vertooningen aan,
die ons terugvoerden naar den symbolistischen ‘Théâtre d'Art’, heuglijker
nagedachtenis. Hij vertoonde er onder andere zijn eerste sukses, den ‘Sculpteur de
Masques’ waar Emile Verhaeren eene bewonderende inleiding voor geschreven had.
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Zijne onderneming zou helaas schipbreuk lijden. En nochtans was onder de bezetting,
in het aan kunstgenot arme Brussel, naar goede kunst vraag. Alleen het.... betere
voorbeeld!....
Heeft de dichter Jules Delacre meer kans op slagen? Ik wees U op zijn wilskrachtig
idealisme, daarnaast op zijn financieel draagvermogen. Ik voegde eraan toe: Delacre's
droom berust op beperking, Goethiaansche deugd, zooals iedereen weet. Want Delacre
schrijft:
‘Le théâtre du Marais’ (aldus de naam van zijne onderneming, naar de straat waar
zij is ondergebracht) ‘le théâtre du Marais est né du mécontentement, de la lassitude
ou du dégoût de ceux qui, rebutés par la tristesse du théâtre contemporain, par son
inintelligence ou sa grossièreté, s'en détournent trop souvent, à l'exemple de la
littérature et de l'art. Il en appelle à ceux qui, intellectuels ou non, faisant preuve
d'une moindre rigueur, acceptent encore, par habitude ou par désoeuvrement, ce que
peut leur offrir le théâtre, non sans en ressentir, de façon vague ou nette, la
médiocrité.’
Dat is het negatieve deel van zijn stelling: de beperkende verdraagzaamheid spreekt
uit de lankmoedige behandeling van de ‘intellectuels ou non’, op wier verveling een
beroep wordt gedaan om het ‘théâtre du Marais’ met een bezoek te vereeren.
Met het positieve deel van zijn programma richt de dichter zich echter met fierheid
op, al zal zijne houding zeker niemand afschrikken. ‘Le théâtre du Marais’ - aldus
gaat hij voort - ‘s'est fondé dans l'intransigeance d'un point de vue, où la foi peut
dicter des actes.’
En dat standpunt luidt:
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Er is een tooneelkunst die ontstaan schijnt alleen uit het publiek en uit de komedianten.
Er is een tooneelkunst die geboren wordt uit de vrije verbeelding der schrijvers,
en die op haar-zelf bestaat.
Alleen aan die laatste kunst opent de nieuwe schouwburg zijne deuren. ‘Nous
rendons tout ce qui peut paraître tolérable à la scène et devient sottise à la lecture,
tout ce qui ne révèle qu'une recette ayant fait ses preuves par la vente, une habileté
- parfois remarquable d'ailleurs - de fabrication’. Delacre verwerpt al wat het publiek,
bewust of onbewust, bedriegen kan ‘grâce au prestige du comédien ou à cette habitude
de se mal nourrir qui est dans les possibilités de l'homme’.
En hiermee wordt ons, naast een proefje van des schrijvers stijl, een blik gegund
op de uitvoeringswijze van ‘le théâtre du Marais.’ Alleen echte ‘werken’ zullen
worden vertoond. En hoe?
‘Celui qui cherchait sur notre scène des comédiens jouant une pièce y trouverait
plutôt une pièce jouée par des comédiens’, - waarmede de groote ‘vedettes’, in Brussel
zoo vertroeteld, een einde zien gesteld aan hun rijk.
Wat regie en decoratie betreft, ook daarin wordt bekampt wat allang onverdraaglijk
is gaan lijken. ‘Le mauvais goût, la surcharge, la niaiserie du trompe-l'oeil, la négation
de l'atmosphère par l'accumulation d'un bric-à-brac où l'oeuvre étouffe, les platitudes
d'un réalisme dégénéré’: weg ermee: ‘nous ouvrons les fenêtres toutes grandes’.
Met dat al gaat het, nieuwe beperking, veel minder om vernieuwing van het
répertoire dan men denken zou. Delacre geeft een lijstje van zijne auteurs: Courteline
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staat er naast Charles Vildrac, wat eclectisme kan heeten, en Tristan Bernard naast
Marivaux. Molière, die de deuren zal openen, wordt ook van dit huis de patroon: hij
zal er Shakespeare ontmoeten, zooals Ibsen Synge, en Tsjechov Goldoni.
Gij ziet het: het is een prachtige belofte.
En wat ons goeden grond geeft te hopen dat ze slagen zal, is... dat ze zoo weinig
nieuws bevat. O Goethiaansche Beschränkung die erin ligt, aan ieder naar zijn gading
te geven - en men richt zich ook tot niet-intellectueelen! -, maar het te doen op de
wijze van ‘Le vieux Colombier’ te Parijs!
Want dat blijkt wel Jules Delacre's droom te wezen: ons een ‘vieux Colombier’
te schenken, zonder meer. Wist ik niet beters, ik zou er op wijzen dat hij zijn manifest
heeft opgesteld, weliswaar in meer literairen, vaak zeer pittigen vorm, na en volgens
de lezing, die de stichter van voormeld Fransch voorbeeld in een aantal Belgische
steden verleden winter hield, toen hij, tusschen een kamerschut, een lamp en een
zetel - decor waar het kamerschut... te veel bij was - met eene vlug-pratende actrice
in onrustig tempo ‘Le pain de ménage’, het meesterstukje van Jules Renard kwam
spelen.
Die lezing, en die vertooning waren bedoeld als propaganda voor ‘Le vieux
Colombier’. Hetgeen wil zeggen dat die schouwburg, welke te Parijs burgerrecht
heeft verworven, en zeer terecht, bij ons nog tot de gevaarlijke, de.... betere
voorbeelden behoort.
Het heeft Jules Delacre niet afgeschrikt, en - of hij gelijk heeft! Het houdt echter
eene verwittiging in, al hoeft het nog geenszins een veeg teeken te zijn. Dat
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hij alle artiesten mee heeft, spreekt vanzelf. Courteline is nu eenmaal de moderne
Molière - algemeen aangenomen cliché - en Tristan Bernard is om zijne lachwekkende
kracht eene algemeen-erkende sociale noodwendigheid. Dat Delacre ze vertoonen
gaat, bezorgt hem misschien de absolutie der officiëele kritiek, die zich onlangs danig
ergerde aan een stuk van den eveneens-beloofden Synge. Gaat Charles Vildrac er
niet zoo gemakkelijk in, dan is daar nog Georges de Porto-Riche. Zoodat Jules Delacre
misschien het lot der avant garde-tentoonstellingen ontgaat, die verketterd worden
en doorgaans zelfs doodgezwegen.
En dan zal hij, door zijne wijze toegevingen, bij ons het betere hebben
binnengebracht en ons aldus enkele lustra wachtens hebben gespaard. Wij wenschen
het ons van harte toe.
N.R.C., 27 Januari 1922.
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Kunst te Brussel
VI
Brussel, 25 Januari.
Hoe een gering initiatief, gedragen op veel liefde en geloof, tot verstrekkende
resultaten kan leiden, al heeft er dan de oorspronkelijke gangmaker, de animeerende
inwijder doorgaans niet het profijt aan dat hem billijkerwijze toekomt: wat wij deze
laatste twee-drie weken in de Brusselsche kunstwereld zien gebeuren is er een
merkwaardig voorbeeld van.
Ik heb er hier herhaald op gewezen hoe te Brussel, als trouwens overal elders in
Europa, en zelfs in Rusland, zij het dan ook om andere redenen in dit laatste land,
de kunstzin zich verbazend vlug heeft ontwikkeld in de meest moderne richting, en
hoe die ontwikkeling, in tegenstelling ditmaal met wat in vele andere landen gebeurt,
intuïtief den weg is uitgegaan naar wat het gezondste is in die jongere richting en
het meest levensvatbare. In minder dan twee jaar tijd heeft de laatste Fransche kunst
hier getriumfeerd, niet in wat het vreemdste was aan haar - zooals bijvoorbeeld het
geval was in Duitschland - maar in hare bestanddeelen die berusten op de zekerste,
de onfeilbaarste schilderstraditie. De publieke smaak heeft hierin blijk gegeven van
een vatbaarheid, waar het Fransche impressionisme, ten onzent nochtans al heel
vroeg door geestdriftige bewonderaars ingevoerd, wel tien maal langer op wachten
moest. Ligt het aan de nieuwere schilders? Ligt het aan het publieke gemoed? Het
is hier de plaats noch de bedoeling, het te onderzoe-
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ken. De vaststelling volstaat, (die wij nu maar eens moesten kunnen toetsen aan
andere buitenlandsche kunst dan de Fransche), met de erkenning dat deze opleving
van een kinderlijk-gretige belangstelling te danken is aan de poging van enkele jonge
mannen met durf en doordrijvingskracht, aan dewelke men alleen nu en dan wat
meer schiftingsvermogen zou hebben toegewenscht, die zich dan ook wel eens hebben
vergist, al te eclectisch als zij waren; die echter in de bevrijding van het openbare
oog als in de erkenning voor wat dit oog geboden werd ter aanschouwing een
aanzienlijk deel hebben gehad.
De taak, die de groep ‘Sélection’ zich had opgelegd en die ze, met geringe middelen
maar met grooten ijver, heeft volbracht, is zeker nog niet ten einde: ik twijfel er niet
aan of ik krijg er hier wel meer over te zeggen. De uitslagen der inspanning zijn er
echter doorslaand en talrijk. Dat zij niet het overtuigendst blijken in ‘Sélection’ zelf,
dat andere ondernemingen vruchten plukken van ‘Sélection’ 's pogingen: ‘Sélection’
kan er zich in troosten met de gedachte, dat er zonder haar wellicht geen vruchten
zouden te plukken geweest zijn.
Verleden jaar bood ‘Sélection’, na tallooze persoonlijke exposities, een groote
algemeene tentoonstelling van jonge Fransche kunst: een paar weken deed Giroux
hetzelfde, in lokalen, die beter geschikt en beter ingericht zijn. ‘Sélection’ nam het
op zich, Foesjita tot ons te brengen: thans triompheert Foesjita in de nieuwe zalen
van ‘Le Centaure’. En - ik zal geen philosophische conclusies trekken, waar ik met
voldoening vaststel dat het eenige, waar het per slot van rekening op aankomt, is
bereikt. Wat de wil en de goede bedoeling van de groep
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‘Sélection’ hierbij hebben beteekend, mocht hier echter wel even gememoreerd,
weze het, desnoods, als bloot eene historische aanteekening.
Foesjita in ‘Le Centaure’; ik moet even terug denken aan die eerste kennismaking
in ‘Sélection’, een druilerige winternamiddag. Schuin-grauw licht in het lange, te
donkere entre-sol van het goud-behangen tentoonstellingszaaltje. Geen ander
bezoekers, dan ik. En na een eersten rondegang zonder precies analyseerende blikken,
een rusttijd op de sofa, die tot innerlijk navoelen uitnoodigt. Reeds is de toover over
den toeschouwer gekomen, - de toover, die bij langer kijken misschien zou gebroken
worden. De vreemde bekoring zoekt aanrakingspunten, wekt gensters van geheugenis
heel diep in het gemoed.
En de eerste herinnering gaat naar dien anderen vreemdeling in het groote Parijs,
dat hem, na een kort en afschuwelijk leven, een hel van levensonmacht, van
onvermogen der aanpassing, veel meer dan waardeering, - dat hem posthume glorie
verzekert: den ziekelijk-gevoeligen, ontaarden, verworden Modigliani, die eene der
kenschetsende zielen was van dezen tijd. Beiden naïef-oprecht, hoe dan ook
technisch-oppermachtig. Beiden onmiddellijk aansprekend met eene kunst die de
eerste bevreemding aanport als met een angel, die u weldra niet meer loslaat, die u
bijblijft voor langen tijd, zooals uw eigen gemoed het loutert, het zuivert van enkel
schuim, van enkele gemakkelijke en koppige manieën, om ervan te behouden in
hoofd en hart veel weemoedige schoonheid.
Doch, bij zulke gelijkenis, welk verschil tusschen beide jonge meesters!
Modigliani, de Zuidersche Westerling, kind van een

Karel van de Woestijne, Verzameld journalistiek werk. Deel 11: Nieuwe Rotterdamsche Courant december 1921 - december 1922

78
veegen tijd, van een vervloeiende beschaving, gedrenkt met bitterheden, verslaafd
aan onmachtig geworden prikkels die het eigen onvermogen te beter voelen laten
terwijl ze het stompje duwen in het niet; - vol verlangen nochtans naar de loutering,
naar het koele en sterkende bad eener vernieuwende onschuld, naar de
bezweringsmiddelen die uit den verdorven tijd moeten redden om terug te leiden tot
den gaven en argeloozen oorsprong; - Modigliani, die iederen avond verzonk in
afschuwelijke ijlte om iederen ochtend te rijzen met de halsstarrige
verlossingsgedachte, eene razende kracht had behouden die hem dreef naar eene
maagdelijkheid die hij niet bereikte dan in verdachtheid en op den zelfkant der
perversiteit; om telkens weer, alles beu, om zich zelven walgend, te vervallen in den
nachtelijken afgrond; - Modigliani, de arme decadente Modigliani, die als elke
decadent intuïtief en haast instinctief greep naar de primitiefste middelen, en tevens
de vreemdste, en ze gevonden had (hetgeen hem Foesjita naderbrengt) in de kunst
der Japanneezen, door hem verwrongen tot de eischen van zijn dubbel-bezeten geest.
En Foesjita zelf daarentegen, de zelf-bewuste Oosterling, op verovering uit met
de onvervalschte wapenen van zijn ras, met veel geduld, veel kunde, veel traditie en
veel aanpassingsvermogen, waar echter oppermachtige traditie nimmer voor
onderdoet; - Foesjita, de zeer moderne zoon van een generaal, stafhoofd in het zeer
moderne Japansche leger, doch die op zijn kleine smalle voetjes door Parijs loopt in
het kieltje van een moesko uit zijn land, het haar, hard en blinkend, gekapt als een
Japansch poppetje; - Foesjita met het speurende neusje en de glurende spleet-oogen
achter zijn groote, ronde brilglazen,
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de veel-bereisde die heel Europa doorliep, verwijlde in het Italiaansche quatrocento,
en langer nog verbleef in ons Vlaanderen, van waaruit hij naar het bewust als
pleisterplaats gekozen Parijs een groote kleerkas en een paar klompen meévoert; de vlugge en nochtans zoo rustige, de zeer intelligente geest die, verre van allen
prikkel en elke verdooving, de vernieuwing kent, die telkens omhoog veert op de
wipplank der rasoverlevering; - de zeer gezonde kunstenaar vol zelf-besef, vol kennis
der eigenwaarde, die in meisjesportretten de ongekreukte onschuld uitbeeldt maar
meisjesoogen schildert vol inkt-diepe toekomst: acuut psycholoog die zich vermeit
in de gevoelige weergave van wat stomme eieren en vruchten, maar ons ineens de
extase openbaart, oppermachtig, van den Boeddha Siddhartha en het schrijnende
wee der van haar dooden zoon verlaten Maagd Maria.
Beter nog dan in het donkere ‘Sélection’-zaaltje, komt deze kunst, tweeslachtig
slechts in schijn, tot haar recht in de klare, luchtige lokalen van ‘Le Centaure’, waar
zij thans is opgehangen, en waar de groote pers ze eindelijk heeft ontdekt. Misschien
omdat de schiftende tijd heeft ingewerkt, kunnen wij bij ons genot de scheiding
maken tusschen twee schilders, wier zucht om maagdelijkheid hen in ons geheugen
had vereenigd, wier modernisme wij aanvankelijk hadden samengebracht in een
zelfde, hooggestemde waardeering. Modigliani, het wegzinkende modernisme,
Foesjita, het rastrouwe-opbouwende.
Want de zoon van den modernen generaal houdt nimmer op de zoon te zijn van
een eeuwenoud geslacht samoeraï's. Het is bij hem een obstinatie, die wij bij zijn
schilderende landgenooten niet steeds in even hooge mate terug-
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vinden. Ik herinner mij hoe de groote impressionist Emile Claus zekeren dag een
Japansch leerling kreeg. Toen de jongeling zich aanbood, dacht Claus niet lang na.
Hij herinnerde zich een Hokusai, een Utamaro, en.... weigerde les te geven. De
Japannees brak er bijna in tranen bij los. ‘Bedenk toch,’ zei hij, ‘dat ik ervoor uit
Tokio kom.’ Toen bedacht Claus zich: inderdaad dat was wel eene heel verre reis!
En hij vond den gulden middenweg. Eigenlijke lessen moest men van hem niet
verwachten; de jonge geelhuid mocht echter om de week aan den zelf-gekozen
meester zijn werk komen toonen. Het resultaat? Het is verpletsend: gij kunt het vinden
in het Museum van Schoone Kunsten te Gent; een groot, gepointilleerd damesportret,
wèl handig doch volkomen valsch van kleur, koel van vormgeving, weerzinwekkend
als de leugen, die het in den grond is en blijft.
Foesjita heeft geen Westersche lessen genomen. En hij blijft het kieltje dragen der
japansche jongetjes die men op de prenten van zijn land loopen ziet met een schoone
achtkantige lantaren op een stokje. Hij is, na lange reizen die hem het beste toonden
van de Westersche kunst, gaan wonen naar Parijs, en hij heeft er geschilderd wat
zijne oogen zagen, zooals zijne oogen zagen, met de wondervlugge en rake minutie
van zijne landgenooten. Hij schildert de Parijsche buitenwijken, de fortifs van
Raffaëlli: Raffaëlli's heeft hij er niet van gemaakt. Hij schildert zijn ‘intérieur’, de
Vlaamsche kleerkas, en de Vlaamsche klompen, met wat Hollandsche borden aan
den muur. Het is verbazend van uitvoerige gelijkenis; maar een Vlaamsche boer zou
er niet kunnen in wonen: Foesjita heeft het immers voor zich-zelf ingericht. Paulo
majora
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canamus: Foesjita schildert ‘Le nouveau Monde’: het is eene kinderlijk onschuldige
Eva tusschen onverkneukt voorjaars-gewas, - het oord van bestemming dat het oord
van den oorsprong was, en waar hij, Foesjita zich even goed thuis in gevoelen kan
als in zijne Vlaamsche boerenkeuken, omdat hij-zelf ongerept en oorspronkelijk (in
alle zinnen van het woord), dit als vanzelfsprekend voor de eigen eind-bestemming
moet houden.
Wat dan het echtste modernisme is.
Dat, helaas, een Modigliani niet meer vermag te bereiken....
N.R.C., 28 Januari 1922.

Karel van de Woestijne, Verzameld journalistiek werk. Deel 11: Nieuwe Rotterdamsche Courant december 1921 - december 1922

82

Een denkbeeld of twee
Brussel, 26 Januari.
Hier als elders leven wij in een tijd van hervormingen. Te verwonderen hoeft ons
dat niet al te zeer: vrede kweekt sleur aan, oorlog toont de tekortkomingen, - waarmede
ik geenszins bedoel, den oorlog te verdedigen of aan te bevelen. Hier vooral, in
België, waar de materiëele werkzaamheid altijd zooniet geringschatting, dan toch
onderschatting van de intellectueele werkzaamheid meêbracht, heeft samenwerking
met andere landen, waar deze laatste wèl beter wordt gewaardeerd, tot de vaststelling
geleid, dat wij in vele zaken, van kunst bijvoorbeeld en van onderwijs, achter waren
en blijven, en zelfs achterlijk. Wij kregen, gelukkig, een minister die, zelf literator
en kunstkenner, zoon tevens van een leeraar uit het hooger middelbaar onderwijs,
een open oog had voor alles wat binnen de bevoegdheid van zijn ambt bleek te
verbeteren. De onderwijsvraagstukken laat ik hier terzijde, niet alleen omdat ik hier
in hoofdzaak over kunst schrijf, maar omdat op dat onderwijsgebied nog heel wat
meer is te doen en te bereiken dan inderdaad reeds verwezenlijkt werd, zoodat met
het allernoodzakelijkste alleen een paar brieven zouden te vullen zijn, - waar ik mij
zorgvuldig van onthouden zal. Wat op gebied van kunst bewerkstelligd werd, is u
in der tijd medegedeeld geworden. Tentoonstellingen van oude kunst uit particulier
bezit of naar aanleiding van heuglijke gebeurtenissen - terugkeer uit Duitsland van
de van Eyck's en de Boutsen; geschenk door Italië van een Van der Weyden -; levend
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maken van onze verzamelingen door het inrichten van wandelvoordrachten en lessen,
openen van nieuwe museumzalen voor de jongste kunstproductie; afschaffen van
den sedert lang verouderden en tot onvruchtbaarheid doemenden Prijs van Rome,
die vervangen werd door verderstrekkende, want meer uitgebreide en meer moderne
bewilligingen van den staat aan jonge artiesten die ondersteuning verdienen. Die
steun wordt verstrekt op advies van een jury, waar de jongeren niet meer uitgesloten
zijn: het beteekent den dood, officieel erkend, van het fnuikend academisme en
beter-verzekerde ontbolstering der eigen inzichten en vermogens van de jonge
artiesten. Die jury, pas sedert verleden week ingesteld, heeft reeds hare werking
aangevat.
De heer Destrée, hooger-bedoelde minister, door de nukken der politiek gedwongen
af te treden op een oogenblik dat hem nog heel wat te doen stond aan tot een goed
einde voeren van wat hij in gang had gestoken, was belet zijne zorgen te besteden hetgeen zijn opvolger, Prof. Hubert, thans te doen krijgt -, aan een ontwerp dat niet
van hem of van zijne omgeving, maar van den schilder Jef Leempoels uitgaat, doch
vermoedelijk ingegeven werd door een wet die minister Destrée stemmen deed,
waarvan het een zeer gelukkige aanvulling kan worden.
De wet-Destrée bedoelde, den schilders, voor zoover het gaat, de volle vrucht van
hun arbeid te verzekeren. Meer dan ooit, worden onze kunstenaars geëxploiteerd.
Wie in hun milieu omgaat weet, hoe sommige liefhebbers, die hoog opgeven van
hunne liefde en trouwens niet zelden een zeer juisten kijk blijken te bezitten op kunst,
en vooral jongere kunst, zich daardoor den schilders sympa-
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thiek weten te maken, en die sympathie vooral gebruiken om tegen lageren prijs soms wacht de pas-beginnende kunstenaar op het geld om er met zijn gezin van te
leven -, het gezochte doek te veroveren.... en korten tijd nadien, als de débutant een
jonge meester is geworden, het werk te verkoopen tegen hoog geld, - weleens aan
den kunstenaar zelf, die het wil redden uit de handen van den roofvogel. Natuurlijk
staat het dezen vrij te handelen als hij doet: zelfs zonder patent mag men zijn
eerlijkbetaalden inboedel versjacheren. Destrée heeft echter willen verhelpen, in de
mate der menschelijke en wettelijke macht, dat onzen grooten artiesten het lot
beschoren zij van, bijvoorbeeld, een Millet, die in bekrompenheid leefde terwijl zijn
‘Angélus’ na zijn dood een fortuin ging (wat ik, tusschen haakjes altijd wat overdreven
heb gevonden). De nieuwe wet besloot dan ook dat, bij verkoop van een kunstwerk
aan een derden - of vierden, of vijfden - persoon, de maker ervan recht kreeg op een
percent van den nieuwen verkoopprijs, berekend op het overschot van de eerste tot
de tweede, of derde of vierde waardebepaling.
Deze wet, hoe goedgemeend ook, liet echter misbruiken toe. In openbare veiling
kon het werk telkens gevolgd. Verkoop uit de hand was echter veel moeilijker na te
speuren. Jef Leempoels nu heeft een middel bedacht om hierin te voorzien: den
minister heeft hij het denkbeeld aan de hand gedaan van een officieel
registreeringsbureau voor kunstwerken. Elk doek, elk beeldhouwwerk zou van bij
den aanvang, van bij het verlaten van het atelier, worden opgeschreven. Wie het
aankoopt zou worden opgeteekend, verkocht hij het op zijne beurt, dan diende de
nieuwe eigenaar kennis te geven van zijne handelsverrichting.
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Ziedaar een stelsel van controle dat zeker de aandacht verdient. De idee ervan hing
trouwens in de lucht. Ik lees immers in een blad dat de minister van Schoone Kunsten
in Frankrijk registratie heeft bevolen van al de feiten die in betrekking staan met
schilders, graveerders, illustrators, beeldhouwers, bouwmeesters, toondichters,
tooneelspelers, kunstcritici van elken tijd en elke nationaliteit. Dat is een zeer weidsche
onderneming, die waarschijnlijk bedoelingen heeft welke verder strekken dan het
ontwerp-Leempoels. De beperkte, maar vast-omschreven gevolgen die dit laatste
hebben kan springen in het oog. Het is niet langer aan te nemen dat een kunstwerk
gelijk wordt gesteld met een meubelstuk, dat trouwens altijd eene intrinsieke,
ambachtelijke waarde heeft, onder dewelke het nimmer wordt verkocht dan als het
versleten is of staat te worden. De meubelen zijn eene zeldzaamheid, die bij
ouder-worden in waarde stijgen. Andersom: elk schilderij, hoe schetsmatig ook, heeft
in zich de mogelijkheid eene verhoogde beteekenis te krijgen, zoodra het eenige
kunstwaarde heeft. Daarom is het nuttig, het bestaan ervan vast te stellen en na te
gaan in zijne verschillende stadia. Daargelaten dat dergelijk registreeren een historisch
hulpmiddel kan worden, zooals ongeveer de gildeboeken der middeleeuwen dat zijn,
ligt het practisch nut ervan voor de hand wat betreft toepassing van hierboven-gemelde
wet op het ‘vervolg-recht’ der schilders.
Ziedaar het denkbeeld van den schilder Leempoels, dien ik hooger ben gaan
schatten als eventueel legislator dan als kunstenaar. Minister Destrée zal er geen
beslissing over nemen. Intusschen komt hij-zelf, onder vele andere,
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met een denkbeeld voor den dag dat in een land, als België op besparingen uit, de
aandacht evenzeer waard is.
Ik vind het in een dagblad. Sedert minister Destrée geen minister meer is, schrijft
hij schromelijk veel in dagbladen. Het is of het ministerschap bij hem het
conceptievermogen had onderdrukt, hij die nochtans de vruchtbaarste minister van
wetenschap en kunst is geweest, in de kortste spanne tijds. Nu hij geen minister meer
is, en niet meer verantwoordelijk voor de uitvoering van zijne goed-gekeurde
concepties, veert hij iederen dag met nieuwe, en zelfs oorspronkelijke denkbeelden
op. Hij schrijft in socialistische en in neutrale bladen, van de hoofdstad als van de
provincie. Hij gaat weer aan kritiek doen, en aan literaire beoordeeling. Gisteren nog
had hij het in ‘Le Peuple’ over Molière. Hij vergiste zich, waar hij beweerde dat het
vers van Molière niet dichterlijk is. Molière heeft aan het Fransche volk honderd
spreekwoorden geleverd, die alexandrijnen zijn. Nu is een alexandrijn, dat een
spreekwoord is, doorgaans een goed alexandrijn. ‘La chair est triste, hélas, et j'ai lu
tous les livres’, van Stéphane Mallarmé is geen beter alexandrijn dan ‘On voit partout
chez vous lithos et le pathos’ uit ‘les Femmes savantes’. Want een goed alexandrijn
is eene flinkafgesloten eenheid of onderverdeeling in eene eenheid, waar de cerebrale
of gevoelige eenheid niet zoo heel veel meer te maken heeft, vooral in Frankrijk. En
zoo is een goed alexandrijn doorgaans een dichterlijk alexandrijn.
Maar hier wou ik het niet over hebben, maar over een denkbeeld van minister
Destrée rakende het nationale beheer der Schoone Kunsten, en dat dientengevolge
aansluit bij het denkbeeld van Jef Leempoels.
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Minister Destrée heeft onlangs de stichting aanbevolen van een kunstenaarssyndicaat.
Eénvoudig omdat hij aan de kunstenaars de uitoefening van hunne sociale zending,
het spelen van hunne sociale rol (om het wat platter uit te drukken) verzekeren wil.
De kunstenaar, die behoort tot eene élite, heeft feitelijk veel minder in de pap te
brokken, dan de arbeider, die zulken enormen electoralen invloed vertegenwoordigt.
Daarom juist moet hij, als de arbeider, den syndikalen uitstralingsvorm aannemen
die hem vermenigvuldigt door elk medelid van zijn syndikaat. (Ik vertaal hier een
syndikalen volzin: vergeef het mij. Ik voeg eraan toe dat minister Destrée hem niet
geschreven heeft). Voor den oorlog kon de kunstenaar de hulp van den staat afwijzen:
de weelde van het land liet het toe; thans kan de staat zijn plicht tegenover de kunst
niet meer kwijten: de besparingen zijn gebiedend. Daarom is voor de kunstenaars de
syndikaatvorm eene noodwendigheid geworden: nog alleen de kracht-der-menigte
weet de besparingszucht te breken (en daar weet minister Destrée van meê te spreken,
die te doen heeft gehad met de massa der onderwijzers, die thans beter worden betaald
dan universiteitsprofessoren). Een alleenstaand artiest mag zeker zijn, voortaan aan
den staat geen doek meer te verkoopen, geen beeld meer besteld te krijgen: de staat
is een bourgeois geworden, voor wien kunst een weeldeartikel is, en de confirmatie
- voor langen tijd uitgesloten - van eigen weelde.
Om hierin te verhelpen vermag een syndikaat natuurlijk heel wat meer dan de
eenling. Van de uitslagen die het syndikaat-der-kunstenaars kon bereiken schijnt
intusschen de heer Destrée-zelf toch niet heel veel te verwachten.
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Wat, brutaal gezegd, de kunstenaars van den staat verwachten, is: aankoop van hunne
werken. Wat de staat niet kan is juist, die werken aan te koopen, - zelfs onder
dreigement van eene werkstaking waar niemand onder lijden zou, behalve de stakers.
En nu komt het vruchtbare denkbeeld van Destrée: er zou een Nationale Kas der
Schoone Kunsten worden gesticht, die zou voorzien in den nood van de Belgische
schatkist. De staat zou zelf niet meer aankoopen: bedoeld fonds zou voorzien in de
lasten. Het zou betrekkelijk-eenvoudig zijn; de grond ervan berust weer op een
Fransch voorbeeld. De heer Destrée omschrijft het als volgt: ‘Le moyen.... consiste
à faire vivre les oeuvres du présent par celles du passé. Rien de plus légitime et de
plus logique. Le droit de l'auteur serait vendu perpétuel. Perçu par l'auteur ou ses
ayants droit pendant un temps qui pourrait être un peu moins long que l'actuel, il
serait perçu, après lui, par l'Etat, pour être versé dans la caisse nationale des
Beaux-Arts’.
Deze realisatie van het kunstwerk, dat in den grond aan een ideëele werkelijkheid
beantwoordt, kan velen tegenstaan. Dat de kunstenaar, zooniet voor de gemeenschap,
toch nog meer voor zijne bentgenooten werkt dan voor zijn eigen gezin, is inderdaad
een feit. En het moet hem verleiden tot toegeving, zijne vruchtdragende opbrengst
te zien dienen voor nieuwe en steeds herhaalde uitstrooiing. Te meer dat algauw zou
berekend zijn, wat auteursrecht aan de treffelijke familie van den geniaalsten
Belgischen artiest kan hebben opgebracht! Geen enkel Belgisch kunstenaar is door
eigen macht rijk geworden, behalve een paar beeldhouwers.
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De heer Destrée kondigt aan dat hij op het bureel der Kamer van
Volksvertegenwoordigers een wetsontwerp nederleggen zal, tot verzekering van de
koopkracht des staats in zake kunstwerken, op grondslag van bovenstaand bericht.
Overtuigd, als ik ben, dat maar heel weinig kunstenaars, noch hun nakomelingschap
er bij te verliezen hebben, vraag ik mij af waarom de Belgische kunstenaars den heer
Destrée niet zouden steunen bij zijn voorstel.
Al weet ik, anderdeels, dat geen enkele kunst-erfgenaam in België ooit veel aan
erf-kunstschap heeft gehad, en dat nul door nul vermenigvuldigd, nul blijft, Of
nagenoeg.
N.R.C., 29 Januari 1922.
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Kunst te Brussel
VII
Brussel, 27 Januari.
Het is dezer dagen te Brussel gebeurd, dat de tooneelrecensenten op één enkelen
avond naar zeven premières moesten. De kunstcritici hebben het niet veel minder
druk: de tentoonstellingen volgen elkander op met onrustbarende vlugheid; daaronder
zijn er uiterst merkwaardige; het plichtsbesef vermaant dat men er over schrijven
zal; op poene den lezer te vervelen gehoorzaamt men, overigens meêgesleept door
de gewoonte.
Hoe trouwens gezwegen over een schilder als Jakob Smits? Op een leeftijd die
anderen noopt tot welverdiende rust, lijkt hij opgejaagd door geheime machten, tot
vernieuwde, steeds grootere, steeds hardnekkigere werkkracht. Of hij haast had te
openbaren alles wat hij nog in zich heeft aan liefde en overtuiging, eischt hij van
hoofd en hand steeds nieuwe werkzaamheid. Hij wil niet dat men hem verdenke van
moeheid of beuheid; hij wil vooral niet dat men hem houde voor oud: zijne
arbeidskoorts vuurt zijne verbeelding aan; de stoutheid van zijn penseel rijst met de
jaren; een haast razend geloof in eigen roeping gaat gepaard met een onverzwakt
uitbeeldingsvermogen; een teedere en grootsche menschelijkheid, waar geen enkel
sceptiçisme vat op heeft, die geen twijfel kent en alle zelf-kritiek bant, wordt met de
jaren rijker, heeft behoefte aan ruimere uitstraling, port aan tot steeds verder
strekkende liefdedaden.
Liefdedaden: dat zijn de schilderijen van Jakob Smits.
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Honderd en vijf doeken, allen belangrijk, de meeste van grooten omvang, hangen in
de Galeries Giroux op: zij zijn een greep slechts uit het werk der twee laatste jaren.
Die veelheid, zij is een blijk van de behoefte aan apostolaat, zij wijst op het
zelfvertrouwen als op de zucht tot stichten. Liefdedaden: meer en meer, met steeds
grooter aandringen, wil Smits overtuigen, niet zoozeer dat hij een groot schilder is
dan een groot mensch. Ieder schilderij is een gebed - een gebed ook voor anderen.
Een godsdienstige ijver doorblaakt het, zelfs waar het niet voorstelt dan een stukje
heide onder een lage winterlucht. Het leven is heilig: Jakob Smits heeft het ervaren.
Maar dat is hem niet genoeg: ook anderen moeten het weten. En hij smeekt hen, het
toch te gelooven, er zich toch naar te gedragen. Hij toont het hun doek aan doek: hij
drukt er op en overdrijft zijne uitdrukking. Zooals de primitieven, soms
afschuwwekkend, de menschelijke vormen verwrongen, om te intenser het
lichamelijke lijden Christi te verbeelden, wijkt Jakob Smits minder en minder terug
voor overdrachtelijkheid, die zijne bedoeling meer klem bij kan zetten. Zijne uitspraak
wint erbij in vurigheid; hij vereenvoudigt en vervormt, om duidelijker en treffender
te worden. Wat zijn werk erbij verliest aan schilderkundige waarde (wat trouwens
kan worden betwist: wij hebben nog niet alle academisme uit onze oogen gewasschen),
wint het in dringerder menschelijkheid. Van schilder wordt Jakob meer en meer een
dichter; zijn dichterschap wint iederen dag bij aan evangelischen eenvoud.
Een vergelijking tusschen het voornaamste hier opgehangen doek, dat ‘Hebt
elkander lief’ heet en een ruigen ellendig-smartelijken Christus vertoont, die zieltoogt

Karel van de Woestijne, Verzameld journalistiek werk. Deel 11: Nieuwe Rotterdamsche Courant december 1921 - december 1922

92
boven eene oneindigheid van kruisen, en den welbekenden ‘Vader van den
veroordeelde’ uit ons museum voor moderne kunst, toont ons den weg, dien Jakob
Smits in zijne carrière heeft afgelegd. Het tweede genoemde doek, een
armzalig-gedwee, een gelaten-lijdend mannetje: het is een der eerste
liefdebelijdenissen van den schilder. Reeds hier openbaart hij zich in zijne
hoofddeugd: hij is, in de allereerste plaats een hart. Doch, dit hart is nog onmachtig.
‘On peut toujours aimer’, heeft Maeterlinck eens gezegd als een troost en als een
levensregel. Die liefde kan echter passief zijn. De ‘père du condamné’, wat kan Smits
doen voor hem? Hij kan hem schilderen met al zijn medelijden. Het schilderij wordt
echter geen aanklacht tegen eene menschelijke gerechtigheid die sommigen lijden
doet; het is de daad niet van een wreker. De schilder kent zijne onmacht tegenover
de menschen en de maatschappij. Wat kan hij? Beminnen, lijdelijk beminnen, liefst
in stilte, om niet gekwetst te worden.
Van die ingetogenheid legt het werk zelfs technisch qua schilderkunde, getuigenis
af. Het is gedaan met grooten schroom, met eene omzichtigheid die haast vrees
gelijkt. Zeker, reeds hier vertoont Jakob Smits zijn zucht naar monumentaliteit, zijn
aangeboren constructieven zin. Het belet niet dat men de aarzeling merkt der
voorzichtige vingeren, onder controle van een gemoed dat te groote overgave vreest
en vooral niet meer wil zeggen, zij het met de volste oprechtheid, dan het inhoudt.
Weldra echter gaat dat gemoed zich verruimen; de liefde blijft geen teer-gekoesterd
eenzaamheidsgevoel meer; ze breidt zich uit tot het groote genetische gevoel, tot de
drieëenheid van vader, moeder en kind. Zij kent verza-
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king, de zelf-opoffering van den man voor de vrouw en het liefdeblijk dat ze in
smarten voor hem baarde. Zij wordt de weelde van belooning, na vrees en zorg. En
de schilder maakt zijne Maternitas, die hij bij herhaling, met het gevoel van fieren
rijkdom, op het doek brengt, ditmaal in vollere vormen, met de verwonnen zekerheid
der bevredigde minnaars, in kleuren - geel, blauw, rood, wit - als glazuur diep en
hard: doeken die stralen van wonne, belijdenissen van eene vreugde die hare
rechtmatigheid kent en hare macht.
De liefde is geluk geworden: zij kan niet langer egoïstisch blijven. Zij breidt zich
uit over de omringende natuur. Zij is anders arm, die natuur: het arme dorpje in de
Kempen, verre van verkeer, verre van de wereld zou men zeggen. Wat dennen en de
desolate uitgestrektheid der heide; wegen die smal zijn en modderig als de gedachten
des menschen die niet anders dan ellendig en gedwee kunnen zijn. Wat vee dat mager
blijft. Een woning waarvan het dak is als een laag-drukkend deksel. Een horizon die
al te ruim is om sjofele drommels niet tot inkeer, tot eene zwijgende ingetogenheid
te dwingen. En Jakob Smits zal ze in zijne liefde niet vermooien: zijne liefde hoeft
niet optimistisch te zijn om warm en innig te wezen. Zijn geluk-zelf dwingt tot
overgave, zooals het hem tot eerbied dwingt voor de schamelheid die hij ziet om
zich heen. Het is de tijd der landschappen en binnenhuizen. In vormen die strenger
en soberder worden, in eene kleur die tragisch wordt, beleidt de meester voor het
eerst zijne austère eenheid met de omgevende ellende. Hij is niet meer alleen; hij
kan zelfs treden buiten de huiselijke innigheid, om thans van mensch tot mensch te
beminnen, in alle
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gelijkheid voor God.
Het is de tijd dat Jakob Smits van de Godsgedachte, of beter de evangelische
gedachte gaat worden bezeten. Zijn altruïsme kan geen sentimentaliteit worden: het
krijgt den steun, tevens het gebod van een goddelijk voorbeeld. Zelf bezocht, voert
hij Christus op bezoek bij de arme lieden, in hun eigen krot. O, nog schroomt hij.
Elke geloovige kent de vertwijfelde oogenblikken van het ‘non sum dignus’. En zoo
zal hij tien jaar werken, met weêrgalooze vroomheid, aan zijn ‘Christen Campine’,
die zoo velen bevreemden zal en van den meester afleiden. Want Smits zou de
loutering van de miskenning kennen. Doch hij, de sterke, wint er bij aan geloof in
zichzelf. De aarzeling wijkt meer en meer, naar de overtuiging gloeiender wordt. Op
den blaam geeft hij antwoord: hij schildert den Calvarieberg, en laat den bloedenden
Christus bewaken door Belgische gendarmes.
Het wrekersgevoel rijst in hem op: getuigenis van de echtheid zijner liefde. Hij is
de zuivere en den ingewijde: hij heeft recht tot spreken, en luid. De oorlog komt de
kennis der eigenwaarde versterken, bevestigen. Hij weet dat hij, wat ook gebeure,
de overwinnaar zal zijn.
En de overwinnaar werd de apostel. De beproeving heeft weêr de aarzeling
overwonnen; zij heeft de liefde gehard tot staal. De behoefte aan productie, de echtheid
zijner liefde. Hij is de zuivere en de zaam-verworven, langzaam gedegene wijsheid
en kunde, is er het gevolg van. Het is geen carrière die ten einde loopt, het is een
carrière die eindelijk ten top stijgt....
Eens heeft Jakob Smits een zelf-portret gemaakt, haast
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tweemaal levensgrootte. Aldus deed het althans aan: feitelijk hebben weinig menschen
een hoofd zoo groot als dat van Jakob Smits dat gemaakt schijnt, om te staan op een
reuzenlichaam. Dat portret was, in zijn grandiose bonkigheid, vol geheimzinnigheden.
Rustig van een vreemde rust, met oogen zonder achterdocht maar van beangstigende
strakheid, zag het u aan, zonder blijkbare bedoelingen van onderzoek, met de
uitdrukking, integendeel, van eene haast wreede wetenschap. Den toeschouwer
intusschen bleef dat gelaat in al zijne grootschheid gesloten. Las men er een wil in?
Misschien. Doch, geen haat, geen wrok, geen liefde, - alleen zekerheid, eene
ontstellende zekerheid.
De Jakob Smits die zich aldus verborg, misschien omdat hij zijn tijd niet gekomen
achtte of omdat de omstandigheden hem nog niet tot spreken hadden gedwongen;
de Jakob Smits die echter wist, en dien niemand meer afleiden zou op de sporen der
dwaling: die Jakob Smits heeft zich thans geopenbaard in de drukte van een overvloed.
Het komt er op aan, heel veel tijd in te winnen. Hij staat op zijn berg, op zijn kim:
als van op een anderen berg klinkt het weêr over dezen dorren tijd die meer liefde
heeft begraven dan haat: Hebt elkander lief.
Het klinkt ons niet toe uit de schilderijen alleen die religieus zijn bedoeld: naar
hij vordert in jaren, is het werk van Jakob Smits meer en meer met devotie gedrenkt.
Zijne landschappen zijn hymnen of smeekgebeden: zij bereiken den dieperen zin
van aarde en lucht, gedrenkt met strenge of blijde goddelijkheid. Hij schildert, onder
diverse aspecten, den Molen van zijn dorp, die ervan is de hooge wachter: van een
wachter. Van een wachter,
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een trouwe in vreugde of droefheid, heeft hij de volle menschelijkheid. Nooit blonken
zijne binnenhuizen van zooveel mededeelzame goedheid; nooit was deze armoede
en haar arbeid en haar eenvoud des harte meer Gode gewijd. Trouwens, Smits laat
niet na, de redenen op te geven van zijn religiositeit: zie zijne arme vrouwen in den
sneeuw, zie vooral den lamentabelen stoet der oorlogsblinden....
Aldus heeft Jakob Smits zijn toppunt bereikt, heel natuurlijk, hoe dan ook niet zoo
heel gemakkelijk. Ik weet dat sommigen van dit laatste werk minder houden dan van
zijn vroeger. Het kan liggen aan hun gemoed, waaraan de ontwikkeling van Smits'
evolutie niet bevalt; het kan anderdeels liggen aan de steeds grootere vereenvoudiging
in Smits' techniek. Beide echter, geestelijk spiraal als schilderkundige simplificatie,
zijn logisch, hetgeen blijken zou uit eene tentoonstelling van Smits' geheele oeuvre,
of uit een keus eruit, chronologisch opgehangen.
Zou voor zulke tentoonstelling de tijd niet gekomen zijn? Het zou iets meer toonen
dan een merkwaardig schilder: een betrouwenswaardig en schoon mensch.
N.R.C., 29 Januari 1922.
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Joan Luyken's Duytse lier
Geen volk staat verder van zijne klassieke schrijvers af, dan het Nederlandsche, en
de Vlamingen meer nog dan de Hollanders. Het ‘meer geprezen dan gelezen’, dat
van Vondel werd gezegd, is heel wat meer nog op dezes tijdgenooten en nakomelingen
dan op hem toepasselijk. Terwijl ieder Franschman bij het einde zijner humaniora
niet alleen zijn groote zeventiend'eeuwers maar ook zijne dichters der Pleïade, om
van de romantici te zwijgen, bezit (en van Waalsche als van Vlaamsche Belgen kan
hetzelfde gezegd, alsof zij Franschen waren); terwijl iedere Duitscher zelfs grondig
Goethe en Schiller kent, om van minderen te zwijgen; terwijl in Engeland ieder
Shakespeare zoo niet leest, dan toch heeft gezien en genoten, staan wij bij het verlaten
der middelbare school voor onze dichters der gulden eeuw als vreemdelingen, neen:
jongelieden die de ervaring hebben opgedaan aan iets dat tamelijk vervelend was,
en waar wij in elk geval tamelijk afkeerig voor stonden. Liefde ervoor, die wij door
het leven meedragen, is eene groote zeldzaamheid: dilettanterig genot op lateren
leeftijd, of, in de beste gevallen, dankbare herinnering van universitaire studie is het
eenige wat wij ervan overhouden. Eénklank tusschen dichters en volk, eenheid van
dichters en volk bestaat niet. Wij bezitten eene klassieke literatuur van hooge waarde;
zij, intusschen, bezit ons niet.
Aan wat het hiaat, laat staan de onverschilligheid, is toe te schrijven? Zeker niet
aan de school, vooral niet in de laatste kwarteeuw. Wij bezitten uitgaven ten
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behoeve van het onderwijs, die in vele gevallen even hoog zijn te roemen als de
uitgaven ten behoeve der geleerden of der studeerenden. Bloemlezingen, die
tusschenin staan en dus voor het groote publiek bestemd zijn, komen vrij talrijk van
de pers, al hebben wij niets dat kan vergeleken bij de Duitsche en Engelsche zoo
goedkoope en zoo verzorgde volksuitgaven, noch iets dat kan gelegd naast,
bijvoorbeeld, de ‘Bibliothèque française’ der Librairie Plon, die zoo oordeelkundig
en zoo genietbaar ‘textes choisis et commentés’ biedt tegen verlokkelijk-lagen prijs.
Waarom moet ons publiek zulke uitgaven missen? Omdat ons publiek ze geenszins
mist. Het blijft van onze classici veraf staan. Universiteitsprofessoren moeten,
inzonderheid in België, ervaren dat hunne studenten van de eigen Nederlandsche
letterkunde heel wat verder afstaan dan van de Fransche, en bijna evenver als van
de Duitsche en van de Engelsche.
Het ligt ongetwijfeld aan onze klassieke schrijvers zelf. Wij staan heel wat vreemder
tegenover onze zeventiende eeuw, dan de Franschman van de zijne (en weèr doel ik
hier meer op Vlaanderen dan op Holland). Daargelaten, dat in onze literatuur uit dien
tijd de politiek en de godsdienstige aangelegenheden eene veel grootere rol spelen
dan in de Fransche; dat daardoor ten onzent het algemeen-menschelijke weleens
verdrongen wordt door het gemeenschappelijke in den staat en in de religie; dat de
Fransche taal der zeventiende, en zelfs der zestiende eeuw in hare ontwikkeling
verder gevorderd was dan de Nederlandsche en dus dichter bij de hedendaagsche
staat, zoodat - om al die redenen samen - voor een Franschman meer te genieten valt
bij Racine, ook zonder commentaar, dan voor
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een Nederlander bij Vondel, en dat de eerste gemakkelijk Ronsard leest, terwijl Lucas
de Heere, en zelfs een Spiegel, en zelfs een Roemer Visscher zoo goed als
ongenietbaar zijn voor een tegenwoordig Nederlandsch burger van den middenstand,
ook als hij humaniora heeft gedaan (hij heeft zoowaar meer aan Homeros en aan
Vergilius). Er kan bijkomen, dat wij literair niet zoo heel vaderlandslievend zijn. En
het brengt mee dat een boekje als Joan Luyken's Duytse Lier, dat elders gemeengoed
zou zijn geworden, bij ons geldt als een curiosum, waarvan ons nauwelijks de titel
bekend is.
Het was niet meer herdrukt sedert 1783 (na de eerste uitgave in 1671 de vierde),
toen Dr. J. Van Vloten er eene uitgave van bezorgde in het Klassiek Pantheon en het
opnieuw werd uitgegeven, veel later, door Dr. Maurits Sabbe in het klassiek
letterkundig Pantheon van Thieme en Cie (zonder datum). Gedrukt op de eerste
uitgave, van 1671 (bij Adriaan Veenendaal, Boekverkooper in de Molsteeg, in de
groote Catechismus), geeft deze laatste herdruk de varianten op der andere uitgaven.
Dr. Sabbe voegde eraan toe: 1. eene Bibliographie over Luyken, 2. een Biographische
schets, 3. eene opgave van de Verschillende Uitgaven van de Duytse Lier. Thans
heeft Palladium, met zijne gewone staatsie en eene schoonheid, die niets te danken
heeft dan aan eene volmaakte typographie, ons een uitgave geschonken, die heet te
zijn ‘voor het eerst een nauwkeurige herdruk van de editie “Bij Jacobus Wagenaar,
Boekverkooper, op de hoek van de Molsteeg, in Descartes, 1671”.’ Verschenen er
in 1671 twee uitgaven? Staan wij voor de uitgave, die dr. Sabbe gebruikte, doch
voorzien van een nieuw titelblad? Is Jacobus Wagenaar een opvolger
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van Adriaan Veenendaal, of omgekeerd? Het jaartal, het feit, dat beide drukkers in
de Mol-steeg(h) woonden, lokken vragen uit, die ik niet bij machte ben te
beantwoorden.
Het ligt trouwens niet in onze bedoeling, de Duytse Lier bibliographisch te
behandelen: in den vorm vooral, die Palladium eraan heeft gegeven, biedt ze
aesthetisch genot aan in eene mate, die eene louter-literaire waardering voldoende
wettigt. En waar deze lyriek bijna kan gelegd naast die van Hooft, kan het gelden
als een plicht die schoonheid, van curiosum te maken tot gemeen goed.
Het prospectus, waarmede ‘Palladium’ zijne uitgave aankondigt, zegt: ‘De kopere
platen’, daar het origineel mede ‘verciert’ is, zijn weggelaten omdat reproductie
zoowel als vervanging door houtsneden naar deze naieve prentjes onbevredigend
zou gebleken zijn’. Die plaatjes vind ik echter terug (de twee eerste in omgekeerde
volgorde) in de uitgaven van 1729 ('t Amsterdam, bij Hendrik Bosch, Boekverkooper,
onder 't Meisjes Weeshuis) en in die van 1783 (in 's-Gravenhage, bij H.H. van Drecht,
Boekdrukker en boekverkoper), welke zich bevinden op de Universiteitsbibliotheek
te Gent. Of ze van Jan Luyken zelf zijn, kan ik weer niet nagaan en is zoo goed als
uitgesloten: de Duytse Lier werd uitgegeven in 1671, en volgens van Eeghen bezitten
wij van Luyken geen prenten van voor 1677. Doch, hoe dan ook vermoedelijk door
een ander ontworpen en uitgevoerd, zijn deze etsjes voor de hier besproken poëzie
van zoo'n belang, staan zij er zoo nauw mede in verband, dat het wel jammer moet
heeten, dat ‘Palladium’ ze heeft achtergelaten.
Dat verband immers is er geen naar de beteekenis, naar de allegorische verbeelding:
het is aesthetisch, en daar-
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om dringen wij er op aan. Die plaatjes immers zijn van eene boerschheid en eene
bevalligheid tevens, die er weer eens op wijzen hoe de Italiaansche
Renaissance-invloed in Noord-Nederland vooral den realistischen zin niet wist aan
te [va]llen dan met eene pompeuze burgerlijkheid; zij doen haast komisch aan door
hun nimmer bereiken van den gezochten adel. Men vindt er tevens in terug eene
gezondheid, een zin der natuur, die het kleed der allegorie als het ware barsten doet.
Zij willen diepzinnig zijn en overdrachtelijk: zij blijven in de keus der attributen
dicht bij de alledaagsche bevattelijkheid, die degelijkheid is. Ook het zinnelijke weten
zij niet op te voeren tot een hooger symbool: zij blijft, de zinnelijkheid, joviaal en
eenvoudig-menschelijk. 't Ontleend Italiaansche omhult, bij allen eerbied, een
oerlandsche schalkschheid. De nobele vormschoonheid van het ontleende heeft men
er nooit recht van begrepen: zij omvat een zin der soms platte, altijd redelijke
natuurlijkheid. Meer dan de Vlamingen, zijn de Hollanders, ook in Italiaansch gewaad,
Hollanders gebleven. En Joan Luyken, die zijn bundel door verzen schrijft op Fransche
danswijzen en op de ‘vooys’ van Italiaansche liederen, hij is een Hollander die zich
nimmer verloochent.
Ik heb daareven Hooft naast hem genoemd. Vijftig à zestig jaren scheiden hunne
aardgelijke lyrische productie. Doch, hoeveel Italiaanscher, of beter gezegd
Latijnscher, is de bereisde patriciër dan de zoon van den lakenarbeider, den kleinen
burgersman uit de lage landen! Ontbreekt het den laatste aan smaak voor de
heerschende kunst, de poëtische als de andere? Hij wil schilder worden en blijft etser
zijn leven lang. Men kan aannemen,
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dat het de muziek is, die hem, in 1672, drijft naar de vrouw die de zijne zal worden.
Maar hij verlaat Holland niet, en zijne bevatting van het Zuidersche wordt door zijn
Hollandsch-zijn als gefiltreerd. Het wil zeggen, dat het dubbele kenmerk van de
plastiek uit zijn tijd; in zijn vers naleeft. Dat zijn vers muzikaal is meer dan wiens
ander, het is misschien de grootste vreugd van wie Duytse Lier leest en.... denkt aan
wat Italië dankt aan een Ockeghem, een Obrecht, een Josquin Després, een Willaert.
Wie echter de plastiek van zijn vers nagaat, hij staat voor vvorstellingen, idyllenin
den oorspronkelijken zin van het woord, die aantoonen waarom bovengemelde
prentjes zoo goed passen bij den tekst. Als voorbeeld deze ‘Verrassing’, die waarlijk
meer Grieksch dan Latijnsch, meer Theokritisch dan Vergiliaansch, en met één woord
Hollandsch-Renaissancistisch is:
Spytig Klaartje sou haar baden
Moedernaakt in eene beek,
Die langs klavere boorden streek,
Overschaaut van wilge-bladen;
Grage Reynoudt sat en keek,
Watertandend door de rietjes;
En hy riep eens soet met een:
Noch wat dieper, tot de knietjes;
Daar mee droop sy schaemroot heen.

Sensualiteit zonder stemmigheid; het ‘animal triste’ der Latijnsche spreuk uitgesloten
want nimmer begrepen: tragiek of zelfs maar eenvoudig weemoed van steeds
ontgoochelende zinnelijkheid: de Hollander Joan Luyken zou ze niet kennen. Hij
weet verzen te maken vol sierlijkheid; verzen zou men zeggen van een uitnemend
vrijer, die de buitenlandsche manieren kent. In de meeste gedichten van
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de Duytse Lier vinden wij den ontleenden toon terug. Het geeft wel eens de illusie
van het natuurlijke gevoel:
Vervager der dagen, zoo stadig in 't jagen,
Hoe vliegt gy, hoe vliegt gy so trage?

Doch waar de eigen natuur spreekt, waar de uiterlijkheid van den Zuiderschen invloed
wijkt voor het eigen Hollandsche wezen, daar klinkt, als in bovenstaande ‘Verrassing’
de oer-Hollandsche schalkschheid, die soms wel malle nuchterheid wordt. En dan
doen de verzen, zij het van verre, denken aan het plaatje uit dezelfde Duytse Lier
waar een bolle Amor aan het boterkernen is.
Dat het den jongen Luyken, twee en twintig oud toen de Duytse Lier verscheen,
niet aan ernst ontbrak, dat hij, muziekliefhebber en plastisch kunstenaar als hij was,
niet louter een Hollandsch realist was doch wel degelijk in staat eene ingetogenheid
die zich later in hem, onder invloed van Jakob Böhme, zooniet tot echte mystiek want een echt mysticus is hij nooit geweest - dan toch tot eene geestelijke strengheid
heeft ontwikkeld, die te redelijk was om waarachtige ascesis te worden, maar de
ascesis toch heel nabij kwam; een ‘air’ als het volgende bewijst het, en bewijst weêr
hoe Luyken in het godsdienstige een echt Hollander was, - zonder passie, met veel
overtuiging:
Droom is 't leven, anders niet;
't Glijt voorbij gelijk een vliet,
Die langs steyle boorden schiet,
Zonder ooyt te keeren,
d'Arme mensch vergaapt sijn tijt
Aan het schoon der ydelheyd:
Maar een schaduw die hem vlijt;

Karel van de Woestijne, Verzameld journalistiek werk. Deel 11: Nieuwe Rotterdamsche Courant december 1921 - december 1922

104
Droevig! wie kan 't weeren?
d'Oude grijse blijft een kind,
Altijd slaap'rig, altijd blind;
Dag en uure,
Waert en duure,
Word verguygelt in den wind.
Daarme glijt het leven heen,
't Huys van vel en vlees en been
Slaat aan 't kraaken,
d'Oogen waaken
Met de dood in duysterheen.

Men heeft gesproken van het dualisme bij Joan Luyken, het dualisme van den
zinnelijken en tevens - of even later - mystischen mensch. Ik meen dat de mystiek
bij Luyken al even onecht is geweest als de erotiek zooals zij spreekt uit het grootste
gedeelte der Duytse Lier De mystiek is ontleend: het blijkt ten overvloede uit den
eersten bundel die verscheen na zijne zoogezegde bekeering: ‘Jezus en de Ziel’, die,
net als de Duytse Lier en meer nog dan zij, in hoofdzaak navolging was. Luyken is
steeds, onder het ontleende kleed, in de eerste plaats een degelijk Hollander geweest,
zoo in de liefde tot God als tot de meisjes. Hij bezat de verfijning van den kunstenaar
- die een Hollander bleef, zij het, op dit gebied, onder de beste. Hij bezat eene
aangeboren vroomheid, die reeds om het twintigste jaar eene schoone uiting vond,
en onder de oprechtste uit zijn eersten bundel. De mystische schok, de plotse
ontroering die de echte mystici ondergaan en die ze verheft tot de heldhaftigheid
hunner roeping, heet hij ondergaan te hebben een vijftal jaren nauwelijks na het
verschijnen van de valsch-wulpsche Duytse Lier. Die
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schok heeft hem ongetwijfeld tot grootere vroomheid geleid, en tot weinig-gewone
versterving. Doch, naar blijkt uit zijn verder werk, dat toch hoofdzakelijk-bespiegelend
is, is hij niet meer een mysticus van de goddelijke aanzuiging als een mysticus van
de zinnelijke aspiratie geworden. Er is geen werkelijke scheiding geweest in zijn
leven: hij is geweest een Hollander die zich nooit gaarne bedotten liet, van netheid
hield in de vormen, zich-zelf bewust bleef in de liefde, en kerkelijke dogmata afwees,
om zich-zelf te beter te kunnen verantwoorden tegenover God. Het echtste uit zijn
werk bewijst het. Die echtheid is dikwijls afwezig als bij de meeste dichters van zijn
tijd. Zij is echter gemakkelijk te erkennen. En dan blijkt dat Luyken zich meestal
gelijk is gebleven. Wat bij een Hollander als hij, een Hollander die zich-zelf niet
verloochenen kon, waarlijk niet verwonderen kan.
N.R.C., 18 Februari 1922.
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Kunst te Brussel
VIII
Brussel, 15 Februari.
Het is nog zoo lang niet geleden, dat ik u hier den dood had te melden van den meer
dan tachtigjarigen schilder Heymans. Hij was gestorven in de afgetrokkenheid eener
lange ziekte. Reeds krank, had hij de verschrikkingen van den oorlog doorgemaakt,
hij de man van open lucht, van ruime heide- en watervlakte, in een enge woonst van
het drukste stadskwartier, onmachtig gekluisterd aan de laffe zoelte van zijn ziektebed,
het helder hoofd nog vol van vrije natuur, omringd van werken, die hij nooit had
willen afstaan omdat ze voor hem heel het leven beteekenden, en die hem des te beter
de bitterheid moesten doen smaken van zijne onmachtige gevangenschap, in den
barste der tijden.
Thans heeft de heer Giroux die nagelaten doeken verzameld in zijne
tentoonstellingszalen. Daar zijn ruim honderd schilderijen en teekeningen
bijeengebracht, die, meer nog dan eene vreugde, eene verrassing zijn. Verrassing,
die wij nauwelijks dorsten voorzien. Want wij wisten wel, dat van al onze luministen,
Heymans de geniaalste was. Hij was het door de spontaneïteit, de veelheid, de
persoonlijkheid. Geen was zoo lyrisch, was lyrisch met zulke aanhoudendheid, en
gaf aanhoudend zulk blijk van eigen inzicht.
Nooit misschien had deze meester de zucht gekend naar nieuwheid, den wil tot
vernieuwing: alle geest van revolutie was uit hem afwezig; hij stond buiten den strijd;
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geen onrust heeft hem ooit verzocht tot ras-verouderde buitensporigheden. Deze
oudste onzer impressionisten - ik gebruik het woord in den zin dien men er om de
jaren negentig aan gaf -, heeft geene vlag gevolgd, geen programma onderschreven.
In zijn leven heeft zich nooit het oogenblik van den ommekeer voorgedaan, dat van
de openbaring het smartelijke en uitzettend-rijke bezit is. Deze Antwerpenaar heeft
eenvoudig zijne tent geplant op de nabije heide, aan hare plassen, bij hare
denneboschjes; daarnaast lag de polder en de wijde Scheldemond; even hooger lag
Holland; kwam eenige vermoeidheid om waarlijk al te breede horizonnen, dan
brachten hem een paar uren sporens in de hoogvlakten, die de Ardennen begrenzen.
Dat was zijn heele bestaan, buiten de steden, waar men vecht en leest. Vechten en
lezen liet hij dan ook voor zijne levensfunctie, die was: te schilderen. Hij heeft niet
anders gedaan: het verklaart de eenheid van een carrière, die meer dan eene halve
eeuw heeft geduurd.
Maar die eenheid is niet het eenige geniale in zijn werk. Die eenheid immers, hoe
sympathiek ook door de eenvoudige oprechtheid waarvan ze getuigt, kon heel goed
buiten onzen tijd staan, tot een verleden behooren, dat eerbied afdwingt, maar geene
liefde. Wat echter in deze retrospectieve tentoonstelling treft en de meest-sceptische
toeschouwers verrast, is eene contemporeneïteit, die men alleen bij de zeer grooten
aantreft. Heymans, kan men zeggen, is altijd nieuw geweest, en is het gebleven. Zelfs
bij schilderijen uit de jaren zeventig wordt men niets gewaar van eene modiëuze
tijdelijkheid. Juist in die jaren zeventig-tachtig hebben wij meesters gehad, die nog
steeds eerbied afdwingen, hetzij door hun fijn-
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heid, hetzij door hunne bravour. Gaarne blijven wij staan voor een Baron als voor
een Verstraete; zelfs een Lamorinière kan ons boeien door zijne stijlhoedanigheden,
hoe droog en onaangedaan veel van zijn werk ook schijne. En James Ensor, voorlooper
der jongste jongeren, kan nog steeds niet zwijgen over de tijdgenooten van eene
jeugd, die hij helaas sedert ruim veertig jaar achter den rug heeft - zijn rug die nog
niet buigt - en die hij looft minder als makker dan als deugdelijk schilder. - De meesten
echter van deze epigonen der Tervuerenschool doen tegenwoordig wel degelijk als
verouderd aan, onverbiddelijk. Met het palet der latere impressionisten, is ook ons
oog klaarder geworden. De tijd is voorgoed dood, dat men den jongen schilders
aanried, wit weer te geven door Napelsch geel. Trouwens, men schildert sedert
geruimen tijd zwart met zwart, hetgeen een kwarteeuw geleden gold als eene ketterij,
evenzeer als wit door wit weer te geven. Het begrip schakeering heeft eene andere
beteekenis gekregen, of een anderen inhoud; meer frischheid, meer primitiviteit in
zekeren zin, heeft een grijze en bruine dofheid vervangen, die wel teeder was, maar
misschien wel een teeken van decadentie.
Het kenmerk nu van Heymans is, en het spreekt buitengewoon overtuigend in de
retrospectieve der ‘Galeries Giroux’ - dat, zoo hij heeft geëvolueerd in eene zelfde
lijn als bijvoorbeeld Claus en Ensor, die evolutie veel geleidelijker is gegaan, omdat
ze veel beter was voorbereid. Zijn natuurlijke aanleg was dat hij moest komen waar
hij gekomen is: teeken zijner genialiteit. Vóór zij eenig sukses kenden als
impressionisten, behaalden Claus en Ensor heel wat grooteren bijval met doeken die
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met dit impressionisme nog niets te maken hadden. Er is bij hen beiden eene
onderbreking geweest, een plots zich omwerpen, daarom juist heeft hij langen tijd
eene miskenning die zich bij Ensor zelfs telkens heeft herhaald; Heymans, hij, hun
oudere, had zich niet om te werpen: hij kon de baan volgen, zonder aarzelenden
stilstand, die hij zich van meet af intuïtief gekozen had. En daarom juist heeft hij
langen tijd eene miskenning ondervonden, die ons zeer natuurlijk voorkomt; zij is
immers de stempel der eenheid die om wat tijdelijken bijval nooit aan haarzelf verraad
heeft gepleegd.
Twee groote doeken vooral zijn van die eenheid een doorslaand bewijs. Allebei
stellen eenzelfde landschap voor; een schuur onder haar overhellend stroodak; een
haan die zijn wekkenden ochtendzang uitkraait; op het voorplan een werkman die
zijn zeis zet. Het is de prille dageraad, met zijne wazige vochtigheid. Doch, waar op
het oudste der schilderijen - de meester kwam er twintig jaar lang op terug,
overschilderde gansche partijen, voegde accentuëerende bijzonderheden toe, wischte
onnoodige bijkomstigheden uit -, waar op het eerste doek, het objectiefste naturalisme
tot zijn recht komt, de melkige mist het mossige dakstroo van kleur verschiet, de
lucht een donkere vlucht van vlokkige wolkjes vertoont, de kraaiende haan - die zijn
naam geeft aan het schilderij - de houding aanneemt van een hoofdpersoon en de
hamerende werkman zóó getypeerd is dat hij in het geheel aandoet als eene anecdoot,
daar zien wij in het tweede doek, de veel minder bewerkte doch zoozeer
geïntensifiëerde repliek, een natuurgevoel dat zich heeft verruimd en gespiritualiseerd.
De eenheid tusschen de twee werken is opvallend: zij komen uit dezelfde
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hand als uit denzelfden geest. De evolutie die men vaststelt ligt niet in het vakkundige:
sommige schilders, wien hun ambacht boven alles lief is, stellen het eerste werk
boven het tweede; een enkele dorst bij het tweede zelfs te spreken van seniliteit,
omdat aan de détails, ook van kleur, heel wat minder belang is gehecht - de haan
bijvoorbeeld, verdwijnt bijna geheel in het ensemble; de werkman verliest alle
individuëel karakter - terwijl het algemeene gevoel zich uitzet tot bij het abstracte,
tot bij het symbool. Doch dit juist spreekt het verwijt van seniliteit tegen. Seniliteit
houdt in, kenschetst zich door zoeterigheid, door sentimentaliteit, door gepeuter: wij
zouden ze eerder in de eerste versie van het gegeven vinden dan in de tweede, die
juist uitblinkt door gedegenheid, door gebondenheid, door het affectieve dat boven
het geval uitrijst, zonder daarom pittigheid te verliezen: men zie maar de ‘vondst’
der zwarte, klapwiekende ekster die, op het eerste schilderij afwezig, op het tweede
het centrumpunt is waar heel de rozige ochtend af uitwaaiert.
Zeker, in zijne latere werken vertoont Heymans minder forschheid, voor velen het
teeken van mannelijkheid: die velen wijzen op het oppervlakkige, al te eenvoudige
gedane voorplan van het allerlaatste doek van den meester: weer een ochtend, waar,
boven het oeverriet uit van een zompig heidelandschap, een vlucht van wazig-blauwe
wilde eenden den dag tegemoet trekt. Doch, dat verwaarloozen van het voorplan,
dat door meer detailleering allicht kwaad zou hebben gedaan aan het totaal gevoel,
dat boven den momentanen indruk uitrijst, is het niet eerder een teeken van
meesterschap, van beheersching, die begrip
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aan gevoel onafscheidbaar paart, die het critische moment tusschen eerste impressie
en uiteindelijke weergave geheel ten voordeele van deze laatste oplost?
Hoe groot trouwens die intelligente beheersching bij Heymans was, wordt bewezen
door de zeer enkele figuurstukken, die ons in deze tentoonstelling worden geboden.
Landschapschilders - en ook Heymans was en wilde in de eerste plaats een
landschapschilder zijn - landschapschilders zijn doorgaans geen diepzinnige
psychologen. Ik ken geen fijner ‘anecdotier’ dan Claus: een opmerker die op literair
gebied heel wat zou vermogen. Nochtans heeft nooit een enkel menschefiguur mij
in een schilderij van Claus rechtstreeks en overtuigend door zijn psychologischen
inhoud aangesproken. Die menschen, ook waar zij het grootste deel van het doek
innemen, blijven stoffeering van het landschap; zij zijn voorwerpen, die het licht op
deze of gene wijze heeft ontmoet, en die Claus niet schildert dan in functie van het
licht. Ook waar ze bedoeld zijn als portret, raad ik niets of weinig van hun innerlijk
wezen; de zon is daar, die het mij - en ook wellicht den schilder - komt beletten.
Van de figuren nu, die Heymans schildert, valt vooral de krachtige menschelijkheid
op. Ik denk hier in de eerste plaats aan een klein pastelstudietje, een naakt meisje
met den rug naar den toeschouwer toe, een vluchtig-gedaan dingetje, waar alle
opzettelijkheid zeer waarschijnlijk uit afwezig is. Doch het is met zulke stevigheid
opgebouwd, en tevens met zulke hevige karakteriseering, dat het doet denken aan
de figuren van Degas. Ik raad in dat smalle ruggetje, in die magere dijen met de
bollen der knieën een geestelijke ellende, die ik misschien niet zou hebben
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gelezen op het gezicht.
Doch vooral in zijn schilderij der twee-eerste-communikantjes toont Heymans ons
de volledigheid van zijn schildersnatuur: deze man had alles aangekund, indien hij
het maar had gewild, niettegenstaande de schromerige schuchterheid, die het
hoofdkenmerk van zijn wezen was. Die schuchterheid tegenover de menschen, die
schroom tegenover de buiten- en zelfs tegenover de binnenwereld; zijn zij trouwens
niet geschilderd! - zouden het doen betreuren dat Heymans nu, aangetrokken door
die geheimzinnige maagdelijkheid, op zijn doek, in hun wit gewaad twee meisjes
heeft geschilderd, die hun eerste communie hebben gedaan. De twee figuurtjes hebben
dezelfde houding: een schilder uit het anecdotisch geslacht zou den meester die
eenvormigheid hebben verweten, die scherp karakteriseeren van lieverlede uitsluit.
Doch niet in spel van gebaren, in het teeken van een stand zou Heymans
psychologische meesterschap vertoonen: zonder het minste dramatische middel,
zonder een beteekenis-aangevenden glimlach, zonder eenige bedoeling in het aanzetten
van oog of mond, maakt hij ons verbluffend duidelijk, dat in één van die meisjes de
vrouw op het ontluiken staat, die met de mannen koket zal wezen en misschien wreed,
terwijl het andere, gelijk in jaren, de diep-slapende onschuld bezit van nog een heel
klein, zoet kindje.
Zulke werken - en met hoe weinig pretentie is dit geschilderd! - zouden het doen
betreuren dat Heymans geen portrettist is geworden. Intusschen was, is en blijft hij,
onbetwistbaar, de grootste en zuiverste onder onze impressionistische
landschapschilders.
N.R.C., 19 Februari 1922.
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Administratie
Brussel, 17 Februari.
Er is te Brussel een boek verschenen dat voor titel draagt: ‘Jules Destrée, ministre
des Sciences et des Arts’. Het moet pas van de pers zijn gekomen: ik heb het nog
niet gezien, en heb het bestaan ervan vernomen door een artikel dat gisteren in een
avondblad is verschenen van de hand van minister Destrée-zelf, die aldus het werk
aankondigt van een secretaris uit zijn voormalig cabinet, den heer Emile Cambier.
Ik heb U in den laatsten tijd herhaald gezegd dat de heer Destrée, zoodra hij verlost
was van den last der regeering, zich verhaast heeft zijne oude, wel-versneden
journalistepen op te nemen, zoodat men telkens zijn naam ontmoet onder opstellen
zoowel van politieken als van literairen aard, die getuigenis afleggen van zijn
schrandere onafhankelijkheid en van zijn gekuischten smaak.
In het avondblad waar ik het hierboven over heb plaatst de heer Destrée geregeld
stukjes, waarin hij als het ware zijn ministerambt voortzet. Ik vermoed zelfs dat hij
het liever daar doet dan in het ministerie zelf. In een ministerie te werken is niet altijd
iets aangenaams, ook niet als men zelf de minister is. De oud-journalist Destrée,
tevens een vurig advokaat, heeft de gewoonte vlug te denken. Ik heb U te gepasten
tijde medegedeeld al wat de vlugge gedachte van Destrée in zijn ministerie aan nieuws
had medegebracht; wat al hervormingen, gelukkige of minder gelukkige, aan zijn
voortvarend initiatief te danken zijn: Destrée alleen zou U kunnen vertellen welk
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een som geduld een vlug-denkend minister moet bezitten, wat een zelfs ministerieel
denkbeeld aan struikelblokken, voetangels en schietgeweren op zijn weg ontmoet,
voor het eene werkelijkheid is geworden. It is a long way tusschen het oogenblik,
dat dergelijk ontwerp het cabinet van den minister verlaat en het oogenblik dat het,
langs de bureelen om, dit cabinet weer bereikt om van daaruit de wereld in te gaan.
Ik weet niet of in het boek van Emile Cambier die lijdensgang beschreven staat van
elke hervorming die wij aan minister Destrée danken; ik wil er hier alleen maar op
wijzen dat het voor dezen laatste een verlichting moet zijn, alleen nog aan
hervormingen te moeten denken en ze te suggereeren, zonder aan de verwezenlijking
ervan te moeten medewerken. Van die aanzettende verlichting geeft de journalisteijver
van Jules Destrée telkens blijk, en kort geleden nog in een stuk over de
noodzakelijkheid van een centraliseerend beheer der Schoone Kunsten. Hetgeen mij
gelegenheid verschaft over dat beheer in België te spreken, aan de hand trouwens
der jongste actualiteit.
Zonder te beweren dat de Belgische regeering voor de Schoone Kunsten indertijd
eene stiefmoeder bleek te zijn - wij bezitten te veel officieele gedenksteenen en
wandschilderijen om kwaadaardige bedoelingen anders dan in de keus der schilders
en beeldhouwers te vermoeden, die met de uitvoering ervan werden belast -, dient
erkend dat het beheer dier zelfde Schoone Kunsten langen tijd werd beschouwd als
eene bijkomstigheid. Nooit heeft ten onzent iemand durven beweren dat kunst geene
regeeringszaak is. Maar dat ze bij elken minister, welke ook zijne hoofdbezigheid
was, in goede handen kon wezen, blijkt
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uit het feit dat een heele poos de Schoone Kunsten tot de bevoegdheid behoorden
van den minister... voor landbouw. Later maakte men er eene Binnenlandsche Zaak
van. Daarna kwam zij terecht bij het Onderwijs, om eindelijk met de Wetenschappen
(die het onderwijs omvatten) tot een gelukkig huwelijk te worden verbonden.
In het ministerie nu van Wetenschappen en Kunsten vond Jules Destrée, toen hij
minister werd, een Beheer van het Hooger Onderwijs, de Wetenschappen en de
Letteren, een Beheer van het Middelbaar Onderwijs, een Beheer van het Lager
Onderwijs en het Beheer van de Schoone Kunsten, dat alles omvatte wat Beeldende
Kunsten, bouwkunde en archaeologie inbegrepen, betreft, naast de muziek en het
toezicht over Natuur- en Stedenschoon.
Aan de beheeren voor het onderwijs werd al gauw verandering gebracht: wij gaan
er niet op in, omdat wij ons tot schoone kunsten willen bepalen. De letteren echter
bleven behooren tot het beheer van het hooger onderwijs, en zij namen niet alleen
de academies op sleeptouw, die helaas zoo weinig met literatuur te maken hebben,
maar zelfs de sterrenwacht, die alle fantazie uitsluit, zooniet alle poëzie.
Het abnormale van zulken toestand had de literator Destrée natuurlijk al gauw
ingezien. Voor hem zijn de fraaie letteren eene kunst. Men kan van oordeel zijn dat
ze tevens eene moreele wetenschap zijn, en dat zij het zelfs met den ontzaglijken
bloei van den roman, die geheel het literaire veld overheerscht, meer en meer zijn
geworden. Jules Destrée die, als schrijver, vooral criticus en socioloog is, was
aangewezen om deze tweede opvatting te verdedigen. Daarom juist wellicht verkoos
hij de let-
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terkunde als eene kunst te beschouwen: geen paradox trouwens, aangezien het de
meening is van zoo goed als iedereen.
De wisselvalligheden der politiek brachten echter mede, dat het Destrée onmogelijk
was, de scheiding tusschen letteren en wetenschappen te bewerken; men liet hem
den tijd niet, het huwelijk in te zegenen tusschen literatuur en kunst. Met het gevolg
dat hij er zich toe bepalen moest, in het avondblad, dat ik hier ten vierden male noem,
de noodzakelijkheid te bepleiten van een sterk beheer der schoone kunsten, dat niet
alleen de letteren zou omvatten, maar ook het opperbestuur der Koninklijke
bibliotheek, ‘où sont les miniatures, le cabinet des estampes et des médailles’, zooals
hij schreef, en dien van de Volksbibliotheken, die hij op zeer ruimen voet had
heringericht, hetgeen helaas ten onzent in het jaar 1921 nog noodzakelijk bleek.
Sommigen, die weten wat in de ministerieele keuken omgaat, konden niet nalaten
te glimlachen, toen zij den heer Destrée met zulken aandringenden ernst de
noodzakelijkheid van dergelijk beheer hoorden bepleiten. Want het einde van des
heeren Destrée's ministerieel leven was juist gekenmerkt geworden door wat men
niet aarzelde de desorganisatie van het beheer der schoone kunsten te noemen. Er
was dit door ongewoonheid schromelijke gebeurd, dat de minister den ambtenaar,
die het opperbeheer van dezen dienst met meer grandezza dan stiptheid waarnam,
en die trouwens door de fijnheid van zijn geest, zooniet door zijn administratieven
ijver, soms denken deed aan wijlen jonkheer de Steurs, eene.... bevordering had
verleend, die zooniet door genoemden ambtenaar, dan toch
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door zijne vrienden als eene onthoofding werd beschouwd. Rechtstreeks of
onrechtstreeks was hiervan gevolg, dat de bestuurder van het ministerie, die meer
bepaald met het lot der Belgische plastiek was belast, zich een soort ongenade op
den hals haalde met het besluit dat hij ontslag nam. En zoo komt het dat het beheer,
door den heer Destrée zoo sterk gewenscht, voor een deel van zijne leiders was
beroofd, meer door de omstandigheden natuurlijk dan door den heer Destrée.
De menschen, die dezen toestand wel pikant vonden en er zich vroolijk om
maakten, werden weldra door minister Hubert, den opvolger van den heer Destrée,
tot de orde teruggeroepen. De dag, dat bovengemeld artikel in het ten vijfden male
genoemde blad verscheen, kondigde het Staatsblad, dat Moniteur heet, de hervorming
af van het beheer der schoone kunsten, in den zin door den heer Destrée aangegeven,
en met een vernieuwd personeel, dat aan de noodwendigheden kon beantwoorden.
Minister Hubert was dus gerechtigd te denken, dat alles in orde was en hij iedereen
tevreden kon achten.
Waarin minister Hubert zich blijkbaar vergiste.
Want nauwelijks hadden de artiesten, ik bedoel de beeldende kunstenaars, of
althans een groepje beeldende kunstenaars, vernomen dat het bestuur der schilderen beeldhouwschool was toevertrouwd geworden aan een literator en criticus - in
Nederland geen onbekende: het is de heer Arthur Cornette, oud-secretaris van den
burgemeester van Antwerpen, en schrijver van het uitvoerige en uitmuntende verslag
over den jongsten officieelen wedstrijd voor Nederlandsch-Vlaamsche letteren -, of
die artiesten staken het hoofd bijeen, en lieten bij monde der pers
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hun misnoegen bekend maken. Zij uitten luide den gebiedenden wensch, dat bedoeld
bestuur zou worden toevertrouwd aan.... een kunstenaar. Het wekte natuurlijk
bevreemding: het is wel de eerste maal dat, in welk land der wereld ook, een artiest
de eer opeischt, ‘rond de cuir’ te worden. Arme jongens, indien zij wisten hoe
sommige artiesten, door den nood gedwongen een plaatsje in een ministerie te
aanvaarden, daaronder geleden hebben, hoewel zij er feitelijk dankbaar om zijn
moesten! Indien zij wisten hoe dikwijls een artiest, die nochtans tevens een politicus
was, als de ex-minister Destrée, lust heeft gevoeld zijn ministerambt op te geven, en
dien lust onder stoelen noch banken heeft gestoken!....
Maar niet alleen de artiesten zijn ontevreden: er is ook een bibliothecaris die
misnoegd is. En ook hij is sommige Hollanders niet onbekend: het is Victor Tourneur,
de numismaat, voorzitter der ‘Amis de la médaille’.
In de bedoeling van minister Destrée moest ook de Koninklijke Bibliotheek onder
het beheer der schoone kunsten komen, namelijk omdat zij een schat van miniaturen,
prenten en penningen bevat: volgens Destrée kunstwerken. Inmiddels weet ik niet
met zekerheid te zeggen of minister Hubert hierin minister Destrée heeft gevolgd.
Volgen doet echter de heer Tourneur in geen geval. De bibliotheek, meent hij, is
geen instelling waar men artistieke sensaties najaagt, noch zelfs waar men literaire
genoegens gaat smaken: men gaat er wetenschappelijk werk verrichten dat, volgens
den heer Tourneur, met deze sensaties en genoegens niet overeen is te brengen. Zeker,
er zijn fraaie miniaturen, maar die behooren voor het grootste deel tot historische
documenten, waarvan de hoofdbeteekenis het

Karel van de Woestijne, Verzameld journalistiek werk. Deel 11: Nieuwe Rotterdamsche Courant december 1921 - december 1922

119
historische, niet het artistieke is. Wij hebben een prentenkabinet dat er wezen mag;
de prenten zijn er echter niet qua kunstwerken, maar als iconografische documenten
die de concrete studie van het verleden toelaten. Wat de verzameling penningen
aangaat: ‘son cas est bien plus clair encore: il constitue les archives métalliques du
monde entier. Les monnaies et les médailles retracent l'histoire des peuples et de
leurs souverains; elles conservent les traits des personnages qui ont joué un rôle sur
la scène du monde et le souvenir des événements mémorables qui se sont déroulés.
Par leur forme extérieure, elles appartiennent aux beaux-arts, mais qu'est-ce que la
forme à côté de l'essence même des choses?’ Waaruit, naar mijn bescheiden meening,
blijkt, dat de numismaat Tourneur vooral den wetenschappelijken kant uitzeilt....
Ik heb u dit geschiedenisje verteld, eerst omdat het actueel is, en daarna om u aan
te toonen hoe de eenvoudigste zaak bij ons over allerlei moeilijkheden struikelt,
zoodra zij met administratie te doen heeft. De historicus minister Hubert, die alleen
een suggestie van den literator-minister Destrée heeft overgenomen, alleen omdat
zij hem logisch leek, is het gewaar geworden. Laat ons hopen dat hij er zich niet door
ontmoedigen laat.
N.R.C., 21 Februari 1922.
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Kunst te Brussel
IX
Brussel, 18 Februari.
Sedert een paar jaar bezitten wij in België eene stichting, die zich noemt het Fonds
der beter-bedeelden. Daarmede worden bedoeld de leerlingen der middelbare scholen,
liefst kinderen uit het volk, die bijzonderen aanleg verraden voor hoogere studies en
door dit fonds in staat worden gesteld, zulke studies te doen aan de universiteit. Het
komt er op aan, niet zoozeer nog de universiteit te democratiseeren - die trouwens
bij ons al heel democratisch is, veel meer bijvoorbeeld dan in Holland -, dan alle
krachten te benuttigen, en in de eerste plaats de krachten die bij gebrek dreigen onder
te gaan. - Dezer dagen nu is het eerste rapport verschenen van de jury die belast is
geweest met het onderzoek naar den aanleg dezer beter-bedeelden. Eruit blijkt dat
de uitslag staat beneden wat de minst-optimistischen dorsten denken. De jury stond
dus voor de jongelieden die door de schoolhoofden werden beschouwd als de beste
leerlingen: slechts een paar konden beschouwd als inderdaad meer-begaafd. Velen
gaven blijk van vlijt: geen enkele van eene, zelfs aarzelende, persoonlijkheid. Deze
jongelieden - ik druk erop - zijn ongeveer achttien jaar oud.
Ander feit: ik heb U gemeld dat de oude ‘prijs van Rome’ ten onzent eene grondige
wijziging heeft ondergaan. Vroeger werden de recipiendi aan eene voorafgaande
proef onderworpen, waarbij hun werd opgelegd, een ‘expressiekop’ te schilderen,
daarna eene ‘compositie’. Zij die hierin
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voldoend waren geslaagd, werden opgesloten tot het schilderen van een historisch,
legendair, godsdienstig of allegorisch doek, naar een opgegeven onderwerp. Het
spreekt van zelf dat dergelijke inrichting alle personaliteit aan banden legde; het is
bijna even zeker dat het meeste kans had op den prijs, die de onpersoonlijkste, maar
knapste leerling was geweest van den meester die hem had gevormd. Met het doel
nu, vooral de persoonlijkheid tot haar recht te laten komen, heeft men den toegang
tot den wedstrijd veel vrijer gemaakt. Worden eraan toegelaten, zij die een zekeren
leeftijd - ik meen dertig jaar - niet hebben overschreden. Zij worden te huis bezocht
door de leden van eene jury, die uit leden bestaat van onderscheiden richting: de
jongste richtingen inbegrepen. Eene schifting gebeurt, waarna de eigenlijke wedstrijd
plaats heeft op een vrij onderwerp. Welnu, dit eerste jaar van toepassing der nieuwe
bepalingen, deden, naar ik verneem, zich een overgroot getal candidaten voor. Wat
echter moest blijken, evengoed als voor de bovengemelde meer-begaafden: doorgaans
gebrek aan persoonlijken inhoud. Kunde te over, geen personaliteit.
Men merke op dat wij hier staan, eenerzijds voor jonge lieden van achttien,
anderdeels voor jonge mannen of vrouwen van circa vijf en twintig jaar. Men zal
mij zeggen dat op dien leeftijd de persoonlijkheid zoo goed als nooit tot volle
ontwikkeling is gekomen. Ik antwoord dat het hier niet gaat om ontwikkeling, maar
wel om aanwezigheid. En in de tweede plaats, dat wij in beide gevallen staan voor
beter-bedeelden. Nu is, men weet het, vroegrijpheid een kenmerk van bijzonderen
aanleg: dat is niet alleen waar voor literaire genieën, of muzikale, of beeldende,
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maar ook voor mathematische genieën, - waarbij ik het woord genie in zijn
oorspronkelijksten zin gebruik. het geldt hier eenvoudig bijzondere hersenstructuur
en centraverbindingen. Die zijn er zoo goed als van meet af, en laten zich al vroeg
gissen. Een jury, die uit bevoegde mannen bestaat, zal ze al spoedig onderkennen.
En er bestaat reden om te gelooven dat beide bovengemelde jury's uit dergelijke
mannen waren samengesteld, die daarenboven ervaring genoeg bezaten om geen al
te hoog gespannen hoop te koesteren.
Gebrek dus, zoo bij discursief-wetenschappelijke als bij intuïtief-artistieke geesten,
aan de bijzonderheden, die een geoefend oog onmiddellijk wijzen op de aanwezigheid
van personaliteit; - waarom moest ik het bewijs ervan gaan zoeken in de twee
bovenstaande voorbeelden? Eenvoudig omdat zij mij overtuigen dat ik mij niet vergis;
dat ik de eenige niet ben om het gebrek vast te stellen, dat het geene idée fixe is van
mij nergens te vinden wat ik als hoofdhoedanigheid zoek. Want zelfs in de
kunstperiodes waar het niet gaat om individueele uiting, is en blijft het individueele
accent het kenmerk van hoogerstaand kunstwerk; ook in tijden van anonymiteit gelijk men er ons, zoo men zegt, weêr voorbereidt - gaan onze oogen het eerst en het
liefst naar het bijzondere, zooniet noodzakelijk naar het uitzonderlijke. En zoolang
men ons niet zal hebben geleerd en tastbaar aangetoond, dat het zeer knappe doch
banale - het nieuwe academisme dat ons bedreigen kon - inderdaad te verkiezen is
boven het onmiddellijk met eigen stem aansprekende, zij het dan ook
ambachtelijklagerstaande, zullen wij wel moeten blijven verwijlen op hetzelfde
standpunt; want de meest-eerbiedwaardige
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norm, nietwaar, is een dood leven, als de geest, uiting van een persoonlijke
gevoeligheid, er zijn adem niet door blaast.
Neen, ik had waarlijk de aangehaalde voorbeelden niet noodig, om het heerschend
gebrek aan personaliteit vast te stellen: een bezoek aan de tallooze tentoonstellingen
van schilderwerk te Brussel kan daar ruim toe volstaan. Zoo goed als om de week
vernieuwen het tiental kunstzalen die wij bezitten haar inhoud: zoo goed als om de
week hebben wij terdege gelegenheid, ons een ganschen dag te ergeren. En meent
vooral niet dat die ergernis ligt aan de eenvormigheid van het ten toon gestelde. Het
gebeurt wel dat sommige groepeeringen gelijke strekking verraden, wat
verscheidenheid in den weg staat. En ik denk hier in het bijzonder aan de voormalige
groep der ‘Indépendants’, al te zeer verslaafd aan de voorlaatste Fransche formules.
Maar ik had juist niet zoo lang geleden gelegenheid, er U op te wijzen, hoe deze
gebondenheid heel wat kwaad deed aan onloochenbaar-persoonlijke talenten: een
Dehoy, een Schirren, een Paerels, een de Kat, om te zwijgen van den
beminnelijk-bescheiden, maar zeer innigen en soms smartelijken Hippoliet Daeye,
die zoolang bij Eugène Carrière verwijlt, eenvoudig omdat tusschen beiden de
geestelijke verwantschap zoo groot is. Men verwijt aan Anatole France niet, dat hij
weleens aan Voltaire doet denken. Er komt een tijd dat men Daeye zal noemen,
zonder er fataal den naam Carrière aan vast te knoopen. - Zijn er dus onder de
‘Indépendants’, niettegenstaande het zelf-aangebonden dwangbuis, wel degelijk
artiesten met persoonlijken inhoud en zelfs persoonlijke middelen nu en dan, op de
meeste exposities gaat het juist anders-
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om: eene lawaaierige onafhankelijkheidszucht, maar die doet denken aan het
spreekwoord der ledige vaten.
Waarbij blijft vast te stellen onze grootste nationale gave, die zoo gemakkelijk
omslaat in ons voornaamste gebrek. Ik bedoel: de Belgische schildervaardigheid. Ik
ben deze week, gedreven door een behoefte aan bitterheid (dat kan een mensch soms
overkomen), door drie zaaltjes gaan loopen van de Koninklijke Straat om te belanden
in den ‘Cercle Artistique’. Ik heb het werk gezien van tien à vijftien schilders (zeer
nauwkeurig heb ik ze niet geteld). Ik heb er geen enkel slecht, en verschillende heel
goede schilders onder gevonden. Er was een tijd, onder de tweede vlucht van het
impressionisme - epigonen van Claus -, dat schilderen voor iets moeilijks doorging:
het zoo juist mogelijk vastleggen van de meest-vluchtige schakeeringen was inderdaad
zéér inspannend, en ik heb bij de toenmalige, aldus aangelegde jongeren meer dan
eens lichamelijke afmatting vastgesteld na een paar uren soms niet altijd vruchtbaren
arbeid. Dat lijkt nu wel anders geworden: bij velen geldt bravour als hoofddeugd,
terwijl natuurgetrouwheid heeft plaats gemaakt voor eene ‘interpretatie’, die fantazie,
en liefst de uitbundigste, als meesteres laat heerschen. Losheid en kracht van kleur:
zij lokken aan als teekenen van een werkelijke schildersgeaardheid; meestal echter
hoeft men niet lang toe te kijken om de holheid van dit schilderwerk vast te stellen.
Dat schilderkundige gemak, dat nog niet altijd talent is, en op zijn hoogst eenigen
decoratieven zin verraadt, moge eene reactie zijn tegen de school waar die jongeren
nauwelijks aan zijn ontsnapt; zij mogen tevens het bewijs zijn dat diezelfde jongeren
reeds genoeg hebben van de
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tucht der cubisten; het kan zijn dat zij belanden, bij meer rijpheid, onder de enkelen
ten onzent die naast de Fransche ‘fauves’ kunnen genoemd en die hunne
onbevangenheid weten op te leiden tot een nieuw classicisme: zij vergeten echter te
gemakkelijk dat dergelijk classicisme beteekent eene groote volheid van
gemoedsleven, van diepe menschelijkheid, door beheersching van eigen kracht en
streven den volke toegankelijk gemaakt. Van dergelijke volheid, van dergelijke
schildersbeheersching zelfs, staan jongens als een Mareels en een Parmentier, (ik
noem een paar namen uit de vele) nog een heel eind af, al zal ik hun geen knapheid
en zelfs geen talent - dat is inzicht - ontzeggen. Hunne schildersbezetenheid is mij
verre van antipathiek. Zij zijn los van alle pretentie, de onhebbelijkste van al, de
cerebrale die sommige Antwerpsche dynamisten kenmerkt, inbegrepen. Maar een
heele persoonlijkheid zou hen niet hebben geschaad, het blijk van een beetje innerlijk
leven, dat, bijvoorbeeld, bij alle kleinheid, het kenmerk blijft van Albert Geudens,
in Holland als illustrator geen onbekende.
Niemand zal van mij een lofzang verwachten op Geudens. Als schilder is hij droog,
doet hij vernepen. Hij is de man uit een kleine stad, met de mentaliteit van de kleine
stad. Voor eigen rekening kan hij er zijn schuchterheid en zijne sentimentaliteit aan
toevoegen. Maar ziet: dit alles maakt reeds eene personaliteit uit, zij het dan ook
geen weidsche. Geudens is een man met veel naïeve liefde, waarin hij zich terugtrekt
als de schildpad binnen hare schulp (om hier niet misplaatste mystieke beeldspraak
te gebruiken). Het weze schroom, het weze zelfs bekrompenheid, maar met zijn liefde
durft hij niet aan wat buiten
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het bereik ligt van zijne sensibiliteit, en - de meeste menschen deden nu eenmaal
goed, van ambitie af te zien. Die beperking, zij moge nu ook niet noodzakelijk naar
meesterschap leiden, blijft een waarborg van deugdelijkheid: bij voorbaat - en is dat
niet veel, het is toch iets, - weet men wat men aan Geudens hebben zal; zelfs weet
men bij voorbaat wat men niet aantreffen zal aan schildershoedanigheden: het
schroomvolle wordt hier verdorring, die gratie uitsluit als kracht. Doch er blijft: de
kleine maar dan toch gave psychische inhoud.
Kracht ontmoet gij bij Strebelle, die met Geudens in den Cercle Artistique
tentoonstelt. Maar eene kracht die op andermans inhoudt teert: op dien, namelijk,
van Oleffe, die het voor zijn part gedeeltelijk heeft van Ensor. Eene zekere gratie
vindt gij bij Arthur Genelle (zij het een verdachte) die voor den inhoud echter is gaan
aankloppen bij Delville, den man die zich rijk heeft geleend bij al de decoratieve
schilders der gansche wereld.
Er is eindelijk iemand, een nog weinig genoemde, die ons morgen wellicht bewijst,
met Musset te mogen zeggen: ‘mon verre n'est pas grand, mais je bois dans mon
verre’. Hij exposeert in ‘Le Centaure’, en heet Alphonse-Logelain. Vergeet vooral
het streepje niet tusschen Alphonse en Logelain: gij zoudt er hem verdriet meê
aandoen. Want hij wil niet worden verward met een anderen Logelain, die van zijn
peter die den naam van, geloof ik, Henri kreeg, zich liefst van waterverf bedient
(Alphonse doet het met olie) en wien vooral niet kan worden verweten, het greintje
persoonlijkheid te bezitten, dat Alphonse wél aantrekkelijk maakt.
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Of deze laatste nu werkelijk van alle vreemde invloeden vrij is? Hij is, naar ik meen,
van de Ardennen afkomstig, en aan zijn kunst is een geurtje van teruggetrokken
provincialisme, dat aangenaam aandoet. Onbetwistbaar staan wij voor eene kiesche,
licht-ontroerbare natuur. Het is niet dan middellijk dat hij aan Auguste Donnay doet
denken: ik herken echter eene zelfde maagdelijkheid, eene fijnheid in de kleur die,
bij Logelain wat al te gladdecoratief uitgestreken, meer dan eens verrast door
zuiverheid der juist-onderscheiden schakeering. Ook bij hem is er eene naïefheid,
die...
Maar hier is juist het struikelblok. Niet alleen gaat, naar ik vrees,
Alphonse-Logelain met eigen naïefheid koketteeren, maar hij beleent, nu reeds, bij
iemand, wiens naïefheid veel vreemder aandoet dan de zijne, en daardoor op zijn
jong gemoed een groote aantrekkingskracht moet hebben uitgeoefend. Aldus gaat
een frisch boeremeisje in de leer bij een tooneel-ingenue van om de veertig: aldus
Alphonse-Logelain bij Spilliaert, de ziel en vooral het brein vol tormenten die uiting
zoeken in een zeer verwikkelden, daardoor zeer verdachten eenvoud.
En aldus stellen wij bij 't einde van dezen brief, die tot leidmotief het gebrek aan
persoonlijkheid heeft, vast, dat iemand met persoonlijkheid - o, geene ruime of
grootsche! -, ze verwijst om met theaterplunje te gaan prijken. Of nagenoeg.
N.R.C., 23 Februari 1922.
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Moliere te Brussel
Brussel, 21 Februari.
Het is een vergissing te meenen, zooals men al te dikwijls voorgeeft, dat België een
provincie van Frankrijk is. Zelfs als men onmiddellijk het Vlaamsche land van het
Belgische complex afscheidt, kan niet gezegd dat het overblijvende deel, met inbegrip
van Brussel, een satelliet zou zijn van de Fransche zon, al zijn daar natuurlijk de
nogal schaarsche aanhangers van een beweging die zich, waarschijnlijk uit ironie,
nationaal noemt. Het ligt noch in mijne bevoegdheid, noch in mijne bedoeling hier
het venster te openen op politieke gezichtseinders; maar wie de buitenlandsche
politiek van onze regeering volgt en sommige gezaghebbende bladen leest, weet zeer
goed dat wij, in onze sympathie, niet meer overwicht willen schenken aan Frankrijk
dan aan Engeland. Onze opvoeding - men moest blind zijn om het te gaan loochenen
- is Fransch; toch staan onze opvoedingsmethodes een heel eind bij de Fransche
achter en hebben zij zelfs een volkomen-afwijkend, een zeer eigen karakter. Ziet
trouwens wat zij op gebied van kunst en literatuur opleveren. Zoo de plastische kunst
bij voorkeur Fransche invloeden ondergaat, hetgeen evenzeer onbetwistbaar is, dan
worden die invloeden op zeer bijzondere wijze verwerkt, zoodat het onderscheid in
het oog springt zelfs bij de vlijtigste leerlingen. Vele schrijvers, waarvan het grootste
getal oorspronkelijk Vlamingen zijn, drukken zich in de Fransche taal uit: veel meer
dan een waarlijk-Belgische kunst, hebben wij niettemin een oorspronkelijk-Belgische
literatuur
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die als door een waterdicht schot van de Fransche is afgescheiden, hoe dan ook in
eene zelfde taal geschreven, - of nagenoeg; en dit is waar voor de Walen als voor de
Vlamingen.
Wat ons tooneel betreft: misschien wel omdat onze eigene tooneelliteratuur arm
is, en heel zeker omdat het publiek aan die eigene tooneelliteratuur maar heel weinig
aandacht schenkt, laten wij ons bij voorkeur medesleepen in den Franschen kringloop,
in zulke mate zelfs dat België als een proefveld is geworden voor sommige Fransche
dramaturgen: het is geen zeldzaamheid meet, dat sommige stukken in Brussel
‘beproefd’ worden, voor zij te Parijs voor het voetlicht komen, terwijl sommige
pogingen tot vernieuwing - ik denk hier in het bijzonder aan het debuut van Lugné
Poe - in België konden rekenen op een sympathiek onthaal, op het oogenblik dat zij
in Frankrijk, waar veel meer dan ten onzent aan traditie wordt gehecht, nog steeds
op spot of verguizing werden onthaald en figuurlijk gesproken, voor het publiek niet
verschenen dan met bokshandschoenen om de vuisten. Doch, zijn wij daarom Fransch
geworden?
Traditie: daar juist gaat het om. Al de echt-Fransche provincies, hoe onderscheiden
en eigen-aardig ook, hebben af te rekenen met eene traditie, die Fransch is. Zelfs
voor Canada is dit het geval: men sla er maar ‘Maria Chapdelaine’ van Hémon op
na. Terwijl, niettegenstaande den invloed der hertogen van Bourgondië - die het
trouwens nooit hebben geprobeerd -; niettegenstaande eene eeuwenlange, en sedert
meer dan een halve eeuw sustematisch doorgedreven verfransching, eens overgeplante
Fransche traditie bij ons geen wortel heeft kunnen schieten, zelfs niet in Wallonië,
tenzij misschien in
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in een klein deel van Henegouw.
Dat die Fransche traditie bij ons niet bestaat - en alle vrees of hoop hieromtrent is
ijdel -, wordt ons op dit oogenblik overtuigend en overvloedig bewezen. Heel de
Fransche wereld wordt thans belicht door de verheerlijking van den held die, met
Napoleon, kan gelden als de meest-Fransche der helden; ik bedoel Molière. Molière
is het Fransche genie. Naast hem is Corneille eene incarnatie van espagnolisme, hij
die zijn leven lang heeft geteerd op het sukses van Le Cid; is Racine, op erotisch als
op mystiek gebied, eene belichaming van teedere en vurige sentimentaliteit, waarvan
men zelfs den oorsprong is gaan zoeken in eene Noordelijke afkomst - men beweert,
op trouwens wankele gronden en van Duitsche zijde, dat hij, door zijne moeder, uit
Duitschland of uit Scandinavië zou stammen -; is Boileau, met zijn gezond verstand,
te droog van hart en te sarcastisch; is Voltaire, met zijne echt-Fransche geestigheid,
te cynisch, dan dat zij gansch hun volk zouden weten te verbeelden, zooals alleen
het dubbel-wezen Molière het deed, de smartelijke man die men anderdeels ‘le
comtemplateur’ heeft genoemd, maar die wist te veruiterlijken een ondergrond welke
is als het bezinksel, in al zijne eigenschappen en in al de schakeeringen daarvan, van
den Franschen geest.
Welnu, terwijl het ‘tricentenaire’ van Molière in al de landen van West-Europa
met luister werd gevierd; terwijl Frankrijk de feesten te zijner eere zelfs met eene
officiëel-kerkelijke plechtigheid besloot, zien wij dat België zoo goed als geheel
achterbleef. De gewaand-Fransche provincie, die trouwens de Fransche literatuur
kent en huldigt als geen enkel ander land en waar de Fransche
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tooneelkunst zich zoo goed thuis kan gevoelen, heeft het voorloopig gelaten bij een,
overigens opmerkelijke lezing van Paul Spaak over den jubilaris, en bij... een belofte:
op vier Maart zal het ‘théâtre du Parc’ openstaan voor de artiesten van de Comédie
française, die Le Bourgeois Gentilhomme zullen uitvoeren met de muziek van Lulli,
waartoe orkest, koren en ballet van den Muntschouwburg hunne medewerking zullen
verleenen. En dat is alles, nagenoeg.
Gelukkig is dat ‘nagenoeg’ het beste, al is het minder officieel. En al staat het
weêr, geheel, buiten de Fransche traditie die ons waarlijk heel vreemd is.
Gij weet dat wij een nieuwe schouwburgzaal bezitten: het ‘théâtre du Marais’. Dat
de bestuurder ervan, de dichter Jules Delacre waarvan de ‘Chant provincial’ algemeen
bewonderd wordt, voor zijn tooneel een naam heeft gekozen die aan de Fransche
zeventiende eeuw herinnert zoo niet onmiddellijk aan Molière, aangezien het oude,
klassieke ‘théâtre du Marais’ eene onderneming was die tegenover die van Molière
stond, ligt op zijn minst evenzeer aan een toeval als aan literaire herinnering: het
toeval dat de nieuwe zaal ligt in de rue du Marais, op zijn Vlaamsch de Broekstraat,
zoodat voor den naam van dezen schouwburg geene andere rechtmatige en
aanneembare vertaling te aanvaarden zou zijn dan die van Broekschouwburg wat
geen klassiek-Fransche herinneringen zou vermogen op te wekken.
Het nieuwe ‘théâtre du Marais’ nu heeft verleden Donderdag zijne deuren voor
het eerst geopend, en wel met een stuk van Molière: Sganarelle ou le Cocu imaginaire,
dat Le Chandelier van Alfred de Musset voorafging.
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Laat mij bij deze eerste vertooning stilstaan: eene echte gebeurtenis in de Brusselsche
tooneelwereld, is zij voor iedereen een verrassing, en voor velen eene openbaring
geweest.
Jules Delacre, die, geleund op een gaanstok, voor het gele gordijn dat het tooneel
afsluit de vertooning opende met eene gemoedelijke en fiere, programmatische en
practische, en bovenal dichterlijke aanspraak (ik wil zeggen dat hij zelfs over openen
en sluiten der deuren sprak als alleen een dichter dat doen kan), steekt het niet onder
stoelen of banken: hij wil niet anders zijn dan een navolger. Zijn groot voorbeeld is
de Parijsche Vieux Colombier; gelijk de stichter ervan, Jacques Copeau, wil hij niet
veel meer dan respect voor het vertoonde stuk. Al wat dit respect storen kan, vliegt
buiten; het boerenbedrog der blufferige en pseudo-realistische decoratie vliegt buiten,
evengoed als de acteurs en de actrices die er naar streven den bijval naar zich-zelf
toe te halen, ten koste van het werk, waarvan zij de nederige maar ijverige dienaren
behooren te zijn. Alles wat daarentegen het werk kan dienen en helpen tot volle
opbrengst van verschuldigden eerbied, zal worden aangewend: de meestsobere, maar
scherpst-gepaste regie zoo aan stoffeering als aan samenspel; eene verdeeling en
inrichting van het tooneel die toelaat alles te spelen, zelfs waar de verbeelding van
den auteur de hoogste eischen stelt. En vooral eerlijkheid; niets dat naar schijn
zweemt; geen zand in de oogen en geen toegeven aan gemakzucht.
Aldus het zeer eenvoudige programma: ik moet zeggen, dat Jules Delacre het van
meet af zeer gelukkig heeft verwezenlijkt.
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De zaal die hij tot ‘théâtre du Marais’ heeft omgewerkt is eene oude, koude
concertzaal, even breed als diep met een glazen koepeldak (over akoestiek moet de
man die ze bouwde vreemde ideeën hebben gehad!). Thans zit men in een licht-mauve
zaaltje onder vrij-lage zoldering, waaruit het electrische licht lange blinkende tranen
vallen laat. Eene dubbele rij gezellige baignoires tot heel dicht bij het tooneel. En
het tooneel-zelf de eigenlijke noviteit, - noviteit althans voor Brussel. Het eigenlijke
tooneel, ik bedoel het ingebouwde deel ervan, is voorafgegaan, en in voorkomend
geval door voornoemd geel gordijn gescheiden, van een zeer groot proscenium, in
twee verdeeld door een middentrap en zijtrappen van drievier treden, dat eveneens
van de toeschouwers kan worden afgesloten. Geen eigenlijke, ik bedoel vlakke décors;
in de plaats holle blokken, die kunnen naar voren of naar achteren geschoven, het
tooneel kunnen verruimen of verengen, en voor alle doeleinden kunnen aangewend.
Zoo komt men gemakkelijk tot een echten en hechten scenischen opbouw, die alle
kinderachtige decoratief uitsluit, weidschheid of intimiteit vermag te verbeelden.
Ziedaar voor het plastisch-architectonische. Men merkt onmiddellijk wat het toelaat,
waar het gaat om de vertooning van, bijvoorbeeld, Shakespeare, Musset, of
middeleeuwsche en Renaissance-stukken. Stelt U maar voor wat ermede te bereiken
zou zijn voor het insceneeren, ik zal niet zeggen van een ‘Esmoreit’, die
opvolgenlijkheid der tooneelen inhoudt, maar van de historische spelen van,
bijvoorbeeld, een Jacob Duym, waar eene evenwijdige handeling bijna gelijktijdig
gebeurt.... zooals - om een zeer drastische vergelijking te wagen - in het eerste bedrijf
van Robert
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en Bertrand.
Bij dat practisch-architectonisch komt het eigenlijk decoratieve, dat kwestie is van
goeden smaak. Die goede smaak (wie zou er aan hebben getwijfeld?) is bij Jules
Delacre aanwezig. ‘Sganarelle’ speelde tegen eene lichte colonnade aan, tusschen
twee hel-blauwe deuren. Die zeer groote eenvoud deed onmiddellijk vergeten dat
hier werkelijk in een decor werd gespeeld. Ik heb eens Andromaque zien vertoonen
in een rood-en-gouden Louis quatorze-salon: het bood niets vreemds;
zeventiend'eeuwsche werken doen het best zonder décor dat realistische pretenties
zou hebben. Dat intusschen van het proscenium met zijne trapjes in Sganarelle volgens
mij misbruik werd gemaakt, wil ik niet verzwijgen.
Met Le Chandelier was meer realisme eene vereischte. Doch hoe wist de regisseur
Delacre die op te lossen! Hoekjes kamer die waren als gravures uit den tijd; een
kantoor dat met wat zware registers gewichtigheid verkreeg; een tuintje dat was:
groen latwerk, een bank, een sierplant.... Zeker, men dacht meer aan München dan
aan Parijs. Doch, als men het nu eenmaal te München beter doet?
Wat de costumes betreft: historische fantazie, zonder Münchener moedwilligheid.
En wat betreft de artiesten: bij aarzelend talent, een goeden wil en vooral een eerbied,
die ook van den toeschouwer eerbied en wat goeden wil afdwingen....
Maar ik had het hier, in dit briefje, vooral over Molière, nietwaar, en in de eerste
plaats over het feit, quod erat demonstrandum, dat wij, Belgen, in geene Fransche
provincie wonen. Dat heeft Jules Delacre, neef van
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Jacques Copeau, mij met de uitvoering van Sganarelle overvloedig bewezen.
Sganarelle is een ‘farce’. Doch, wat is zij vol menschelijkheid! Toen ik daar zat, en
ik zag deze ‘cocu imaginaire’ die grotesk is maar in den grond zoo tragisch, en ik
dacht aan Molière en aan zijn smartelijke liefdeleven, aan al de averij van deze
hartstochtelijke ziel, aan al het leed van een dubbele passie - passie in de meervuldige
beteekenis van het woord; - en ik merkte hoe de vlugge en geestige Florencie van
dit archetypisch personage eene trouwens zeer geslaagde, caricatuur maakte, met
wat meer voornaamheid zeker dan een Dranem het zou hebben gedaan, maar met
minder tragiek dan Foottit, een clown nietwaar, er zou hebben ingelegd....
Neen, voorwaar, wij bezitten de Fransche traditie niet.....
N.R.C., 23 Februari 1922.
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Kunst te Brussel
X
Brussel, 20 Februari.
Een week geleden las men in sommige bladen een ‘communiqué’, dat op het
verwekken van sensatie uit was. Het was dan ook wel sensationeel, vooral door zijne
eenigszins brutale ongewoonheid. Iemand, die ongetwijfeld tot de beste vrienden
van den schilder behoort, liet erin weten, dat op 17 Februari eene algemeene
tentoonstelling van Jef Leempoels' werk zou worden geopend. Jef Leempoels, heette
het, was de schilder van stukken, die wereldberoemd zijn. Met éen daarvan verwierf
hij op de wereldtentoonstelling der schoone kunsten te Weenen de eenig-uitgereikte
groote gouden medaille van den Oostenrijkschen staat (wanneer dat gebeurde wordt
niet gezegd: doch men beseft dat het al een poos geleden moet zijn, dat de
Oostenrijksche staat groote gouden eerepenningen uitreikte). Van een ander schilderij,
meldt het stukje, verklaarde koning Leopold de tweede in 1894 aan ieder die het
hooren wilde, dat het moest heeten het meest-belangrijke doek van heel de
wereldtentoonstelling te Antwerpen. Niet alleen André Michel, professor in de
kunstgeschiedenis te Parijs, prees het in zulke mate, dat hij er den grooten naam van
Albrecht Dürer bij noemde, maar zelfs Max Nordau - stelt u voor! - achtte het waardig
van de schoonste musea. Datzelfde schilderij was van de wereldtentoonstelling te
Saint-Louis (V.S.), in 1904, de ‘clou’. ‘C'est du délire’, verklaarde een criticus,
waarmede hij geenszins bedoelde den inhoud van het schilderij weêr te geven,
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maar de waardeering van het publiek. En dezelfde criticus voegde eraan toe: ‘J'ai vu
une femme à genoux, scrutant les moindres détails pendant un quart d'heure, se
relever et pleurer comme une enfant’: terwijl de recensent van de ‘Post Dispatch’
van St. Louis er een gansche bladzijde aan wijdde en o.a. schreef (ik citeer weêr met
alle mogelijke getrouwheid): ‘Ce tableau rayonnait par delà la salle: ceux qui le virent
en parlèrent ou en écrivirent à leurs amis: les prêtres en firent le sujet de leurs
sermons’. Aldus de zeer-belezen afkondiger van Jef Leempoels' tentoonstelling, die
inmiddels vergeet ons te zeggen, welke middelen dienen aangewend om een schilderij
te doen stralen buiten de wanden der zaal waarin het hangt.
Terwijl de verslaggevers der Brusselsche pers deze mededeelingen van de
buitenlandsche en retrospectieve pers mochten lezen, waaraan zij hun eigen lantaren
konden opsteken, ontvingen zij, met eene uitnoodiging, een soort nogal uitvoerig
prospectus van de hand-zelf van Jef Leempoels. Daarin is hij, die, naar blijkt uit het
communiqué, aan de wereldpers toch wel wat dank verschuldigd is, over de critiek
in het algemeen vrij slecht te spreken. Zou het communiqué in zijne historische
bekendmakingen dan onvolledig zijn? En misschien iet of wat eenzijdig? Zou Jef
Leempoels van sommige critici eene bejegening hebben ondergaan, die niet klopt
met de voormalige oordeelvellingen van André Michel, Max Nordau en den schrijver
uit den Ludovisischen ‘Post Dispatch’? Hoe het weze, toen hij zijn brochure schreef,
waarin hij eigen inzichten en theorieën verdedigt, was Jef Leempoels danig uit zijn
humeur. Met een soort razerigheid herinnert hij aan al de onderscheidingen die hem
te beurt vielen, waaronder
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bovengemelde. Hij gaat veel verder: naast Max Nordau roept hij den schim van
Voltaire op om hem gelijk te komen geven. Hij beroept zich tevens op Rubens,
Titiaan, Raphaël, Michelangelo en Leonardo. Aldus kiest hij zich een gezelschap,
voor het geval dat zijne tijdgenooten hem alleen mochten laten staan. En dat getuigt
van een groote voorzichtigheid, die hem zeker niemand kwalijk nemen zal.
Immers, de voorzorg was niet geheel overbodig. Want, heeft Jef Leempoels zijne
vaste klanten als elk ander Belgisch schilder; vindt hij zelfs bewondering bij eene
groote menigte volks, die de spijt in het hart draagt geen klant te kunnen worden, als
een gevolg der duurte van den tijd en van de schilderijen; mangelt het hem niet aan
de waardeering der menschen - waaronder critici die er gaarne voor uit komen welke aan een schilderij gaarne iets hebben dat hen tot denken aanzet, of die,
eenvoudig, in tranen wenschen uit te barsten, als de knielende vrouw van Saint Louis
(V.S.) vóór een doek, dat in hen een wereld van aandoeningen wakker schudt: - toch
kan Jef leempoels zich vrij geïsoleerd achten. Immers ik ken zoowaar menschen, die
hem den rug hebben toegekeerd vanwege de vreemde middelen, waarmede hij de
menschen uitnoodigt tot het bezoeken en bewonderen van zijne expositie. Die
menschen kan ik anders om hun houding niet onvoorwaardelijk prijzen: zij is op de
vrijheid een aanslag, die niet lofbaar is; voor een enkel maal, dat Jef Leempoels zich
modern toont, konden zij zich wel wat edelmoediger gedragen; wat heeft Leempoels
trouwens anders gedaan dan, in meer verheven zin, het voorbeeld te volgen van de
deelnemers aan de landbouwtentoonstelling, die thans te Brussel, naast de zijne, open
is, die niet schro-
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men hun waren aan te prijzen, met niet zelden een lyrisme waar niemand graten in
vindt?
Er is een andere reden die de isolatie van Jef Leempoels verklaart. Deze reden is
smartelijk en dus eerbiedwaardig: ik zeg het in allen ernst. Leempoels behoort niet
meer tot de jongsten, en tot de jongeren heeft hij nooit gewenscht te behooren. Deze
grijsaard heeft in de ‘Galerie Le Roy’ zeven-en-tachtig van zijne werken
bijeengebracht; de vruchten van gansch eene carrière, die imponeert door aangehouden
inspanning, door ernst, door tucht. Hij heeft de overtuiging, dat hij geen duimbreed
van een schoon ideaal is afgeweken. Met Baudelaire kan hij getuigen: ‘Vous tous,
vous savez que j'ai fait mon devoir’. Het is hem een hoogmoed, en het zou hem een
troost moeten zijn. Thans kent hij niet anders dan bitterheid: hij staat immers alleen,
zelfs van vroegere, belangstellende vrienden verlaten. Heeft hij zich vergist? Dat
juist kan en wil hij niet aannemen. Het is dus, meent hij, het publiek dat zich vergist,
het bevoegde publiek nogal, de kritiek die niet wil luisteren naar Max Nordau, de
kritiek die dus, evengoed als het publiek, behoefte heeft aan voorlichting. Heeft
Voltaire dan geen gelijk, als hij schrijft: ‘Le meilleur goût en tout genre est d'imiter
la nature avec le plus de fidélité’? Helaas, de kritiek keert niet alleen hem,
Leempoels-de-overtuigende, den rug toe, maar zelfs Voltaire...
Er is verder, een derde reden voor de eenzaamheid van Jef Leempoels: deze dat
hij inderdaad geen goed schilder is, ondanks alle officieele onderscheidingen, en dat
hij er zijn leven lang als eene koppige eer in gesteld heeft, geen goed schilder te
willen worden. Hij beroept zich
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op meesters als Rubens, Michelangelo, Raphaël; hij had er nog wat Vlaamsche
primitieven aan kunnen toevoegen, om aan het eind der rij zich-zelf te plaatsen met
een ootmoed, die fierheid is. Die trots - noem het verwaandheid, als gij heel streng
wilt zijn -, een zucht naar philosopheeren die log en lijmerig preeken is van
gemeenplaatsen, eene neophobie die ziekelijk is als alle phobieën, een vasthouden
aan teeken- en schilderformules waarvan men hem sedert dertig jaren en meer de
dorheid aantoont: zij zijn ondubbelzinnige teekenen van eene bekrompenheid, die
ik niet laken zou indien zij geen negatie waren van het leven-zelf. Waar men het
leven verdedigen moet tegenover een kunstenaar, het gulle en breede leven, het steeds
evoluëerende leven, waar zelfs de zucht naar versterving en dood de erkenning van
is, dan kan men gerust zeggen: deze man, deze tegenstander is geen kunstenaar. En
die verdediging tegenover Leempoels is er helaas noodig. Zeker - waarom trouwens
niet? - ik gun hem zijne liefde voor de meesters waarvan hij zich den leerling noemt,
al zouden zij hem als dusdanig vermoedelijk wraken; ik neem zelfs zijn hoogmoed
aan die hem, in het diepst van zijne onuitgesproken gedachten, huns gelijken maakt,
indien deze hoogmoed de prikkel wordt van groote daden; ik laat hem begaan, waar
hij gedachtenkunst wil scheppen, als het maar én kunst én gedachte wordt, harmonieus
verbonden; van mijn part kan hij gerust alle kunstvernieuwing verketteren, als hij
zelf schoonheid maakt, zij het verouderde; laat hem teekenen en schilderen naar
eigen zin, als het maar mooi is. Maar van dat alles komt niets terecht. Het is
cerebraliteit zonder fut, zonder persoonlijkheid. En zelfs die cerebraliteit zou ik
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vergoelijken, als zij maar een cultus was, een levende waardeering, laat staan
waardebepaling, van eene zekere schoonheid. Maar het cerebrale van Leempoels is
dom en doodsch. Dom en doodsch zijne vereering der meesters, want zonder blijkbare
uitwerking op de eigen schepping: dom en doodsch zijn trots, want hij berust op ijlte;
dom en doodsch zijn negeeren der evolutie, want het wijst niet eens op een rijke
innerlijkheid: dom en doodsch zijn formalisme, want het bewijst niets dan
onmiskenbare onmacht.
Ben ik erop uit, te schelden? Ik schold niet: ik constateer. Waar trouwens de moed
gehaald tot schelden, als men staat voor iemand die lijdt onder vereenzaming, zelfs
als die vereenzaamheid voor een deel ligt aan zijne moedwillige schuld, voor een
ander deel aan onverhelpbare geestesarmoede?
Moedwillige schuld. Want met wat meer nederigheid en wat meer natuurlijkheid
zou Leempoels van een slecht een beter schilder zijn geworden. Toen hij debuteerde,
heeft men terecht de oogen op hem gevestigd als op een belofte. Hij bezat en blijft
bezitten hoedanigheden, waar men gaarne zijn hoed voor licht. Onder die
hoedanigheden is in de eerste plaats zijn ernst. Aan Leempoels is niets wufts. Geen
schilders hebben voor aanhoudende studie meer tijd en wijding over. Er is niets
gewaagds aan hem, noch onoverwogen. Hij heeft een rechtmatigen hekel aan
goocheltoeren, en niemand haat als hij bedrog. Niemand, bij wien het werk zoo
verzorgd, zoo af is.
Hij is tevens, met zijne ernstige geaardheid, een teekenaar vol angstvalligheid.
André Michel had geen ongelijk, de schim van Dürer op te roepen toen hij over hem
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schreef: Jef Leempoels is al even minutiëus als de Neurenberger grootmeester. Zijn
vlijtige natuurgetrouwheid is die van een ambachtsman, die zijn ambacht lief heeft.
Vóór den tijd der micro-photographie, zou hij een kostbaar medewerker zijn geweest
van een professor in de biologie: de zekerheid van oog en hand is onbetwistbaar, en
het soort dwingt bewondering af die men voelt voor de beetjes die, stukje voor stukje,
priempje voor priempje, draadje aan draadje langs den smallen hals in den buik van
een medicijnfleschje zijn opgebouwd.
Maar daarmede is juist de keerzijde van Leempoels' talent aangegeven. Zijne
mirakuleuze handigheid is louterwerktuiglijk; alle emotie is er uit afwezig; zijn zich
vastklampen aan wat zijn oog ziet, hoe het moge leiden tot een verbluffend
‘trompe-l'oeil’, laat koud en onaangeroerd. Zijn ernst, zijne zorgvuldigheid, die hij
dan nog aandikt met naïeve gewichtigheid, zij brengen het nooit tot de warmte die
van elk echt kunstwerk uitstraalt: zij sluiten die warmte van lieverlede uit. Niet alleen
worden zijne modellen, of het nu menschen zijn of bloemen, stokkerig en stijf: hij
slaat ze met de onwezenlijkheid, waar ik geen anderen naam voor heb gevonden dan:
domheid.
Dat Leempoels hierin, met wat minder koppigen trots had kunnen verhelpen, ik
houd er mij van overtuigd. Ook bij gebrek aan fantazie en verbeelding, deze groote
drijfveeren in alles wat kunst is en zelfs wetenschap, had wat meer losheid, een zich
meer laten gaan, uitslagen opgeleverd waarin wij ons zouden hebben kunnen
verheugen. Of zou alle levendigheid werkelijk uit Leempoels afwezig zijn?....
Twee gebreken, inhaerent aan zijne natuur, staan echter
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veel bij hem in den weg: zijn ongelooflijke slechte smaak en zijn geringe zin voor
kleur. Hierin is Leempoels, zal ik maar zeggen, eenig. Er zou opzettelijkheid in het
spel zijn, dat het nauwelijks erger kon worden. Doeken ondergedompeld in het geurige
sap van braambessen: het is het hoogste koloristische genot dat Leempoels zich
schijnt te kunnen veroorloven. Voeg daaraan toe de gelikte, overal gelijke manier
van schilderen, de engheid van den blik....
Maar ik wil niet verder kwaad spreken van iemand, wiens psychologie maar al te
duidelijk is. Ik heb gezeid, dat Leempoels geen goed schilder is; het had moeten
heeten dat hij heelemaal geen schilder is, gelijk sommige voortreffelijke verzenmakers
heelemaal geen dichters zijn. Feitelijk is, was, en blijft hij een blokker, een ‘fort en
thèmes’, als zoodanig eerbiedwaardig, maar met al wat bij dat soort menschen behoort:
gebrek aan zuiver gevoel en dus aan levensstijl, waar stijl-tout-court van afhangt,
beperktheid van de geestelijke vermogens maar dan van die beperktheid de
hoogstmogelijke opbrengst; kennis en geleerde waardeering, die echter een heel eind
van echte liefde afstaat; zelfvoldaanheid die overslaat in verwaandheid, zoodra aan
het allooi van den inhoud getwijfeld wordt; en eindelijk tegenover het echt genie
eene nijdigheid, die niet zelden tot het meest-cynische arrivisme verleidt.
Leempoels is geen schilder: hij is een psychologisch geval.
N.R.C., 25 Februari 1922.
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Jules de Bruycker
I
Brussel, 22 Februari.
Dat het weldra een kwarteeuw geleden is; dat een ontfoelied glas, door een kwarteeuw
vliegen bespikkeld, waar een kwarteeuw arglistig vocht bruine maantjes in heeft
geteekend, in zijne diepten een beeld heeft bewaard waar wij nog nauwelijks het
onze in herkennen; dat wij sedert dien elk zijn gang zijn gegaan, soms met luide
moedwillige laarzen, meestal op de rafelige sloffen der gelatenheid; waarom zouden
wij op dat verleden met bitterheid terugzien? Dat kwarteeuw leven is ons niet steeds
moederlijk geweest. Wij, Jules de Bruycker en ik, hebben er eerbiedig tegenover
gestaan, en gedwee, als tegenover eene moeder. De opstand heeft ons soms tegenover
onze broeders gerecht; háár hebben wij steeds als eene moeder bemind. Dat hare
verzwakte oogen ons op moeilijke paden leidden: wij hebben haar gevolgd, en
ondersteund als zij strompelde. Wij hebben ons niets te verwijten: wij zijn makkelijke
zonen geweest. En daarom is er wellicht ook voor U, De Bruycker, een zeker
genoegen in, naar achter te kijken in een soort kaleïdoskoop, die ons, aan 't eind der
buis, toont hoe het was, een kwarteeuw geleden.
Dat wij ons, toen reeds, in de drukke stad - naïef als wij waren, vonden wij Gent
eene drukke stad, - hadden teruggetrokken in eenen Thebais van hoog-op-rijzende
steenen: het lag zoowaar niet aan uw pessimisme, aan mijn mysticisme. Wij volgden
daarin alleen het voorbeeld van ouderen, die zich zelden als heremieten hadden
geopen-
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baard: alle schilders van Gent hebben er meer of minderen tijd in gewoond, daar en
in andere kloosterlijke gelegenheden. Trouwens, rechtmatige huurders waren wij er
niet: wij waren alleen vrijpostige gasten. Wij waren immers geene artiesten wij: gij
waart een behangersjongen (ik mag het toch verklappen?), ik een studeerende op
den eersten trap der universiteit. Wij bezochten trouwens allebei de teeken-academie:
hetgeen ons een gastheer opgeleverd had met grootsche plannen. Hij heeft altijd
grootsche plannen gehad, die hij steeds met zeldzaam voorstellingstalent onder
woorden wist te brengen; daarbij luisterde hij gaarne naar zijn fraai basgeluid,
waarmede hij in de kerken als liefhebber het lof placht te gaan zingen. Dat luisteren
moet hem dikwijls het handelen hebben belet.
Zooals andere kunstenaars in den Pand, het Rolleken of de Vrouwebroers hun
intrek hadden genomen, woonde hij in één der lokalen van het Patershol. Pand,
Rolleken, Vrouwebroers en Patershol waren verwezen kloostercomplexen. De Pand
hing vroeger af van de Sinte-Michielsheeren; het Rolleken dankte zijn naam aan de
ronde, door een schot gescheiden holte, waarin men (op gezag van niemand minder
dan Jean-Jacques Rousseau) de jong-geboren kinderen kwam neêrleggen, waar men
in het vader- of moederhart geen plaatsing voor had. De broeders van Onze Lieve
Vrouw hadden hun naam gegeven aan het derde reuzengebouw. Het Patershol droeg
een naam zonder dubbelzinnigheid; het was het inkt-zwarte hol waar in verleden
eeuwen honderden paters woonden. Vooral de twee laatste lokaliteiten, hoe vervallen
ook, konden doorgaan voor architectonische merkwaardigheden. Gelegen in de logge
schaduw
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van het haast duizend jaren oude Gravensteen, waar een wriemeling van werklieden
op dat tijdperk uitvoerige verstellingswerken aan het doen was; als eindblokken van
enge, lange, bochtige stegen waar in het midden een greppel zijne walmende
wandeling maakte en waar, uit de oneindig-hooge en overhellende huizen de geur
van zeeploog en roôkool als de natuurlijke uitwaseming was van de wijven die men
er kijven en de kinderen die men er drenzen hoorde, stonden zij in hunne bonkige
onaanroerbaarheid. De Vrouwebroers blonken uit door eene weldoende zindelijkheid.
Een ruime poort voerde naar eene binnenplaats die, links, den breed-bladigen wasdom
vertoonde van hooge zonnebloemen, op den drempel van kleine huisjes waar het
gezin van oude lieden zijn intrek had. Rechts, in de klare gang die aan die zijde de
binnenplaats en haar grazige keien afsloot, was een breede eikenhouten trap met
sierlijk snijwerk, die naar de tot atelier ingerichte cellen leidde. Men vond er
doorgaans schilders met eene decoratie; het was een deftige gelegenheid.
Het voornaamste gebouw in het Patershol, dat lag vlak over eene verdachte herberg
die tot tien uur in den avond vol bange doodschheid was maar die in den nacht aan
het huilen ging alsof men er telkens iemand vermoordde onder een onherroepelijk
gebod van helsche machten, - het voornaamste gebouw van het Patershol zag zijne
binnenplaats ingenomen door een kuiper, die onder zijne dennenhouten vaatjes een
spanen vuurtje deed branden dat oogen en keel aanbeet. Links, onder het oude
schaliedak dat op een fraaigebeeldhouwde kepering inzonk, draaide een steile steenen
trap, aan de hulp van een vet-blinkend touw, waarde schildersateliers op openden.
Het waren groote, blauw-gekalkte

Karel van de Woestijne, Verzameld journalistiek werk. Deel 11: Nieuwe Rotterdamsche Courant december 1921 - december 1922

147
ruimten, met eenige welsprekende slordigheid ingericht. Het roode sprietoog van
een decoratie lonkte daarin door geen enkel knoopsgat. Daarentegen boden
onopgemaakte bedden met bedenkelijk linnengoed eene gastvrije slaapgelegenheid.
Opmerkelijk was hier het gebrek aan schilderijen: arme schilders denken maar zelden
aan werken. Maar men zag onafgewasschen borden die de overtuiging wekten dat
hier toch nu en dan gegeten werd. De wanden deden voor die van Italiaansche paleizen
niet onder: menig naakt figuur was er, in een oogenblik van grootheidswaanzin, met
houtskool op nagebootst. Een stapeltje boeken lag er onder een verroest revolver:
onaantastelijkheid van de vruchten des geestes. En verder was er de ellende van een
klagend man.
Ik ben maar met het leelijkste begonnen. Daaronder was onder meer de cel van
iemand, die het zoowaar tot professor aan de teeken-academie had gebracht. Hij had
een teringlijdende vrouw op een kamer in stad: daardoor had hij hier geen bed noodig.
Hij had het vervangen door een harmonium, dat de rol speelde van prikkel. Schiller
omringde zich met rotte appelen, Puvis de Chavannes streek zijn beenen in met eau
de cologne, Beethoven goot water over zijne polsen; deze speelde op een valsch
klinkend harmonium het Ave Maria van Gounod. Hij had dat noodig om kruiswegen
te schilderen, want dat was zijne aanhoudende bezigheid. Nauwelijks was eene
graflegging af, of er werd een doek opgespannen voor eene Veroordeeling door
Pontius Pilatus. Met de grootste regelmatigheid werden daar tusschenin de twaalf
andere statiën geschilderd. Nooit kwam in de schilderijen de minste wijziging, noch
aan teekening, noch aan kleur. Wij wisten heel goed wan-
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neer hij aan een smartelijken blik - toetssteen van zijn kunde - zou beginnen uit den
top van een rond kwastje: hij speelde een Ave Maria, en de inspiratie was er. Wij
hadden met hem een soort minachtend medelijden: zijne vrouw had tering, zijne
vaal-bleeke kinderen bij aanhouding een snotneus.
Het was onder de inspiratieve tranerigheid van het Gounod-harmonium dat ik voor
het eerst mijne hand legde in die van Jules de Bruycker, behangersgast. Het was in
de laagste der zalen; hooge ramen lieten den bitteren geur door van het spanen vuurtje
dat den buik verwarmde van de dennen tonnetjes, waar men appelen in opzenden
zou naar Engeland, hetgeen te dien tijd eene Gentsche bezigheid was die ik nooit
recht heb begrepen. In deze ruime kamer met rijzige gewelven, waar men de vestigia
van een altaar vermoedde, was zoo goed als niets dat aan schilderkunst denken deed.
Maar men vond er eene Gotische grammatica, de Engelsche oefeningen van Stoffel
en eene kritische uitgave van Kabale und Liebe: mijn eigendom. Gemeenschappelijk
eigendom was een stapel nummers van ‘Les Temps nouveaux’ en van den ‘Mercure
de France’. Er was ook een zeer fraaie pijp die ik aan de gemeenschap cadeau had
gedaan, en die geen ander pleizier had dan te soppen. Dit lokaal werd te dien tijde
vereerd met het bezoek van Stijn Streuvels en Herman Teirlinck. Te dezer gelegenheid
werd de roode tegel-vloer schoongeveegd door een daartoe uitgenoodigd model. Zij
was een dutsig meisje vol gedweeheid. Zij dacht dat men haar ontbood om te poseeren:
het was alleen om te vegen. Dat zij zich niet hoefde uit te kleeden was voor haar als
eene teleurstelling. Nooit heeft zij voor het vegen een cent willen aan-
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vaarden....
Dit lokaal is voor mijne toekomst van het grootste nut geweest. Ik heb er
liefdebrieven leeren schrijven. Niet echter ten eigen behoeve; dat is eerst veel later
gebeurd. Voor eigen rekening had ik het toen nooit aangedurfd; er bestond trouwens
geene aanzettende gelegenheid toe. De jongste zoon daarentegen van den kuiper had
dergelijke gelegenheid op het oog, en schroomde niet ze bij het haar te vatten (hetgeen
figuurlijk is bedoeld). In de literatuur had hij het echter niet ver gebracht; zijne
specialiteit was het aansteken der spanen vuurtjes. Toen riep hij mijne hulp in. Wij
schreven gezamenlijk: ‘Mijn hart dobbert op het water van uwe oogen’. Hij was zoo
tevreden, dat hij mij in 't geniep een glas bier ging tappen uit het familievat. - Ik heb
er ook alle overtollige vlijt afgeleerd: de holle stem van mijn vriend en gastheer bezat
eene groote overtuigende kracht als het ging om het verzuimen van universitaire
lessen. Van Kabale und Liebe heb ik trouwens nooit heel veel gehouden. - En verder
heb ik er theorieën ontdekt over de schilderkunst, die het voordeel genieten nog
steeds onuitgegeven te zijn....
In deze zaal en in deze omstandigheden ontmoette ik voor het eerst Jules de
Bruycker. Hij had het niet prettig: een kleine tien jaar ouder dan ik, begaafd met een
talent dat toen reeds al zijne vrienden waardeerden, al had hij nog nooit eene etsnaald
in hand gehad - alleen behangersnaalden placht hij te hanteeren - sprong hij bij ons
binnen, den riem van een ronden, rooden, tapijtenzak gesneden in den schouder. Hij
moest zorgen voor moeder en zuster: hij werkte met gespannenheid en bitterheid.

Karel van de Woestijne, Verzameld journalistiek werk. Deel 11: Nieuwe Rotterdamsche Courant december 1921 - december 1922

150
Hij was een schuchtere en een scepticus: hij lachte met schamperheid, als men hem
zei dat hij meer geld zou hebben kunnen verdienen als teekenaar dan als tapissier.
Hij was oud genoeg om aan geen hersenschimmen toe te geven. Er was trouwens
iets dat hij maar al te goed wist: een goed schilder zou hij nooit zijn geworden; hij
was zoo goed als kleurenblind. Hij, die toen reeds een grandioos caricaturist was,
met al de eigenschappen van een Daumier; van Daumier miste hij de broeiende kleur.
- Soms bracht hij ons teekeningen; een enkel maal verzocht hij zelfs onzen vriend
één zijner teekeningen te aquarelleeren (het was, geloof ik, zijne eerste bestelling).
Toen zagen wij hem aan: zijn clowneske kop verwrong en trilde om den mond. Zijne
wonderlijke puntneus die waarlijk kijkt; zijne naar binnen geboorde oogjes; zijn
smalle en wonder beweegbare lippen; en heel dat schrale en soepele lichaam: zij
waren ééne negatie; dat alles beteekende: niets, niets.
En nochtans kon hij niet buiten teekenen. Meer dan eene obsessie, was het hem
eene behoefte. Ontmoette hij op straat een type dat zijne aandacht trok, hij
achtervolgde hem, een papiertje in de handpalm, het potlood tusschen de vingeren.
Hij vergat het behangerswerk: hij was de bezetene der kunst. Ik herinner mij hoe hij,
dagen na mekaar, een soort philosoof had opgevolgd. Die man was een figuur in de
Gentsche geestelijke wereld. Oudambtenaar, van goeden huize, was hij betrokken
geworden in eene zedenzaak. De gevangenis had hem de waarde geleerd der vrijheid,
en al haar gebrek aan sociabiliteit. Zonder Loukianos gelezen te hebben, was hij iets
als Menippos geworden. Zonder geld om zich behoorlijk te kleeden, had
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hij evenzeer afgezien van voedsel en drank. Hij was de onafhankelijkheid-zelve. Hij
droeg den mantel van Diogenes over de diepste onverschilligheid. Er was alleen, dat
hij niet gaarne den spot liet drijven met zich: zoover ging zijne philosophie niet.
De Bruycker nu had hem reeds een gansche week achtervolgd, zijn papiertje in
de hand. Nooit had de wijsgeer zich verwaardigd het op te merken. Tot hij zich op
zekeren dag en zekeren straathoek omkeerde, neus aan neus stond met zijn
conterfeiter, en, met de kalmste stem der wereld:
‘Ik zal nog gedwongen zijn u een pak slaag te geven!’
.... Ziedaar eene kleine voorstelling van Jules de Bruycker, zooals ik hem ken
sedert een kwarteeuw.
Thans heeft hij bij Giroux eene tentoonstelling van gansch zijn oeuvre.
N.R.C., 26 Februari 1922.

II
Brussel, 23 Februari.
Ik heb het woord caricarurist uitgesproken. Maar ik heb ernaast den naam Daumier
genoemd.
En daarmede is de evolutie aangegeven in gansch De Bruycker's werk van voor
den oorlog, zooals het bij Giroux is terug te vinden. Tusschen haakjes, de catalogus
der aldaar gehouden tentoonstelling biedt een groot gebrek aan, gebrek dat trouwens
algemeen is en niet alleen voor deze tentoonstelling dient aangestipt. Het geldt hier
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een retrospectieve expositie: hierbij zou passen dat bij elk vertoond werk de
ontstaansdatum vermeld stond. Wij, die De Bruycker goed kennen, wij vinden er
ons gemakkelijk in terug. Wie echter naar Giroux komt met nieuwe oogen (en merkt
wel dat de Bruycker bijna nooit in zijn vaderlandsch België heeft geëxposeerd), hij
kan wel de ontwikkeling vaststellen in de techniek - en van veel beteekenis is dat
niet: een schijnbare vooruitgang kan heel goed regressie zijn; trouwens, bij iemand
als De Bruycker speelt het oogenblik een groote rol - maar de ontwikkeling in de
mentaliteit, in de ziel (om een gemakkelijk woord te gebruiken) blijft hem een gesloten
boek, terwijl deze laatste nochtans eene zeer bijzondere beteekenis heeft. Er is in de
kunst van De Bruycker heel veel intellectualiteit en eene intellectualiteit die niet de
speciale intellectualiteit is van een plasticus. Als vanzelf-sprekend zijn bij hem
vormgeving en kleur geen bestanddeelen van schoonheid; zij bedoelen zelfs niet,
stemming te verwekken of aan te kloppen bij des toeschouwers gevoeligheid. Maar
zij zijn teekenen, in de eerste plaats, van den psychologischen inhoud van zijne
modellen. Die inhoud is doorgaans niet normaal: hij groeit naar buiten uit als... nu
ja, als een zweer, een kwab, een bochel. De rol nu van den caricaturist is, niet alleen
de uitwassen nauwkeurig na te teekenen, maar ze in de eerste plaats te ontdekken,
daarna er de natuurlijke waarde van uit te drukken. Daarom is er in zijne kunst een
geestelijk element, dat doorgaans grooter is dan bij den gewonen schilder.
Hierbij kan, gij merkt het wel, heel wat gegoochel in het spel zijn. Vormgeving
wordt gemakkelijk, wordt
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zelfs gewoonlijk moedwillige misvorming. Eene kunst, die zeer moeilijk is omdat
zij groote analystische geaardheid eischt, kan een spelletje worden als de beoefenaar
ervan nog alleen de uiterlijkheid van zijn model in het oog houdt en vergeet dat die
vervormde uiterlijkheid slechts een teeken is. Aandikken, potsierlijk maken door
overdrijving: het is eene vaardigheid der hand, die zelfs buiten de ontroering van den
banaalsten landschapsschilder kan staan. Er is zelfs niet altijd technische kunde voor
noodig. En zegt gij mij dat ook zulk een caricaturist niet kan buiten eene zekere
pittigheid, buiten de vatbaarheid voor lollige indrukken, die zelfs bij den grootsten
portrettist afwezig mogen zijn, ik antwoord U dat tusschen die innerlijke grappigheid
en de vlijmende bitterheid van den teekenende psycholoog, ook waar hij tot groteske
voorstellingen komt (bij wijze van wraakneming of aanklacht wellicht) toch wel een
zekere afstand ligt.
De psychologische ontwikkeling van den caricaturist, genomen als een type, is er
dan ook eene die gaat van het zintuig naar de moreele ervaring en gesteltenis.
Aangenomen een zekeren aanleg, een ‘tour d'esprit’ die zich vooral openbaart bij
zekere verfijnde maatschappelijke verhoudingen, dan kan deze gesteldheid zich uiten,
onmiddellijk door bloot de weergave van het zintuigelijke beeld (waarbij het zintuig
wordt als een vervormende spiegel), middellijk door de uitbeelding van den als
gefiltreerden psychischen en moreelen inhoud, zoo van model als van uitbeelder. En
daar tusschenin natuurlijk eene heele reeks schakeeringen. Het zintuig ontvangt een
indruk die op meer of minder groote diepte wordt geprojecteerd, die indruk wordt
meer of min objectief weergegeven: dat is
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alles. Het tweede - de uitbeelding - is van minder belang, want, bij deze meer
intellectueele kunst, kwestie van kunnen; hoofdzaak is: de diepte van het
ontvangstvlak.
Gelukkig de kunstenaars die het moeilijk hebben gehad! En ik spreek hierbij niet
van stoffelijke moeilijkheden, die toch maar haar tijd hebben en die men, bij wat
oefening, zoo gemakkelijk te boven komt. Wie kent de artiesten niet voor wien het
bestaan eene eeuwige ‘vie de bohème’ is, die een halve eeuw hunne wandeling doen
langs omwegen waar ze zeker zijn geen geldeischers te ontmoeten - de rechte weg
is de kortste om in zijn ongeluk te loopen - en wier geluk, dat blijde en groot is, al
leeft het van den trots der ontbering, vooral berust op het feit, dat niemand zoo naïef
is als de mensch wien men iets verschuldigd is.
Daarnaast is echter het tobben. Tobben is voor den kunstenaar het schoonste der
Hollandsche woorden. Ik vind er geen Fransch equivalent voor: daarom juist misschien
bezit Frankrijk geen Rembrandt. Tobben is, zich-zelf uitdiepen. Iedereen bezit in
den eigen ondergrond een schat van edele ertsen, maar niet iedereen weet het, en
niet iedereen heeft in zich den moed van den geboren delver. Ik zeg met opzet den
geboren delver, want de behoefte aan delven is de allereerste intuïtie, en daarom zijn
alle echte artiesten vroegrijp. Het ‘deus in nobis’ ontdekt een echt artiest, noch voor
hij een potlood of een pennestok in de hand neemt. Hij kent ook, van bij de prilste
jeugd, de noodwendigheid van het delven, met het tobben dat eraan verbonden is.
Alleen: het tobben kan eene gevaarlijke liefhebberij worden; ik ken er, die iederen
avond den put dempen dien ze over dag hebben uitgehold;
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zij schromen, als het ware, voor het innerlijke metaal, dat blinkt. En de
omstandigheden zijn er ook wel naar, dat men dempen moet.
Het debuut van Jules de Bruycker is dat van zulken verbitterden delver. Dat ik u
zei welk een driftig teekenaar hij was, die zijn zucht tot typeeren op een heldhaftig
vlak wist op te drijven, is hiermede niet in tegenspraak. Dat typeeren, trouwens
aanvankelijk louter caricatuur, was vermoedelijk niet anders dan het aanhoudend
nootjes-knabbelen van iemand die honger heeft naar gansch een monumentalen
roastbeef. Hij teekende: bedelaars, dutsen van ‘rapins’, vischwijven, mij-zelf als een
seminarist (want in dien tijd was ik de magere beoefenaar van Ruusbroecsche
mystiek); het was verbluffend knap van typeering, enorm geestig en gevat. Tevens
plakte hij behangpapier op burgersmuren, want hij had een gezin te onderhouden.
En dat alles was het natuurlijk teeken van zijn tobben, want zijn geestige teekeningen
waren de overtuigendste blijken van zijne wraakneming. Geen caricaturist was in
dien tijd een schepper van, een omschepper van leelijkheid, als De Bruycker dat was.
Het zou in vele gevallen weerzinwekkend zijn geweest, zooals die Straatveger die
eenvoudig de dood is, of die onmachtige teekenaar die is de oneindigste ellende - en
Giroux toont talrijke overtuigende modellen daarvan, uit dien eersten Gentschen tijd
-; soms is het niet meer dan eene experimenteele vaststelling, eene
schijnbaar-argelooze weergave van eene werkelijkheid, die nu eenmaal niets heeft
te maken met Raphaëlitische schoonheid; het is weleens joviaal als een geweldige
stomp in de maag; het is nu en dan arglistig-indringerig als een slechte gedachte.
Maar dat
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alles is voor den teekenaar, intusschen na lange aarzeling een etser geworden, een
vaak onbewust zelf-bedrog. In den grond is hij niet anders dan een tobber. Soms kan
hij het vergeten, en in den aanvang weet hij het zelf niet. In het begin was de gewoonte
van caricaturaal typeeren een soort afleidend ‘état second’, eene behoefte aan anders
zijn, niet veel minder dan eene verlossing. En ook later, en tot heden, komt De
Bruycker zich-zelf in dergelijk werk weleens te boven. Markttooneelen, de wiemeling
over straten, hoekjes in een tooneelzaal: de objectieve verbeelding ervan was en blijft
een middel tot zelfvergetelheid. Een wonderbare zin der monumentaliteit, misschien
gewekt door de studie der etsen van Brangwyn die eveneens te Gent heeft gewerkt,
kan de verlossing tot eene vreugde maken. Hij teekent kerken na: het is als een
heropbouw. Het Gravensteen dat hij omringt met het leven van eeuwen, het naar
boven halen van den draak op het Belfort te Gent, het zijn niet alleen meesterstukken
der techniek, dewelke zich bij De Bruycker langen tijd weêrbarstig toonde: het zijn
een onbewust verloochenen van zich-zelf, een meêleven met de massa, een zich
verwonderen en zelfs een bewonderen, waarbij het bittere binnenleven zwijgt.
Doch wat men meene en hoe het schijne: zulke oogenblikken zijn in het werk van
De Bruycker niet de talrijkste. Zelfs het koddige van vele platen moet ons hierin niet
verleiden tot ontkenning van het tobben dat het leidende hoofdmotief is van dit leven,
en dat De Bruycker al heel vroeg heeft beleden met de vroomheid van een geloovige.
Het was immers in den aanvang zijner carrière, dat hij op zich nam, den roman te
illustreeren van Franz
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Hellens, die heet ‘En ville morte’. Het is een zeer romantisch beginnelingswerk, een
lyrische verheerlijking van dat inkt-zwarte Patershol, waar De Bruycker het beste
decor in vond voor zijn tobbersleven. Het Patershol is het kenmerkendste deel van
Gent. Gent, dat men de stad heeft genoemd der monumenten - een statistisch
archaeoloog zal u vertellen, dat er zeventien zijn van eersten rang, en wel honderd
van tweeden rang, hetgeen een aanmerkelijken voorsprong geeft op zelfs Brugge. Gent nu bezit, juist vanwege die logge monumentaliteit, een groote neerdrukkende
macht. Het is eene stad, waar een gevoelig kunstenaar zonder groote veerkracht
noodlottig in ondergaat. Romantische naturen, als de helden van Hellens - zelf een
tobber - ruiken er iederen avond, in de vochtige schaduw der historische gebouwen,
langs het dikke, zwarte water der vele kanalen, binnen de beknelling der vuile en
schreeuwerige stegen, den geur des doods. De brutale jool van het Gentsche volk,
dat een barbaarsch-klinkend dialect spreekt en aan zijne gevoelens eene
hyperbolisch-Homerische beeldspraak verleent, waar alle kieschheid uit gebannen
is, is als het teeken der behoefte aan bevrijding. Daarom juist misschien vond, een
dertigtal jaren geleden, het socialisme te Gent een zoo goed voorbereid terrein. De
artiest, de kiesch-aangelegde, ondergaat er een aanhoudend gevoel van ontbinding.
De lucht is er een geniepig gif, dat verstompt, den geest log maakt, en zelfs de gebaren
als het ware belemmert. Natuurlijke elegantie, zelfs van het lichaam, wordt er zwaar
en trouwens belachelijk. De zeer positieve zin der burgerij is er als een woedende
kaakslag, telkens, op het gezicht van wie een fijner gemoedsleven leidt. In geen stad
heeft het woord
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artiest een pejoratiever beteekenis, dan te Gent. Als die artiest daarbij aanleg en reden
tot tobben heeft, - en het is te Gent niet moeilijk, een tobber te worden - dan....
Jules de Bruycker zou dan ‘En ville morte’ illustreeren. Meer dan in welk ander
werk ook, liet hij zich hierin gaan op eigen dieper leven. Intellectueel en literair niet
zeer ontwikkeld, liet hij zich door het romantische van Hellens wel eenigszins
beetnemen. In elk geval roerde het de poelen van zijn diepste innerlijk leven. De
drabben kwamen boven. Zijn caricaturale zin kreeg er zijne volle tragische beteekenis.
Hij omschiep het Gentsche decor dat in het Patershol zijn meest-intens uitzicht had,
tot zijne volle, tot zijne echtste beteekenis. Heel veel hoefde hij er niet aan toe te
voegen: hij teekende, binnen schurftige muren, onder het stagneerende vlak der
zwarte wateren, achter den blinden gevel van kerken en kloosters, zijn eigen inhoud.
Misschien ontdekte hij toen, dat hij nooit anders had gedaan, dan zich-zelf te bespotten
en te vergooien. Hij zag den eigen afgrond in. Voortaan zou hij nog wel lachen (het
is eene gewoonte die men moeilijk afleert), maar het was voortaan met gelatenheid
of met smalende bitterheid, joviale spontaneiteit was er uit gebannen.
En toen de oorlog kwam....
N.R.C., 27 Februari 1922.
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III
Brussel, 24 Februari.
Tegenover den oorlog stond Jules de Bruycker, natuurlijkerwijze, met de verschrikking
van den volmaakten individualist.
Neen, ik vergis mij. Van individualisme is hier geen spraak, noch zelfs van
egocentrisme. Het is een slechte gewoonte, bij den kunstenaar individualisme te
verwarren met het ik-gevoel. Individualisme is een stelsel, althans een stelling, die
meer te maken heeft met philosophie dan met kunst. Het is een sociologisch
verschijnsel, als geregelde ebbe die volgt op den gemeenschapsvloed. En als dusdanig
kan het zelfs in tegenstelling zijn met individualist zijn, en alle zelfstandig ik-gevoel
ontberen. Daarentegen stelt men zich geen gemeenschapskunstenaar voor, die dat
ik-gevoel niet zou bezitten. Het heerschende misverstand tusschen individualistische
kunst en gemeenschapskunst berust juist op die verwarring der begrippen. Zij
vertroebelt, onder meer, de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde, en als ik
mij niet vergis heeft Prinsen daar reeds op gewezen. Kan heel de middeleeuwsche
literatuur verdeeld in standenpoëzie, als tegenstelling met de poëzie der Renaissance
die geldt als individualistisch, dan is het niet te minder waar dat de groote dichters
der middeleeuwen, ook de anonieme, sterke individuen waren, terwijl de meeste
dichters der Renaissance wel degelijk overtuigde standsmenschen moeten heeten:
het feit alleen dat de meesten strijdende belijders waren van een godsdienstig ideaal,
is daar om het te bewijzen.
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Alles berust in den grond op meer of minder ontwikkeld ik-gevoel, dit gevoel weze
gericht op eigen belangen dan op gemeenschappelijke belangen. De tegenstelling
Middeleeuwen-Renaissance is zake van philosophie; op het gebied der kunst, der
literatuur, wijst zij alleen op een verschil in den vorm die, in 't algemeen gesproken,
van gemeenschappelijk individueel wordt. Iets waar trouwens nog over getwist kan
worden (de mode speelt hierin een groote rol), en dat met eigenlijke
gemeenschapskunst of individualistische kunst maar heel weinig te maken heeft.
Ik sluit deze parenthesis, die misschien niet geheel overbodig was. Het kon geen
kwaad, philosophisch individualisme - waar Jules de Bruycker, ik kan er een eed op
doen, niets meê te maken heeft - eens te scheiden van physiologisch ik-gevoel dat
afhangt van hersenbouw, van bewustzijn, van subconscientie. En ik herschrijf den
volzin waar deze brief meê begint onder een beteren vorm: tegenover den oorlog
stond Jules de Bruycker, natuurlijkerwijze, met de verschrikking van zijn zeer
gecompliceerd ik-gevoel.
Ik heb u gezeid dat hij, door natuurlijken aanleg, een tobber was, bij wien de
omstandigheden het tobben zorgvuldig hadden aangekweekt, die er door wrange
ironie tegen had gereageerd, die vermocht had het op sommige oogenblikken te
negeeren, maar die het zeker nooit te boven zou rijzen, eerst wel omdat de
levensomstandigheden het hem niet toelieten, en daarnaast omdat de wilskracht er
hem toe ontbrak. Dat gebrek aan wilskracht is wel het voornaamste teeken dat hij
geen individualist is, zijn haast ziekelijk gevoel van afhankelijkheid de voornaamste
reden van zijn ontwikkeld ik-gevoel. Afhankelijkheid van
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zijn gezinsomgeving als van ruimere stadsomgeving: het leidde van lieverlede tot
bittere zelfontginning. Die ontginning is weldra het eenige bezit, dat onontvreemdbaar
is, zoodat het weldra een vorm wordt, de armzaligste, van het geluk. Iedereen zoekt
zijn geluk waar hij het vinden kan, desnoods in de vaststelling van zijn ongeluk, want
het laatste waar de mensch van afziet is van zijn gewaand recht op geluk. De Bruycker
was hierin de lotsgenoot van velen zijner gelijken: hij bezat, gelukkig, zich-zelf;
eenigerhand was hem dat heel veel geworden. Een bij nature aangewezen altruïsme
was hem onthouden: hij was een vrijgezel. Zijne liefde kon hij beperken tot wat
materiëele verzorging. Ik wil hiermede niet hebben gezegd dat hij het inderdaad
deed: niemand heeft hem ooit betrapt op egoïsme. Maar hij kon, hij mocht het doen,
bij rechte reeds van die verzorging, en die verzorging kan hem hebben verzocht tot
eene smartelijke liefde-verenging. In zijn geval ontsnappen weinigen aan dergelijke
temptatie; het leidt er hen toe, wat dieper in zich-zelf te delven, wat dieper in zich-zelf
te zien.
Om het te hebben meêgemaakt, weet ik welke stoornis de oorlog in dergelijke
liefelijke gewoonte gebracht heeft.
Een heel hoogen dunk hadden voor den oorlog menschen als De Bruycker van
zich-zelf niet. Wilde ik tusschen pessimisme en zelf-onderschatting dezelfde
verwarring niet stichten als tusschen individualisme en ik-gevoel, dan zou ik zeggen,
dat De Bruycker's gelijken doorgaans pessimisten zijn. Zoodra ze echter een middel
bezitten, om zich zelf naar eigen wezen uit te drukken - en zelfs ‘vernemen’ is zulk
een middel -, houden zij zich recht.
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Zij teren op eigen vleesch: het is een voedingsmiddel dat hun bijzonder lief is. Wel
komen er oogenblikken van verdooving, die wanhopig maken; wie geen
rijk-gevoerden ondergrond heeft kent zelfs het doodende gevoel der onmacht: het
brengt echter meestal eene verteedering meê, die haast eene onaangename sensatie
kan heeten. In elk geval: men heeft het gevoel, te zijn.
Breekt daar nu echter plots het cataclysme uit, dat alles overrompelt en verzwelgt,
de zandhoos, waarin men wordt opgezwolgen als de geringste der korrels, het nietigste
der bestanddeelen, opgenomen in duizelige werveling, die u nog nauwelijks het besef
laat van het bestaan, u in elk geval allen wil en alle eigen vermogen ontneemt, u niet
vernietigt maar u de gewaarwording bezorgt van het niet-zijn, die niet de dood is
maar de ontsteltenis der zelf-vertwijfeling.... Het gevoel der saamhoorigheid was al
heel gering: thans rijst het als een bral gebod, maar met de zekerheid der geweldigste
straf. Hoe sterker en stelliger is geweest het ik-gevoel, met den ondersteunenden
troost van het scheppingsvermogen, hoe feller en vinniger thans het besef der eigen
onwaarde, der eigen onwaardigheid. En men weet, dat het geen wanhoop mag worden;
het natuurlijke streven naar zelf-behoud wordt versterkt door een gebiedend
plichts-besef. Maar men is zijn leven lang een eenling geweest, en een tobber.
Strijdmiddelen heeft men nooit gekend. Heel duidelijk grijnst u het denkbeeld tegen,
dat men tot niets nuttigs in staat is. Reeds in vredestijd wist men heel goed, op den
zelfkant te leven: thans kende men de verschrikking, ‘jenseits’ te zweven met den
aanhoudenden schrik voor de onderdompeling in den afgrond.
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Als zoovele anderen vluchtte Jules de Bruycker naar Engeland. Den oorlog bracht
hij te Londen door. Ook daar bleef het een tobben, en ditmaal meer dan ooit een
gerechtigd tobben. Hij kon er het offer plegen der menschenliefde: misschien gaf
het hem soms een verdiend geluk. Doch wat zijne dagen en nachten maakt als het
sarren van voortaan zijn noodlot, het is de cataclystische verschrikking geweest. Hij
leeft thans den meesten tijd in eene hallucinatorische atmospheer: de afstand zet de
gebeurtenissen uit, verleent haar eene synthetisch-symbolische beteekenis die wij,
in het land gebleven, niet steeds begrepen. Er is eene moedwillige rhetoriek van den
oorlog geweest; wie de bezetting heeft doorgemaakt heeft met ergernis den weêrslag
van die rhetoriek ondergaan. Maar er is ook eene magnifiëering van geweest die het
Belgische lijden hare schoonheid heeft toegevoegd. Maeterlinck die ‘Le Bourgmestre
de Stillemonde’ schrijft; Verhaeren die ‘Les Ailes rouges de la Guerre’ dicht; De
Bruycker die ‘de Kwade Mare’ en ‘de Doodsklok’ etst: hoe hebben zij ons verrijkt
en gewroken! Feitelijk wisten zij niets van wat hier gebeurde. En wij zelf: wat wisten
wij ervan? Weet de bij, die hare zeskantige cel vult, iets van de gezamelijke
ordonnantie van den korf waarin zij leeft? Of beter: waar iedereen zijn eigen kommer
kent, is het niet natuurlijk dat men zich niet om den buurman bekommert? - Doch
zij die in het leger waren, of uitweken naar Holland, Frankrijk of Engeland, zij hadden
stof tot eene veralgemeenende verbeelding, zooals wij die hebben tegenwoordig op
den hongersnood in Rusland. Er zijn thans in Rusland een aantal menschen, die
ongetwijfeld tegen den honger gewapend, en dan ook slechts theorethisch met
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het lot der hongerlijders begaan zijn. Wij, daarentegen, zien de wangen van elken
Rus ingevallen en den buik van elk Russisch kind gespannen door ziekte der darmen.
En er is de stelligheid, dat wij ons veel minder vergissen dan de enkele Russen, die
het op het oogenblik nog steeds betrekkelijk goed hebben. Aldus vergiste zich De
Bruycker veel minder dan wij zelf, en na den oorlog hebben wij dat goed begrepen.
Naarmate wij zelf de kleine, persoonlijke bijzonderheden uit het vlak van onze
herinnering verdwijnen zagen, werd het besef van den doorgemaakten toestand echter
en zuiverder. Wrok en bitterheid hebben er meestal bij verloren: waarom het te
loochenen? Zij waren te persoonlijk en daardoor te klein (al hebben zoo velen zoo
veel verloren!). Maar de algemeene indruk is dieper en geweldiger geworden.
En wij zouden ons dan ook in het Engelsche werk van De Bruycker herkennen als
in een spiegel, was daar niet het hallucinatorische van dat werk. Helaas, voor ons is
het geene begoocheling geweest! Hebben wij vooral in den eersten tijd van den
oorlog, haast uur aan uur de steeds herhaalde verschrikking gekend en hare steeds
vernieuwde verrassing; hebben wij prik bij prik, als van gloeiende naalden, de foltering
ervan als het ware genoten: wij hadden weldra onze persoonlijke zorg, die eene
afleiding was. Het duurde nauwelijks een jaar - en ik spreek van de beter-bedeelden
-, of de oorlog was voor ons de moeite om het dagelijksche brood. In het buitenland
weet men niet wat het is, slechts aan eten te denken, slechts nog voor stoffelijk
onderhoud eenige bezorgdheid te koesteren. Er is niets dat de menschelijke
waardigheid fnuikt, als eetwaren te moeten smokkelen. Gelukkig dan
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nog als men er het geld voor heeft.
Deze vernedering heeft Jules de Bruycker niet gekend. Hij zat in zijn hoekje te
Londen, en hij gluurde. Hij wist dingen die wij eerst veel later te weten kwamen. En
het was een ontzetting, die hij koesterde als een moeder haar kind. Het tobben van
voor den oorlog, dat een persoonlijk tobben was, werd een tobben van algemeenen
aard, een tobben om gansch zijn volk. Waar hij sarrend had neergezien op de moreele
uitwassen van sommige enkelingen, hij de caricaturist, hij zag thans, met wanhopige
oogen van onmachtigen wreker, neer op leelijke marteling die zijn land werd
aangedaan. Zijn satire werd pamphlet, want zijn bittere lol was afgrijzen geworden.
Zal ik hier op ingaan? In ditzelfde blad heb ik, nog onder den oorlog, de
beschrijving gelezen van zijn groote wrekende etsen. Thans heb ik ze gezien, en ze
hebben mij geleerd, hoe de oorlog De Bruycker zou verruimen. Zijn tobben heeft
zich aangevuld met een haast ontzettende liefde.
Houdt hij het vol? - Hij is uit Londen teruggekeerd. Hij woont thans weer te Gent,
dat hem weer omkluwt. Er zijn menschen die zich nooit zullen bevrijden. En ik heb
gehoord dat De Bruycker, een vijftiger, wel eenigen vrede heeft gevonden. Hetgeen
menigeen hem benijden zal.
N.R.C., 28 Februari 1922.
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Negerkunst
Brussel, 25 Februari.
Ik ga het hier aan te schrijven, vooral bij wijze van kennisgeving, over iets waar
mijne wetenschap gering in is. Ook mijne oogen hebben gezien, ook mijne ooren
hebben gehoord. Ik kan er zelfs aan toevoegen dat ik indertijd - het zal wel zestien
jaar geleden zijn - een boek heb gelezen dat mij gedreven heeft tot eene liefhebberij,
die niet is geworden de groote bewondering die thans bij enkelen eene woede is,
maar toch zou worden - hoe kon het anders? - eene waardeering die mij is bijgebleven.
Nochtans zou ik mij hebben onthouden, erover te schrijven, zoo ik er niet toe verleid
werd door de omstandigheden.
Want: wat weet ik al heel bijzonders van negerkunst? Eerst wat ik er van heb
gezien in het Congomuseum te Tervueren. Dat is niet weinig, eene prachtige collectie
fetisjen is er opgesteld, die ook in louter-aesthetisch opzicht van het grootste gewicht
is. Men ziet er tevens, afgegoten op levend model door den beeldhouwer Arsène
Matton, een aantal pleisteren negers en negerinnen staan, die men, soms met de
revolver in de hand, ‘behandelde’ om de tatoeëering die ze vertoonden: ornamentatie
in anima vili, die voor de kunst toch ook haar belang heeft. Doch zou ik er, ook buiten
de actualiteit, mijn inkt aan wijden? Het Tervueren-museum bezit niet eens een
catalogus, die mij bij mijn werk kon helpen! - Er is verder de Congoleesche muziek.
Daarin ben ik bijna een specialist: weinig Belgen kennen zooveel Congoleesche
liedjes als ik. Die kennis dank ik aan een familielid, die vijf-
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tien jaar in Congo heeft verbleven, en bedoelde liedjes zong met virtuositeit.
Intusschen heb ik ze niet laten opteekenen: het nut er van zou gering zijn geweest,
aangezien het mij niet mogelijk ware geweest, ze ethnographisch te interpreteeren,
- en dat bij de studie van negerkunst de ethnographie haar woordje heeft meê te
spreken, het ligt voor de hand, al heeft men het uit het oog verloren vooral sedert
men de negerkunst speciaal als kunst is gaan beschouwen. Er is verder de literatuur.
Kort geleden heeft de Fransche dichter Blaise Cendrars met veel ijver uit allerlei
uitgaven van zendelingen en geleerden eene lijvige ‘Anthologie nègre’ gecompileerd.
Het boek heb ik nog niet gelezen: ik weet dan ook niet of Blaise Cendrars gebruik
heeft gemaakt van de twee deelen die vijftien jaar geleden pater Ivo Struyf heeft
uitgegeven over den letterschat der Bakongos.
Dat werk, waar ik u bij het verschijnen over schreef, is voor mij een openbaring
geweest. Met uitnemenden artistieken zin, met al de buigzaamheid die onze
Nederlandsche taal, veel meer dan het Fransch, oplevert, heeft hij van dien negerstam
de legenden, de fabels, de lyriek, de romantische literatuur zoo letterlijk mogelijk
vertaald, waarbij hij zelfs den zinsbouw in acht nam. Onmiddellijk, en met echte
ingenomenheid, vernam men erin een leukheid, een realistischen zin, een ‘Lust zu
fabulieren’ wien het nooit aan pikante motieven ontbrak, een transponeeringsvermogen
dat vooral in de fabels tot zijn recht kwam - de Grieksche fabel staat er ver bij achter
- een zeer eigen dichterlijkheid waarin het natuurgevoel zeer innig is, en dat alles
maakte van de letterkunde der Bakongos iets dat van alle barbaarschheid ver af stond.
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Dat negerkunst toen nog niet in de mode was, is spijtig: zij zou ineens een triumph
hebben gevierd.... indien het boek van pater Struyf niet in het Vlaamsch was gesteld.
Het zou, in ruimeren kring verspreid, ongetwijfeld licht hebben gebracht over de
negerplastiek, althans over die der stammen waar die literatuur thuis hoort. Zooals
thans, naar wij hopen, het dikke boek van Cendrars licht zal werpen op de sculptuur
der vele andere stammen, en van beate bewondering juist begrip zal maken. Men
omvat thans gansch de negerproductie, uit welk werelddeel zij ook kome, onder ééne
zelfde admiratie: hoe groot nochtans hare verscheidenheid, die gaat van Indische en
Assyrische schoonheid naar Egyptische en primitief-Grieksche. Slechts kennis van
godsdienst en literatuur, natuurlijk naast die van de levenswijze, kan in die
onhebbelijkheid verhelpen. Intusschen blijft het woord van Guillaume Apollinaire
waar: ‘C'est par une grande audace de goût que l'on est venu à considérer ces idoles
nègres comme de véritables oeuvres d'art’. En het is niet zonder grond, dat de eerste
handelaar in negerkunst te Parijs, de heer Paul Guillaume, tegen de heerschende
verwarring een waarschuwende stem laat hooren, waar hij onder meer vertelt: ‘Le
comité du Salon d'Automne fait annoncer une exposition d'art nègre, puis y renonce,
pour y revenir l'an prochain, avec une présentation d'ensemble comprenant notamment
des curiosités de l'ancien Mexique, du Pérou, etc.’ Nietwaar dat men, zelfs in zake
mode, weleens bij ethnographen kan te rade gaan?....
Leid, bid ik u, uit deze twee Fransche citaten niet af, dat ik in melanologische
literatuur uiterst belezen zou zijn. Ik heb ze eenvoudig uit het jongste dubbelnummer
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van ‘Sélection’, bijzonder aan negerkunst gewijd.
‘Sélection’ is, gij weet het, in al zijne uitingen - tentoonstellingen (die, zegt men,
weldra tot het verleden zullen behooren na al het goed dat zij hebben gesticht), winkel,
tijdschrift, uitgaven - ‘Sélection’ is ten onzent de wegwijzer in de warande van den
‘bon ton’, welke warande weleens een labyrinth is. Het heeft zich vooral tot doel
gegeven, op de hoogte te zijn en op de hoogte te houden. Het laat zich noodzakelijk
leiden, liefst aan een Fransch lijntje - al wordt nu ook Berlijn wel aangedaan om te
beter zelf leiding te kunnen geven. Het tijdschrift ervan heet ‘chronique de la vie
artistique’: het kon worden genoemd met minder nederigheid en evenveel recht
‘guide de la vie artistique’. Die rol vervult het doorgaans met degelijken ernst, zooniet
steeds met eene laffe onpartijdigheid. Het was zijnen lezers verplicht ons een nummer
te leveren over ‘l'Art nègre’: het heeft ons een dubbelnummer geschonken.
Wij zullen zeker wel de laatsten zijn om erover te klagen: dit dubbelnummer is
uitnemend samengesteld. Er spreekt een groote poging uit, dilettanterigheid eruit te
bannen. Zoo de heeren des huizes, ik bedoel de gewone medewerkers, die niet anders
bedoelen te zijn dan aestheten, er natuurlijker wijze aan hebben meegedaan, dan is
het met groote circonspectie en de eerbiedwaardige zucht, vooral geen domheden te
vertellen waar het den grond van hun onderwerp betreft. Zij hebben zich gewend tot
specialisten: tot Clouzot en Level, die een boek hebben gewijd aan ‘L'Art nègre et
l'Art Océanien’; tot Gaston-Denys Périer, die met de ethnographie onzer kolonie
goed bekend is, eene goede indeeling voor een tentoonstelling van
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Congoleesche kunst aangeeft en het ontwerp heeft opgevat van eene vereeniging die
bedoelt ‘les Amis de l'Art congolais’ te zijn; tot Pierre Daye, onder den oorlog
koloniaal officier en thans ontdekkingsreiziger op kosten van een Brusselsch blad,
die aardig schrijft over ‘le costume congolais’; tot F. Ruydant die geleerd schrijft
over Congoleesche muziek, en alleen vergeet te vermelden dat ik daarin eene
specialiteit ben. Het is in dit nummer de eenige leemte niet: pater Ivo Struyf en zijn
boek over de Bakongos worden er niet in vemoemd. De directeuren van het tijdschrift
zijn nochtans Vlaamsche jongens.
Het voornaamste opstel in dit nummer is van André de Ridder. Het heet ‘l'Art
nègre et notre art nouveau’. Het heeft, op dit oogenblik, de belangrijkste beteekenis.
Het moet de wetenschappelijke onafhankelijkheid der ethnographen ontberen en
afwijzen om te verklaren, waarom de negerkunst thans aan de orde is. Het is, bijna,
een pleidooi pro domo. Waarom geeft ‘Sélection’ een negerkunstaflevering uit? Het
is wat moet bewezen worden.
Aan argumenten ontbreekt het niet. Zal De Ridder er echter onmiddellijk een
stormram van maken? Hij is een goed advokaat: hij stelt de jury gerust: wij weten
niet wat den beklaagde tot zijne misdaad heeft aangezet: wij zullen ons over zijne
drijfveeren vergissen zoolang wij over geene ‘classification rationnelle des sculptures
d'Afrique et d'Océanie’ zullen beschikken. Er komt bij, ‘qu'on a poussé trop loin,
dans certains cénacles modernistes, l'engouement pour cet art, resté si longtemps
inconnu et méconnu, et auquel on vient d'attribuer, depuis vingt ans tout au plus,
assez brusquement, un rôle animateur trop considérable et une influence certainement
exa-
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gérée sur l'évolution générale de notre art blanc.’ Daarmede is de jury tevreden
gesteld. Doch, nu komt de aanval. De ontdekking (door wie? toch zeker niet door de
ethnographen van veertig jaren her!) der negerafgoden viel samen met nieuw
verlangen en nieuwsgierig-zijn, met behoefte aan primitiviteit en puëriliteit, met zeer
natuurlijke bezorgdheid om zuivere plasticiteit en constructie, gevolg van futloos en
vervloeiend academisme, van de ‘niaiseries de notre propre art civilisé’.
En hier wekt André de Ridder ons onmiddellijk tot verzet op, dat niet ver is van
ergernis. Waarom ons toch steeds dien stok der beschaving tusschen de beenen
gegooid? Dienen wij dan waarlijk ons om onze beschaving te beschamen? Zijn wij
dan waarlijk gelijk te stellen met de enkele verdwaalden en ontaarden, voor wie die
beschaving in werkelijkheid eene ‘déliquescence’ is? Zoo daar omlaag een etterende
droesem ligt - en wat heeft die met kunst te maken, tenzij misschien met nachtelijke
danskunst? -, weegt daar niet tegenop de geestelijke tucht van eene elite, filter der
eeuwen, waar André de Ridder zelf toe behoort? Wij kunnen in een bar gaan, zonder
ons te bezoedelen, en de behoefte aan primitiviteit en puëriliteit stellen wij heel
gemakkelijk onze geestelijke gezondheid en frischheid van iederen ochtend tegenover.
Zelfs waar wij kopje-onder doen in de vuilnis van een spijtigen tijd (wij hebben soms
nukken), blijven wij ons echter bewust van het nut van een bad, en dat bad zal ons
eerder aantrekken dan de onderdompeling in de vuilnis. Inderdaad is men nooit
beschaafd genoeg, en van de primitiviteit en puëriliteit der negers hebben wij waarlijk
niets te leeren. Het komt alleen aan op een besef
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der eigen waarde, op een zelf-respect.... dat sommige artiesten weliswaar missen.
Aan De Ridder geef ik toe, dat de drang naar navolging van negerkunst eene andere
rechtvaardiging heeft: zuivere plasticiteit en constructie heeft hij-zelf genoemd naast
de zucht naar kinderachtigheid. Maar hadden wij daarvoor de negers noodig? Georges
Minne - om hem alleen te noemen - kon er buiten: ik weet, dat Phidias, de rijpe
Helleen, voor altijd zijn voorbeeld blijft. Wij zijn zeer bereid, alle impressionisme
af te wijzen: alleen eene synthetische kunst heeft definitieve waarde.
Maar hoe hij ook preke: disproportie is niet noodzakelijk synthesis; waar zij niet
afhangt van een architectonische bedoeling, is zij eenvoudig impressionistisch, en
bij de negers is zij het buiten allen twijfel altijd. Het komt er bij hen op aan, de
aandacht te vestigen op de lichaamsdeelen die hen-zelf hebben getroffen. In de
hoogste instantie kan zulke misvorming eene symbolischgodsdienstige beteekenis
hebben. Maar wat heeft zulks te maken met plastische synthesis? Hypertrophie van
sommige lichaamsdeelen kan doelen op de beteekenis die men er, sensuëel of
godsdienstig, aan hecht: tot de plastische schoonheid kunnen zij niet bijdragen, en
‘notre propre art civilisé’ zal er zeker geen aesthetisch, ten hoogste een vernederend
zintuigelijk genot aan hebben. In hoeverre al de negers hierin zuivere impressionisten
zijn, wordt bewezen door het belang dat zij hechten aan de navelbreuk die hun allen
eigen is: die navelbreuk is bij mijn weten geen opbouwend bestanddeel in de
beeldhouwkunst.
Hiermede wil ik, die mij oningewijd verklaar, niet
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meer hebben gezegd dan ik bedoel. Ik hou haast evenzeer van negerkunst, als Van
Deyssel indertijd van proza. Zij is zeer expressief, en bereikt de expressie heel dikwijls
met eenvoudige, doch nobele middelen. Ze na te volgen is echter vergankelijke mode,
aangezien wij even-zuivere expressie bereiken met middelen die wij onder het bereik
hebben van onze hand. En dan: de negerkunst is vermoedelijk, en in de meeste
gevallen, eene godsdienstige kunst, tevens eene geneeskrachtige kunst, en in de
laatste orde eene sierkunst. Van het godsdienstige dezer kunst weet ik niets af; het
geneeskrachtige ervan ben ik gerechtigd af te wijzen; en ik ken gebeeldhouwde
Europeesche stoelen waar ik gemakkelijker op zit dan op de Afrikaansche. Blijft
alleen: de expressie. Maar ik heb ze elders volmaakter gevonden, en zonder de
obligate navelbreuk.
En met dat al heeft de negerkunst in mijne oogen niets van hare waarde verloren.
Ik vraag mij alleen af, door wat men ze morgen vervangen gaat, als de snobs er
genoeg van hebben.
N.R.C., 5 Maart 1922.
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Theo van Rijsselberghe
I
Brussel, Maart.
Het valt niet te ontkennen: niet steeds met de hoop op louter-aesthetisch genot begeven
wij ons naar de tentoonstelling, waarin een kunstenaar, op zekeren leeftijd gekomen,
het waagt eene samenvatting voor te dragen van heel zijne productie. Daarmede wil
ik niet hebben gezegd, dat men a priori in zijne productie eene dalende lijn, eene
naar onder draaiende spiraal onderstelt, en in de opvolging van zijne werken het blijk
der intredende en voortschrijdende onmacht: de onrust, bijvoorbeeld, van een James
Ensor en zijn aanhoudende, zeer oprechte zucht tot zelf-vernieuwing, die de rechte
lijn - tegenstelling van zulk dynamisme - die een Jakob Smits aanstuurt op een doel,
dat evenzeer het einddoel is van eene menscheziel; de geestelijk-ascetische loutering,
die bij een Heymans leidt tot iets als eene schilderkundige mystiek: zij zijn er waarlijk
niet naar om beknibbelen-bij-voorbaat aan te moedigen, en wie zulk beknibbelen,
niettegenstaande het werk, aandurft, kan niet gelden als iemand van goeden wil of
groot karakter, aangenomen dat hij van schilderkunst en van psychologie eenig
verstand heeft.
Doch ik noem hier schilders - Ensor, Smits, Heymans - die onaangevochten blijven,
en waarvan de retrospectieve tentoonstelling, zooals wij ze in de laatste maanden of
jaren mochten genieten, alleen met blijde verwachting tegemoet werd gezien. Er zijn
andere schilders, dewelke ik hier in den laatsten tijd heb behandeld, eveneens ter

Karel van de Woestijne, Verzameld journalistiek werk. Deel 11: Nieuwe Rotterdamsche Courant december 1921 - december 1922

175
gelegenheid van dergelijke overzichtelijke exposities, en wier naam ik niet herhalen
zal, - er zijn schilders, die men niet als-van-zelf-sprekend afbreken zal nog voor men
de opvolging hunner voortbrengst overschouwt, en waarvan men nochtans bij voorbaat
weet dat men van die voortbrengst slechts beperkte genieting verwachten mag. Van
die kunstenaars kunnen wij een vriend zijn, en een tijdgenoot: het is voor hen de
beste stelling, want zij betrekken ons, in dit geval, als het ware in hun werk. Hunne
tentoonstelling wekt in ons een geliefd, soms een vleiend verleden; wij genieten, bij
verplaatsing in den tijd, ons-zelf; dat genot zal echter van korten duur zijn, of wij
zouden lijden aan zelf-overschatting. Weleens verkeert genot in leed: wij zijn niet
meer wat wij waren; en als wij ons-zelf heel goed kennen en eigen tekortkomingen
durven inzien, dan verkeert dat leed zelfs in bitterheid: het beste en echtste in ons,
onze verbeelding, zuiverste teeken van onze personaliteit, blijkt niet meer te zijn van
dezen tegenwoordigen tijd. Misschien hebben wij ons gansch leven in ons-zelf vergist:
onaangename gewaarwording; in elk geval zijn wij achter gebleven, doordat onze
verbeelding de animeerende kracht van de voortschrijdende verschijnselen niet heeft
ondergaan; er komt bij dat wij den tijd voorbij kunnen zijn, dien ik zou willen noemen
den tijd dat wij worden gevoed: wij zijn volop in den tijd dat wij nog alleen teren op
het eigen verleden. En dat alles is voor den toeschouwer niet prettig, die zichzelf
terugvindt in den schilder.
Die bitterheid kan weliswaar het tonische middel kennen van het leedvermaak.
Niets dwingt den toeschouwer, up to date te zijn. Hij heeft het recht, zich te laten
ver-
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vallen. Hij, die den scheppingsnood niet kent (en in het woord ‘scheppingsnood’ kan
‘nood’ een pejoratieven zin krijgen), het gebeurt dat hij het met zijn verleden doen
kan. Een kunstenaar echter, die daarom geen domoor hoeft te zijn, al geeft hij hierin
blijk van iets meer dan argeloosheid, - een kunstenaar kan den drang gevoelen, aan
de eigen imaginatie te ontsnappen, op het oogenblik trouwens dat deze imaginatie
geen opbouwende kracht meer bezit, om zich over te leveren aan eene inbeelding,
die het aan scheppingswaarde op de oude verbeelding zeker niet wint. Dat hij hierin
ongelijk heeft, spreekt vanzelf, vooral op het tegenwoordige kunststadium. Want er
is nimmer een tijd geweest, waar men aan vorm offerde, als thans: het is dan ook
aan vorm dat de wankelmoedige kunstenaar offert. Men vraagt u: schrijft gij vrije
verzen en acht gij het bijbel-Whitmannvers niet hooger dan het alexandrijn?
Pointilleert gij nog, of omschrijft gij den blos van uw geliefde met een driehoekje
van indigo? ‘Houdt gij het met een banaal contrapunt (bij Palestrina klinkt het zoo
modern!), of is u de verminderde quint reeds verouderd? - Behoort gij dan niet tot
de allerjongsten, die meer houden van theorie dan van verwezenlijking; hebt gij nog
steeds een heel groote liefde voor wat gij bedoelt uit te drukken, al wordt de
uitdrukking dag aan dag lastiger (vooral sedert gij de nieuwe vormen hebt
geadopteerd); weet gij derhalve niet goed hoe of wat te antwoorden, dan zijt gij
veroordeeld, en nog wel zonder het beroep dat gij zoudt kunnen doen op uw vroeger
werk, datgene waarin gij de middelen hebt aangewend, die op dat oogenblik voor de
beste golden, en die voor u de natuurlijkste waren, aangezien zij de midde-
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len waren van uw eigen levensseizoen. Gij zijt veroordeeld, want wij leven in éen
dier tijdperken van overgang, die in de kunstgeschiedenis een naam krijgen, omdat
de kunst erin leeft op een wijziging in den vorm. Tijden waar de Geest in volle
vrijheid over zweeft, zonder zich om vorm te bekommeren - flat ubi vult: hij vindt
gemakkelijk de modderen gedaante die hij vullen moet en levend maken - tijden van
den Geest hebben doorgaans geen anderen naam, dan dat ze klassiek zijn: de eenige
naam die verschillende gedaanten omkleedt; zij zijn de aanhoudende bevruchting en
verlossing en de vorm der vrucht is te natuurlijk dan dat men er een naam voor
smeden zou.
Waar nu de kunstenaar zulke gemeenplaatselijkheden niet inziet en zich geweld
aandoet om anders te zijn dan hij in werkelijkheid is, dan bestaat voor den
tijdgenoottoeschouwer reden te over tot leedvermaak. Hij, die op zijn best niet is dan
een dilettant, hij heeft het recht zich de boosaardigheid te veroorloven, te smalen om
het verschrikkelijkste, want lichamelijk pijnlijkste wat een artiest martelen kan: om
angst. Hij, de toeschouwer bij deze retrospectieven, heeft misschien leed gekend, en
bitterheid, en den geestigen prikkel van het leedvermaak. De exponant, hij, al is hij
nog zoo teeder of nog zoo razerig gehecht aan zijn verleden; al klampt hij zich nog
zoo stevig vast aan heden en toekomst, al is hij nog zoo zeker van de eigen eerlijkheid,
- de exponant, hij, is bezeten door angst.
Die angst zal misschien slechts een oogenblik duren, twijfel om zich zelf, die het
eerste bestanddeel ervan is, kan wijken bij het eerste en banaalste woord van lof, dat
is als de verlossing. Die lof behoeft trouwens geen
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laffe vleierij te zijn. De naam Ingres kan tegenwoordig met volle oprechtheid worden
aangewend zoo bij ouderen als bij jongeren, en heeft steeds de goede uitwerking.
Het zou mij niet verwonderen, zoo binnenkort de naam Paelinck in België de waarde
krijgt van een criterium, waarop hij trouwens recht heeft. En er zijn nog wel andere
namen, al naar het genre, hoe men ze nu ook niet moet gaan kiezen onder de
allerjongste, ik bedoel onder diegene van onmiddellijke voorgangers. Want neemt
men grif aan, dat men steeds de zoon is van een vader, dien vader zoekt men liefst
in het allerverst verleden. - Zulk een naam dus kan verlossen uit den angst, dien de
schilder ondergaat, meer nog bij eene retrospectieve tentoonstelling dan bij de
tentoonstelling van werk uit den laatsten tijd, waarbij de ondergane evolutie niet al
te duidelijk blijkt. Er zijn nog andere middelen dan het noemen van een naam, om
angst te verdrijven: weinige schilders voelen hoe vernederend het is, zich te hooren
zeggen dat zij zich zelf gebleven zijn. En ik ken er die heel fier zijn om den handdruk
van een veel jongeren collega, die komt verklaren dat hun werk nog lang zoo slecht
niet is. Want in de eerste plaats is de kunstenaar iemand, die niet achter wil blijven,
en het is de eerste aanleiding tot angst. Zelfs als hij heel koppig is en heel zelf-voldaan,
spookt in hem de vrees om vernedering. Misschien heeft hij voor het jongste in de
kunst niets dan woede of misprijzen over: bij dat jongste wil hij echter niet worden
achtergesteld. Hij houdt zich aan de normale formule van zijne verbeelding vast: niet
echter zonder vrees, want hij heeft er geen vertrouwen meer in. Zijn wantrouwen
vindt trouwens zijn bestaansreden in den smaak van het
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publiek: voor het publiek is de kunstenaar steeds bang. Want het staat vast:
wilskrachtig is hij bijna nooit, en de wispelturigheid van zijn karakter verleidt hem
met de beste bedoeling der wereld tot lafheid. Lafheid welke trouwens eene prachtige
verontschuldiging vindt in de spontaneïteit van zijn geestdrift, die spontaneïteit
beteekent van het zintuig. Wie bij eigen verleden stil staat; wie eigen verleden getrouw
blijft, is of geniaal, of gemakzuchtig of dom. De doorsneê-artiest, die noch geniaal,
noch gemakzuchtig, noch dom is, evoluëert dan ook graag, zij het dan ook - al naar
hij intelligent is met omzichtigheid. Hij bezit immers minder continuïteit in de
imaginatie dan vatbaarheid voor nieuwe indrukken. Hij bezit vooral handigheid en
aanpassingsvermogen. Beheerscht hij ambachtelijke virtuositeit (en deze groeit aan
naar de maat dat de personaliteit minder is), dan weet hij doorgaans stand te houden.
En daar komt het, tot verdrijven van angst, op aan: standhouden, hetgeen voor
doorsneê-artiesten een nieuwe angst is, zoolang zij oprecht zijn.
Ik weet wel, dat de aard der kunst die men uitoefent hierbij van groot belang is.
Een musicus bezit hierin voorrechten, die een dichter, en zelfs een schilder ontberen
moeten. Naarmate het kunstvak gebonden is aan strenge techniek, aan werken waar
niemand aan ontsnapt, wordt de kritiek losser en minder-eischend. De technische
vaardigheid van den toondichter kan vrij evoluëeren met den tijd waar zij het teeken
van is: de bevoegde criticus zal gaarne den psychischen inhoud vergeten om de
handigheid en de fijnheid en de spitsvondigheid ervan te roemen. Het kan zonder
overdrijving gezegd: Beethoven beteekent
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voor een dichter veel meer dan voor een componist, en Stravinsky veel meer voor
een componist dan een dichter, zelfs waar deze muzikale ervaring bezit. Zoo kan een
musicus er zich tevreden meê stellen, een goed werkman te zijn en te blijven, al naar
de wisseling der mode. Ik herinner mij dat, na de eerste voorstelling van Debussy's
‘Pelléas et Mélisande’, de eerste toondichter van België mij zegde: ‘Wat is mij dat
gemakkelijk! Eenvoudig procédé!’ En de man had gelijk: hij was van den stiel.
Hoe losser echter de techniek, en hoe meer vrijheid zij den kunstenaar gunt, te
meer hij van lieverlede vreezen gaat voor miskenning, zelfs waar hij naar vernieuwing
der uitdrukking streeft, in een tijd dat vorm hoofdzaak is. Zelfs waar de ambachtelijke
virtuositeit hem eene vreugde is; zelfs waar zelf-vertrouwen hem de sterkste
ruggesteun blijft; zelfs waar hij de wreedheid van het modieus publiek nog geenszins
ondergaat; - en waar ikzelf, criticus, noch leed, noch leedvermaak gevoel, noch
bitterheid behoef te ondergaan: zelfs daar lijd ik, als hij-zelf, den angst dien hij-zelf
gevoelt, waar hij retrospectief zijn werk ten toon stelt.
Het is het geval met Theo van Rijsselberghe, die tot voor een paar dagen bij Giroux
het streven van heel zijn leven aan het publiek overleverde. In mijn volgenden brief
zeg ik u, waaraan ik den angst van Theo van Rijsselberghe heb erkend.
N.R.C., 25 Maart 1922.
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II
Brussel, Maart.
De benauwing, die elke kunstenaar noodzakelijkerwijs ondergaat bij het bijeenzamelen
van zijn werken, die een overzicht van zijn gansche carrière geven moeten benauwing die hem nochtans niet belet dergelijke tentoonstelling te openen, alsof
hij ze, op een gegeven oogenblik, ter reageerende geruststelling noodig had - die
angst zal Theo van Rijsselberghe ongetwijfeld hebben ondergaan, en in een mate die
afhangt van het belang dat hij hecht aan techniek.
Want wat in zijne expositie hoofdzakelijk opviel, was niet eene evolutie van het
gehalte, van hetgeen ik de imaginatie heb genoemd die de meer of mindere kracht
en waarde van de personaliteit aangeeft, onveranderlijk als ze blijft want afhankelijk
van het hersengestel, maar wel de verandering in de behandeling van die imaginatie,
welke wees op toegeving aan de opvolgenlijk-heerschende modes. Bij weinig schilders
van dit land is de cerebraliteit zoo groot als bij Van Rijsselberghe. Zijne zeer
gescherpte zintuigelijkheid wordt beheerscht door een groot gevoel der orde. Hij
denkt over zijn werk lang na. Ik zal niet zeggen dat het hem aan intuïtie ontbreekt;
nochtans is het discursieve bij hem nooit afwezig; deze schilder tast nooit, noch kent
de geniale inspiratie; hij leidt af, hij componeert in den oorspronkelijken zin van het
woord. Wat hem onderscheidt van de meeste impressionisten uit Vlaanderen, zijne
tijdgenooten waaronder hij de jongste is, bestaat hierin dat hij nog minder zijn oog
volgt
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dan zijne rede. Aldus heeft, vooral in zijn volste bloeitijdperk, zijne techniek iets
wetenschappelijks, dat hem dichter brengt bij een Cross en een Signac (al is hij veel
minder droog) dan bij een Claus of een Heymans. Van al de Vlaamsche
impressionisten is hij de meest systematische. Zijn voormalig stippelen stond het
dichtst bij den inwijdenden Seurat. Men stelle zich dan ook zijn angst voor, waar hij
dat stippelen opgaf voor eene lossere techniek; wanneer hij ertoe kwam, zich met
deze vernieuwde techniek voor te doen bij een publiek, dat hij met zijn pointilleeren
had verleid.
Had Theo van Rijsselberghe de technische vernieuwing noodig? Ik bedoel: wint
de uitdrukking der eigen imaginatie erbij? Wordt het evenwicht tusschen techniek
en imaginatie er grooter door? Zeker, zulk evenwicht is het kenmerk der groote
werken. Doch, waar de inhoud van het werk in hoofdzaak het licht is of de atmospheer
- hetgeen ook wel in het latere werk van Theo van Rijsselberghe het geval is -, dan
wordt het evenwicht door eene meermassieve behandeling verbroken ten nadeele
van dien inhoud. Hier dan is de techniek op de imaginatie vooruit, zooals zij in de
vroeger-geschilderde portretten vaak bij de imaginatie achter was, of de imaginatie
bijster.
Waarheid is, dat Theo van Rijsselberghe, zoo prachtig begaafd en geoefend, aan
techniek steeds teveel belang heeft gehecht. Zijne knapheid was groot genoeg, om
aan ambachtelijk byzantinisme te mogen ontsnappen. Niet meer dan James Ensor,
die hierin de vrijheid verpersoonlijkt, had hij moeten toegeven aan schilderkundig
parnassianisme. Niemand immers onder onze impressionisten bezat meer gaven dan
hij. Zijn oog was op zijn minst zoo klaar en zuiver
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als dat van Claus. Het woelende van eene steeds onvoldane ziel, die geen redding
vond dan in het sarcastisch groteske (ik spreek van Ensor), kon hij de groote rust
tegenover stellen van den zeer bewuste. Hij had de argelooze zuiverheid niet van
een Heymans, maar eene natuurlijke distinctie en eene gratievolle lenigheid des
geestes, die tegenover mystiek stonden als aangeboren wijsheid. Hij heeft daarenboven
steeds bezeten, en het is ook als schilder zijne grootste verdienste, een stijlgevoel,
waar niemand ten onzent op wijzen kan, en dat niet moest wachten op post-cubisme
om aan een toekomend en vernieuwend classicisme te doen denken.
Dat stijlgevoel, men werd het gewaar zelfs in den tijd van ‘La Belle Juliette’, het
glorietijdperk van den schilder, waar hij het resoluutst toegaf aan het meest
systematische stippelen, ten nadeele van vastomschreven vorm, van stevig-uitgedrukt
voluum. Het was immers tevens de tijd van talrijke teekeningen, waar de lijn, de
zuivere en schoone lijn, werd volgehouden met de strengheid, zooniet de droogheid
van een Jan Veth. Theo van Rijsselberghe maakte te dien tijd voorstudies voor zijne
aquarium-schilderijen. Hij teekende veel naar het naakt model. Het leek wel of hij
toen reeds eerder naar teekenen overhelde. Vergis ik mij niet, dan dateeren een aantal
portretten uit dien tijd, of zijn ze van even later. Onder die portretten zijn er een
aantal waarin de kleurontleding een hoofdbelang bezit. Doch korten tijd daarop komt
de groep ‘Une lecture’, die neutraal-grijs is gehouden, al vult een groote roode vlek
er het midden van. In dien portrettengroep heerscht trouwens een samenstelling, die
haast symmetrisch is. De teekenaar Van Rijsselberghe openbaarde
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zich aldus op een oogenblik, dat hij vooral voor een bentgenoot van Signac, meer
nog dan van Claus, wilde doorgaan. Bij zijne teekeningen haalden sommigen zelfs
de schouders op, en spraken het woord academisme uit. Thans durft men nog van
academisme niet spreken, maar men doet al heel druk om Ingres, leerling van David,
en meer nog van Raphaël.......
Die zuiverheid en gewisheid in de teekening, die het zekerste blijk geven van
stijlgevoel - de minste verplaatsing ervan verbleekt de harmonie, en op sommige
studies van Theo van Rijsselberghe ziet men hoe hij steeds zoekt naar de juiste plaats
van het figuur, afgezien ook van den juisten vorm -, die zuiverheid en gewisheid
kunnen bij hem afhangen van zijne opleiding. Het is zeer merkwaardig dat de twee
Belgische kunstenaars, wier werk vooral treft door stijl, voor architect zijn opgeleid.
Georges Minne en Theo van Rijsselberghe zijn zonen van bouwmeesters, onder de
voornaamsten van hunne geboortestad Gent. Zij beiden hebben als bouwkundige
teekenaar gewerkt. Het heeft hun den zin der abstractie geschonken, die andere
teekenaars weleens missen. Voor een architect bezit eene naakte lijn aan schoonheid
eene beteekenis, die zelfs een geoefend plasticus niet altijd vatten zal. Stijl is overigens
beschaving, en de épure van eene zuil is meer beschaafd, want algemeener, dan de
impressionistische teekening die men naar die zuil heeft gemaakt. Daarom is cubisme
beschaafder dan impressionisme; nochtans zal de meest-beschaafde kunst deze zijn,
waar de persoonlijke imaginatie van den kunstenaar samentreft met de meestconcrete
voorstelling van het object.
Wat Theo van Rijsselberghe in zijn stijlgevoel zal
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versterken, is verder, dat hij een Gentenaar is. Er is geen stad in België, waar de
bouwkundige stijleenheid zoo groot is als te Gent. Sommige steden zijn wat
architectonischen stijl betreft, echte staalkaarten. Erin te wandelen, geleid door een
bevoegden gids, is eene uitnemende les in het erkennen der onderscheiden stijlen.
In Gent is het andersom: daar vindt men in één enkel gebouw, drieërlei stijlen terug
(ik spreek van het stadhuis), en nu is het wonder, dat dit gebouw treft door een zeer
groote eenheid. In de straat, waar dat stadhuis met een zijner gevels staat, treft men
huizen aan die gaan van de twaalfde eeuw tot de achttiende. Die huizen, het spreekt
van zelf, dragen het merk van hun tijd. Voor alle zekerheid heeft men een groot getal
ervan zorgvuldig gerestaureerd, zoodat zij er van hun tijd uitzien nog veel meer dan
toen zij pas werden opgetrokken. Nochtans zijn al die huizen blijkbaar van dezelfde
familie. De bouwmeesters die ze hebben gemetseld, hebben, buiten alle formule aan
verdeeling of verfraaiing om, gehoorzaamd aan eene vooropgestelde wet, die was
als de ziel van de stad. De ziel - of beter het karakter, de algemeene reactie op de
omstandigheid. Zooals dialectologisch Gent een eiland is, is het een eiland wat betreft
die algemeene reactie. Er is geen stad waar het voor een vreemdeling moeilijker om
leven is, dan te Gent. Er is voor een Gentenaar, die zijne geboortestad voor meer of
min langen tijd verlaten heeft, niets moeilijker dan weer te wennen aan de tyrannische
gewoonten dier geboortestad. Nergens heeft het vooroordeel een taaier leven; nergens
ook is de wilskracht even groot, en de zelfgenoegzaamheid bewuster. Men moet
waarlijk geen Gentenaar zijn, om in de Belgische Kamer
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van Volksvertegenwoordigers de Gentenaars te erkennen; zelfs als zij met mekaar
vechten, gelijken ze op mekaar.
Dat zoo goed als onverklaarbare eigen karakter der stad Gent vindt men vooral
terug in de Gentsche bouwkunst. Die bouwkunst vertoont, in alle stijlen, eene groote
strengheid, en iets als trots die niet ver van uitdaging afstaat. Gent is een Spaansch
nest geweest: men moet het niet vergeten. Bij aangeleerde grandezza bezit het
achterdochtige moedwilligheid en een geest van ‘verneinen’ die zich uit door de
geschiedenis heen. Deze hoedanigheden, die opbouwende kracht niet uitsluiten, zijn
bestanddeelen van stedelijken stijl, en een zeer eigene. Het verklaart het stijlgevoel
van kunstenaars, die zich een tijdlang speciaal met bouwkunst hebben bezig gehouden,
zooals Georges Minne en Theo van Rijsselberghe.
Wat echter bij den laatste minder verklaarbaar is, en dan ook persoonlijker, is de
speelsche gratie die van zijn werk misschien de grootste aantrekking uitmaakt. Er is
bij Theo van Rijsselberghe eene aanminnigheid, die nooit schraal of dartel wordt,
die rustig blijft en stevig, die vol is en mannelijk. Wij bezitten van Theo van
Rijsselberghe een aantal vrouwelijke portretten - zijne eigene vrouw en dochter
hebben dikwijls voor hem geposeerd -, die van een uiterste distinctie zijn, hoe dan
ook geenszins geëffemineerd. Zijne vrouwelijke naakten, zoo schoon van evenwicht
zijn van eene beheerschte zinnelijkheid: de zuivere vormen ervan, die zeer uitgezocht
zijn, treffen in de eerste plaats door bevallige kalmte. Zijne groote decoratieve
landschappen, waar talrijke naakte vrouwenfiguren doorspelen, spreken meer aan
door stevige, zij het minzame compositie, door mannelijke beheer-
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sching, dan door verleidelijke overgave of panische vervoering. Nochtans kan Theo
van Rijsselberghe niet worden verdacht van vooropgezette, of schuchtere strengheid
als, b.v., Seurat of Maurice Denis. Hij legt zich geen tucht op die koelheid zou worden.
Zijne gratie is volkomen argeloos: zij staat tevens buiten alle wulpschheid. De
beheersching ervan is alleen weer een teeken van zijn stijlgevoel, al wordt zijn
stijlgevoel erdoor verzacht en milder gemaakt. Zij verstrekt zijn stijl een lenigheid,
die er de beminnelijke aantrekkingskracht van uitmaakt.
Stijl en gratie, verbonden tot een grooten zin der samenstelling: zij zijn de
hoofdbestanddeelen van Theo van Rijsselberghe's imaginatie; zij maken den grond
uit van zijne personaliteit. Zij zijn het, die hij tot uitvoering onder vorm te brengen
heeft.
Nu is het een kenmerk van dezen zoo handigen schilder, dat hij, zijne loopbaan
lang, in die uitvoering zoo afwisselend is. Hij is het niet in den zin of mate van een
Jan Toorop, die voor elk werk, naar den inhoud ervan, eene bijzondere techniek
uitzoekt. Tot zulke keus verleidt hem zijne cerebraliteit niet. Het afwisselende bij
hem is geleidelijk; zij volgt den tijd en de heerschende uitdrukkingswijze van den
tijd. Zij laat zich, in meer of mindere mate, met meer of minderen durf, door de mode
beheerschen. Doordat hij nooit eene eigen techniek wist te bemeesteren, werd de
techniek hem de baas. En daarom is eene retrospectieve tentoonstelling van zijn werk
wel heel belangrijk, tevens echter ontstellend en ontstemmend. Een enkel oogenblik
verliest men er de lijn van Theo van Rijsselberghe's personaliteit: bij ieder doek vindt
men ze terug. Die personaliteit is echter te
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eenvoudig, ik ging zeggen te enkelvormig om grilligheid in de techniek te billijken,
zooals men bijvoorbeeld doen zou met den grilligen Ensor. Van grilligheid is trouwens
geen sprake, ik herhaal het; wel echter van opvolgenlijkheid. Hetgeen ik hoop aan
te toonen in mijn volgenden brief.
N.R.C., 27 Maart 1922.
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Letterkundige prijzen
Brussel, Maart.
Zekeren dag sprak iemand met grooten lof in aanwezigheid van Charles van Lerberghe
over een jong schrijver, die te dien tijde alleen aan enkele vrienden bekend was. Van
Lerberghe, die zelf over een mooi inkomen beschikte en gaarne brutaal deed, omdat
hij van nature de schuchterste mensch der wereld was, vroeg: ‘Heeft hij geld?’ Men
antwoordde hem, dat bedoelde dichter, die tot de burgerij behoorde en onbezorgd
zou kunnen bestaan, zoolang zijne ouders leefden, later niettemin in zijn eigen
onderhoud zou hebben te voorzien. - ‘Geef hem dan den raad’, zei Van Lerberghe,
‘van de poëzie af te zien, en kruidenier te worden.’
Die jonge dichter is geen kruidenier geworden, al spijt het hem soms, sedert hij
voor een gezin te zorgen heeft; hij is dichter gebleven met eene hardnekkigheid, die
grooter werd naarmate de levensomstandigheden lastiger waren. Een dichter is hij
nog steeds, en hij hoopt het nog enkele jaren te mogen blijven, al zij het dan ook ten
koste van allerlei bezwaar. Want wat al karreweitjes heeft hij moeten aannemen om
zich recht te houden! Aan hoeveel minachting zelfs heeft hij zich blootgesteld, om
eenvoudig te kunnen doen wat hij feitelijk niet laten kon, en - wat hem den moed
schonk tot al het andere!
Want er is geen land in Europa als het West-Beotië dat België heet, om als
letterkundige onder te gaan. Niemand, wel te verstaan, die er van zijne pen leven
kan, tenzij als journalist: zoogoed als geen enkele uitgever,

Karel van de Woestijne, Verzameld journalistiek werk. Deel 11: Nieuwe Rotterdamsche Courant december 1921 - december 1922

190
en slechts een paar tijdschriften, die er ooit van honorarium aan schrijvers hebben
hooren spreken! En de ambacht van journalist is er dan nog op zulke wijze ingericht,
dat het een zwoegen is van 's ochtends tot 's avonds, zonder respijt, zoodat persoonlijk
geesteswerk volkomen uitgesloten is. Geen enkel land dan ook, waar zoo weinig
uitgegeven wordt: men moet doorgaans zelf de drukkosten van zijn boeken betalen!
Wordt er bij tusschenpoozen nog al wat geschreven, vooral wanneer een paar jaar
goede tijdschriften bestaan, die het echter nooit heel lang uithouden, dan blijven heel
dikwijls de handschriften opgesloten in kisten of laden, want er zijn weinig van die
tijdschriften die den schrijver zijne volle vrijheid laten. Zoodat de Belgische
letterkunde eene arme letterkunde blijft, niet alleen wat hoeveelheid betreft, maar
zelfs qua hoedanigheid, - vier of vijf figuren niet te na gesproken, zoo van Vlaamsche
als van Fransche uitdrukking, niettegenstaande het in België eene gewoonte is,
elkander zonder spaarzaamheid te bewierooken.
Dat de status van den letterkundige dan ook dient verbeterd, ziet men nu en dan
van hoogerhand in. Minister Destrée had eene commissie ingesteld welke al de
handschriften, zoo van wetenschappelijken als literairen aard, die aan haar onderzoek
zouden worden onderworpen, lezen en schiften zou. Wat werkelijk interessant was
zou worden gesubsidiëerd, zoodat de auteur de drukkosten voor een goed deel niet
zou hoeven te dragen. Minister Prof. Hubert wil, naar verluidt, nog verder gaan: aan
verdienstelijke schrijvers zullen toelagen worden verstrekt - men moet hopen dat zij
niet al te schraal zullen zijn - die het voorbereiden en schrijven van eenigszins
ongewoon werk
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vergemakkelijken zullen. Want onze literatuur is ook in dezen zin arm, dat ze zoo
goed als geheel regionaal is, zoo in het Fransch als in het Nederlandsch. Geene streek
van ons land, of zij heeft haar schrijver, en die schrijver dankt daar zijn sukses aan,
zoo in het eigen als in het nabije buitenland, dat hij zoo volkomen van zijn dorp is.
Dat dorp moet hij maar niet verlaten: het kan hem zijn bijval kosten, en wie weet,
zijn talent. En nu ben ik geenszins onder diegenen, die meenen dat men zijne ziel in
Spanje of in Italië moet gaan zoeken (in den laatsten tijd zijn Marokko en Tunis
daarvoor aangewezen, terwijl Algiers al eenigszins versleten is). Maar zich aan het
verre buitenland te gaan meten kan zelfs voor den meest verstokten regionalist zijn
nut hebben, al was het maar ter zelfbeschaming. Niets trouwens dat hem belet, als
Uylenspiegel wat vaderlandschen grond in zijne schoenen te stoppen: hij moet zijne
schoenen maar een nummertje grooter kiezen. Wat hij echter in de eerste plaats moet
leeren is, eene valies te vullen. Ik ken een Belgisch minister die met welgevallen
pleegt te zeggen: ‘Je sais faire ma valise’: die minister heeft het besef van zijne
suprematie boven zijne landgenooten en vooral boven zijne letterkundige
landgenooten.
Ik weet niet of het nu in de bedoeling ligt van Minister Hubert, het keur onzer
literatoren te sturen naar Souëira of naar Arefidji om ons te verlossen van de Waalsche
of Vlaamsche boerennovelle. Ik ken er velen die zich met een ‘Voyage de Sparte’
tevreden zouden stellen. En - om ernstig te spreken - een toelage, ruim genoeg om
een goede vacantie ergens te kunnen gaan doorbrengen waar men aan niet anders
zou hoeven te denken dan aan het werk
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dat men sedert maanden en jaren misschien met vurigheid te schrijven wenscht, zou
waarlijk geene geldverspilling zijn. De duizenden dat het kosten zal, en die men
trouwens niet aan de eerste de beste moet vergooien, zooals wel eens met schilders
wordt gedaan, zouden wellicht als interest meesterwerken voortbrengen, - wat eene
eerste-rangs belegging kan heeten.
Men zegt dat de minister ook literaire prijzen wil inrichten. En hierin kan ik hem
veel minder volgen. Letterkundige prijzen, daargelaten, dat zij nooit een meesterstuk
hebben verwekt, kunnen wel tot voortbrengst aanzetten: onze letterkundigen horizont
kunnen zij echter niet verbreeden, onzen gedachtenkring kunnen zij niet vernieuwen,
de boerennovelle zullen zij den doodsteek niet geven, tenzij ze een bepalende
voorwaarde oplegden, die den scheppingsdrang van den dichter beperkt en verlamt.
Feitelijk komen zij slechts den boekhandelaar ten goede, die wat exemplaren meer
zal verkoopen bij openbaarmaking van den gewonnen prijs; de schrijver, hij, zal er
zijn werk niet goedkooper gedrukt voor krijgen, noch zijn eventueel honorarium met
een cent verhoogd zien, aangezien hij niet bekroond wordt, dan nadat bedoeld
honorarium allang verteerd is. Of wil men van de hoop op een prijs een speculatie
maken? Arme literatoren, die worden verleid tot dergelijk waagspel!
Er komt bij, dat wij in dit kleine en weinig-literaire land dergelijke prijzen te over
hebben. Wij nemen hierin Fransche zeden aan, waarmede in Frankrijk zelf niet wordt
gedweept. Wat wij moeten beoogen is, het ontstaan van het werk mogelijk te maken,
niet het werk zoogezegd te beloonen als het er eenmaal is. Wij moeten niet leeren
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werken naar den zin van de vooropgekende jury; wij moeten geene talenten van hun
eigen baan afwenden: in Frankrijk, waar de voortbrengst toch wel gemakkelijker is,
wordt juist daarover geklaagd. Met hoeveel meer rechtmatigheid dan ten onzent,
waar ik niet minder dan een vijftiental literaire prijzen op mijn vingeren tel, waarbij
ik er zeker wel een paar over het hoofd zie.
Daar is dan eerst de groote, vroeger vijfjaarlijksche, thans driejaarlijksche
Staatsprijs voor letterkunde, waarbij de tooneelletterkunde buitengesloten wordt. Het
is eene instelling waar men met eerbied naar opziet, zelfs als men een jongere is, en
vooral sedert de jury ervan niet meer alleen uit leden van de Koninklijke Vlaamsche
Academie hoeft te bestaan. Die jury is doorgaans met zorg samengesteld, en doet
haar werk met groote toewijding, vooral sedert zij, een goede twintig jaar geleden,
in ‘Van Nu en Straks’ op hare kneukels kreeg. Zeker, niet alle prijswinners behooren
tot de eerste-rangs dichters van hun land, en het bekroonde werk was niet steeds een
meesterwerk. Wie leest nog ‘een Klaverken op 's Levens Akker’, door Hilda Ram?
Guido Gezelle werd weliswaar eerst na zijn dood bekroond, en zag zich overvleugelen
met een dor romannetje van Virginie Loveling. Maar in 't algemeen houdt de prijs
zich goed, en het twintigtal dichters die hem tot op heden kregen zijn vooralsnog
niet in de vergetelheid gedompeld. Die ééne prijs zou dan ook wel kunnen volstaan,
en de Belgische waardigheid zou er bij winnen, hem als éénigen prijs te behouden.
Te meer dat de Belgische staat ook een driejaarlijkschen prijs voor de
tooneelliteratuur over heeft. De tooneelliteratuur, die trouwens nog andere
staatsgunsten
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geniet - onze Regeering is blijkbaar verzot op tooneel!- heeft er eigenlijk nooit heel
veel bij gewonnen, al gaan enkele nieuwe sterren op aan den gezichteinder, toch is
het eene vergeefsche hoofdbreking ten onzent naar dramatische genieën te zoeken;
de eenigen die met respect te noemen zijn, hebben zich verhaast uit te wijken. Het
belet niet dat er, naast den officieelen tooneelprijs, ook een regelmatige prijs der stad
Antwerpen is, waarbij de onregelmatige maar toch vrij talrijke prijzen komen, die
zoo goed als ieder jaar door tooneelkringen worden uitgeschreven. De opbrengst van
al die prijskampen is, ik herhaal het, gering: een bewijs dat het de menigvuldigheid
der prijzen niet is, die zelfs het minimum van goed werk uitlokt. En nochtans kan ik
u met volle overtuiging de verzekering geven, dat het den juryleden der diverse
prijskampen voor tooneelliteratuur geenszins aan goeden wil en aan
aanmoedigingsbedoelingen ontbreekt.
Daarmeê heb ik u al drie vaste letterkundige prijzen opgenoemd, waaronder twee
officieele, en éen half-officieele. Een vierde, eveneens half-officieele prijs, die
doorgaans wordt onderverdeeld, zoodat hij op zich-zelf vijf of zes prijzen wordt, is
de prijs der provincie Brabant. Hier wordt geen onderscheid gemaakt tusschen de
diverse letterkundige vakken. Een jury, die bestaat uit eminente letterkundigen die
bedoelde provincie bewonen, deelt tienduizend franken uit onder de schrijversdichters,
romanciers, dramaturgen - die daartoe de meeste verdienste bezitten. De som kan
trouwens aan één enkel werk worden toevertrouwd: zij is dan de grootste prijs die
een schrijver in zijn land kan verdienen. Nooit heeft zich echter een werk voorgedaan,
dat daartoe werkelijk
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goed genoeg bleek. De belangrijke som wordt dan ook doorgaans verdeeld in....
aanmoedigingen, die derhalve premies worden aan de middelmatigheid, - wat de
bedoeling van een letterkundigen prijs niet zijn kan.
Een vijfde en een zesde prijs, die, zooals ik aanwees, evengoed kunnen gelden als
een twaalfde en dertiende prijs, te meer dat ze dubbel zijn, daar zij tevens aan een
Vlaamsch en aan een Fransch schrijver worden uitgereikt, werden ingesteld door
staatslieden, namelijk door wijlen August Beernaert en door Henry Carton de Wiart.
De eerste neemt heel de literaire productie onder zijne bescherming; de tweede
bedoelt niets dan den historischen roman te bekronen. De eerste wordt met groote
regelmatigheid uitgereikt; de tweede.... kreeg, bij mijn weten, nooit gelegenheid
uitgereikt te worden: Henry Carton de Wiart blijkt in België de laatste schrijver van
historische romans te zijn; zijne jaarlijksche duizend frank hebben nog niemand
verlokt of verleid.
Daar zijn dan verder de bijzondere prijzen, die door de zorgen van de Vlaamsche
Academie worden aan den man gebracht. De Karel Boury-prijs, die bedoelt ‘het
Vlaamsche Lied onder het volk te verspreiden’ (wat een idealist, die Karel Boury!),
te welk einde bedoelde Academie prijskampen uitschrijft voor Vlaamsche dichters.
Waar echter zijn de Vlaamsche dichters, die aan Karel Boury eenige beroemdheid
danken?
Er is dan ook de prijs die Pater J. Salsmans heeft uitgeschreven, die o.m. bedoelt
geestelijke liederen en gedichten te doen uitgeven. Van dezen prijskamp zal de
opbrengst eveneens al heel schraal zijn.
En dan zijn daar eindelijk de uitsluitend-Fransche
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prijzen. Het is onder onze Fransch-Belgische periodieken - Le Thyrse, La Vie
intellectuelle, La Renaissance d'Occident, Les Signaux - een wedijver geworden,
zulke prijzen uit te loven: nooit hebben zij het gedroomde meesterstuk uitgelokt. De
jonge ‘Académie royale de littérature et de langue françaises’ heeft eveneens opdracht,
twee prijzen toe te kennen, de eerste op fondsen, die haar werden verstrekt door eene
Hollandsche dame, mevrouw Melvill van Carnbeek, en die verleden maand voor het
eerste werd uitgereikt aan een jong poëet, waarvan de voortbrengst, voor zoover ik
ze kan beoordeelen, niets geniaals vermoeden doet; de tweede, die uitgaat van de
vrienden van wijlen den ex-flamingant August Michot, en die nog geen plaatsing
vond.
Zulke fastidieuze opsomming toont aan, wat niet al voor onze Belgische, Fransche
en Vlaamsche literatoren wordt gedaan. Ik herhaal, dat ik hier niet voor volledigheid
insta. En wat zijn de resultaten?
Voor mij dat eenige: dat zij voor minister Hubert geen spoorslag kunnen zijn,
nieuwe literaire prijzen uit te reiken. En dat hij het beschikbare geld maar liefst
gebruiken moest voor de auteursboeken, die nog moeten geschreven worden, die
thans, bij gebrek aan tijd en rust, niet kunnen geschreven worden, en die - men kan
nooit weten! - de meesterstukken zullen zijn, die door de talloos-bestaande prijzen
nog nimmer zijn uitgelokt geworden.
N.R.C., 29 Maart 1922.
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Theo van Rijsselberghe
III
Brussel, Maart.
Het moet in de tweede helft zijn geweest der jaren tachtig - de tijd die wat
omwentelingsdrift inzake kunst betreft zoo goed geleek op den onzen - dat Theo van
Rijsselberghe in gemoede dacht, zich-zelf ontdekt te hebben. Was dit van zijnentwege
eene vergissing? Zijne retrospectieve tentoonstelling der laatste dagen geeft ons het
recht, dit te gelooven. De twintigjarige die hij te dien tijde was - want veel ouder kon
hij niet zijn - nam toen reeds voor wezen, wat eigenlijk niet dan schijn was; ik wil
zeggen dat hij den vorm toekende, wat hij aan inhoud reeds jaren bezat.
Ik meen te hebben aangetoond, dat de grondelijke persoonlijkheid van Theo van
Rijsselberghe bestond uit aanminnige sierlijkheid. Van zulke persoonlijkheid dragen
reeds de vroegst van hem gekende werken het ondubbelzinnige merk. De ‘Guitarist’
die in het moderne museum te Brussel aanwezig is, en die men uit de jaren tachtig
moet dagteekenen, is er een jeugdig blijk van. Die schets in grauwverf - want het is
niet anders, - doet denken aan den jongen Antoon van Dijck. Twee portretten van
jonge meisjes, die men vindt bij Giroux en die als datum 1885 dragen, munten, in
hun losse maar fijne uitvoering, die zich trouwens door niets onderscheidt dan juist
door die zintuigelijke fijnheid en die handige losheid, munten vooral uit door eene
gratie en een stevigheid tevens, die verklaren hoe van meet af Theo van Rijsselberghe,
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evengoed als Henry Evenepoel het deed door gedrongenheid en bewustheid, al heel
jong zou gelden als een meester.
Het zou echter kort daarop gebeuren, dat de innovatie van den
mathematisch-koppigen en schuchter-strengen Seurat (wat al schatten van weemoedige
teederheid moest deze eenzame trouwens verbergen!) ook in België weêrklank vond,
in het België waar toen ook een Jan Toorop verbleef, zoo ik mij niet vergis, en waar
de uitvinder der kleurverdeeling talrijke jongeren als het ware aan hun zelf
openbaarde. Ik herhaal het: die openbaring was schijn, althans bij echte naturen als
een Theo van Rijsselberghe, die de verontschuldiging hadden nog te jong te zijn om
zich zelf te kennen. Hun eigen inhoud hadden zij vertoond zonder het zelf te weten.
Van hun zelf kenden zij alleen den vorm die zij hadden gegeven aan eene imaginatie,
wier aard hun nog onbewust was. Die vorm was de vorm van iedereen: de vorm der
teekenacademie met wat jeugdige stoutheid erbij. Dat eene vorm-vernieuwing ze
treffen moest als de horizon, dien men ontdekt bij een plots-geopende deur: het is
nog al natuurlijk. Het pointillisme van Seurat en van zijne vrienden moest dan ook
treffen als eene zelf-ontdekking. De zucht naar de omwenteling, die duister in hen
woelde, en waarvan zij niet konden inzien, dat hij alleen techniek gold, techniek die
ijdel bleef als zij in zich niet bezaten datgene wat er waarlijk een reden van bestaan
aan geven kon. Die reden van bestaan was bij Theo van Rijsselberghe aanwezig: zij
had het echter kunnen doen zonder de vorm-vernieuwing.
Hoe het weze: Theo van Rijsselberghe was ten onzent de eerste die aan stippelen
ging doen, en hij deed het onmiddellijk met tevens de grootste schranderheid en de
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meest-bewuste schoolschheid. Ik heb u gezeid dat hij, met al zijne gevoeligheid,
onder onze schilders de meestcerebrale was. Hij was ook de best-onderlegde. Waar
anderen van het pointilleeren niets maakten dan een nieuw hanteeren van het penseel,
ik wil zeggen dat zij, in plaats van kleur of toon breed uit te strijken, deze aangeven
gingen met lichte stippel-toetsjes die het witte van het doek hier en daar zien lieten,
paste Theo van Rijsselberghe wetenschappelijk de kleur-verdeeling toe. Als voor
hunne lyrische voorgangers was voor de meeste tijdgenooten van Theo van
Rijsselberghe het licht de hoofdzaak, en de afwisselende wijziging die de kleur erbij
onderging. Van Rijsselberghe, hij, behandelde de kleur om haar-zelf, paste er de
prismatische analysis op toe, zocht eene gezuiverde harmonie in de eerlijkheid van
eene theorie die alle toevalligheid en alle prutserij uitsloot. De tijd van
zuiver-pointilleeren hebben wij achter den rug: nog slechts de zeer geachte Signac
is er een ijverig belijder van. Nochtans is het de eerlijkheid van bedoelde theorie die
ons nog steeds meer genot schenkt dan de vaak-onvoorziene, de dikwijls-beuzelige
fijnheid of forschheid van vorige of latere impressionisten. Op het palet kleurtjes
door mekaar te wrijven leidt soms tot verrassende uitslagen. En het voert soms tot
prachtige effecten, op het nog natte doek te werken, met een kwast die beladen is
met bedenkelijke, althans onbedachte verf.
Theo van Rijsselberghe, die van zulke brooddronkenheid al heel jong had afgezien,
had zich overgeleverd aan eene technische ascesis, die beteekenen kon een al te groot
belang hechten aan techniek. Aanvankelijk zag hij er zelfs bij af van de natuurlijke
zinnelijkheid,
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van de begeerigheid zijner schildersoogen. Vele doeken van even later - twee daarvan
bevinden zich in het moderne museum te Brussel - vertoonen eene grijze blondheid,
die zelfs luminisme uitsluit. Met hunne groote voornaamheid doen zij nogal droog
aan. Zoowel als het procédé is de kleur ervan bedacht, moedwillig en in schijn weinig
schilderkundig. Eruit bleek, hoe Theo van Rijsselberghe een overdreven belang bleef
hechten aan techniek, hoe hij de eigen natuur als het ware miskende, hij, die nochtans
niets voortbracht of het blonk uit door zijne groote gaven aan stijl en aan gratie. In
zijne bedoeling bleef het discursieve het op het intuïtieve winnen, gelukkig is het
intuïtieve niet zoo licht te dooden.
En zoo zou Theo van Rijsselberghe naar de veertig gaan, voor hij zich eenige
vrijheid wilde gunnen. Vrijheid die trouwens niet gold het ambacht, dat van koppige
gebondenheid bleef getuigen, maar het zintuig dat als het ware gewasschen kwam
uit het aanschouwen van lumineuze landschappen, uit het zich verdiepen in portretten
- bij natuurlijken aanleg, vanwege den inhoud zijner imaginatie, is Van Rijsselberghe
in hoofdzaak een portrettist - die hem het ijdele der overdrachtelijkheid kwamen
bewijzen. Dat overdrachtelijke in de kleur bleef nochtans nooit geheel achterwege:
reeds wees ik op de schalie-grauwe opzettelijkheid van een der voornaamste doeken
uit dien tijd, de ‘Lecture’, die een sieraad is van het museum te Gent, en waarop wij
Verhaeren zien voordragen voor een vriendenkring die de voornaamste symbolisten
samenbrengt: Maeterlinck, Vielé-Griffin, Félix Fénéon, anderen nog, waar de bioloog
Félix Le Dantec aan toe is gevoegd, en Georges Minne broederlijk is herdacht door
een geknield
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beeldje dat het schermblad versiert. Doch andere portretten uit dien tijd: mevrouw
Van Rijsselberghe onder de kap van een brandende lamp, mej. Van Rijsselberghe in
de schaduw van een breeden stroohoed, de ‘petite Denise’, mevrouw Charles Maus,
de volle gestalte van mevrouw Paul Dubois, de kinderen in het blauw, de Verhaeren
uit het ‘Musée du Luxembourg’; - en dan de wonderschoone naakte vrouwfiguren,
met enkele landschappen uit Zuid-Frankrijk, toonen de bevrijding aan van het oog.
Zonder dat het systematische pointillisme in de minste mate wordt opgegeven, tenzij
misschien in het schilderen der aangezichten waar de gedrongen-psychologische
teekening het in den weg komt staan, wordt het luminisme, in de kleine tien jaar die
met deze werken weggaan, ruimer en ruimer. De stijl wordt losser, ik bedoel
gevoeliger, en in de eerste plaats voor den schilder zelf. Bij dezen trouwen volgeling
wordt de persoonlijkheid bewuster. Er is een groote vreugde in heel deze periode
van werkzaamheid: zij komt misschien wel van het gevoel der betrekkelijke
bevrijding.
Trouwens, reeds had het stelselmatige chromatisme van den meester een
gedwongen knak gekregen, toen hij, ik meen rond 1910, een reeks groote decoratieve
lappen uit te voeren kreeg. De afmeting der doeken, die gansche wanden bedekken
moesten, liet niet meer toe, met al te kleine toetsen te schilderen. Wilde het schilderij
niet rammelen, dan diende het uitgevoerd in breedere vlekken. De uitslag was
trouwens zeer gelukkig: het bevrijdingsgevoel, dat men reeds bij bovengemelde
werken dankte aan meer zuiverheid in de kleur, werd men thans ook vanwege de
breedere techniek gewaar. Verder hoefde Theo van Rijsselberghe niet te gaan: dit
was de volle ontplooiing van een zich
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volkomen-bewust meester. De harmonie tusschen inhoud en vorm was tot het uiterste
bereikt. Zeker: Theo van Rijsselberghe zou blijven behooren tot een bepaald tijdperk.
Wie echter die buiten zijn tijd, en over zijn tijd heen, vermag te staan? Zelfs bij de
waardeering van den grootsten kunstenaar kan men zich van het tijdsbegrip niet
losmaken. En daarom is het zoo aartsdom, hoe gewoon dan ook, een nog levend
artiest te verketteren, omdat hij behoort tot een generatie, die voorloopig verouderd
is, en trouwens over betrekkelijk-korten tijd weer in de mode zal zijn.
Daarom doet het tevens pijnlijk aan, een artiest, wiens talent onmiskenbaar is en
die door onverdroten arbeid alle recht op eerbied verworven heeft, achter de mode
te zien loopen, op een leeftijd, dat dergelijk loopen lastig moet zijn geworden.
Klaag ik hier Theo van Rijsselberghe van zelf-verzaking aan, ten behoeve van een
wispelturig-snobistisch publiek? Neen, want ik ken den angst, waar ik op gewezen
heb, om de altijd mogelijke vergissing. Hoe koppig - en knap! - pointillist hij ook
moge zijn geweest, toch kan hij het zeer oprechte gevoel ondergaan, bij den aanvang
zijner loopbaan een verkeerden weg te zijn ingeslagen. Matisse en zijne volgelingen
kunnen hem hebben bewezen, dat er nog eene andere schilderkunst kan zijn, dan
waar hij meer dan dertig jaar aan vastgehouden heeft. En ik heb er hier voldoende
op gewezen, hoeveel naïef belang Theo van Rijsselberghe hecht aan techniek, hij
die er, vanwege zijn aanleg, vanwege den aard zijner imaginatie, vanwege zijne
oorspronkelijke opleiding, zoo goed buiten kon. Ieder kunstenaar heeft zijn zwakheid,
zijn kwetsbaar

Karel van de Woestijne, Verzameld journalistiek werk. Deel 11: Nieuwe Rotterdamsche Courant december 1921 - december 1922

203
punt, zijn Achilleushiel. Juist misschien wel omdat hij zoo op-ende-op een schilder
is, wil Theo van Rijsselberghe het hebben van het ambachtelijke.
Thans heeft hij van alle pointillisme afgezien, zoo als hij, twintig jaar oud, een
gloeiend pointillist is geworden. Zal ik het hem als een verwijt aanrekenen? Maar
dan zou ik er zelf aan toe zijn, voor het stijlgevoel en de gratiën, die de personaliteit
van Theo van Rijsselberghe blijven uitmaken, tot bij eene verfijning die dag aan dag
nobelder wordt, geene andere uitdrukking mogelijk te achten dan juist het stippelen,
liefst naar het recept van Seurat. En heb ik bij den aanvang van dezen brief er niet
op gewezen, dat reeds in 1885, toen alhier van pointillisme nog geen spraak was,
stijl en sierlijkheid reeds het kenmerk van Theo van Rijsselberghe waren?
Ik zal niet verzwijgen, dat zijn tegenwoordig werk, bij zoeken naar
voluum-uitdrukking, wel eenige sappigheid mist. Het lichte en luchtige van zijn
bloeitijdperk brengt mee, dat zijn tegenwoordig werk wat moeizaam lijkt. Het vroegere
wemelen der kleurschakeering doet die kleurschakeering, die niet verandert, eenigszins
valsch schijnen, nu ze vast ligt in gedegen vormen.
Maar een schilder als Theo van Rijsselberghe, behekst door techniek, en die niet
op kan houden te evoluëeren, ziet ook deze tekortkomingen wel in. Mijne overtuiging
is dan ook, dat hij tusschen inhoud en vorm weldra een nieuw evenwicht vindt. Hij
behoort tot onze zeer groote schilders: hij zal niet nalaten het ons nogmaals te
bewijzen.
N.R.C., 30 Maart 1922.
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Het wereldpaleis
Brussel, 27 Maart.
Er is een geschil toe noodig geweest, een geschil van Homerische afmetingen, zoo
niet met Homerische gevolgen, en waar niet eene jonge dame met schoone wangen
maar een leelijk en niet verre van bouwvallig gebouw de oorsprong van is, om tot
de ontdekking te leiden, dat Brussel een wereldpaleis bezit. Men kon heel goed de
oudste en bestingelichte der Brusselaars zijn en het ignoreeren. Zelfs aan de geleerdste
onder onze professoren kan men het niet kwalijk nemen, dat zij over het bestaan
ervan slechts vage vermoedens koesteren. Slechts terloops, en zou men zeggen
tersluiks, heeft de Brusselsche pers er indertijd inlichtingen over verstrekt. Wel heeft
men er, in nogal gezwollen bewoordingen, een paar jaar geleden in de Kamer der
Volksvertegenwoordigers en vooral in den Senaat, debatten aan gewijd: wie echter,
die met zulk reuzengeheugen is bedeeld, dat hij zou hebben onthouden al wat twee,
drie jaar geleden in het Belgische Paleis der Natie heeft geklonken, zelfs uit de
bevoegdste monden? Men moet trouwens zijn behept met een soort illuminatie, met
een aard megalomanie, om hier twee groote woorden ‘wereld’ en ‘paleis’ te paren;
en slechts de inrichters ervan kunnen het op hun geweten laden, de
verantwoordelijkheid van zulk een huwelijk te dragen.
Een geschil, dat een zéér ongelijke twist was....
Gij weet, dat wij na den wapenstilstand te Brussel, naar Duitsch, Fransch en
Hollandsch voorbeeld, een jaarbeurs zijn gaan inrichten. Over die inrichting hebben
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wij ons, schijnt het, niet te beklagen. Er moet zelfs, naar men zegt, reden bestaan om
in onze handen te wrijven: na den oorlog weêr vreedzame handelsbetrekkingen aan
te knoopen met onze vorige afnemers of leveranciers was, bleek het wel, het beste
middel om ons verwoest economisch leven weêr recht te krijgen, en de twee eerste
pogingen daartoe zijn prachtig gelukt. Zoo prachtig zelfs, dat men voor de derde
jaarbeurs, deze van dit jaar, naar nieuwe en ruimere lokalen moest uitzien, die
trouwens het voordeel zouden opleveren, te bestaan, en dus een minimum van kosten
na zich zouden sleepen.
Die lokalen waren gauw gevonden: men zou eenvoudig een deel onteigenen - o,
slechts voor een korten tijd!- van het ‘wereldpaleis’. Aldus besloten, zonder zich
verder om tegenstribbeling te bekommeren, de inrichters, aan wie iedereen scheen
gelijk te geven. Want: wat was eigenlijk dit wereldpaleis? Men vroeg het zich met
de verbazing af van iemand, die voor het eerst van dezen of genen negerstam zou
hooren spreken. Ditmaal gaf de pers antwoord, door tevens, en meteen, het
wereldpaleis den kop in te slaan. Want de Belgische, én meer bepaald de Brusselsche
pers is dartel en spotziek, en laat geen gelegenheid voorbijgaan om haren lezers
enkele minuten een gezonden lach te verschaffen. Die lezers vernamen dus, en de
meesten voor het allereerst, dat het wereldpaleis een afgedankte vleugel is van het
ruime maar defecte, door de Duitschers leelijk gehavende gebouw in het
Halfeeuwpark, waar het allerlaatst, en enkele maanden voor den oorlog, het ‘Salon
du Printemps’ werd gehouden, en dat het Ministerie-Delacroix had afgestaan aan de
heeren Lafontaine en Otlet om er millioenen fiches ofte steekkaar-
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ten onderdak te brengen, - een dak dat intusschen leekte onder den normaal-Belgischen
regen, en aan het Paleis langs binnen geen grandioos uitzicht te verstrekken vermocht.
Ziedaar, wat de Belgische lezer kwam te vernemen: twee Belgische ideologen hadden
uitgestrekte lokalen gekregen om er een boel papiertjes onder te brengen waar niemand
het nut van inzag, en zagen zich daarenboven eene jaarlijksche bijdrage verzekeren
van vijf en zestig duizend franken.
Van die twee ideologen was vooral de heer Lafontaine bekend. Hij genoot een
zekere waardeering omdat hij in der tijd als rechtsgeleerde een Nobelprijs had
gekregen. Een Nobelprijs was in dien tijd zooiets als tweehonderdduizend frank
waard: de hoogte der som dwong eerbied af voor den man, die ze kreeg. Maar wie
zou dat ooit hebben gedacht van den Merovinger, die in den Senaat een socialistischen
zetel bekleedde, een Merovinger, die een bril droeg en zoo oud leek, dat hij werkelijk
tot het Merovingische tijdvak onzer geschiedenis had kunnen behooren, waarop
vooral zijne hooge statuur en zijn Chilpericsnor moesten wijzen, en die uit zijn
senatorzetel niet opstond dan om lange uren over wereldvrede en internationaal recht
te praten in eene taal, die nu juist wel niet zoo ouderwetsch als het Merovingisch
was, maar dan toch terug deed denken aan de Ciceroniaansche welsprekendheid en
hare wiegelende periodes? Menschen, die hem eenigszins van naderbij kenden, wisten
daarenboven dat hij in zijn verloren tijd met jeugdigen hartstocht viool speelde: het
schokschouderen werd er niet minder om. En wanneer men vernam dat hij aanvaard
had, Belgisch afgevaardigde te worden bij den Volkenbond, werd bij realistisch-aange-
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legde personen de glimlach, dien hij placht te verwekken, niet minder dan sarcastisch.
Paul Otlet, hij, die jonger en beweeglijker is dan senator Lafontaine, doch geen
Nobelprijs in zijn actief heeft, is derhalve minder bekend, en staat daardoor nog meer
aan spot bloot. Hij is advokaat, doch heeft niet eens voor het volkenrecht geleden en
gestreden. Hij bespeelt geen enkel muziekinstrument. Nooit kreeg hij bij den
Volkenbond een officiëele opdracht. Goed-ingelichte lieden wisten van hem alleen,
dat hij in de kelders van het Museum voor Schoone Kunsten een ‘Institut de
Bibliographie’ recht hield. Hij was eenvoudig een muffig boekenworm met een
schralen ros-grijzen baard en een hoofd dat langs boven allen haartooi moest ontberen.
Een boekenworm? Neen: iemand die een vurigen ijver probeerde in te pompen aan
arme meisjes die, in voormelden kelder, bij middel van de schrijfmachine titels van
boeken moesten overtikken, die niemand ooit lezen zou. Wie zelf aan bibliographie
deed - er zijn menschen die daartoe gedwongen zijn om hun brood te verdienen -,
wisten dat hij de uitvinder was van een stelsel van cijfers en teekens, waarbij men
zonder moeite of tijdverlies voornoemde titels op ordelijke kaarten in prachtig-verniste
dennenhouten laadjes terug kon vinden.... natuurlijk zoo men des heeren Otlet's
stelsel vlijtig had bestudeerd. - Met dat al was de heer Otlet niet onsympathiek: hij
leed alleen aan een weinig-gevaarlijke manie, waar hij trouwens heel trotsch op was.
Dat hij senator Lafontaine had weten te meduseeren, was alleen voor den eerste van
de twee gevaarlijk: de heer Otlet is van aard autoritair: voor een vioolspeler, die zelfs
onder den oorlog van wereldvrede
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droomde, is dat niet zonder beteekenis, zelfs als de argelooze virtuoos naar Chlodwig
of één zijner bloeddorstige zonen gelijkt.
Paul Otlet was trouwens nog heel wat anders dan een temperamentvol bibliograaf.
Ook hij droomde weleens, en veel meer dan senator Lafontaine bezat hij in zijn breed
en imponeerend lichaam de kracht om zijn droomen in daden om te zetten, of althans
om te probeeren het te doen. Ik weet niet of hij als Lafontaine een socialistisch
internationalist is - Lafontaine zal nog wel niet verder zijn dan de internationale
nummer één - maar een intellectueel internationalist, of beter een bibliographisch
internationalist is hij in elk geval, met al den gloed van zijn driftige natuur. De oorlog
was nauwelijks achter den rug, of Genève kreeg de Vredesconferentie en het
internationale Arbeidsbureau; den Haag behield het internationale Gerechtshof (of
hoe heeten die instellingen ook weer?). Hij, Otlet, in zijn Belgisch hart gekrenkt,
wilde voor Brussel de internationale concentratie van het geestelijke leven. Het was
niet anders dan de uitbreiding van zijn kelder vol steekkaarten. Maar welke
uitbreiding!
De linkervleugel van het Cinquantenaire-gebouw werd aangevraagd: hoe
bouwvallig ook, werd hij omgedoopt in: ‘Palais mondial’. Dat Paleis werd, dank zij
den ijver van den heer Otlet, de zetel van een internationaal museum waar ieder land
zijne eigen zaal in krijgen zal, van de internationale bibliotheek en bibliographie;
van niet minder dan vijf en zestig groote internationale vereenigingen, die er plaats
vinden voor hunne congressen en secretariaten. Dit alles wordt beheerscht door de
bureelen der ‘Union des associations internationales’. België,
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men heeft het dikwijls genoeg herhaald en als slagveld van Europa, hebben wij het
helaas vijf jaren lang weer moeten ondervinden, is het kruispunt van Europa. Een
cellist, leerling van Peter Benoit (welk een rol de muziek hierin speelt!) die hoogere
mathesis ging studeeren en de studies van Hoëné Wronsky over de scheppingswet
heeft voortgezet, - zijn naam is Eduard Croegaert - heeft in der tijd uitgemeten dat
Dendermonde eigenlijk de navel der wereld is. Maar Dendermonde is door de
Duitschers uitgebrand, en daarom is Otlet zoo vriendelijk het met Brussel te doen,
waar hij bij minister Delacroix een zeldzaam hartelijk onthaal en een zooniet
heelemaal gaaf dan toch heel ruim lokaal vond. En wat heeft hij daar uitgericht?
Ik zal er maar ineens een heel groot woord voor gebruiken: het is overstelpend.
Er zijn daar drie-en-veertig zalen die vijftienduizend zorgvuldig-geklasseerde en
opgeteekende stukken bevatten. Vijf en zestig vereenigingen hebben er hun
bibliotheek, die samen honderdvijftig duizend boeken bevatten. De algemeene
bibliographie zit er geborgen in meubelen die twaalf millioen fiches bevatten. De
iconographie en de encyclopaedie tellen elk een millioen steekkaarten. Daarbij komt
het archief der toegetreden vereenigingen. En dan zijn daar nog de noodige zalen
voor het geven van lessen en het houden van lezingen, om niet te spreken van de
reserves die vol kranten zitten, duizenden en duizenden kranten.... die misschien
nooit iemand nog leest, maar die er toch zijn, wat den trots uitmaakt van den heer
Otlet. En ik vergat u te spreken van de voorloopig armzalige, maar dan toch wel heel
nuttige zalen, waar ieder land zijne statistische gegevens
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zal kunnen verzamelen. Hetgeen zou volstaan om aan het ‘Palais Mondial’ eenige
beteekenis te schenken.
Dat de heer Otlet van radeloosheid zijn baard zal zijn gaan plukken, toen men hem
sprak van onteigening, al was die ook maar tijdelijk, zult ge wel begrijpen. Want
zelfs als gij afkeer gevoelt voor bibliographie - en ik verzeker u dat gij ongelijk hebt!
- zult gij u toch wel kunnen inbeelden wat het is, al die zalen leeg te maken en dan
weer in te richten. Waarvoor? Voor eene jaarbeurs, waar de bibliographie, die
internationaal is, ook wel eenige nieuwe fiches aan kan danken, maar.... die twee
jaar na mekaar in andere localiteiten een behoorlijk onderkomen had gevonden, waar
ze niemand, of althans niet de heeren Lafontaine en Otlet, storen kwam.
Het is een feit: ons oeconomisch leven moet geen stoornis brengen in eene
werkzaamheid, die eerbied en zelfs bewondering afdwingt. Een arbeid, die wordt
voortgezet met een koppigheid en een geestdrift als die van den heer Otlet, moet men
niet met geringschatting behandelen. Ik vind het wel niet zoo heel erg, dat de
geestelijke internationale enkele weken gedwongen vacantie neemt: zelfs de
wetenschap kan daar zoo heel veel niet bij verliezen. Maar de heeren van het
weidsch-genoemde Wereldpaleis te ontmoedigen zou kunnen gaan gelijken op een
ramp: men zou het eerst merken als zij er het bijltje bij neêr zouden leggen.
Hetgeen ik, overigens, niet vrees. Het zijn immers ideologen, zooals de heeren
der Jaarbeurs meenen!
N.R.C., 30 Maart 1922.
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Kunst te Brussel
XI
Brussel, Maart.
De directie der kunstzaal Le Centaure kan er op bogen, aan onze belangstelling
nimmer eene verkoudheid te hebben bezorgd. Niet alles wat zij ons ter aanschouwing
biedt, wekt tot geestdrift op. Doch de aanhoudendheid waarmede zij ervoor zorgt,
ons nu eens te verrassen, dan weer in onze bewondering te bevestigen, houdt warm
en werkt, zal ik maar zeggen, revulsief. (De beeldspraak wordt mij geboden door het
feit, dat het op den eersten officieelen dag van het voorjaar gesneeuwd heeft, en dat
ik sedert vier maand aanhoudend verkouden ben).
De jonge tentoonsteller in ‘Le Centaure’ is Georges Creten. Creten wil, in ik weet
niet welke taal, enthousiasme zeggen: ik zie er geen reden in om hem zonder ernst
te behandelen. Ik heb menschen gekend, die Felix Timmermans, schrijver van
‘Pallieter’ (die trouwens vóór dat geestig boek het luguberste proza van Vlaanderen
had gemaakt) niet ontmoeten konden, of zij gingen zich overleveren aan een
wringenden lach, alsof zij stuipen kregen, en aan het vertellen van schunnigheden,
alsof zij wilden doorgaan voor Crébillon le fils of, eenvoudig, Rabelais. Zoo zijn er
trouwe tentoonstellingsbezoekers, die als het ware ontploffen bij het vernemen alleen
van den naam Georges Creten. Zij zijn het tegendeel van den wel-geoefenden, en
trouwens offervaardigen stier in eene goed-ingerichte corrida: een kleurige lap verwekt
bij hen Dyonisische vervoering, en zij weten, dat zij de kleurigste lappen vinden bij
Georges Creten. Zelfs als zij nog liever
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doorgaan voor een bourgeois dan voor een rapin - wie, die nog voor rapin wil worden
versleten, vooral sedert het tuchtvolle cubisme? -, achten zij zich bij elk doek van
Creten verplicht tot het soort bewondering, dat door een verzorgd stuk hypotechnie
wordt verwekt. De felle kranigheid van Creten vindt in den laatsten tijd een luiden
weêrklank. Ik weet niet of hij zich een stevige reputatie - aere perennius - aan het
vestigen is: intusschen heeft hij een sukses, dat gaat van instemmende waardeering
tot kakelende opgetogenheid. Nochtans heeft Georges Creten, die nog werkelijk jong
moet zijn, een onmiskenbaar talent.
Hij is werkelijk nog jong: ik merk het aan het onderwerp van vele zijner
schilderijen. Die schilderijen stellen gaarne fatale vrouwen voor. Hij heeft het nog
heel graag, dat de vrouw er een sphinx uitziet. Door de kleedij, of het gebrek aan
kleedij, die hij haar oplegt, maakt hij ze verdacht of althans intentievol, in haar
vleesch. Bij dergelijke voorstellingen schijnt Georges Creten telkens te willen zeggen:
‘wat heb ik toch een ervaring!’ Doch, wie eenige ervaring bezit - ze zijn weinigen:
daarom heeft Creten met zijne ‘onderwerpen’ zooveel sukses, - zegt echter: ‘wat is
mij die Creten jong!’ En hij gaat het hem zoowaar benijden.
Van ervaring wil Creten ook blijk geven in zijne techniek. Hij bezit kracht in de
uitdrukking (hetgeen eene imaginatieve eigenschap is) en wil doorgaan voor iemand
die heel goed weet wat hij doet hetgeen eerder inbeelding dan verbeelding kan
beteekenen.) Men zou zeggen, dat de vereenvoudigingsmethodes der ante- en
postcubisten te zijnen behoeve zijn uitgevonden. Hij teekent en schildert er
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dan maar op los: het wil zeggen dat hij nogal los teekent en schildert. Vaak is het
trouwens verrassend raak, maar raken is niet altijd synoniem van juist mikken, en
zelfs juist mikken impliceert niet altijd de onbetwijfelbaarheid en onfeilbaarheid van
de aesthetische mathesis.
Met dat al is de kunst van Georges Creten schitterend, en wordt zij het dag aan
dag meer. Ik hoor u zeggen: niet alles wat schittert is goud. Ik, die er u met mijne
appreciatie misschien toe verleid, deze gemeenplaats te herhalen, ik zeg maar dat
goud zich daarom nog niet hoeft te schamen, zoo het schittert. Van eene brandende
lamp weet men niet altijd, hoeveel olie zij inhoudt. Welk is de inhoud van Georges
Creten? Wij zullen het wellicht eerst over een tiental jaren weten: hij is immers nog
heel jong.
Waarmede ik niet wil doorgaan voor de voorzichtigheid zelve, en voor iemand
die zich aan den gloed van Georges Creten niet wil verbranden. Ik kom er zelfs gaarne
voor uit, dat mijn vertrouwen in hem niet zoo heel groot is. Om op mijne vergelijking
met eene lamp terug te keeren: lampen, waar weinig olie in is, flakkeren gemakkelijk
op. Hun brand is ongelijk: zij flakkeren het hoogst op juist voor ze plots uitdooven.
Maar van dit pessimisme moet ik weer wat terugnemen: gelijke brand is niet alleen
van de hoeveelheid olie afhankelijk, maar van de goede regeling der wiek. Bij den
kunstenaar wil regeling der wiek bewustzijn en meesterschap zeggen. En daar is
Creten nog te jong voor....
Daarmede ben ik aan beelden uitgeput: ik hoop dat Georges Creten het nooit zal
worden.
Vóór Creten heeft in ‘Le Centaure’ Albert Servaes geëx-
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poseerd. Ik zal hem hier zeker niet behandelen, zooals ik Georges Creten heb gedaan.
Is Creten één uiterlijkheid - heel zijn innerlijk kan voorloopig nog doorgaan voor
illusie - dan is het hoofdzakelijke kenmerk, waar hij zeer fier op is, van Servaes, dat
hij een inhoud bezit. Op nogal smalenden toon verklaarde hij onlangs, in een
interview, dat hij aan een Vlaamsch-katholiek weekblaadje afstond, dat hij aan eene
tentoonstelling van religieuze kunst niet had willen meedoen, omdat hij niemand
onder de tentoonstellers, hem aan religiositeit gelijk achtte. Met een oprechtheid, die
ik niet betwijfelen wil, acht Albert Servaes zich de eenige religieuze schilder van dit
land: het is een monopolium, dat hij verdedigt met de tanden van den hond, die op
den drempel der Romeinsche huizen den bezoeker het ‘Cave canem’ toebijt. Waarbij
komt dat Albert Servaes geenszins uit mozaïeksteentjes is samengesteld:
omstandigheid, die hem gevaarlijker en tevens overtuigender maakt.
Ik zal niet zeggen, dat het overtuigende niet ook uit zijn werk zou spreken: het
ware een goedkoope vernedering voor wie hem hoogschatten, en die ook in Holland
talrijk zijn. Servaes bezit een dramatisch voordrachttalent, dat nu wel niet terugdeinst
voor de goedkoopste middeltjes, maar, ondanks deze middeltjes, toch wel aangrijpend
is. Hij is knap tot beheksing toe, en zijn grootste knapheid bestaat in zijn schijnbare
naïefheid. Hij werpt het van zich niet af, heel persoonlijk te willen zijn, doch maakt
dat persoonlijke ook bij conservatieve toeschouwers aannemelijk, door mogelijke
en zelfs opdringerige vergelijking met sommige primitieven uit te lokken. Trouwens
van overtuiging is hijzelf het tabernakel, en hij legt het er
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op aan, dat zij hem uitstralen zal, ook buiten zijn schilderijen. Ik zal zijn nederigheid
niet kwetsen met de verzekering, dat hij den vierden trap der mystiek van de heilige
Theresia, die de zevende trap van Ruusbroec en de elfde trap van Scaramelli is, heeft
bereikt. Maar dat zijn ijver op zijn minst zoo groot en zoo doeltreffend is als die van
een sergeant van het Leger des Heils, staat vast.
Deze laatste vergelijking is niet louter een boutade: ik hou ze dan ook vast. Niet
meer dan welk ander kunstenaar - en onder de kunstenaars, ik herhaal het, geef ik
hem eene eervolle plaats -, kan Albert Servaes aan de kunst als hoofddoel aanwijzen,
dat ze stichten zou. Om te stichten is er waarachtig geen kunst noodig. Daartoe kan
de voortbrengst van de rue Saint Sulpice te Parijs, de Sint Lucasschool in België, en
het opgeblazen verhevene van de nijverheid der Beuron-onderneming in Duitschland
ruim volstaan. Hierin volstaat het teeken, dat heel goed buiten de aesthetiek kan
staan. Ik zeg niet dat deze teekenen geen deel hebben in eene zekere schoonheid,
maar deze is dan eene moreele. Terwijl kunst - neem mij de gemeenplaats niet kwalijk
- niet gaat buiten aesthetisch gevoel. Zou Albert Servaes op gelijken voet willen
worden gesteld met iemand uit de rue St. Sulpice, de Lucasschool of zelfs de
Beuron-industrie? Ik twijfel eraan: hij is immers te zeer een artiest daarvoor.
Servaes zegt echter: ik neem niet aan, dat men een christen schilder mag heeten,
als men geen christen mensch is. Hij laat drukken: slechts wanneer de schilder het
liturgieke jaar in al zijne bijzonderheden meêleeft, kan hij een goed katholiek schilder
worden. En met echte schil-
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derslogiek leidt hij daaruit af: niemand doet als katholiek zijn plichten zoo goed als
ik; niemand kan het met meer overtuiging doen; niemand gloeit als ik van
propagandistischen ijver (gelijk bovengenoemde sergeant van het Leger des Heils):
dus is niemand waardig, naast mij als katholiek schilder te worden genoemd of ten
toon te stellen. Ik wijs er hier in het voorbijgaan op, zonder trouwens aan te dringen
- want ik ben onbevoegd -, dat Servaes met een paar werken op den index werd
geplaatst door de kerkelijke overheid, die zich in deze op het gebied dogma of mores
pleegt te plaatsen. maar ik zal maar aannemen, dat de kerkelijke overheid zich in
deze vergist, en dat Servaes het dan ook beter weet dan zij. Dan nog zou het echter
Servaes zijn, die zich vergist, want voor ieder, die maar eventjes aan psychologie
heeft gedaan, staat vast, dat een godsdienstig leven niets met godsdienstige kunst
heeft te maken. Zelfs als het godsdienstige kunstwerk als zoodanig, ik bedoel als
kunstwerk, volmaakt is - ik sluit hier dus St. Sulpice en St. Lucas en de Benedictijnen
van Beuron uit -; zelfs als het treft, niet alleen door schilderkundige schoonheid,
maar door stichtelijke leering, die van deze schoonheid het gevolg zou zijn, kan het
heel goed het werk zijn van een kunstenaar, die in al zijn kerkelijke plichten te kort
schiet. Want men maakt nu eenmaal niet een kunstwerk met zijn overtuiging, maar
met zijn subconsciëntie, of, zoo gij het liever hebt, met zijn intuïtie, met den inhoud
van zijne imaginatie zooals hij is vastgesteld door de misschien jarenoude, doorgaans
lang-vergeten en vast-onbewuste bezinkselen van het subliminale geheugen. Wij
behooren immers veel minder aan ons hedendaagsch leven dan tot een wereld die
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wij nauwelijks kennen, die zich slechts nu en dan bij schichten en in zeldzame
toestanden openbaart, en die van ons wezen de echte waardebepaling aangeeft. Die
wereld roepen wij niet op als het ons belieft: zij doemt op als wij er ons het minst
aan verwachten. Wij kunnen er ons met onze dagelijksche ervaring aan toetsen, hoe
dan ook niet altijd wanneer wij het meest-wenschelijk zouden achten. Die wereld
herop te gaan bouwen, ook met de zekerste bestanddeelen, met de glimpen ervan die
ons het diepst hebben getroffen, gaat echter niet aan; daartoe is die wereld te diep
en te verscheiden. Zij groeit trouwens dag aan dag met indrukken aan die, al doen
zij ons onmiddellijk bewustzijn niet aan, niet te minder echt zijn. Misschien zijn zij
den ondergrond van ons wezen aan het wijzigen: zooals de brokjes gekleurd glas aan
het eind der buis van een kaleidoscoop, kan het verschikken ervan, bij gelijke
bestanddeelen, eene nieuwe gedaante aannemen, zoodra eene of andere omstandigheid
die verschikking bewerkt. Wie heden sensuëel was van aard, zal morgen misschien
mystiek zijn; daartoe is slechts een kleine, soms onvernomen gewetensschok noodig:
de voorbeelden van Rancé en Lullus zijn daar om het te bewijzen, en heel de
psychologie der bekeering ligt daarin opgesloten. En het is dan ook geenszins de
godsdienstelijke praktijk die de godsdienstige kunst tot gevolg heeft, maar de aard
der subconscientie, voor zoover deze als religiëus kan worden gehouden.
Doch nu vraagt mij Albert Servaes: wie geeft u het recht te zeggen, dat mijn
innerlijk leven niet religieus zou zijn? En ik zou inderdaad een zekere scrupule
gevoelen - ik heb alles behalve lust Servaes te verketteren,
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zooals de kerkelijke overheid heeft gedaan, - indien Servaes mij zelf en bij voorbaat
niet van antwoord had gediend. Ik ben het niet, die het werk van den schilder in zijn
aard heb doen afhangen van het leven dat de schilder leidt. Maar er is het werk-zelf
van Servaes, dat mij eenig recht geeft te twijfelen aan het religieuze van hetgeen men
in de wandeling aanleg noemt. Dat werk geeft mij het recht te vragen, of Servaes
met allen mogelijken opzet geen religieuse schilderijen maakt, doordat hij op een
gegeven oogenblik en met voorbeeldigen ijver tot de kerk is teruggekeerd. Van
subconsciëntie is hier geen spraak meer: de uitdrukkingsmiddelen van Servaes
behooren tot een smartelijk realisme, dat zelfs voor gewelddadigheid niet terugschrikt,
en daar komt het voorloopig op aan. Men heeft gewezen op zijne liefde voor
teratologische vervormingen; hij heeft geantwoord met het meewarige woord: mijn
godsdienst is menschelijk, en hij heeft voor referentie verwezen naar de Vlaamsche
en Rijn-Duitsche primitieven. Het spijt mij, zooals het hem misschien verwonderen
zal, maar: zijne getuigen zie ik mij genoodzaakt te wraken. Wat, in gemoede, kunnen
wij aan religieus' in bedoelde vijftiend' eeuwsche primitieven nog vinden? Is het niet
een traditioneele leugen, dat wij ze werkelijk voor godsdienstig houden, tenzij
vanwege het onderwerp? Zij waren het in hun tijd: ik wil het gaarne toegeven. Zij
zijn het thans niet meer, en dat staat vast voor ieder, die door het onderwerp heen de
ziel weet te peilen van den schilder. Het godsdienstig gevoel immers evoluëert: in
onze latere middeleeuwen was het algemeener, tevens minder diep dan thans; men
kan er de bewijzen van vinden in sommige van onze dichters van even vroeger, bij
Boen-
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dale bijvoorbeeld. Wat het ‘menschelijke’ van Servaes' kunst betreft, daargelaten,
dat ik niet inzie waarom het noodzakelijk leelijk moet zijn, heb ik - hij heeft tot plicht
het te erkennen -, het recht te eischen, dat het van goddelijkheid gedrenkt zij. Waar
nu vind ik dat goddelijke? Hij wijte het aan mijn subjectieve onmacht, gelijk ik het
aan zijne objectieve onmacht kan wijten; maar zeer uitdrukkelijk is het mij waarlijk
niet.
Met deze besluit ik een waarlijk al te langen brief. De uitvoerigheid ervan moge
bewijzen welk belang ik hecht aan het werk van Albert Servaes.
N.R.C., 1 April 1922.
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Kunst te Brussel
XII
Brussel, Maart.
Ik ben gelukkig dat de gelegenheid van eene tentoonstelling in den ‘Cercle Artistique’,
mij het genoegen verschaft, u te schrijven over den schilder Léon de Smet. Moest
gij mij vragen waaraan dit genoegen ligt, dan zou ik het u echter bezwaarlijk kunnen
zeggen. Is het omdat, bij het herdenken van eene jarenlange levensperiode, hij van
dat tijdperk een levend bestanddeel is en als de natuurlijke stoffeering van een geliefd
landschap telken male opdoemt? Doch, waarom hij meer dan tien anderen die, bij
gelijk herdenken, uit dat herdenken zoo goed als uitgewischt zijn? Waaraan een
onvrijwillige keus toegeschreven, die waarlijk door maar heel weinig te billijken is?
En dan, is er werkelijk keus, onwillekeurig of niet? Is er integendeel geen moedwil
noodig, iets als ‘hem vooral mag ik niet vergeten!’, als ik aan den tijd en het land
denk, waarin wij samen hebben geleefd, dat ik hem een plaats gunnen zou onder de
beelden die aan mijn oog voorbij gaan? Is er ooit éénklank geweest tusschen ons en
tusschen hem en mij meer dan tusschen mij en anderen? Berust het genoegen, over
hem te schrijven, zoowaar op echte sympathie, in den oorspronkelijken zin van het
woord?
Het is een feit: als ik aan Sinte Martens Laethem aan de Leie denk, waar wij te
gelijker tijd hebben gewoond, en trouwens steeds in de beste verstandhouding, en
denk ik daarbij aan Léon de Smet, dan is dat samentreffen niet toe te schrijven aan
evenwijdigheid tusschen zijne perso-
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naliteit en de mijne. Er leefden daar menschen, wier psychologische inhoud zeker
veel dichter bij den mijnen stond, dan de zijne, en waar ik nooit meer aan terug denk.
Zij hebben van het land indrukken medegekregen, die naar den aard dichter bij de
mijne staan, dan de indrukken van Léon de Smet. Zij hebben van den brok natuur,
waarin wij daar leefden, iets gemaakt dat dichter bij mijne eigene verwerking staat,
dan wat Léon de Smet ervan heeft gemaakt.
Maar dat juist, misschien....
Want ik ken geen artiest, die zoo objectief is als Léon de Smet. Niemand die aan
de formule van Zola als zou ‘l'art la nature vue à travers un tempérament’ zijn, nog
tornen gaat en zelfs de verachterdste impressionisten zullen dat niet doen. Kunst
hangt niet van de natuur af: het is de natuur die hare beteekenis krijgt van de kunst.
En aan kunst geef ik hier als ondergrond de samenstelling de aangehoudenheid der
gevoelsverhoudingen, die wij imaginatie noemen. De waardebepaling van een
kunstenaar is te zoeken in de verbeelding, waarmede hij de natuur verwerkt. Wij
kunnen ons moeilijk eene volkomen objectieve natuur voorstellen, juist omdat geen
van ons volkomen van imaginatie is beroofd. De keus alleen van de bijzonderheden,
die een brok natuur voor ons van blijvende beteekenis maakt, keus die van mensch
tot mensch verschilt, ook waar die mensch geen kunstenaar is, bewijst de werking
van eene imaginatie, die de persoonlijkheid zelve is.
Welnu, het allereerste kenmerk van Léon de Smet is, dat hij, in zijn Laethemschen
tijd vooral, van alle verbeelding beroofd scheen te zijn. Het was waarlijk geene
vergissing in zijne opvatting van kunst, die van hem maak-
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te als den slaaf van de natuur: het was eene grondelijke onmacht, eene innerlijke
ijlte, of althans eene onbegrijpelijke onbewustheid van den eigen inhoud die hem
bond aan de weergave van Leie en lorkeboschjes, zoo roerend getrouw dat hij als de
Leie en de lorkeboschjes zelf was. Ja, dat is het wat Laethem en Léon de Smet in het
herdenken onafscheidbaar maakt: zij zijn, met de grootst-mogelijke objectiviteit, één
en verbonden. Bij hem geene meer of min gevoelige, meer of min sympathieke
interpretatie: hij is, op de doeken uit dien tijd, de Laethemsche natuurzelve; van die
natuur heeft hij de aanhoudende werkzaamheid: men kon zijn neus niet buiten steken
of men vond Léon de Smet aan het werken, zooals de boomen bladeren aan het
ontplooien waren en de Leie hare trage kabbeling voortstuwde. Ik heb het bijgewoond,
dat op zijn doek de maan aan het groeien ging zooals zij rees over de weide (en o
zijne ontmoediging, als hij 's anderen daags gewaar werd dat het glad verkeerd was
uitgevallen!) Het Leiewater stond op zijn paneel weerspiegeld als in het oog van
drinkende koeien. Hij had de ziekte - of moet ik zeggen: de gezondheid? - der
getrouwheid. Buiten die getrouwheid kon hij niet, hij, die het zoo dikwijls heeft
geprobeerd. En dat noest en steeds ontmoedigd probeeren: was het juist niet het
bewijs dat hij aan de natuur geen eigen vorm te geven had, dat hij ze verbeelden
moest zooals zij werkelijk was, - zooals niemand wellicht als hij ze vermocht te zien,
zoo verbluffend echt dat het haast ergerlijk en weerzinwekkend ging worden?
Ja, dat is het, wat mij een echt genoegen schenkt over hem te schrijven: hij is het
decor zelf waarin ik heb geleefd. Toen ter tijde, en nu nog als ik het bij Gentsche
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liefhebbers terugzie, vond en vind ik dat werk eng en klein, zooniet pieterig en
brokkelig. Het is alleen omdat wij ons in het Leieland en in het Laethemsche
landschap vergisten. Wij zagen ze veel grooter, veel ruimer, veel schooner dan zij
in werkelijkheid waren. Wij durven er niet terug naartoe: wij zijn bang voor
ontgoocheling. Zij die ze na jaren terug hebben gezien, verwonderen zich over hun
gebrek aan geestdrift: hunne jonge imaginatie, die geen ander voorwerp had, had
hun parten gespeeld die ze thans vervulden met leed. Alleen Léon de Smet had zich
niet vergist: hij alleen had het bij het rechte eind. Ik ben er hem dankbaar om, dat hij
mij eventueele desillusies spaart.
Bij die ontstellende objectiviteit bezat hij eerbiedwekkende gaven. Ik heb u
gesproken van zijne wonderbare werkzaamheid: eene physieke, haast onbewuste
behoefte. Ik mag niet nalaten zijne zeldzame begaafdheid te roemen, de behoefte
was een geestdrift, gelijk te stellen met eene gezonde maag. Er was niet het minste
hoekje bosch, het minste vlekje gras dat Léon de Smet niet met vloekende vervoering
mooi vond. Keusverwantschap tusschen zijne verbeelding en het natuurlijke
onderwerp scheen niet te bestaan: het is te zeggen dat de imaginatie afwezig was.
Voor hem kwam het er op aan, te schilderen, en op niets anders. Maar dat schilderen!
Want de psychische leegte van Léon de Smet wordt vergoed door de ongereptheid
van het zintuig. Zijn netvlies redeneert niet, en zijne hand is geoefend als die van
geen. De weg tusschen sensoriëelen indruk en motorische uitvoering is verbluffend
kort. Deze schilder - het is eene eigenaardigheid waar al zijne vrienden zich met
gulle
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genegenheid vroolijk om hebben gemaakt - deze schilder praat veel minder met zijn
mond dan met zijn vingeren. Een gesprek met hem beteekent: bij u een moeizaam
aaneenrijgen van woorden, bij hem een tokkelen in de lucht van vlugge vingeren.
Hij teekent zijne meeningen, of strijkt ze uit met zijn duim. Psychophysiologen zullen
er belang aan hechten, dat hij linksch is. Men kan achten dat hij abnormaal is, maar
dan met eene verbazende knapheid. Het abnormale van die knapheid verstrekt hem
trouwens eene persoonlijkheid, waar de geestelijke inhoud slechts voor een klein
deel in tusschenkomt. Rijp-subjectief wordt hij zelden: hij blijft, met zijn
scherp-onderscheidend oog en zijne vlugge hand, abnormaal-objectief.
Hij is daarbij intelligent. Hij wil altijd, sedert altijd, heel wat anders dan wat hij
bij nature is. Sentimenteel als ieder die zich-zelf niet beheerscht, heeft hij er steeds
naar gestreefd zich-zelf op een vlak over te dragen, waar hij wel gevoelde niet thuis
te hooren, doch waar hij naar trachtte als naar het beloofde land. Reeds te Sinte
Martens Laethem ging zijn streven naar een symbolisme, dat nooit een uitslag
opleverde, in de eerste plaats omdat het bedacht en niet doorvoeld was, maar
daarenboven omdat hij buiten zijn natuurlijk objectivisme niet kon, dat regeerde over
oog en hand. Hij wilde zekeren dag een symbolischen ‘Ochtend’ schilderen. Bij een
ochtend, aldus bedoeld, passen een kraaiende haan en eene naakte vrouw die zich
uit den slaap rekt. Het werd een prachtige boomgaard en een prachtige haan, en een
prachtig meisje vol vlekken van zon en schaduw: het symbool van den ochtend zal
niemand er ooit in hebben gevoeld.
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Met dat al heb ik Léon de Smet geschetst als een Belgisch schilder, uit de tweede
vlucht van de Laethemsche school. De oorlog heeft hem uit België gedreven, en naar
Engeland waar hij thans verblijft. Voor hem beteekent het eene vernieuwde
beschaving; voor Engeland beteekent het de verrassing van een ongerept natuurgevoel.
Er zou een opstel te schrijven zijn over den invloed van de Belgische schilders op
de Engelsche kunst. En omgekeerd. Het is de strijd tusschen argelooze
ongekunsteldheid en gekunstelde intellectualiteit. Léon de Smet, - gast van niemand
minder dan van John Galsworthy - ondergaat van die intellectualiteit een diepen
indruk. Maar kan hem niet verwerken dan met zijne ongerept-menschelijke,
onnoozel-zintuigelijke middelen. Hij schept als het ware eene nieuwe kunst, waar
de Londensche critiek als verbluft voor staat. Hij is Adam in smoking, - Adam die
op zijn smoking heel fier is. Hij neemt een stijl over; - neen: hij ‘speelt’ zich een
stijl, dien zijne natuurlijke schranderheid met juistheid weet te kiezen, maar dien hij
invult met zijne onverdelgbare argeloosheid. En men schrijft van hem de
wonderbaarste dingen, die bewijzen wat het is, eenvoudig een goed werkman te zijn,
zelfs als men veel meer bedoelt. ‘The Architect’ noemt hem een ‘magnifiek teekenaar
en een geraffineerd en diep colorist’. ‘The Observer’ roemt de zinnelijkheid zijner
kleur. De ‘Daily Mirror’ verbaast er zich over, dat de rijkdom van zijn penseel de
nationale fog kan doen vergeten. En ‘The Globe’ zegt zeer terecht: ‘Ik geloof niet
dat het mogelijk is, het schoone schildersambacht verder te drijven dan Léon de Smet
heeft gedaan’. - Zulke lof moet Léon de Smet gelukkig hebben gemaakt: hij stelt
nochtans in hoofdzaak vast, dat hij
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de goede schilder is gebleven van Sinte Martens Laethem aan de Leie.
Ik, die dat nieuwe werk uit Londen heb gezien, en die erdoor gedwongen ben mij
Léon de Smet voor te stellen als een Assyriër of als een Cretenzer, ik voel mij genoopt
tot een discreten lach. Ik heb verleden zomer veel met hem omgegaan, hij was de
season te Oostende komen doorbrengen. Hij had schoone manieren gekregen. Hij
behoorde definitief tot de doorsneê-fashion. En met dat al nam hij zich-zelf heel
ernstig op. Hij praatte aardig Engelsch - met een Gentsch accentje, want hij is een
Gentenaar, en een Gentenaar verloochent zich-zelf nooit geheel. Zelfs als hij Fransch
sprak, wist hij thans zijne beweegbare vingeren thuis te houden. Men kon het aan
niets meer merken, dat hij linksch is.
Doch wij spraken - hoe natuurlijk! - over Laethem aan de Leie. Wij spraken zelfs
over den prae-Laethemschen tijd, toen De Smet een prachtig-armzalig menschelijk
leven leed, dat met de Londensche weelderigheid niets te maken heeft. Ik dacht erbij,
dat eene zekere beschaving, die trouwens niet anders is dan beschaafdheid, niet te
verkiezen is boven eene prachtige naïefheid, die, al is ze leeg aan imaginatieven
inhoud, het leven zelf is van de natuur. En dat ik thans met zulk innig genoegen over
Léon de Smet schrijf, het is misschien eenvoudig omdat ik hem te Oostende heb
ontmoet, dat zooveel dichter bij het Sinte Martens Laethem ligt, waar ik trouwens
niet meer van hou en dat hij mij al te eng heeft uitgebeeld, dan Londen waar hij te
druk over praat om er zich geheel thuis te gevoelen.
N.R.C., 3 April 1922.
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Kunst te Brussel
XIII
Brussel, April.
Het was jaren geleden dat de zenuwen der officiëele critiek geen schok hadden
ondergaan als dezer dagen is gebeurd. Van zulke stoornissen houdt deze critiek niet:
zij pleegt zich ver te houden van tentoonstellingen die haar emoties zouden kunnen
bezorgen waarvan de heftigheid hare zielsrust beroeren kon. Weliswaar wordt haar
goede trouw nu en dan in een strik gelokt. Er zijn geheel- of half-officiëele exposities,
waar zij zich bij definitie thuis moest kunnen gevoelen, en die nochtans, naast een
groote meerderheid van deftige schilderijen waar niets op af te dingen valt, sommige
doeken vertoonen, die huilen als een schuiftrompet in een Argentijnsch banjo-orkest.
Doch, daar zijn dan de deftige werken om de critiek onmiddellijk gerust te stellen.
Valt het haar noodlottigerwijze voor, argeloos binnen te loopen in een lokaal waar
van die huilende kunstvoortbrengselen de toevallige maar hoofdzakelijke versiering
zijn, dan loopt zij gauw buiten en tracht hare tijdelijke beroering te vergeten door er
met niemand over te praten, en er vooral in haar krant het zwijgen over te doen,
waarmede zij, tot professioneele geruststelling, voorgeven kan, aan de jonge
waaghalzen die zich in dergelijke sport doodloopen, den grootsten der diensten te
bewijzen. Is zij overigens in éen harer strijdlustige dagen, dan mag er aan het adres
dezer brekebeenen een joviaal woord van spot of smaad af: het beste middel tegen
koorts is immers het bitterste: dat moeten de jongens maar slikken; hunne genezing
- en wie
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wenscht hunne genezing meer dan de officiëele critiek?- hangt er van af. Het is
trouwens een christelijk gebod, geen ergernis te wekken; de critiek te scandaliseeren
staat gelijk met een swing op het kinnebak der moreele wet: van die wet is de critiek
de vlijtige politieagent.
Zwijgen dus, of vermanen, liefst in den sarcastischen modus. - Er zijn echter
omstandigheden, waar zwijgen een openbaar gevaar wordt, en sarcasme een aperitief.
De plicht krijgt een dubbel voorhoofd, gelijk Janus in zijn tijd. Een muur van woorden
moet het publiek het kijken beletten, terwijl een threnos in sober-dorischen stijl den
kunstenaar allen lust moet benemen, in zijne boosheid te volharden. Zulke
omstandigheid doet zich namelijk voor, als bedoelde kunstenaar sedert geruimen tijd
de gunst en het vertrouwen geniet van het publiek. Gaat hij ineens, en zonder
voorafgaande verwittiging, op zijne handen loopen, dan kon dat gunstig-gestemd en
vertrouwend publiek wel gaan denken dat het zoo behoort. Ziet gij al de
kunstliefhebbers van Brussel - en als van den duivel is hun naam Legio - eveneens
hunne handpalmen als voetzolen gaan gebruiken? Gelukkig is daar de critiek die
hare plicht kent, waakt, en bij haar lang stilzwijgen een overvloed aan woorden heeft
kunnen oversparen, ter verwittiging zoo van schilder als van publiek.
Nu heeft zich dezer dagen dergelijke omstandigheid voorgedaan, die de officiëele
critiek tot spreken dwong. Haar mutisme zou geen misprijzende afkeuring, wel
integendeel eene waardeerende instemming hebben kunnen doen onderstellen. Het
gold immers de tentoonstelling in de Giroux-zaal, van éen harer voormalige
troetelkinderen: hem dood te zwijgen zou hebben beteekend, hem een serum
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in te spuiten dat hem zoo goed als de onsterfelijkheid zou hebben bezorgd; de kritiek
liep er het gevaar bij op van een man, die een pot water biedt aan een razenden hond.
Nog veel minder dan gebeten te willen worden, acht de officiëele critiek het haar
plicht, onsterfelijkheid te verzekeren. Zij sprak dus. Niet echter op den gewonen
sarcastischen toon, dien het publiek van liefhebbers in kwade luim kon brengen: dat
publiek heeft leeren waardeeren, zoodat het voor de critiek gevaarlijk zou kunnen
worden, zich te hooren wijzen op tegenspraak. Dan maar den toon aangeslagen van
het treurlied, met weemoedige zalving gezucht over vergissing, gewaagd van ‘un
bon peintre qui s'égare’, zoodat de lezer zegt: wat is die critiek toch magnaniem, en
wat is het spijtig dat een zoo groot talent eene verzekerde toekomst opgeeft tot
voldoening van een gril! Want zelfs de best-ingelichte lezer geeft graag aan het
dogma toe, dat een schilder nooit anders dan wispelturig is, en dat hij nooit werkt
dan onder den drang van zijne nukken.
Zelfs Ramah, de schilder waar het hier om gaat, zal wel door ieder bezoeker van
zijne tegenwoordige tentoonstelling voor een nukkig mensch worden gehouden, die
aan zijne grillen ditmaal wat al te zeer heeft toegegeven. En nochtans is Ramah
iemand, die van elke gril oneindig ver afstaat. Wat is een gril? Het is een soort
beweegreden, die als kenmerk heeft, vooral buiten alle rede te staan. En nu is Ramah
van al de Belgische schilders juist diegene, die den kloeksten kop bezit, er wel eens
het beste gebruik van maakt, en wien men niets kan verwijten dan zijn radikaal en
zeer bewust cynisme. Er is een sentimenteel cynisme: de groote verkondiger ervan,
Chamfort,
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die onder het leven in zulke mate leed dat hij geen toevlucht zag dan in den zelfmoord,
heeft dat soort cynisme vorm gegeven in de formule: ‘Il faut que le coeur se brise
ou se bronze’. Nu meen ik wel dat Ramah niet houdt van gebroken harten, vooral
waar het gaat om het eigen hart. Van gevoelerigheid houdt hij nu eenmaal niet, zelfs
niet wanneer zij haarzelf met tranen in de oogen verloochent. Dat hij echter zijn hart
zou hebben beslagen met een Horatiaansch aes triplex (andere vorm trouwens van
sentimentaliteit), is mij al evenmin gebleken in den langen omgang dien ik met hem
heb gehad. Waarheid is eerder, dat hij gedrenkt is, hoe gevoelig ook, met een soort
joviale bitterheid, die hem door de omstandigheden van een nogal vreemd
levensverloop werd geschonken, en die hij houdt voor de eigen natuur. Er komt bij
een geest van ‘verneinen’, die hem veel lol geeft in het bestaan. Hij verbluft gaarne
de menschen, en zelfs zijne vrienden, door het tegendeel te zeggen of te doen van
wat hem door gevoel en rede bij eerste aandrift ingegeven wordt. Aldus werd hij
asociaal, en hij vindt er een groot vermaak in, weinig beminnelijk te worden gevonden.
Dat kenmerk van zijn karakter, dat hij met bijzondere scherpzinnigheid heeft
aangekweekt, vond wie hem goed kende, in zijne kunst van voor den oorlog
overtuigend terug. Portretschilder in de eerste plaats, legde hij er zich op toe, zijne
modellen zoo weinig mogelijk te vleien. Hij zei hun, met teekenstift en kwast, die
onvergelijkelijk-behendig zijn, wat hij wilde doen doorgaan voor hunne persoonlijke
waarheid. Heel dikwijls zal dat leugen zijn geweest: de scherpe zintuigelijkheid van
Ramah laat zich gaarne leiden door zijne lollige brutaliteit; maar de menschen die
voor hem
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zaten lieten zich gaarne overtuigend hypnotiseeren door de leelijkheid die hij hun
verstrekte als, bijna, eene penitentie. Hij conterfeitte veel dames: in de afbeelding
die hij van haar maakte ontdekten zij wellicht een soort wroeging om tekortkomingen
die zij anders nooit haarzelf hadden bekend. Zij voelden in eens de eigen hardheid,
het egoïsme waarmede zij zich sierden, hare onmacht tot echte liefde. De mannen,
zij, ontdekten hun zelf-genoegzaamheid, hun leêgte, de armoede van hun hoofd en
van hun hart. En Ramah - als schilder, als technicus alles behalve een revolutionair
- ging dan ook weldra door voor een eerste-rangs-psycholoog. Literair ontwikkeld,
was hij tevens een zeer schrander en treffend illustrator. Met groote persoonlijkheid
en tevens een indringend uitdrukkingsvermogen, had hij etsen gemaakt voor ‘les
Villages illusoires’ van Emile Verhaeren en teekeningen voor Charles de Coster's
‘Uylenspiegel’. Hij was intellectueel, eene zeldzaamheid onder onze schilders. Hij
mocht tevens, als teekenaar en als schilder, voor buitengewoon knap doorgaan. Geen
wonder dan ook, dat hij, die buiten alle vreemdheid om zoo bijzonder begaafd bleek
te zijn, door de kritiek een zondagskind werd genoemd.
Zij vergisten zich hierin niet; alleen wisten zij niet te ontdekken wat de ondergrond
was, de echte imaginatie van den schilder Ramah, die ik een cynicus noemde, zonder
vooralsnog den eigenlijken aard van zijn cynisme met stiptheid aan te geven. Van
dat cynisme toonde ik vooral de koele willekeur aan, zooals het was naar
psychologischen inhoud, en in den vorm van zijne kunst geen zeer merkbaren
weerklank vond. Zijne tegenwoordige tentoonstelling toont hoe zijne lollige koelheid
van vroeger tot technische
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hardheid is verstard, vooral sedert een lang verblijf in Zuid-Frankrijk.
Reeds voor dien tijd en nog onder den oorlog, had hij blijk gegeven van eene
technische evolutie, die niet sympathiek was, dewijl tamelijk dubbelzinnig. In
sommige schilderijen, die stillevens waren, bleek hij over te neigen tot een zeer
absoluut cubisme, terwijl andere partijen volkomen naturalistisch behandeld waren.
Zoo herinner ik mij zonnebloemen in eene breede vaas: de bloemen waren gele
wielen, zonder dat men trouwens de minste reden ontdekken kon voor eene
vereenvoudiging, die zelfs een Braque zou hebben afgewezen; terwijl de vaas met
alle mogelijke toonschakeeringen geschilderd was, naar eene belichting die men
gemakkelijk raden kon. Met dat al bleef het doek harmonisch van kleur: Ramah had
niets van zijne knapheid opgegeven; hij ergerde alleen door een sluwheid, gevolg
van zijn boertig cynisme, die tastte naar het nieuwe dat komen ging en het publiek
te gepasten tijde veroveren, en waar hij niet achter bij wilde blijven.
Dan ging hij weg voor een langen tijd. Hij, die geen gezamenlijke tentoonstelling
liet voorbijgaan zonder in te zenden, liet ons thans wachten op het zicht van eene
productie, waarvan wij wisten dat zij nochtans overvloedig moest zijn. En nu exposeert
hij bij Giroux en wekt hij veler woede. Of hij zich ditmaal om die woede weêr vroolijk
maakt, zooals vroeger toen hij een gewaagd naakt schilderde? Ik betwijfel het. Ik
geloof dat hij integendeel verschrikkelijk ernstig is geworden. Want het blijkt uit
zijn weinig aantrekkelijk want nauwelijks nog zinnelijk werk, dat zijn soort cynisme
zich heeft gehard tot een soort krystal, vooral doordat hij zich meer en meer
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schilder is gaan gevoelen, en dat zijne techniek in volkomen eenklank is met zulke
imaginatie. Ramah bedriegt niemand meer, en zelfs niet zich-zelf. Er blijkt uit zijn
tegenwoordig werk eene kilte, waar hij-zelf vermoedelijk moeite heeft om in te leven.
Maar hij leeft, met eene pijnlijke bewustheid, en hij zegt het op huiveringwekkende
wijze.
Feitelijk is het mechanisme van zoo iets moeilijk om onder woorden te brengen.
Eén ding schijnt wel vast te staan: Ramah speelt niet meer met zijne onderwerpen.
Verre van zijne indrukken volgens eene evenredigheid van het innerlijke wezen te
ontwekken - en dat innerlijke wezen moge nog zoo overdrachtelijk zijn - en die
indrukken te uiten volgens eene subjectieve uiting, is hij zijne impressies gaan
objectiveeren volgens eene rationeele, systematische constructie, volgens eene
artificiëele en onpersoonlijke ordonnantie. Zijn kunststijl is niet meer het gevolg van
levensstijl, - levensstijl die trouwens bij Ramah nooit een groot moreel houvast heeft
bezeten; de stijl van zijn kunst is thans louter technisch, zooniet geheel geometrisch,
en op zijn best een spel zooals schaken een spel is, - dat nochtans niet te vergelijken
is met dat andere spel, dat men heet krijgertje-spelen (en vroeger speelde Ramah
liever krijgertje). Ramah heeft met zijne ontroering gesold, zelfs bij het scheppen
van kunstwerk: het was het cynisme uit zijn vroegeren tijd. Thans lijkt alle scheppende
ontroering afwezig: straf van zulk cynisme, of misschien krystallisatie ervan. Men
zou zijn tegenwoordig werk wetenschappelijk noemen, indien wetenschap buiten
verbeelding kon. Met andere woorden: Ramah is zoo goed als geheel
geïntellectualiseerd, in
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dezen zin dat hij voor ieder uitzicht der natuur een vooropgezet teeken heeft gevonden.
Vroeger waren zijne portretten spookachtig; thans verliezen zij alle emotieve waarde.
Zoogoed als louter formalistisch, is Ramah veel algemeener geworden dan hij vroeger
was: zijn cynisme heeft zelfs hem-zelf verloochend en het genoegen dat hij eraan
had. Hij is zoowaar een type in het genre van Diogenes van Sinope... bij wien nu en
dan, als bij Ramah, eenige humor boven kwam. Maar wien ik eenig intellectualisme,
en dus een gebrek aan liefde, tot mijn spijt moet blijven verwijten.
Nu is de tegenwoordige karakteristiek van Ramah's werk eveneens een pijnlijk
gebrek aan liefde. Want een overvloed aan levensstrengheid kan het niet zijn.
Hij is eene decoratieve kunst genaderd, die grooter is dan zijn vorige, subjectieve
kunst. Het spijt mij echter dat ik in zijne decoratieve kunst het subjectieve moet
missen, - dat nochtans niet altijd prettig aandeed.
N.R.C., 6 April 1922.
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Staat en letterkunde
Brussel, 11 April.
Het is juist veertien dagen geleden dat ik u hier onderhield over de wijze, waarop de
literatuur in België wordt ‘aangemoedigd’. Ik was zoo vrij er u op te wijzen, hoe de
talrijke prijzen, die op dat oogenblik juist met eene eenheid waren vermeerderd - de
prijs-Michot - nooit veel aarde aan den letterkundigen dijk hadden gebracht, dat
mijns inziens, geen enkele prijs, zelfs niet de officiëele, ooit een enkel meesterstuk
had uitgelokt, om de eenvoudige reden dat het meesterstuk er moest zijn, wilde het
een prijs krijgen; dat anderdeels de geldelijke tusschenkomst van den staat, door
toekenning van toelagen, wél bijdragen kon tot het ontstaan van degelijke werken,
mits oordeelkundigen steun aan literatoren die, bij gebrek aan rust en de kwelling
van allerlei zorgen, belet waren het boek te schrijven, dat zij op de lever hadden,
eerder dan op het getouw. Met andere woorden: men moest niet de productie beloonen,
maar de productie mogelijk maken; men moet geen prijzen toekennen aan boeken
die de beste zijn onder tallooze slechte - in het rijk der blinden is éénoog koning -,
maar door subsidies, niet aan opkomende maar aan gevestigde talenten, het peil onzer
arme, regionale literatuur, probeeren te verhoogen. Tot hiertoe is het andersom
gebeurd. De ‘aanmoediging’ ging vooral naar de middelmatigheid; men heeft
schrijvers beloond die meestal onder de middelmatigen de besten waren.... zonder
meer, waarbij men zich zelden heeft vergist, al was de jury weleens niet op de hoogte
van zijne taak;
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men heeft anderzijds toelagen verleend aan jongeren, van dewelke men niet wist of
ze eenige toekomst hadden. Terwijl gerijpte talenten zich door de zorg om het
dagelijksch brood belet zagen, het werk te leveren dat men van hen verwachten kon;
die weleens een prijs kregen, maar juist daarom van verdere ondersteuning verstoken
bleven die hun toelaten zou nog beters te leveren - perseverare is niet altijd diabolicum
-, en men uit het oog verloor dat men op twintigjarigen leeftijd gemakkelijker
voortbrengt dan op den veertigste, omdat meer rijpheid den schrijver hoogere eischen,
en als een soort dieper plichtsbesef schenkt. Concludeeren is in dezen dan ook
gemakkelijk: moet geholpen worden hij die bij machte bleek te zijn, werk te scheppen
dat in ascendeerende lijn loopt. Met andere woorden: men moet niet beloonen, maar
het scheppen mogelijk maken bij diengene die tot scheppen in staat is. Geen prijzen
dus, maar toelagen die het werken vergemakkelijken, aan hen die hebben bewezen,
dat zij inderdaad tot hoogere scheppingsdaad als het ware geroepen zijn, - hetgeen
men niet steeds van jongeren zeggen kan. In Holland heeft men dit goed begrepen,
al is de bedeeling er schaarsch. In België heeft men eveneens ingezien dat
zeldzaam-begaafden, ook op lateren leeftijd, steun behoefden om hun aanhoudenden
scheppingsdrang te kunnen gehoorzamen. Vlaamsche voorbeelden ken ik helaas niet;
maar er is dan toch een schrijver, een Vlaming die zich in het Fransch uitdrukt, die
misschien allang zou hebben gezwegen, zoo de staat hem niet een klein jaargeld
toegekend had. Hij is gelukkig nog onder de levenden: ik wil hem niet krenken in
zijn trots door hem te noemen. Maar Charles de Coster, die allang dood is, kan worden
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vermeld: de staat heeft hem, bij gebleken genie, geholpen, en wij danken er den
onsterfelijken ‘Thijl Uylenspiegel’ aan.
Dit brengt mij op het onderwerp van dezen brief: eene redevoering van senator
August Vermeylen. Want gij weet natuurlijk dat de schrijver van den ‘Wandelenden
Jood’ bij coöptatie lid is van onze Eerste Kamer. Misschien weet gij zelfs dat hij op
zesden dezer zijn maiden speech in de Hooge Vergadering heeft uitgesproken; dat
die speech - gehouden naar aanleiding van de behandeling der begrooting voor
Wetenschappen en Kunsten -, juist ging over het onderwerp dat ik hier had behandeld,
namelijk over de verhouding van staat tot letterkunde; en dat die redevoering heel
veel bijval had vanwege den vorm ervan, die zeer literair was en uitmuntte door de
bijtende, ik bedoel etsende beeldspraak die Vermeylen eigen is.
Die redevoering ken ik alleen door het ‘Beknopt Verslag’ van de
Senaatsvergadering. Dat verslag nu is gebrekkig, zoodat ik er niet veel vertrouwen
in heb. Uit den context echter blijkt, dat Vermeylen sommige dingen heeft gezegd,
die wel degelijk het tegendeel zijn van hetgeen ik voor waarheid houd. En dat spijt
mij danig, omdat ik van Vermeylen een beter, althans vollediger inzicht verwachtte
van de letterkundige voortbrengst, en dat ik van hem hoogere eischen voor de
toekomst van onze literatuur hoopte.
Vermeylen zegt het onbewimpeld: ‘De staat moet de letterkundige voortbrengst
aanmoedigen, doch niet de voortbrengers’. Wel luidde zijn voorafgaande volzin: ‘De
aanmoedigingen aan de letterkunde door middel van wedstrijden en toelagen zijn
nutteloos’, waarin ik hem voor een goed deel gelijk geef; doch de redenen waarop
Vermeylen die

Karel van de Woestijne, Verzameld journalistiek werk. Deel 11: Nieuwe Rotterdamsche Courant december 1921 - december 1922

238
bewering staaft, slaan eenigszins met verbluffing. De letterkundige, meent hij, kan
het doen met papier alleen, terwijl schilder en beeldhouwer duurdere materialen
behoeven. En verder schrijft de echte letterkundige uit puren scheppingsnood, en die
is even goedkoop als papier.
Hij vergeet hierbij, dat, behalve papier en den heldenmoed, dien hij terecht huldigt,
de schrijver nog iets anders noodig heeft, waar desnoods beeldhouwer en schilder
buiten kunnen: namelijk kultuur, belezenheid, bereisdheid. Papier en voortvarendheid
hebben gelukkig aan onze letterkundigen nooit ontbroken. Maar hoevelen, behalve
Vermeylen, heeft het juist niet gemangeld aan datgene, wat een ‘Wandelenden Jood’
mogelijk maakte? Hoevelen zijn niet de illustratie van alleen hun dorp gebleven - en
ik zou de allerbesten kunnen noemen! - omdat zij zich alleen verheugen konden in
het bezit van papier - geen bankpapier! - en van heldenmoed - den moed van een
dorpsheld! Velen van onze letterkundigen hadden evengoed van Florence of van
Carthago kunnen zijn, als van Lier of van Sichem, - waarmede ik geenszins personen
bedoel of aardrijkskundige gelegenheden - indien zij maar de ruimte van geest en
gevoel, de verrijking der imaginatie hadden vermogen te veroveren, die aan zoo goed
als alle Vlaamsche schrijvers ontbreekt, zoodat zij blijven gedoemd tot het maken
van boerennovellen, waaronder ook de stadsromans kunnen worden gerekend. Hierbij
kan de staat tusschenkomen, door toekenning van toelagen - alle prijzen sluit ik uit
- aan nog andere dichters dan aan intriganten (menschen als senator Vermeylen zijn
er juist om dit laatste te beletten), in de eerste plaats aan wie bewezen heeft, het te
verdienen of noodig te hebben. De onafhan-
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kelijkheidszin van den schrijver hoeft daar niet onder te lijden: geen enkele onder
onze letterkundigen is bij mijn weten geneigd zich een muilband te laten aanpassen.
En den minister, die het zou wagen, aan den natuurlijken trots van onze dichters te
tornen, zou het vermoedelijk slecht bekomen. Het kan dus in feite wel waar wezen,
dat alleen de middelmatigheid door staatstusschenkomst wordt gebaat, en dat daardoor
de beste schrijvers er niet naar om zien. Maar in het eerste kan heel goed verholpen,
en dan zullen onze eerste-rangs-menschen zich niet meer hoeven te schamen, voor
zichzelf te vragen wat hun noodig is.
Voor doelmatige tusschenkomst is zelfs de staat echter te gierig, meent Vermeylen.
Hij speelt den Maecenas, maar ziet op de centen. Ik meen te weten, dat de kredieten,
op de begrooting voor literatuur uitgetrokken, maar zelden worden uitgeput. Er is
dus daar een wantoestand, waarin gemakkelijk kan verholpen. Maar zelfs waar de
kredieten te gering zijn en dienden verhoogd, zou ik ze nog niet gebruiken voor de
doeleinden, die Vermeylen aangeeft. Hij wenscht de productie aangemoedigd, in
dezen zin, dat de staat uitgever zou spelen. Dit is een socialistisch denkbeeld, zooals
Vermeylen een socialistisch senator is. Niet hierom echter zal ik het verwerpen, noch
zelfs om het feit, dat de staat zich nooit een goed industrieel heeft getoond. Ik verwerp
het in naam van de werkelijkheid, die de tusschenkomst van den staat als uitgever
onnoodig maakt. Vermeylen citeert het geval van een boek, een meesterstuk nogal,
dat sedert tien jaar lang in eene lade op het daglicht wacht. Doch hier moet men twee
dingen op het oog houden: alleen Vermeylen kent het werk, dat hij een meesterstuk
noemt; en ten tweede: heeft de schrij-
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ver ervan ooit naar een uitgever uitgezien? Helaas, het is goed mogelijk, dat niemand
in België het drukken van dat ongenoemde boek, dat inderdaad een meesterstuk kan
zijn, op zich heeft durven nemen.
Maar Vlamingen als Walen hebben in Holland en Frankrijk een hinterland, dat
zich met uitgeven weleens al te mild heeft getoond. Een werkelijk meesterstuk vindt
altijd zijn weg, aangezien zoovele middelmatigheden dien weg vinden. En nu is het
zeker wel jammer, dat wij Belgen ervoor bij het buitenland moeten gaan aankloppen.
Maar hebben wij het recht niet, in deze internationalistisch te zijn? Daarvoor hoeven
wij geenszins socialisten te worden! Te minder dat de Belg, Vlaming als Waal, liefst
boeken leest die in Holland of in Frankrijk uitgegeven zijn: dat is volgens hem een
waarborg van degelijkheid...
Minister Hubert heeft den heer Vermeylen van antwoord gediend. Hij heeft er
terecht op gewezen, dat staatstusschenkomst nooit den arbeid van groote schrijvers
heeft geschaad; dat de vlucht die de literatuur der renaissance kenschetst vooral aan
de mildheid is te danken van vorsten en particulieren... die te Venetië weleens
oorlogswoekeraars waren (die laatste opmerking is van mij); dat Lodewijk de
Veertiende zich had vergist toen hij Chapelain steunde, maar dat Boileau, Racine en
Molière voor een goed deel van zijne gunsten leefden, - waar wij meesterstukken
aan danken. Het geld - aldus de minister - verwekt geen genie, doch genie wordt
weleens door armoede geworgd.
Aldus verplaatst de minister het vraagstuk. En daarmede haalt hij gemakkelijk
gelijk. Maar de hoofdzaak wordt er bij niet aangeraakt. Die hoofdzaak is: met prijzen
wordt onze literatuur niet gebaat, want daarvoor zijn
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ze te gering. De minister-zelf gaf toe dat ze al heel klein zijn en.... liet er de
verzekering op volgen, dat zij voorloopig niet zouden worden verhoogd. Alleen van
doelmatig-uitgereikte toelagen, die tot voorbereiding van ernstig werk in staat stellen,
is eenige verbetering van het literaire peil in onze regionalistisch-kleinburgerlijke
literatuur te verwachten. Het is geen vernedering voor een schrijver dergelijke subsidie
te krijgen, aangezien het geene vernedering is voor een schilder. Zeker, de heldenmoed
van den dichter die, als Multatuli, een ‘Max Havelaar’ op een Brusselsch
zolderkamertje schrijft, verdient allen eerbied. Maar niet elk boek, op een Brusselsch
zolderkamertje geschreven, is een ‘Max Havelaar’, en daarentegen kan men heel
goed een meesterstuk schrijven, zelfs als men millionair is. Romantisme houdt niet
altijd genie in, en genie kan heel goed staan buiten Romantisch gedoe. Ik weet heel
goed dat een zeker geldgebrek tot literairen prikkel kan dienen; maar dat men
behoorlijke verzen kan schrijven zonder geldgebrek te lijden, is toch ook waar. Ik
weet daarenboven dat tot voorbereiding van sommig werk, dat bijvoorbeeld iets
anders is dan eene boerennovelle, eenig geld noodig is. Zoodat ik twee argumenten
tegen één heb, om tegen verplichte dichtersarmoede te pleiten.
Minister Hubert schijnt het hierin met mij eens te zijn. En dan bestaat er geen
reden meer om het, door oordeelkundige toekenning van doeltreffende premies, niet
te bewijzen.
N.R.C., 14 April 1922.
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Kunst te Brussel
XIV
Brussel, 19 April.
De afdeeling der ‘jongeren’ van het Museum voor moderne kunst - waarmede ik
bedoel de zalen, die verleden jaar werden geopend tot het vertoonen van de jongste
evolutie in de Europeesche kunst - werd dezer dagen op gelukkige wijze verrijkt
door het geschenk, dat de groepeering ‘L' Art Vivant’ aan den Belgischen staat heeft
gedaan. Nu de staat bij zijne aankoopen van kunst tot inkrimpingen gedwongen is,
en deze aankoopen anderdeels niet steeds van zulken aard zijn, dat de bevoegde
commissie ze voor het museum aanvaarden kan, vervult ‘L'Art Vivant’, waarvan het
comité oordeelkundig is samengesteld, eene zeer gelukkige zending. De vier thans
aangeboden werken zijn twee goede schilderijen van Matisse, die te Brussel in onze
openbare verzamelingen nog niet was vertegenwoordigd, en twee
houtskoolteekeningen op paneel door George Minne. Als men bedenkt, dat deze
meester, die wereldfaam geniet en in het buitenland een animator en een inspirator
is geweest zooals men die slechts in vorige generaties vindt, in de hoofdstad van zijn
vaderland door slechts één enkel beeldhouwwerk was vertegenwoordigd, dat dan
nog niet onder zijne meest-representatieve stukken behoort, zal men ‘L' Art Vivant’
dankbaar zijn om deze twee teekeningen, eene ‘Pieta’ en een ‘Christus’, die tot het
allerschoonste behooren wat de Gentsche meester heeft voortgebracht.
Ik voeg eraan toe, dat bedoelde afdeeling der ‘jongeren’ er op zeer gelukkige wijze
door aangevuld wordt. Het dient herhaald: de ‘jongeren’, die aldaar zijn opge-
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hangen, zijn voor het overgroote meerendeel ouderen, waarmede ik bedoel dat de
kunst, die er als ‘jong’ wordt vertoond, reeds verouderd is. Zij behoort immers op
een paar uitzonderingen na tot het impressionisme, eene formule, waar al de echte
jongeren den rug naar hebben toegekeerd. De ‘Pieta’ van Albert Servaes en de
‘Zondagnamiddag’ van Gustave van de Woestijne - de uitzonderingen waar ik op
doel - maken in dit, trouwens eerbiedwaardig ensemble echte gaten: zij verschillen
er te veel van de overige doeken dan dat men er niet onthutst tegenover zou staan,
ten koste natuurlijk van beide werken. Matisse en Minne komen, met de vier nieuwe
werken, zooniet het evenwicht herstellen, dan toch het aantal waarlijk moderne en
vooral waarlijk persoonlijke doeken vermeerderen. Het brengt meê dat de commissie
tot aanvaarding van werken die voor het museum zijn bestemd zich voortaan wat
milder zal kunnen betoonen: zij zal minder moeten vreezen dat sommige door den
staat aangeworven werken, waaronder er uitnemende zijn, zouden ‘schreeuwen’ in
de jongeren-afdeeling waar ze op hunne plaats zouden zijn. Het kan als verder gevolg
hebben dat men tot het verhangen over zal gaan van de schilderijen die deze afdeeling
uitmaken. Eene verdeeling, ik zal niet zeggen in ‘scholen’, maar naar den aard der
werken, dringt zich ten behoeve vooral van den toeschouwer op. Het aanwerven van
verdere, waarlijk onafhankelijke werken zal dit meer en meer gaan bewijzen.
Laat ik hier anderzijds aan toevoegen dat uit particulier bezit en eveneens als
schenking een doek van ouderen datum maar van weêrgaloozen glans naar onze
verzamelingen is overgegaan: de ‘Kaartspelers’ van Hendrik de Braekeleer. Het is
een der laatste werken van den Antwerpschen
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meester, waar hij het toppunt van zijne evolutie naar meer licht-gewemel en tevens
meer forschheid bereikt. Aldus wordt het stuk bij stuk beter mogelijk, in het
Brusselsch museum de loopbaan van den grooten schilder te volgen. Met Antwerpen,
bezit Brussel aldus meer en meer het puik zijner werken. Beschouwd als
opvoedingsinstellingen, bereiken onze musea aldus hun doel op steeds-zekerder
wijze: enkele meesters - Hendrik Leys, Alfred Stevens, Hendrik de Braekeleer, en,
onder de levenden Léon Frédéric (hoe dan ook minder belangrijk) en vooral James
Ensor (van wiens jongste werk nog wel wat diende aangeworven) - zijn thans derwijze
te Brussel vertegenwoordigd, dat men ze thans op voldoende wijze bestudeeren kan.
Ten slotte, en als aansluiting bij wat ik hierboven zeg over de opvatting
museum-leerschool, weze vermeld, dat het groote succes, verleden jaar door de
wandel-voordrachten behaald, het bestuur der musea heeft aangezet tot het inrichten
van nieuwe, Fransche en Nederlandsche, lessen in de lokalen van oude en nieuwe
kunst. Deze lessen zullen in de maanden Mei en Juni plaats grijpen, de Vlaamsche
op Dinsdag (oude kunst) en Woensdag (moderne kunst). Zij zijn voor ieder
toegankelijk ad twee frank, of vijftien frank voor gansch de reeks. De voornaamste
kunsthistorici en -critici zijn tot het houden van lezingen uitgenoodigd geworden.
N.R.C., 21 April 1922.
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Nieuwe Fransche boeken
Ik geloof dat ik meer verstand heb van menschen dan van meesterstukken. Of is het,
misschien, dat ik eenvoudig nog meer van menschen dan van boeken hou? Guillaume
Apollinaire heet meesterstukken geschreven te hebben: als meesterstukken heb ik
ze nooit aangevoeld, niettegenstaande mijn goeden wil, die, gij weet het, groot is.
Maar den mensch dien ik heb leeren kennen, uit zijne boeken zelf, uit opstellen over
hem, uit de liefde die gansch de jongere Fransche literatuur hem toedraagt, - die
mensch is me zeer lief, en hoe goed ik den invloed begrijp die van hem uitging,
buiten de zoogezegde meesterstukken om, en dien men al te lichtvaardig aan die
meesterstukken heeft toegeschreven!
André Rouveyre heeft in het boek, dat ik in een vorig feuilleton alhier behandelde,
en dat er mij toe aanzette ditmaal over Apollinaire te schrijven, dien invloed
gelijkgesteld met die, op de voorgaande generatie, van Stéphane Mallarmé. De
vergelijking dringt zich op, niet alleen vanwege den invloed, die, zooniet gelijk in
waarde, dan toch gelijk van aard is, maar omdat het geval-Mallarmé inderdaad op
het geval-Apollinaire heel goed gelijkt.
Geen van beide, immers, imponeert rechtstreeks door zijn werk. Toen, ruim twintig
jaar geleden - en het kan wel meer zijn, - Mallarmé ‘prince des poètes’ geslagen
werd, gaf La Plume een inkwest uit, ingesteld bij de jongeren, die hem op den troon
verheven hadden. Het vreemde nu is, dat geen der getuigen bijzondere liefde betoonde
voor het werk van den hermetischen dichter, dien zij aan
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hun hoofd hadden gesteld. Begrijpen wij thans zooveel beter Mallarmé, dan zijn
eerste en eerbiedigste discipelen leken te doen? Een feit is, dat zij allen vooral
roemden den mensch, waar zij zooveel van hadden geleerd. Mallarmé was een
wonderbaar leeraar, - niet alleen in bezoldigden feite: ik heb het hier niet over het
ambt, dat hij als professor van Engelsch in een Parijsch lyceum, naar het schijnt met
eere, bekleedde, maar leeraar was hij vooral ten zijnent, waar hij iedere week op thee
ontving. Begrepen de gasten, die de rue de Rome bezochten, allen evengoed den
dichter, als Téodor de Wyzewa deed, die in zijn boek ‘Nos Maîtres’ scherpe en fijne
ontledingen gaf van Mallarmé's sonnetten? Het staat vast, dat Mallarmé geene
rechtstreeksche navolgers heeft gehad. Wij hebben talrijke Verlainianen gehad, en
de leerlingen van Moréas zijn legio, zonder dat epigonen van Verlaine als van den
edelen Griek eene goed-afgeteekende personaliteit hoefden op te geven. Het is omdat
Verlaine en Moréas, niet als mensch maar als dichter, wekkers waren van gemoederen.
De invloed, die van Mallarmé uitging, geheimzinnig en als magnetisch, was
integendeel in hoofdzaak intellectueel; hij was leerend; het trok naar den man aan,
die een prachtiggevormden geest, in al zijne fijne, fluïede schakeeringen eerder in
de natuurlijke golvingen wist te vertoonen van een vloeiend gesprek dan in de
strakheid van een sonnet, waar het cerebrale vol bedoelingen het van-zelf-sprekend
won op het initiale gevoel, dat trouwens niet zonder eenige complexiteit was.
Nu is de geest van Guillaume Apollinaire zeker niet met dezen van Mallarmé te
vergelijken, laat staan gelijk te stellen. Apollinaire, ongeloofelijk geleerd in alle
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literaturen der wereld, buitengewoon scherpzinnig en vlug van verwerking;
daarenboven begaafd met eene verbluffende fantazie, eene vreemde grilligheid en
rijkdom van beeldvorming; eindelijk graag en gul levend en ten zeerste aangelegd
voor de vriendschap; - natuur, die aan Rabelais doet denken, maar aan een Rabelais
zonder concentratievermogen: Apollinaire bezat de aantrekkingskracht van een
Mallarmé, zij het dan om andere redenen dan deze die konden tellen in den
meditatieven tijd der symbolisten; om redenen die stellig beter pasten bij de wieling
van den vluggen aanvang onzer twintigste eeuw. Maar die feitelijk niets hebben te
maken, of maar heel weinig, met de literatuur, die Apollinaire heeft nagelaten, waar
nu wel heel wat in is van zijn menschelijk complex, maar die verre van definitief
genoeg is om onmiddellijk of in lateren tijd doorslaanden invloed uit te oefenen.
Die redenen, ik zei het reeds, liggen in den mensch Apollinaire, ons door zijn
vrienden met bewonderende veelheid geopenbaard. Deze Apollinaire, die trouwens
Kostrovitski heette en door zijn moeder, op zijn Duitsch, als Wilhelm werd
toegesproken, was naar 't uiterlijke minder Apollinisch dan Dionysisch. Begaafd met
buitengewoon sterke gezondheid, werkkracht en geheugen; meestal ingenomen door
zijne dagelijksche taak, het harde maar aanhoudend opwindende journalistenwerk,
waar zijne eruditie hem niet minder bij hielp dan zijn natuurlijke aanleg; gesteund
door de vertrouwde liefde vol overgave van twee vrouwen, die voor hem schutengelen
zijn geweest; zijne strenge moeder, die hem, toen hij aan het front verbleef, zulke
prachtige brieven schreef (Rouveyre schrijft er uit over), waar de groote innigheid,
het grondelooze gevoel spreekt
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uit den acuten en zorgvollen werkelijkheidszin, en zijne genoote, die hem zoo goed
bleek te begrijpen, geduldige waakster naast het hardnekkige werk; het werk, waar
hij van verpoosde, patente nachtridder, in de kroegen, waar hij zijne vrienden vond
- meest allen als hij om de eerste jaren tachtig geboren - en, bij aanhoudend vertellen
uit de rijkste schatkameren, fantazeerend met de verbluffendste overtuiging, betoogend
en schermend met woorden en gedachten, op een inval de stoutste theorieën bouwend,
en de stoutste theorie omblazend met de gulheid eener boutade; waar hij, zeg ik, met
het prestige van een Moréas, minder hooghartig, meer schitterend, bij een vergooien
van den vlugsten der geesten, dronk als de Pool - hijzelf trouwens een Pool -, waar
Barbey d'Aurevilly van vertelt, dewelke, om op dreef te komen, een ganschen liter
wijn in één teug uitdronk, uit een kristallen bokaal, die hij naar die inhoud voor dat
doel had laten slijpen: aldus Guillaume Apollinaire.
Deze vreemdeling - vreemdeling als Moréas, als Viélé-Griffin, als Stuart Merrill
- geboren in Rome, grootgebracht in het vorstendom Monaco, veeltalig als veelbereisd,
zou met deze middelen eene generatie als betooveren. Zonder het houvast der Fransche
traditie, die zoovele symbolisten zou terugleiden naar eene zuiver-academische kunst,
waar de Fransche academie ze trouwens in den persoon van een Henri de Régnier
en van een René Boylesve voor beloonde, moest, gedeeltelijk hierdoor, Apollinaire
op zijne vrienden zulken indruk maken. Zelf een laatsymbolist, verwant aan de groep
van den Mercure de France, waar hij, sedert 1913, geregeld eene ‘Vie anecdotique’
bijhield, die boeide door de fijnheid en soepelheid van
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een vernuft dat zich voor alles veerkrachtig wist te interesseeren, kwam Apollinaire
te goeder ure om velen van de symbolistische strakheid te helpen verlossen. Van bij
het jaar 1910 ongeveer zien wij, hoe een scherper en tevens een losser levensgevoel
zich bij de jongere literatoren, bij de romanciers vooral, openbaart. De dichters,
eveneens de symbolistische tucht beu, verwijlen te dien tijde bij een humanisme,
waarin Charles Guérin en ook de veel mindere Fernand Gregh ze waren voor geweest.
Zij, de jongere romanschrijvers, zij keeren terug (en dit spreekt vanzelf) naar Balzac
en dezes volheid; na Charles-Louis Philippe ontdekken en beminnen zij Dostojefski.
Maar weldra, bij het ontbolsteren der eigen menschelijkheid, ontginnen zij in zich
als één der sterkste van hunne jong-blijde krachten, hunne verbeelding, hunne fantasie.
Apollinaire komt met het charme van zijn geest, die band kent noch teugel: hij vindt
een Salmon, een Max Jacob, een Pierre Mac Orlan, een Francis Carco, die niet houden
van een breidel in den mond en de Fransche traditie voelen als een kerker, gretig
bereid om hem, naast den dooden Jarry van ‘Ubu Roi’, te huldigen en te volgen als
hun meester. Eene school ontstaat: zij zal leiden naar dadaïsme. Intusschen vieren
hare volgelingen de vrijheid van geest, die de grootste liefde is van hunne jeugd. En
het verleidt ze, Apollinaire trouwens aan het hoofd, tot de grappigste vergissing die
zich denken laat: het hoog-waardeerende verbroederen met de cubisten.
Eene vergissing, waar nog niet genoeg op gewezen werd, en waar Apollinaire, tuk
op alle nieuwheid en inleider der cubisten met een boek dat hij in 1912 uitgaf,
vermoedelijk al de schuld van draagt, vergissing die verwonderen
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zal in lateren tijd, en die trouwens haar excuus droeg in de liefde voor elke
omwentelende daad. - Of is het geen paradox, te zien hoe dichters, romanciers en
essayisten, die het recht verkondigen der wildste imaginatie, baanbrekers van een
nieuwen ‘roman d'aventures’, die de dolste buitelingen toelaat en ons weer in die
literatuur wat beweging meebrengt; - is het geen paradox, dat deze huldigers van
auto en kinema, van al wat maar trilt, van al wat het woord dynamisme in zijne felste
beteekenissen inhoudt, de verdedigers en verklaarders worden van de schilders, die
nu juist weer gaan werken aan grootere, aan gedegene stabiliteit? De eenen - en zij
komen uit het futurisme voor veel meer dan uit welke andere beweging: zoo is de
literatuur weêr maar eens op de plastiek achter - verheerlijken het leven, vooral als
het maar warrelt; de anderen gaan het begrijpen en vaststellen in onvermurwbare
volumen; de eersten breken met alle classiciteit, al te vol aan eigen brooddronkene
fantazie om ze te kunnen en willen begrijpen, de anderen droomen van monumentale
kunst die ons Acropolen moest schenken. En dat alles gebeurt, omdat het speelsche
genie van Guillaume Apollinaire het heeft gewild, die zelf niet ophouden kon een
symbolist te zijn, en van het niet zeer goede soort.
Ik zonder hier, bij deze afwijzing van een trouwens zeer eerlijk werk, den bundel
gedichten uit, die zijn beste is, en dien hij heeft gedoopt ‘Alcools’. (Nouvelle Revue
Française 1914). Beteekenisvolle titel, als men er de ingevende prikkels in zien moet!
Dit zijn doorgaans wijd-uitslaande verzen, vlammen en electrische vonken, glanzende
evocaties en rijp-trillende muziek, die wel heel persoonlijk aandoen. Doch waar de
symbolistische
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inspiratie, die van een Gustave Kahn en een Stuart Merrill bijvoorbeeld, in doorstraalt,
al geef ik graag toe, dat genoemde dichters heel wat cerebraler zijn.
Doch even cerebraal als zij is Apollinaire in zijn eerste boek, dat eene zeldzaamheid
is en daarom door de Nouvelle Revue française onlangs heruitgegeven werd, tot
groote vreugde van de jonge mannen, die Apollinaire hebben opgehemeld en hem
sedert November 1918, toen hij plots stierf, betreuren. Deze Enchanteur pourrissant
is zeer zeker een vreemd boek, dat doet denken aan de ‘Chants de Maldoror’ van
den pseudo-graaf de Lautréamont, doch nog veel meer - en dit is het euvel - aan de
laatste en dorste lezing van Flaubert's ‘Tentation de Saint Antoine’ welk boek bij
professoren klassiek is geworden omdat er zooveel in te verklaren is, doch waar een
dichter al het gebrek aan echt leven, aan alle levenssap, en zelfs aan echte imaginatie
maar al te zeer in betreuren moet. Tot ontwikkeling van het nogal banale aphorisme:
‘J'avais la conscience des éternités différentes de l'homme et de la femme,’ acht
Apollinaire het niet onnoodig de meest angstwekkende buitelingen te vertoonen. Die
buitelingen zijn echter niet de vrucht (verschoon deze beeldspraak) van eene
geëxalteerde verbeelding, maar van eene cerebrale bewerking en verwerking van de
Merlijn-fabel: het verhaal dat eruit ontstaat kan verbijsteren; onmogelijk echter er
den harteklop in te vinden van den echten kunstenaar.
Het laatste boek van Guillaume Apollinaire, de posthume Femme Assise (Nouvelle
Revue française, 1920), toont weliswaar eene evolutie aan in de richting, die,
bijvoorbeeld, André Salmon gaarne volgt (en hier is het weer de discipel, die op den
meester heeft ingewerkt). Deze
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onsamenhangende geschiedenis - en het onsamenhangende, hoe geestig ook, doet
weer veel meer dan bij Salmon, zéér opzettelijk aan - die alleen moet dienen om een
kleinen, zeer fraai gestyleerden Mormonen-roman in te leiden: is ze echter niet weer,
reeds van bij den titel, zuiver symbolistisch als een boek van André Gide, - waar
bedoelde titel wijst op de zittende vrouw der Zwitserse muntstukken..... die slecht
zijn en die men niet aanvaarden moet?....
- Ik hoop, bij het sluiten, dat ik mij over Apollinaire vergis. Ik acht hem, als
levenswekker, zeer hoog. Doch als schrijver blijft hij mij vreemd, want feitelijk
ongevoelig. Door wie mij het tegendeel bewijst, zal ik mij gaarne laten overtuigen.
N.R.C., 22 April 1922.
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Franz Courtens
Brussel, 19 April.
Wij verkeeren in den tijd der retrospectieve tentoonstellingen, - de ‘terugblikkende’
tentoonstellingen, gelijk de Vlaamsche puristen zouden zeggen, die met evengroote
onversaagdheid ‘internationaal’ door ‘wederlandsch’ vertalen, en ‘microbe’ door
‘leveling’. In anderhalf jaar tijd heb ik u hier geschreven over wel tien schilders die
alles bijeen hebben gezameld wat ze uit openbare als particuliere verzamelingen en
van op eigen zolder aan werken hunner hand bijeen konden krijgen, om het den volke
ten toon te bieden: voor velen eene ‘fin de carrière’ die niet ging zonder trots, en ook
niet zonder eenigen angst.
Het is goed te begrijpen dat men, op zekeren leeftijd gekomen, na een leven dat
een noeste arbeid heeft gevuld; waaronder men veel heeft gestreden, geleden zelfs;
dat niet ging zonder teleurstellingen, doch ook wel op prachtige zegepralen bogen
kan, maar vooral kan wijzen op menige overwinning, behaald op het eigen verleden;
een leven dat bewust is van plichtsbetrachting en het lengerhand-aangegroeide
meesterschap, om te eindigen met de behoefte aan rust, eene welverdiende en, hoopt
men, glorievolle rust; - het is goed te begrijpen, zeg ik, dat een schilder die de zeventig
nadert of overschreden heeft, zich-zelf wil overzien, een gewetensonderzoek wil
plegen waaruit blijke dat de rust verdiend is, cum dignitate, zonder wroeging of
misnoegdheid.
En naast dien onschadelijken trots, die niet anders is, bij de meesten, dan eene
rechtmatige zelf-voldoening,
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maar die ook een wrokkige koppigheid kan inhouden, een hardnekkig volhouden
aan de overtuiging, dat men, een gansch leven lang, met thans vervallen en niet meer
gewilde middelen, toch gelijk heeft gehad, niettegenstaande de evolutie, die dergelijke
stijfhoofdigaards ‘mode’ noemen; naast dien trots kan er ook angst bestaan, de angst
juist om die mode. Niets is als die angst begrijpelijk, en om tweeërlei redenen! De
eerste reden is, eene misnoegdheid om het eigen werk die den grootsten kunstenaars
inhaerent is; de twijfel aan zich-zelf, de eeuwig-knagende onvoldaanheid, die den
grootsten ijver gepaard laat gaan met het gevoel der diepste onmacht: zij vervullen
de biographie der machtigste scheppers, als een teeken der onbereikbaarheid van het
nagestreefde, van wat men pleegt te noemen het ideaal. De tweede reden is, het
gevoel dat men niet langer stand houdt, dat men bij zijn tijd achter is, ook waar men
zich tot zelf-vernieuwing voelt aangepord, waar men zich tot zelf-vernieuwing dwingt.
Ditmaal is er erkenning van eene evolutie, die iets meer is dan mode, de erkenning
dat de nieuwe vormen rechtmatig want natuurlijk zijn? Men wil het contact met het
publiek niet verliezen: het ware zelf-verlies; anderdeels wil men aantoonen, dat een
lang aangehouden werkzaamheid hare waarde niet verloren heeft. Het is de sombere
stugheid niet van wie geene formule wil zien erkend dan de zijne: het is de nederigheid
van wie gaarne herhaald wil hooren, dat de lof van jaren her, waar hij op heeft
gesteund en gebouwd, niet louter wuftheid was en het napraten van eene voor ieder
geldende waardeering. Het is de bekentenis, dat men zich vergissen kon, met de hoop
dat men zich niet vergist heeft. Loopt die angst uit op teleurstelling,
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dan is het gedaan met de rust van den ouden dag. Afgewezen door jongeren waarvan
men het talent gaarne hoogschat, dan blijft niets te doen dan strijden of mokken:
beide verwekken gal die het levenseinde verbittert.
Heeft de oude, maar nog zoo krasse Franz Courtens, die onlangs zijne carrière
bekroond zag met den titel van baron en thans al de zalen van den Brusselschen
‘Cercle Artistique’ vult met honderd negen en twintig schilderijen, waaronder vele
reusachtige, die gaan van zijn achttiende jaar tot bij den laatsten tijd, - heeft Franz
Courtens ooit dergelijken angst, en zelfs dergelijken trots gekend? Ik kan het niet
gelooven. Zijn jongste schilderij ziet er uit als zijn eerste. Om evolutie heeft hij zich
blijkbaar nooit bekommerd. Hij heeft jaar in jaar uit de kunst-exposities doorgeloopen,
zonder de vernieuwing te merken, althans zonder er aan toe te geven, met eene
gerustheid des gemoeds, die een soort onbewustheid was. Gaf hij zich-zelf gelijk,
en alleen zich-zelf? Zelfs dat niet. Hij schilderde als een trekos trekt, de oogen
gevestigd op niets anders dan de aarde, die hij doorvoren moet. Het kan wel zijn, dat
anderen het anders doen: hij doet het nu eenmaal zoo, kwasi zonder het zelf te weten.
Hij kent eene groote voldoening, telkens herhaald: dat hij zijne schilderstaak
volbrengt. Daarbij heeft hij geene nevenbedoelingen; zijn doek te vullen met hetgeen
hij ziet is hem genoeg. Hij kan gerust slapen, want hij heeft goed gewerkt, - om het
even hoe hij gewerkt heeft. Bij het werk, dat geen opzet kent, ondergaat hij een roes,
die de hoogste belooning inhoudt; dien roes trouwens onderhoudt hij zorgvuldig,
eenvoudig door aldoor maar verder te schilderen, en het is zijne eenige bedoeling.
Hij leest
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niet, hij denkt niet na, hij kibbelt niet en kent geen theorieën: hij schildert, omdat het
nu eenmaal zijne roeping is. Hij doet het trouwens zonder de naïefheid van andere
geroepenen; is bovengemelde trekos naïef? Hij doet het integendeel met weêrgalooze
knapheid, en velen zullen juist daarin het teeken zien, dat hij tot de
werkelijk-geroepenen behoort. Schilderen is hem meer dan eene roeping: het is eene
functie. En zoo schildert hij zooals eene gezonde maag werkt: zonder pijn of slechte
gevolgen.
Zekeren dag heeft Albert Verwey aan Stijn Streuvels groot onrecht gedaan met
een woord, dat succes heeft gehad, omdat het eene simplistisch-pakkende bewering
was: indien de zon schrijven kon, zei hij, dan zou zij schrijven als Streuvels. Het
wilde eenvoudig zeggen, dat Streuvels op eigen werk niet den geringsten kritischen
blik bezit. En nu weten de vrienden van Streuvels, dat zulke bewering geen steek
houdt. Want wat juist de openbaring van Streuvels is geweest: zijne kieskeurigheid,
in de woorden, in de verhoudingen, in den algemeenen opbouw. Streuvels heeft,
vooral in de tweede helft zijner carrière, om zijn werk veel geleden: zelfs wie hem
niet kennen, kunnen dat gemakkelijk uit zijne geschriften opmaken. Zelfs het succes
heeft hem niet verblind: hij heeft, buiten alle mode om, de noodwendigheid gevoeld,
‘anders’ te moeten worden; dat andere heeft hij gepoogd, misschien met minder
bijval dan volharding in het voorbereiden en uitwerken, te verwezenlijken. Kiezen
heeft hij echter altijd gedaan, al kan men beweren, dat hij er naast koos. De zon, zij
is altijd raak, al kiest zij nooit. Want zij is, met al hare grootschheid, onpersoonlijk,
- als men
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aldus van de zon spreken mag. En daarin gelijkt zij heel goed naar den ouden Franz
Courtens: indien de zon schilderen kon, dan zou zij schilderen als hij.
Het wil, mutatis mutandis, zeggen, dat Courtens schildert als de zon. Hij doet het
even gemakkelijk als de zon en met dezelfde standvastigheid. Ik aarzel niet te zeggen:
met dezelfde aanhoudende grootschheid ook. Wat van meet af aan Courtens bijval
heeft verzekerd, is, dat hij nooit heeft opgehouden de natuur te zien zooals het gros
van het publiek die ziet. Hij heeft zoowaar oogen, die zijn als de oogen van iedereen,
oogen zonder bijzonder onderscheidingsvermogen, oogen, die vooral niet analyseeren,
oogen, die de mogelijkheid der transponeering van toon, der styleering van vormen
uitsluiten. Zij zien misschien minder scherp dan de oogen van een boer de aarde, de
oogen van een visscher de zee zien. Doch boer en visscher zijn baatzuchtig, en daarom
reikt hunne zintuigelijke scherpte niet tot het onbaatzuchtig-aesthetische vlak.
Tegenover aarde en zee - en wij zullen er maar de lucht bijnoemen - staat Courtens
met de onbaatzuchtigheid van een bourgeois, maar van een bourgeois, die met
wonderbare schildershoedanigheden zou zijn begaafd.
Want de hand van Courtens is heel wat beter dan zijn oog. Meer dan eene visueele,
is hij eene motorische natuur. Waar het motorische evenwicht houdt met het visueele,
krijgen wij een Turner. Waar het visueele het motorische overtreft, hebben wij een
Claude Monet. Het overwicht van het motorische maakt een Courtens. Men heeft
bij dezes werk vaak den indruk dat hij, na een eerste, vluchtige schets naar de
oppervlakkig-beschouwde natuur, eenvoudig uit natuurlijken aandrang en zonder
verder naar
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de natuur om te zien, enorme doeken opbouwen kan waarin de natuur-harmonie
volmaakt behouden blijft, zij het dan ook met het ‘trompe l'oeil’ dat den bourgeois
lief is, en Courtens ook. Verbazen zal hij u nooit: hij heeft geene persoonlijke visie;
verontrusten zal hij u nog minder: hij heeft geen eigen bedoeling; opwekkend zal hij
u dikwijls met een soort panische vreugde vervullen, want zijne handigheid schudt
uit zijn slaap den bourgeois wakker, die veilig rust in het hart van elken kunstenaar.
Zijn verfkwast slaat en strijkt, ploft en trilt over en op zijn doek; hij staat van alle
nauwgezetheid af als van elken schroom; men zou haast spreken van toevalligheid
indien men de enorme zekerheid niet voelde. Op een verkeerden toets komt het
trouwens niet aan: een andere toets brengt weêr alles terecht. Er is eene natuurlijke
concreetheid, een intuïtie die alles redt. Het beeld doemt op uit den chaos, moet uit
den chaos rijzen. Trouwens niet het penseel alleen: de door-elkaar-wrijvende das,
de krabbende glasscherf, al de ambachtige oneerlijkheden bieden hunne geniale
tusschenkomst, en - Courtens triompheert met zijne motorische drift, die wel weet
in hoeverre het toeval hem gehoorzaamt.
En daar is dan het allergrootste: zijne epiek. Als Rubens een zoon van het
Scheldeland, is Courtens een zeldzaam-drastische man van wellust; zonder kultuur,
is hij veel meer dan Rubens een materialist. Deze schilder is als dusdanig een
wonderbaar genieter, en een genieter zonder geniepig egoïsme: hij komt er rond voor
uit en wil dat iedereen het weten zou. Daardoor is zijne voordracht grandioos. Ga
voor deze doeken niet staan als voor een portret van Memlinc, waarop men genietend
de baard-
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stoppels kan tellen. (Laat me trouwens toe te zeggen, dat zulk tellend genot van
cerebralen en tevens decadentonnoozelen aard is). Maar laat u gaan op de ontucht
van dezen onbetwistbaren scheppingsdrang. Courtens, ik zei het u, is alles-behalve
kieskeurig: de derde Scheldezoon Jordaens, strengste der protestanten, was het
evenmin. Misschien is het schrale mannetje Courtens ook al een soort asceet in het
dagelijksche leven (waar ik natuurlijk niet indringen zal): als schilder haalt hij dan
zijn schade in, en ik ken wel meer artiesten, die in zijn geval verkeeren. Want
kunstenaars zijn nu eenmaal menschen die er naar streven, onbewust, den completen
mensch te worden: dat aanvullingsproces is misschien juist het diepe wezen van het
kunstenaarschap.
Heb ik van Franz Courtens heel veel kwaad verteld? Ik hoop van niet en het zou
mij spijten. Ik hou van goede werklui, tevens driftige menschen. Zij zijn degelijk en
levensziek; zij zijn Apolloon op schok met Dionysos. Apolloon, ik weet het, heeft
er alles bij te verliezen, terwijl Dionysos lacht in zijn vuist. Maar een roes is gauw
uitgeslapen, en het verbreken der maat, een enkele maal, verhoogt het besef der maat.
Al moet ik zeggen, dat Courtens meer dan eens de maat heeft verbroken.
N.R.C., 22 April 1922.
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James Ensor
Brussel, 21 April.
Er is geen hedendaagsch schilder in België waar evenveel over geschreven werd en
wordt als over James Ensor. Behalve dat hij het doet over zich-zelf - ik heb u verleden
jaar uitvoerig bericht over zijne Ecrits, uitgegeven door ‘Sélection’, en dat hij de
dagelijksche pers dikwijls gelegenheid geeft tot veelvuldige, soms verbluffende
oordeelvellingen - er is te Brussel een dagblad dat hem geregeld uitscheldt, iets wat
Ensor onnoodig kregelig maakt - worden sedert enkele jaren gansche boeken aan
zijn leven (dat weinigen in bijzonderheden kennen) en aan zijne werken gewijd. Het
is de sedert lang overleden Plume van Parijs, die ermee begonnen is: een gansch
nummer, dat een boekdeel waard is, werd over zijne doeken volgeschreven, toen hij
in zijn land nog zoo goed als genegeerd werd. Van Oest gaf, ook al jaren her, over
hem een boek uit door Emile Verhaeren: eene prachtig-lyrische, tevens zeer
doordringende monographie, die getuigt van innig begrip, doch thans uitgeput is en
vermoedelijk niet zal worden herdrukt. Het jongste werk over Ensor is Duitsch, en
geschreven - waarschijnlijk in het Fransch - door Paul Colin: Ensor is er nogal slecht
over te spreken. ‘Sélection’ zou eveneens over hem een boek uitgeven, dat moest
worden geschreven door Franz Hellens: iemand die prachtig geschikt was om die
taak tot een goed einde te brengen; de toestand, waarin ‘Sélection’ thans verkeert,
laat echter weinig hoop op de verschijning van deze publicatie. Eindelijk laat dezelfde
‘Librairie nationale d'art et
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d'histoire G. van Oest et Compagnie’ een prachtwerk afkondigen, dat Grégoire le
Roy geschreven heeft en dat in Mei of Juni verschijnen zal: een groot kwarto,
getrokken op 550 genummerde exemplaren op Lafuma-papier en 55 genummerde
exemplaren op Arches, met 80 buitentekstplaten waarvan twee in kleurendruk (‘Le
salon bourgeois’ en ‘Le foudroiement des Anges rebelles’) en 78 in tweekleurige
heliotypie, behalve 50 reproducties in den tekst. De inschrijvers op de
Arches-exemplaren krijgen twee etsen, ‘Les Masques scandalisés’ en ‘Le Roi Peste’,
op Japansch papier.
Ik weet niet, of de tekst van den fijnen dichter Grégoire le Roy, conservator van
het Wiertz-museum, het bij dien van Emile Verhaeren halen zal: het is gewaagd, na
dezen nog over Ensor te schrijven. Iconographisch zal het werk echter zoo goed als
compleet zijn, als men er de tweekleurig-lithographische ‘Scènes de la vie de Jésus’,
verleden jaar door Giroux uitgegeven, bij neemt. Al zijn daar een aantal doeken,
aquarellen en pastelteekeningen die Ensor voor zich-zelf houdt, en die
hoogst-waarschijnlijk nooit zullen worden gereproduceerd zoolang hij leeft. En dat
zal gelukkig nog heel lang duren.
N.R.C., 24 April 1922.
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Rik Wouters
I
Brussel, 22 April.
Wij reden iederen ochtend met dezelfde tram, uit het lommerrijke Boschvoorde dat
tegen het Zoniënbosch aanleunt, naar de stad, waar hij drukke bezigheden scheen te
hebben. Hij stond op het achterbalcon, schril fluitende, doorgaans onnoodig gebarend,
doorwegend op zijn krom been, met, in zijn blauw colbertje, de distinctie van een
jongen matroos aan wal. Zijn rood, als versch en met veel water gewasschen gelaat
- Delftsch blauwe oogen, schraal-blonden ringbaard - vertoonde eene aanhoudende
nieuwsgierigheid: telkens was dat half-uurtje trammen voor hem als een
ontdekkingstocht door de villa-voorstad en hare kokette tuintjes, die ons ineens bracht
in de hooge opblokking der huizen, door de rechte rooiing der straten van de groote
stad.
Het was de tijd dat hij het al wat beter had dan toen hij pas Mechelen had verlaten
en zich te Boschvoorde gevestigd had. Nochtans bewoonde hij er nog steeds het
stulpige metsershuisje, in een verdachte wijk van wildstroopers, geschouderd tegen
gepelde duinen waar hard, grijsgroen gras op vlekte en de rechte bezems van stoffige
bremmen, en waar de trage golving van het Brabantsche landschap, achter vijvers
aan, uitvloeide naar het blauwe en zilveren beukenwoud toe.
Dat sjofele huisje, waar reeds nu en dan een auto voor stilstond, het had een lagen
zolder, die dreigend doorwoog. Het is, dat op dien zolder de leem-zware ‘Danse-
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res’ stond, die Wouters' talent ineens verkondigen moest, zijn genie als het ware
uitschreeuwde uit een canaljeuszingenden mond, zijn plastische roes demonstreerde,
door de geweldige gebaren van een lichaam, waarvan het evenwicht een paradox
was. Zij stond er waarlijk niet alleen, die ‘Danseres’: Rik Wouters, die de eerste helft
van zijn dag te Brussel doorbracht, eenvoudig uit behoefte aan drukte, aan wemeling
van kleur en gedaanten, wijdde de tweede helft, in zijn wollen werkmanstrui, aan
een verbluffend-vluggen arbeid. Het was de tijd dat zijne personaliteit vooral in
beeldhouwwerk eene overtuigende uiting vond; nochtans dweepte hij tevens te dien
tijde met Renoir, waarvan hij, schilderend, de eigenaardigheden overdreef. Later zou
Cézanne de plaats van Renoir in zijne bewondering overnemen: weêr zou het zijn
een gloeiende getuigenis van liefde, die exulteerde en exalteerde. Een
waarlijk-persoonlijk schilder zou Wouters nooit wezen, maar eene
prachtig-verwerkende schildersnatuur. Toch schilderde hij evenveel als hij boetseerde.
Hij beulde zich, daar op den doorwegenden zolder, gansche namiddagen af, tot hij
vloekend en uitgeput van de scheeve traptreden donderde en gebiedend een boterham
eischte. Hij had geleerd, een paar jaar lang, in hoofdzaak van boterhammen te leven.
Te Mechelen had hij het vermoedelijk beter. De voornaamste nijverheid van
Mechelen is de meubelmakerij: zij geeft werk aan talrijke houtsnijders en onder
dezen was de jonge Rik Wouters een zeer handig werkman. Deze werkman was
echter bezeten door de drift der kunst. Met eene gebrekkige opleiding en het
ongelukkig gemis van kultuur dat onze schilders en beeldhouwers behoedt tegen
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literair en cerebraal gedoe zonder daarom echter ons schilder- of beeldhouwkundig
peil noodzakelijk te verhoogen, wilde Wouters hardnekkig zijn wat hij worden zou.
Zonder grooten critischen zin, vulde hij de uren die zijn ambacht vrijliet met uitbundig
werken. De omgeving waarin hij leefde was trouwens gunstig. Verre van
vereenzaamd, zag hij zijne natuurlijke vurigheid op elk oogenblik aangehitst door
makkers, die juist hetzelfde wilden als hij. Wat ze feitelijk wilden, was in hun hoofd
wel eenigszins chaotisch: zij wilden artiest zijn, om het even hoe. Zonder dat zij het
zelf wisten, werden zij hierin prachtig geholpen door hunne bezigheid in de
gemeenschappelijke werkplaats. Kunst was het natuurlijke uitvloeisel van hun stiel,
zooals dat was voor de beeldsnijders der Noord-Fransche kathedralen. Zij hadden
het beeldhouwen, zij hadden waarde en fijnheid van vormen in hunne
werkmansvingeren, lang vóór zij zich werden bewust dat daarin het hoofdbestanddeel
liggen zou van wat hunne kunst zou worden. Voor die arbeiderseigenschap hadden
zij geene hooge achting; zij was het natuurlijk gevolg van een meer of min langen,
niet steeds aangenamen proeftijd, de vrucht van vele leerjaren. Wat zij trouwens te
doen kregen, zou den afkeer voor het ambacht niet weren: op zijn best nabootsen
van de houten beeldjes die de Brabantsche altaarstukken versieren, en die men voor
antiek aan de Engelschen-op-reis verkoopt, die zich welgevallig dupeeren laten.
Nochtans was dat ambachtkundige voor deze jonge dwepende mannen datgene wat
belette, dat kunst iets anders dan woorden worden zou. Want kunst was voor hen in
hoogste instantie lange en heftige discussies. Zeer slecht gewapend door eene zeer
onvoldoende opvoeding, met als eenige
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criterium een instinctmatigen walg voor alles wat behoorde tot het verleden, vervielen
zij van de eene bewondering in de andere, zonder zich veel te kwellen om de
tegenstrijdigheid in hunne opvolgendlijke oordeelvellingen. Eene gedragslijn, een
eenigszins duidelijk inzicht of zelfs maar een vormloos doch met bewustheid
doordeesemd ideaal waren hun zoo goed als vreemd. Zij wilden eenvoudig iets anders
zijn dan werklieden; zij wilden kunstenaars zijn, en niet naar gekende voorbeelden.
Kunstenaar zijn en - nieuw: het was ruim voldoende om lucht te geven aan
geestdriftige exaltatie die weleens omsloeg in getwist. Dor zouden deze
redekavelingen trouwens niet worden: werken was hun eene gewoonte, waar ze van
lieverlede gevolg aan gaven. Waar zij het niet meer konden met woorden, deden zij
het met potlood of klei. En aldus werd Mechelen zoowaar een kunstcentrum.
Een kunstcentrum dat Rik Wouters al gauw ontvluchtte. Van al zijne makkers had
hij den meesten durf. Terwijl anderen, en ouderen, als de eveneens zeer begaafde
maar langen tijd te bescheiden Ernest Wynants, hunne geboortestad getrouw bleven,
die ze nog steeds niet verlaten hebben, kwam Rik Wouters naar Brussel, rijk vooral
aan betrouwen, want niemand nog die wist of hij talent bezat, - zelfs hij niet.
Ik heb het gezien hoe hij, een goede vijftien jaar geleden, in de hoofdstad belandde;
hoe hij met argelooze onbescheidenheid in de kringen van kunstenaars binnendrong;
hoe hij niets deed om er zijne natuurlijke vurigheid te bedwingen. Hij voerde er
Mechelsche discussiegewoonten in, maakte zich warm om hetgeen anderen sedert
lang koud liet, was de anderen vooruit met bewonderingen
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die de zeef der Brusselsche critiek niet waren doorgedroppeld. Hier en daar toonde
hij een doek of eene kleurteekening: men gaf het zeldzame coloristisch talent toe,
zonder de invloeden te verzwijgen. Wat beeldhouwwerk trok de aandacht: men sprak
van Rodin, om aan Wouters wildheid en een overdreven impressionisme te verwijten.
Toen bezorgde hem een vreemde kolenkoopman die aan een tragisch einde kwam,
de maecenas Taymans, die zich zekeren dag in een onbewoond huis verhing, zooniet
den faam, dan toch eene uitgebreide populariteit: wie duizend kilo kolen kocht kreeg
een gipsen plaquette, een lachende vrouw van Rik Wouters, op den koop toe. De
echte roem kwam echter ineens, onverwacht en zoogoed als onaangevochten: met
een aantal beeldhouwwerken, waaronder de ‘Danseres’ en het zoo levende beeld
naar James Ensor, vulde de kunstkoopman Georges Giroux drie zalen met tevens
Wouters' schilder- en teekenwerk. De indruk was zóó groot dat ik, op een afstand
van twaalf of dertien jaar niet alleen herinnering behoud aan wat ik daar ten toon
gesteld zag, maar dat ik zelfs de plaats niet heb vergeten waar elk doek hing, waar
ieder beeld stond. Ik heb honderden tentoonstellingen doorgeloopen, zoodat ik er
wel eenigen afkeer voor gekregen heb. In deze tentoonstelling van Wouters, de eerste
overzichtelijke, herkende ik zoo goed als iedereen de invloeden van Renoir, van
Cézanne, van Ensor, van de Japanners, zonder dat noch Renoir, noch Cézanne, noch
Ensor, noch de Japanners er van hunne pluimen bij lieten. En nochtans....
Dat ik deze expositie niet vergeten zal, als ware zij eene gebeurtenis in mijn eigen
leven, zal wel liggen aan Rik Wouters zelf. Hij was er eenig. Terwijl voor de meeste
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kunstenaars dergelijke tentoonstellingen eene corvée, en weleens eene marteling
zijn, was zij voor Wouters als eene blijde worstelpartij. Kunst was hem aanleiding
tot veel gepraat gebleven, op zijn Mechelsch. In zijn blauw colbertje, onder zijn slap
hoedje, met zijn popperigblozend gelaat en zijn vlug gebarenspel, klampte hij de
bezoekers aan. Zij vroegen niet beter dan rustig te bewonderen: Wouters zou het hun
wel beletten! Hij dacht zoowaar dat hij verklaren moest, dat het niet gaan zou zonder
uitleggingen. En die uitleggingen gaf hij in eene taal, die hem zoo goed als geheel
vreemd was: het Fransch. Deze Vlaming met een goed geheugen had veel groote
woorden onthouden, zoo niet begrepen; hij punctueerde ze met overtuigende gebaren.
Vooral als de woorden niet kwamen, werden de gebaren grandioos; zij rukten
horizonnen open, streken over satijn of dons van eene vrucht, voelden de kleverigheid
aan van een visch. Kwam de gedweeë bezoeker voor een beeldhouwwerk te staan,
dan ging Wouters slaan op den heup, nijpen in het vleesch der lendenen. Zijne
sensualiteit maakte het brons tot lillend vleesch, zooals blik en gebaar de kleur tot
wisseling bracht van alle mogelijke schakeeringen. En als hij zweeg, de lippen vochtig
van speeksel en zinderend van onvermogende geestdrift, dan stond hij een oogenblik
te waggelen op zijne kromme matroosbeenen; zijne armen werden onbeholpen-lauw;
hij schokschouderde alsof men hem niet begrijpen wilde. Want Rik Wouters was,
met al zijn durf, de naïefheid-zelve. Hij achtte zijne kunst heel moeilijk om te
begrijpen, daarin het tegendeel van artiesten die werkelijk diepzinnige kunst maken.
Hadde men hem gezegd dat hij de eenvoudzelve was (met alle erkenning van zijne
fijnheid natuur-
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lijk), dan zou hij U grondeloos hebben misprezen....
De tentoonstellingen zouden thans de eene op de andere volgen. Zonder geblaseerd
te zijn - hoe hadde hij het ooit kunnen worden? - leek Rik Wouters rustiger geworden
en meer zelfbewust. Eene groote personaliteit zou hij nooit worden, dan in de
zintuigelijkheid. Zijne kunst bleek bij uitstek uiterlijk, hoe zijne ambachtelijke
meesterschap ook steeds grooter werd. Zijne teekenkundige vaardigheid bereikte het
wonderbare, de zuiverheid zijner kleur was meer dan ooit gedrenkt met warmte. Nog
alleen wat lijden misschien, om de diepe en groote menschelijkheid te bereiken.
Dat lijden, - helaas, daar zou de oorlog in voorzien, en meer dan waarlijk noodig
was. En hier moet ik zwijgen, waar gij-zelf onder den oorlog onzen Wouters
ontdekken mocht. Zijn afschuwelijke smart zou trouwens nooit zijn geestdrift dooden.
Louis Piérard vertelde onlangs hoe hij Wouters bezocht in het hospitaal waar hij
verzorgd werd. De verpleegzuster bracht hem, vanwege zijne vrouw, prachtige witte
rozen, en meende: ‘Is dat niet snoezig?’ - Het woord ‘snoezig’ deed Wouters in
woede ontsteken - ‘Snoezig! Snoezig!’ riep hij uit, ‘ziet gij dan niet dat het geweldig
schoon is?’ Dat woord schildert de gansche Wouters, - de gebroken, gemartelde
Wouters, die heel goed wist dat hij nog alleen op den dood kon hopen....
Het oorlogswerk van Wouters had tot vóór een paar weken Holland niet verlaten.
Thans is het in België terug: wij mogen zeggen dat het weêr thuis is. Giroux heeft
het verzameld: gansch het geteekende en geschilderde oeuvre biedt hij ons in zijne
vele zalen aan.
N.R.C., 26 April 1922.
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II
Brussel, 24 April.
Het hoofdkenmerk van Rik Wouters' begaafdheid was zijne vlugheid van geest en
hand. Men kon als voor zeker aannemen, dat meer rijpheid van jaren grootere
zuiverheid in de keus en meer gedegenheid in de vormgeving zou hebben
meegebracht. De jonge meester zou echter nauwelijks de helft der dertig bereiken:
zoo bleef het karakter van zijn jong meesterschap eene spontaneïteit, die niet altijd
uitliep op de gewenschte gevolgen, maar steeds de verrassing inhield van eene groote
levendigheid. Men kent de anekdoot over het ontstaan van een zijner voornaamste
beeldhouwwerken, dat mij persoonlijk altijd wat lomp is voorgekomen, maar dat ik
gaarne erken voor misschien zijn monumentaalste stuk: het groote figuur dat hij
‘Soins domestiques’ heeft gedoopt en dat een groep zijner vrienden aankoopen wil
om op één der schoonste plaatsen van Boschvoorde te worden opgesteld.
Zekeren dag had zijne vrouw voor haar dagelijksch werk een groot schort
aangeschoten dat haar geheel omwikkelde. Met een blik had Wouters het grootsche
van de rechte plooien ingezien; geen enkel oogenblik wilde hij verder nadenken over
het profijt dat een beeldhouwer uit dergelijke verschijning trekken kon; aan schikken
of verplaatsen zou hij geen enkele seconde wijden: zooals ze daar stond, in hare
ongezochte houding, moest zijne vrouw onmiddellijk poseeren; - het was haar meer
dan eens voorgekomen, aldus blijk van geduld te moeten geven. En den uitslag kent
gij.
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Dergelijke spontaneïteit der visie gaat vooral in de licht-geaquarelleerde
inktteekeningen met spontaneïteit in de uitvoering gepaard, zooals vanzelf spreekt.
Die teekeningen zijn dan ook het belangwekkendste in Rik Wouters' werk, al heeft
men er vooralsnog in België minder aandacht aan gewijd dan aan meer uitvoerige
werken. Zij zijn mij het voornaamste, niet alleen omdat zij het best aan Wouters'
geaardheid beantwoorden, maar wellicht omdat zij bij hem het persoonlijkste zijn.
Om het cursieve en elegante der lijn, om het soms grillige der arabeske heeft men
ze bij de voortbrengselen der Japansche kunst vergeleken, en niet ten onrechte. Maar
zij houden nochtans heel iets anders in: het karakter, namelijk van Rik Wouters'
imaginatie. Hij geldt doorgaans voor een impressionist. Impressionisme nu sluit wel
geene personaliteit uit, maar beperkt dan toch de vrijheid der interpretatie. Wie er
zich aan onderwerpt - en Wouters kon niet anders dan er zich aan te onderwerpen,
vlug als hij was van oog en vingeren -, neemt de werkelijkheid aan zooals ze zich
aan hem voordoet; transponeeren is er bij zoo goed als uitgesloten. De harmonie kan
een toonschaal noodig maken, die in sommige deelen buiten de realiteit staat; de
liefde voor kleur kan daarenboven tot zulke goochelarij verleiden (en aan dat spel
heeft Wouters steeds gaarne toegegeven). Maar het hoofdbestanddeel van alle
impressionisme is dan toch steeds, vasthouden aan eene werkelijkheid, die van
schilder- of beeldhouwwerk niet minder dan de reden van bestaan uitmaakt. Daarom
juist is het zoo verkeerd, een James Ensor voor een impressionist te houden, vooral
in zijne jongste werken: hij is hoofdzakelijk een toonfantast, zooals wij er geen
tweede bezitten. In zijne schil-
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derijen, waar hij zoo dikwijls in toegeeft aan zijne liefde voor de schoone kleur,
bereikt Wouters nooit de fantazie van een Ensor, omdat hij te zeer aan eene realiteit
is gebonden, waar Ensor den rug naar toekeert, of die hij zóó drenkt met emotie (ik
denk aan het portret van zijne doode moeder, dat het meesterstuk zal blijven van na
zijn vijftigste jaar) dat de realiteit er door gesublimeerd wordt, op een wijze die de
al te spontane Wouters, hoezeer ook door het werk van Ensor aangetrokken, nooit
bereiken zou.
Bovengemelde teekeningen nu, hoe vlug ook gedaan, hoe ook rechtstreeks
ingegeven door het reëele van een gebaar, vertoonen iets dat aantrekt door wat zijne
schilderijen, noodzakelijkerwijze trager gedaan, moeten missen. Zij ondergaan vaak,
misschien juist door hunne vlugheid, eene vervorming, die onwillekeurig den vorm
aangeven van Wouters' verbeelding. Zij hebben iets plebejisch, iets aangedikts,
weleens iets vulgairs dat het karakter ervan verhoogt. Doch dat vulgaire houdt een
gratie in, eene lenigheid, eene grillige fijnheid zelfs, die beletten dat het aesthetisch
leelijk zou worden. Eene gemeene straatdeerne kan in hare schreeuwerige plunje vol
elegantie zijn; een vormlooze boerekop vol psychologisch inzicht. Terwijl een valsch
aristocratisme gemakkelijk stijf wordt en zijne gemaaktheid niet verbergen kan. Ja,
het is in die teekeningen dat ik Wouters, die zich trouwens niet placht te verbergen
achter aangeleerde gemanierdheid, het best en op zijn best terugvind. Zijn
hooggestemde levendigheid die soms in wilde of linksche gebaren uitsloeg; zijn
schril fluiten en zijn ronde vuisten die diep opbolden in de broekzakken; zijn brutaal
Fransch-praten. Maar ook
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zijne argelooze Delft-blauwe oogen; de plooibaarheid van zijne korte, maar geenszins
gedrongen gestalte; de fleurigheid van een kindermond in de frische helderheid van
zijn gelaat. Beter nog: zijn betrouwend en gevoelig hart; zijne
naaistertjes-sentimentaliteit; eene teederheid die weliswaar vooral in vloeken zijn
uitweg vond maar hem blootstelde aan elke exploitatie; - wáár in zijn werk vindt
men zulke simplistische maar zoo sympathieke geaardheid terug als in de teekeningen,
even met kleur aangetikt waar men Wouters overdrachtelijk in terugvindt als een
dichter in den inhoud van zijn verzen?
De schilderijen toonen ons andere eigenschappen, die minder zijn van den diepen
mensch dan van dezes gevoelige zintuigen. Zij geven zelden lucht aan hetgeen men
sedert enkele jaren het subliminale noemt. Ik hou vol - en ik ben de eenige niet - dat
Rik Wouters nooit buiten invloeden heeft gestaan, tenzij juist in zijne teekeningen.
Hij was te geestdriftig van aard, dacht te weinig na, gaf te gaarne toe aan opvolgen
bewonderingen, om de onwillekeurig gekozen voorbeelden niet te volgen. De
oorspronkelijkheid van zijne kunst stond buiten eigen inhoud, buiten eigen imaginatie.
Hij behoorde den meesters toe die hij zich onbewust gekozen had: dat hij een zeer
eigenaardige slaaf was lag aan zijne oogen, aan zijn zin voor kleur-harmonie, aan
zijne schilderkundige zinnelijkheid. Hij hield nu eenmaal van schilderen,
hartstochtelijk, veel meer nog dan Van Deyssel van proza houdt (want het proza van
Van Deyssel is doorgaans poëzie). En zijne schilderkundige zinnelijkheid is van de
rijkste en innigste hoedanigheid. Daarom houd ik veel minder van zijne figuurstukken,
waar redeneering bij hoort en een gewiekste
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keus, dan van zijne domme doch kleurprachtige stillevens. Stofuitdrukking is hem
een evengroote weelde als de zwoelte of de rinschheid eener verhouding van kleuren.
Er is van hem een ‘Zeebarbeel’ zóó echt, dat ik hem proef. Zooals ik landschappen
weet die, al doen ze mij onmiddellijk denken aan Cézanne, mijn borst met kille lucht
vervullen. Er is een ‘Paddestoel’ die gansch het woud is, en een ‘Bloemkool’ die mij
brengt in de beperking van een zorgvuldig-onderhouden moestuin. Zal ik, onder de
twee honderd vijftig nummers van de tentoonstelling bij Giroux, titels kiezen die
mijn genot moeten verduidelijken en billijken? Zelfs de portretten, al missen zij
psychologische overtuigingskracht, baden in een atmosfeer die als het ware gelukkig
maakt. En dan, is er daar een enkele vrouwe-gestalte die, behalve de
schildershoedanigheden, en al staat zij buiten modiëuze distinctie, weer getuigenis
aflegt van die brutale teederheid, welke het beste is van Wouters' wezen....
Het beste, - met de smart der laatste maanden. Die smart is, voor ons Belgen, de
openbaring der expositie in de zalen van Giroux. Onder den oorlog hadden wij ervan
gelezen: zij folterde ons te meer, dat wij Rik Wouters nooit anders hadden gekend
dan de gezondheid zelve. Och, wij wisten het wel: ook hij had zijn deel aan moreele
marteling gehad, en hij was er niet naar om het aan zijne vrienden te verhelen. Maar
hij was er nog minder naar om zijn droeve ervaringen te koesteren als een ziek kind:
zijn arbeidsdrift naast zijn physieke gezondheid waren hem een troost die hij niet
eens hoefde te zoeken. Zijne dionysische levensvisie, zij was geen aangekweekte
koorts, geen vooropgezet stelsel, geen optimisme dat hij uit boeken had: Wouters
zal zoo heel veel niet gelezen
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hebben, en wat hij gelezen heeft kan hij heel goed verkeerd hebben begrepen. En
zelf-opwinding had hij al even weinig noodig; prikkels konden hem vreemd blijven;
hij kon het buiten overvoeding doen. Want hij was de kracht zelve, zooals hij was,
bij nature, de levenslust. De pijn, de brutale pijn naar den lijve, zal hem des te
woedender zijn geweest. Gelatenheid is eene deugd van zwakken: zwak is Rik
Wouters nooit geworden, wilde hij althans niet worden. De razerigheid van den
verminkte die hij geworden was, en die blijkt uit zijn Hollandsch werk, is daar om
het te bewijzen. Naarmate de kwalen erger werden, werd dringender de
scheppingswoede. Hij wilde de ziekte verwinnen door werken, met eene
halsstarrigheid die met verbazing slaat. Nooit is bij hem, tegenover den dood dien
hij onverwinnelijk wist en die hem elk oogenblik van dag en nacht hare macht bewees,
de ijdelheid van alle menschelijk pogen opgekomen. Grootere verwondering: de
lichamelijke smart, die hem beroofde van een goed deel zijner schildersmiddelen
had hem niet wijzer gemaakt. Als de in den lijve gekrenkte Cézanne en Van Gogh
bleef hij zijne schildersroeping getrouw: het kón niet anders. Maar veel minder dan
deze meesters had de pijn hem gerijpt: met eene koppigheid die alleen door
onbewustheid is te verklaren, bleef hij een meester des levens. Zoolang zijne hand
het penseel vasthouden kon, schilderde hij. En hij schilderde met de spontaneïteit
van vroeger, de zintuigen onvertroebeld, het oog acuut, de hand zeker als ze immer
waren geweest. Wat dit laatste werk voor ons pijnlijk maakt, het is minder nog de
wetenschap der smarten waarin het werd geschapen, maar de knapheid en het
enthousiasme-malgré-tout waarmeê het werd gedaan.
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Deze tentoonstelling is onvolledig: later worden ons de teekeningen in wit-en-zwart
en de beeldhouwwerken getoond. Het geëxposeerde volstaat om de vraag te billijken:
wat zou, bij ononderbroken leven en werken, de toekomst van Rik Wouters geweest
zijn? Bij den aanvang van dezen brief schreef ik, dat meer rijpheid van jaren wellicht
grooter zuiverheid in de keus en meer genegenheid in de vormgeving zou hebben
meegebracht.
Staaf ik deze bewering op de overtuiging dat Wouters wijzer zou zijn geworden?
Wellicht is het woord ‘rijpheid’ hier te veel. Doch er is: de groote impressionabiliteit,
die de hoofdhoedanigheid van Wouters was. Er is, dat wij sedert zijn afsterven het
cubisme, het post-cubisme, het expressionisme hebben doorgemaakt. Aan intredende
onmacht valt bij hem niet te denken, niet meer dan aan ontmoediging. Wouters zou
hebben doorgewroet, onophoudend. Maar hij zou zich hebben aangepast bij de nieuwe
uitingsmiddelen, zooals de meesten van zijne generatie hebben gedaan. De gevolgen
kan men zich denken: een klaar expressionisme, dat misschien zou leiden tot de
volmaaktheid der schilderkunst. Te meer betreuren wij, dat hij niet meer tot de
levenden behoort: zijne natuurlijke hoedanigheden, gepaard met zijn
aanpassingsvermogen, zouden van hem een der meesters hebben gemaakt van dezen
tijd.
N.R.C., 29 April 1922.
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Kunst te Brussel
XV
Brussel, 25 April.
‘Il est des morts qu'il faut qu'on tue’, zegt een Fransch spreekwoord: ik zal het niet
toepassen op de schilders waarvan werk is te zien in eene kunstzaal te Brussel. Eerst
omdat een aantal dier schilders nog in leven zijn, en ik het, net als gij, griezelig vind,
levenden te begraven, zelfs in overdrachtelijken zin. Net als gij ben ik tevens gaarne
van mijn tijd, met te meer overtuiging dat ik de meening ben toegedaan, dat mijn
tijd het wint op het onmiddellijk voorafgaande verleden. Er komt bij dat ik, zonder
overdreven eerbied voor grijze haren (mijne eigen grijze haren zouden zulken eerbied
verbieden), niettemin weet dat sommige grijsaards ook jong zijn geweest, het zelfs
heel lang wisten te blijven, en dat er een tijd is geweest dat hunne jeugd
even-hardnekkig werd aangevochten als, laat ons zeggen, de mijne. En eindelijk:
sommige teleurstellingen maken wijzer dan deze of gene geestdrift, zij duren langer
en de les die zij geven, leeft dan ook langer in het geheugen na. Er zijn hier trouwens
dooden, die ik vereeren blijf, al logenstraffen zij den titel waaronder de tentoonstelling
gaat, waarover ik het hier heb.
Deze tentoonstelling immers heet: ‘Peintres d'aujourd'hui’. Nochtans bevat zij
doeken die de negentiende eeuw niet hebben overleefd. Sedert eene kwarteeuw zijn
zij dood voor goed en - ik zeg het zonder vrees voor tegenspraak - in der eeuwigheid.
De naam die er als handteekening onder staat, vindt in het geheugen geen weerklank
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meer en zal zelfs in de meest scrupuleuze kunstgeschiedenis niet worden vernoemd.
Men moet onder de laudatores temporis acti, waar Horatius om smaalt, behooren,
tot de vereerders van den meer dan volmaakt verleden tijd, om zelfs met eenige
schuchterheid de herinnering eraan te wekken. Die vergeten schilders hebben hun
oogenblik van faam gekend? Ik zal het niet ontkennen. Doch juist omdat ze wellicht
te zeer van hun tijd zijn geweest, behooren zij thans tot de vergetelheid. Men moet
over een al heel stevig gestel beschikken, om zijn tijd te overleven. Men moet vooral
niet al te zeer van zijn tijd zijn, om het buiten en boven zijn tijd uit te houden. Wees
er vooral om bedacht, liever den bedriegelijken Panurge te zijn dan éen van zijn
schapen: hoevelen zijn er niet onder de thans-jongeren, onder de impressionisten,
neen, cubisten van gisteren, die men sedert lang dood waant, al genieten zij een
fleurige gezondheid van nog geen veertig jaar oud? Léonce Bénédite, conservator
van het ‘Musée du Luxembourg’ en van het Rodin-museum, die deze tentoonstelling
van ‘peintres d'aujourd'hui’ kwam inhuldigen, noemde ze met verduldigheid ‘peintres
de demain’. Feitelijk zijn ze voor eeuwig ongeboren, zooals sommige ouderen, die
misschien nog leven, voor eeuwig dood zijn.
Het is, dat het zoo gemakkelijk niet is, te leven. Eene eeuw die voor elk land een
twintigtal schildersnamen overhoudt, is eene gezegende eeuw. Feitelijk staat voor
een kunstenaar het leven buiten ruimte en tijd: de kunstenaar, die naar ruimte en tijd
is te classificeeren, staat, hoe groot ook, beneden den kunstenaar wiens adres men
gemakkelijk vergeet, omdat hij overal zou kunnen wonen en worden erkend.
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Dit alles is slechts gemeenplaatselijk gekibbel om een uithangbord dat, bij wijze van
reactie, pleizier kan doen aan sommige oude heeren, die aan hunne kwalen niet gaarne
werden herinnerd. Het genoegen om het etiket: ‘peintres d'aujourd'hui’ willen wij
hun gaarne gunnen. Zelfs de tegenstelling ‘Galerie Le Roy’ - ‘Galerie Georges
Giroux’, bijaldien ze bestaat (en zij bestaat misschien alleen in het brein van sommige
critici, die bij deze expositie ‘zwelgen in genuchten’, zooals in het vers van Theodoor
van Rijswijck), tegenstelling dan tusschen werkelijk-hedendaagsche Fransche kunst
en Fransche kunst-van-gisteren, kunnen wij heel goed over het hoofd zien. Wij
trekken ze ons heel weinig aan, want toont Giroux ons de post-cubisten en de
expressionisten, nadat ‘Sélection’ het op meer bescheiden voet en met heel veel liefde
had gedaan, en die wij kunnen waardeeren omdat wij bij hen hoedanigheden
aantreffen, die ze verheffen boven het vulgum pecus, bij Le Roy treffen wij Claude
Monet aan, en Eugène Carrière, en Forain, en Raffaëlli, die wel niet meer zoozeer
‘d'aujourd'hui’ zijn, maar het in ruimte en tijd allicht zullen winnen op thans
hoog-geroemde meer moderne ‘Jeunes maîtres’: eene opinie waar wij rond voor
uitkomen.
En wij komen er rond voor uit, niet omdat wij-zelf niet zoo heel jong meer zijn,
maar omdat wij in de tentoonstelling, waar wij het hier over hebben, bij vele,
niet-vergeten namen eene echte teleurstelling hebben ondervonden. Wij zien er een
deel van ons eigen leven in dood gaan, en namelijk onze jeugd. Neen, onze jeugd is
niet het schoonste deel van ons leven. Ook buiten wat zij aan persoonlijke ervaringen
biedt, die pijnlijk kunnen
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zijn, is zij doorgaans van ieder leven het domste en dolste deel. En om deze reden,
waar ik niet verder om philosopheeren wil, begrijpen wij thans niet meer waarom
wij hebben gedweept met sommige van de hier-aanwezigen, een Gaston Latouche,
een Lucien Simon, en zelfs een René Ménard, en zelfs een Charles Cottet om zelfs
te zwijgen van een Lebasque en een Besnard. Zijn zij werkelijk in leven? Zijn zij
niet even dood als onze jeugd, - als hun tijd?
Wat heeft het dien tijd aan strengheid ontbroken! Wat hebben deze knappe schilders
aan schoonheid verdaan! Hoe verouderd is ons de gratie van dien Latouche, de
sentimenteele majesteit van dien Ménard! Zeker, wij zullen niet eischen, dat een
schilder zijne hersenen afbeulen zou. Doch hoe laf die gemakzucht, hoe hij zich ook
voordoet in vromen adel!
Want daar komt het op aan: wat wij aan zoovele schilders van het einde der
negentiende eeuw verwijten; wat ze achterstelt niet alleen bij de besten onder de
hedendaagsche schilders, maar ons toelaat de schaal aan te leggen van hunne kunst
in vergelijking bij het werk van sommige hunner tijdgenooten - ik heb ze genoemd:
Monet, Raffaëlli, de onvolmaakte maar zoo menschelijke Forain, en zelfs Carrière
die met zijne gevoeligheid de eentonigheid redde die ook al een soort gemakzucht
was -, het is eene wuftheid die door geene handigheid kan worden gered of
goedgemaakt. Monet, die niet dan zintuig, niet dan oog bedoelde te zijn en zijne hand
de vrome schroomvalligheid had opgelegd van een middeleeuwsch verluchter, Monet
wiens ‘longue patience’ was gegroeid tot genie; Raffaëlli, wiens acuut modernisme,
wiens bijtend realisme
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aandoen blijft als ironisch-geboden gal; Forain die onwillekeurig zijne onderwerpen
koos in de leelijkheid der rechtbanken als in het milieu waarin hij zelf als een rechter
thuis hoorde, Carrière van wie, in deze niet zeer goede tentoonstelling, een werk
wordt geboden van voor den tijd der uitgewischte bruin-grauwe ‘Maternités’: een
doek vol soliditeit, dat Fantin-Latour had kunnen onderteekenen als een zijner beste
werken: hoe laf en wee zijn daarnaast sommige Fransche ‘meesters’, die sommige
Belgen tot lompe navolging verwekten en nog steeds het voorwerp zijn van hunne
bewondering. Hoe goed begrijpt men na hen de reactie die, in den vreemde door een
Van Gogh, door een vreemde als Picasso, en in het eigen land door vereenzaamden
als Seurat, als Gauguin, als Cézanne voorbereid, werd doorgevoerd met eene
onverbiddelijkheid, die in eene tentoonstelling als deze hare rechtvaardiging vindt.
Naar ik meen is het Willem Kloos, de thans zeer voorzichtige en eclectische Willem
Kloos, die eens geschreven heeft dat geene omwenteling mogelijk is zonder
overdrijving. Zulke overdrijving stel ik mij, na bijvoorbeeld een Gaston Latouche
en een Lucien Simon (ik zou evengoed andere namen kunnen noemen), heel goed
voor als een soort razernij, - een soort koele razernij, met heel veel opzettelijkheid.
Men heeft het den thans heerschenden jongeren verweten, cerebraal te zijn. Ten
onzent heeft Vermeylen, in eene rede over ‘Dante in 1921’, ze verdedigd met de
bewering dat zij aldus eene meer-volledige kunst voorbereiden, eene kunst waar de
gedachte weer hare plaats innam naast bloot de impressie. Men kan evengoed
volhouden dat het gaat om het natuurlijk volgen van synthesis op analysis. In feite
beteekent het: ernst die lichtzinnige
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gemakzucht vervolgt - en zich dood zou loopen in een al te nuchter cubisme.
Maar ook dat hebben wij achter den rug. Schilderkundige algebra zou zelfs den
besten voorstanders ervan weldra onzin lijken: zij waren te goede schilders - wat
overvloedig bleek uit hunne kleur - om zich te blijven onderwerpen aan een tucht,
die alles behalve schilderkundig was. Eene andere reactie deed zich trouwens voor,
die alle gedachte uitsloot om toe te geven aan de zuivere kunde, aan de roes der kleur,
aan de innige liefde voor toon. Voorbereid weer door den vreemdeling Van Dongen,
evenzeer trouwens, al wilde men het minder-gemakkelijk bekennen, door fijne
tonalisten als een Vuillard en een Bonnard, om van een Odilon Redon te zwijgen die
in hoofdzaak was een kleuraristocraat; opgezweept verder zoowel door een Kandinsky
als door een Matisse, ontstond eene versmelting der diverse strekkingen, die, buiten
alle fantazie om, verbonden strenge en gedrongen vormgeving aan gevoelige
verfijning, ook in het geweldige, van de kleur. En ook dit bleek een reactie tegen alle
wufte trukeering, tegen allen gemakzuchtigen kunstgreep. Er kwam de invloed bij
van weêr vreemdelingen, die ongerepte naturen bleken: de primitief-expressieve
negers, de argeloosdecadente Modigliani, de intelligent-traditioneele Foesjita. Men
ontdekte meesters als El Greco. André Favory dorst zich te beroepen op geheel de
Vlaamsche Renaissance en hare stevige gezondheid. Ingres kreeg weer maar eens
zijne plaats terug in der jongeren bewondering: het kostte hem geen moeite den
Fragonard te vervangen, die het voorbeeld was van een Gaston Latouche. En het zou
mij niet verwonderen dat men overkort Raphaël Sanzio ging ontdek-
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ken, die de reactie beteekent tegen de grillige prae-Raphaëlieten.
Aldus staan de echte ‘peintres d'aujourd'hui’ in dit dubbele teeken: dat van een
grooten ernst in den wil; dat van eene verscheidenheid die een nieuw academisme
uitsluit, zonder dat wuftheid of schijn-ernst de bovenhand hoeft te krijgen.
De echte ‘peintres d'aujourd'hui’: ik sluit er de meesters niet buiten, die evengoed
van heden als.... van altijd zijn. Maar men neme het mij niet kwalijk zoo ik in mijne
waardeering den voorrang schenk aan hen die, voor het meerendeel jonger dan ik,
de tenoren van mijne jeugd naar den strot hebben gegrepen. Ik laat mij door geene
jeugd-illusies verteederen, al is moedwillige vervorming mij even-onaangenaam als
een bedriegelijk trompel'oeil. Er zijn altijd gauwdieven der kunst geweest, en de
behendigste werd altijd het meest door de massa bewonderd, die gaarne de mode
volgt. Dat is aldus heden ten dage, zooals het dertig jaren geleden was.
Maar - vergis ik mij? - dertig jaren geleden waren er meer gauwdieven dan thans.
N.R.C., 30 April 1922.
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Tooneel te Brussel
Brussel, 27 April.
Het lijkt wel of wij te Brussel sedert Januari een aera van tooneelexperimenten zijn
ingetreden. Daarvoor kregen wij een nieuwen schouwburg: het ‘Théâtre du Marais’,
waar ik u reeds een paar maal over schreef. De onderneming van Jules Delacre,
directeur, regisseur en medespeler van de nieuwe onderneming, tevens, zooals ik u
zei, dichter van groote beteekenis en een zeldzaam man van de daad, schijnt bij
voortduring de ‘grande vogue’ te zullen kennen: Delacre-zelf kent reeds de
concurrentie, waar hij, die de onbaatzuchtigheid in persoon is en kan zijn - zijn theater
berust op een financieelen grond, heel wat steviger dan Antoine, Lugné-Poe en
Copeau dien ooit hebben gekend - alleen bate bij hebben kan. Zijn sukses hoeft ook
geenszins te verwonderen: man van smaak, weet hij man der maat te blijven: hij doet
eenvoudig na wat hij te Parijs heeft gezien en wat er sedert jaren burgerrecht heeft
verkregen; hij bezit verder als tooneelmensch een ervaring, die van groot gewicht
is, en die hij te Londen heeft opgedaan. want het is te Londen, dat Delacre nauwer
kennis heeft aangeknoopt met wat het eigenlijke tooneelleven is, en wel als acteur.
Zoon van een rijk chocoladefabrikant, was hij het oorlogs-Brussel ontvlucht met
vrouw en moeder. Geldelijk verkeer met het vaderland was heel moeilijk geworden:
Delacre zag zich gedwongen, het leven te verdienen van een drieledig gezin. Voor
de wereldramp had hij wel eens meegespeeld in de Brusselsche salons: hij had er
sentimenteele en komische hoedanigheden ver-
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toond, die hem vertrouwen hadden geschonken in zijne roeping als acteur. Hij speelde
te Londen mee, ditmaal tegen geld, eerst in een Fransch gezelschap, daarna in een
Engelsch, met een boudheid, die hem vertrouwen schonk in hem-zelf en hem gezag
verzekerde bij anderen. Na den oorlog kwam hij naar Brussel terug. Het dagelijksch
zwoegen als tooneelspeler had zijn geestdrift voor het tooneel niet verzwakt. Op een
leeftijd dat men alle illusies verliest - eerst later gaat men er zich weêr aan
vastklampen.... als het waarlijk onbehoorlijk begint te worden -, droomde hij van
niet anders meer dan van comediespelen, naar het gekuischte, gestyleerde voorbeeld
dat Engeland en Frankrijk hem geboden hadden en dat ons, Belgen, nog vreemd was
(alleen de Vlaamsche Belgen wisten van iets dergelijks, door de vertooningen van
Royaards en Verkade). Ik leerde Delacre op meer intieme wijze kennen in 1919, toen
hij werd belast met het schrijven van een gedicht voor den ‘Prix de Rome’, waarbij
ik voor jurylid spelen zou: hij sprak met mij over zijne ontwerpen met zulke
opgeschroefde geestdrift, dat ik bij me-zelf zei: ‘daar komt nooit iets van terecht.’
Doch anderhalf jaar nadien had hij een groot gebouw gekocht, dat zoo goed als nieuw
was; had hij er eene slechte concertzaal laten herscheppen in een stemmige
tooneelzaal: de schoonste die wij in Brussel bezitten; had hij een gezelschap
aangeworven dat, al is het jong en nog eenigszins onervaren, er zijn mag om zijn
meêgaand enthousiasme en, bij sommige leden ervan, een talent dat verre van alle
cabotinage afstaat; en was hij de eerste om Molière te huldigen op eene wijze, die
Molière eenigszins waardig was.
Want met Molière werd het ‘Théâtre du Marais’ ingehul-
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digd; met Molière en met Musset. Kon de keus beter, bij een intiem en nobel dichter
als Jules Delacre, de gelukkige sterveling die, geen veertig jaar oud, den diersten der
jeugddroomen verwezenlijkt ziet? Was tevens het experiment van eene vernieuwde
insceneering niet een werkelijk succes, in de eerste plaats wel omdat met zeer
eenvoudige middelen werkelijke kunst werd bereikt?
Helaas, ik moet, nu reeds, voorbehoud maken. Na ‘le Marais’ (gelijk de nieuwe
schouwburg reeds bij een vertrouwd publiek heet) kwam de ‘Comédie française’ ons
Molière spelen, en, nauwelijks een paar dagen geleden, gaf dezelfde ‘Comédie
française’ ons Le Chandelier die Delacre had vertoond. En....
Ik ben nog zoo heel oud niet, en doe overigens mijn best om zoo jong mogelijk te
blijven. Van traditie houd ik niet meer dan noodig is, om niet te vergeten dat ook ik
geschoold ben in de mate die van den Franschman der groote eeuw een ‘honnête
homme’ maakte, en van een Nederlander een ‘beleefd’ mensch, - beleefd in den
hoogen en etymologischen zin van het woord. Ik acht mij dan ook gewapend met
den noodigen onderscheidingszin, die het nieuwe experiment als eene wezenlijke
aanwinst weet te erkennen. Welnu, - ik houd het met de ‘Comédie française’, zoo
wat Molière als Musset betreft.
De ‘Comédie française’ speelt in de afschuwelijke lappen van een vulgair en
versleten decor, met een afschuwelijk meubilair waar een gierig kamerverhuurder
zijn neus voor ophalen zou; ‘le Marais’ speelt op een ingenieusingericht podium,
van innemend-smaakvolle kleur, met de gepaste meubelen, in eene gepaste
atmospheer. Was ik schilder of eenvoudig tapissier, geen twijfel of ik zou
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Delacre lauweren vlechten om het sluik-zwarte Napoleonhaar, en de ‘Comédie
française’ zou ik den rug toekeeren met het misprijzen van een visch om een appel.
Doch er is iets anders dat ik van het grootste belang acht, en.... Delacre ook. Hij
heeft het zelf in een uitvoerig prospectus geschreven, waar ik u brokstukken uit
meegedeeld heb. Hij speelt, zegt hij daarin, niet om groote ‘vedettes’ te produceeren,
niet om eene schitterende insceneering te doen bewonderen, maar om der wille van
den auteur, zonder meer. Terecht meent hij, dat de tooneelspeler van alle persoonlijke
ambitie moet afzien, die niet ter eere is van den schrijver: hij is een dienaar wiens
taak erin bestaat (men late mij toe in dit profane onderwerp den heiligen Thomas
van Aquinen aan te halen), de kunst te volgen die niet anders wil zijn dan recta ratio
factibilium. En ook de decorateur heeft zich aan deze wet te onderwerpen, naast den
electricien die in ons modern tooneel zulke fabelachtig-grove rol is komen spelen;
zij zijn er ten dienste van het vertoonde werk, niet om zelf uit te blinken door hooge
schilderkunst en tooverachtige verlichting. Alles dus voor den auteur, zoo weinig
mogelijk voor zijne nederige vertolkers.
En wat zie ik nu, bij vergelijking van ‘Comédie française’ en ‘Marais’? Ik zie, bij
de eerste, alleen menschen optreden die hun plaats van ‘vedette’ wél hebben verdiend,
maar... hun faam op onbetwistbare zoowel als overtuigende wijze ten dienste hebben
gesteld van de auteurs, die in deze Molière heeten en Alfred de Musset. Hoe hebben
zij zich in dien tekst ingewerkt, hoezeer hebben zij er zich in ondergedompeld als in
een bad dat ze
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wasschen zou en ontdoen van alle persoonlijke eigenaardigheden, van elke
persoonlijke voorkeur, om alleen nog te zijn wat zij hebben begrepen van Molière's,
van Musset's wensch. Kan men hetzelfde zeggen van de zeer achtbare acteurs die
bij Delacre fungeeren? Daargelaten dat zij de ervaring en het talent missen van de
kunstenaars van het ‘Théâtre français’, is het onbetwistbaar dat zij er vooral en zelfs
uitsluitend op uit zijn, nieuw, dit is vreemd of althans eigenaardig te zijn. Neen, zij
zijn er niet meer om Molière of Musset; zonder dat zij het zelf beseffen, en alleen
omdat zij deel hebben in een nieuw experiment, halen zij Molière en Musset tot zich
toe, zijn Molière en Musset er.... om hen.
En van het decor kan nagenoeg het zelfde gezegd. Bij Delacre is het van uiterste
keurigheid. Het is gemaakt door menschen met den fijnsten smaak begaafd, die er
al hunne zorg aan hebben besteed. Het is trouwens verbazend goed aangepast bij den
tekst, zoo goed - dat men het opmerkt, dat men het bewondert nog voor men iets van
het stuk heeft vernomen. Niemand zal zeggen, dat de decorateur zijne taak niet
prachtig heeft begrepen: zoo goed zelfs dat men er het stuk bij vergeet, dat men
vergeten gaat naar het stuk te luisteren, dat de verhouding tusschen stuk en decoratie
erbij verbroken wordt. Terwijl de ‘Comédie française’ zich, trouwens noodgedwongen,
tevreden stelt met de oude lappen en de wormstekige stoelen van een oude
tooneelonderneming, die op de centen ziet. Kon het niet beter? Is het zelfs niet beter
in de Parijsche ‘Maison de Molière?’ Natuurlijk wel! Maar ik geniet nu eenmaal
beter Molière als ik het decor heelemaal vergeten kan. Want ga ik naar Molière toe,
dan is het niet
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om een feeërie te zien, of eene vertooning van tooneelkundige acrobatie. Delacre,
die eclectisch is en zelfzucht mist, liet onlangs uit Parijs ‘l'Atelier’ overkomen met
L'Avare. Het moest ons leeren hoe men tegenwoordig dit meesterstuk vertolken
moet. Rechtuit gezeid, ik hou het met de traditie, de traditio multifrons, om het zoo
maar eens uit te drukken...
Dit alles neemt natuurlijk niets af van de waarde der onderneming van Delacre.
Alleen vallen zijne bedoelingen totaal verkeerd uit, als hij zich waagt aan het klassieke
(en zelfs Musset is reeds klassiek). Ik zal de laatste zijn om te beweren, dat de
‘Comédie française’ een soort monopolium bezit, en dat zij zich onmogelijk vergissen
kan. Maar zij verleent eene zoo goed als volmaakte schoonheid van een soort werk,
dat wij gewoon zijn vertoond te zien zooals zij dat doet, evengoed als wij gewoon
zijn de Grieksche beelden te zien in hunne doorschijnende blankheid. Wat zouden
wij zeggen van den archaeoloog, die de Elgin Marbles in roode doodekop zou steken,
zooals de Grieken deden? Zelfs gewettigde wijzigingen zijn gevaarlijk, omdat het
genieten steeds beter is dan genieten, en de minste verandering het eerste - voorzoover
echte - genot voor goed kapot kan maken....
Na zijn eerste vertooningen heeft het ‘Théâtre du Marais’ ons werk getoond, dat
beter strookte met de bedoelingen die het heeft, zonder het zelf goed te weten. Van
Maeterlinck werd hiëratisch vertoond Soeur Béatrice, en populair als eene driekleurige
volksprent met felle verven eene vernieuwde lezing van La Farce du Cuvier. Kwam
de vertolking werkelijk den schrijvers ten goede? Ik kan het niet verzwijgen: vooral
het decoratieve bleek weêr
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in deze het beste. Waar, als in den Kleinen Eyolf, dat decoratieve eene belangrijke
rol missen moest, bleek, juist door afwezigheid, welke enorme plaats het in de
onderneming van Delacre inneemt, - heelemaal tegen zijn programma in.
Waarheid is dat Delacre met zijne lovenswaardige experimenten waarlijk al te
zeer aan zijn tijd, aan onzen tijd is gebonden. Dezer dagen liet hij een gezelschap
Russen optreden, die uitnemende, doch in eerste plaats populair-decoratieve kunst
leverden: het geeft den onbewusten aandrang van Delacre's smaak aan. Sganarelle,
La Farce du Cuvier, deze kleurige, bewegelijke Russische zangers en dansers, het is
het uitnemendste wat hij ons geboden heeft: het heeft niets te maken met de hoogere
literatuur, die ons zoo eerbiedig zou worden vertoond. Waar van hoogere literatuur
waarlijk spraak kon zijn, leed zij onder de zorg om schoon decoratief. Dus....
Het doet natuurlijk niets af van de waarde van Delacre's theorieën. Alleen: hij
blijkt vooralsnog niet bij machte, ze door te voeren.
Indien hij het eens, in vollen ernst, probeerde zonder decors? Hij zou in mij een
warm verdediger vinden.
N.R.C., 3 Mei 1922.
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Academiciens
I
Brussel, 21 Mei.
Gisteren heeft de Belgische ‘Académie de Langue et de Littérature françaises’ haar
buitenlandsch eerelid, den Zwitser Benjamin Vallotton ingehuldigd. De plechtigheid
is niet zoo sumptuëus geweest als toen, voor enkele maanden, mevrouw de gravin
Mathieu de Noailles te zelfder plaats werd geïnstalleerd. Waren ook ditmaal ministers
of hunne vertegenwoordigers aanwezig - wat zelfs in de Vlaamsche Academie weleens
gebeurd is -, de koninklijke familie was er ditmaal niet bij, noch de schittering van
onze naam-aristocratie. Dat is goed te begrijpen; de romancier Vallotton behoort niet
tot den hoogen adel, en moet zelfs den roem ontberen van de vorstelijke dichteres
van ‘Le coeur innombrable’. Ik zal verder de laatste zijn om te beweren, dat hij haar
teeder en pantheïstisch talent bezit: heeft men het hem nooit verweten, niemand,
zelfs in de ‘Académie de Langue et de Littérature françaises’ heeft het hem ooit
gevraagd. Wat men hem wèl heeft gevraagd, of beter gezeid: waarom deze Fransche
Academie hem onder hare leden heeft opgenomen, is: dat hij een Zwitser zou zijn,
die in het Fransch schrijft. Misschien wist gij het voor dezen niet: thans zijt gij
ingelicht.
Het is echter niet om u deze inlichting te verstrekken, dat ik de pen in de hand heb
genomen; wél om u op eene eigenaardigheid te wijzen, die onze letterkundige
academies, zoo de Vlaamsche als hare jonge zuster de Fransche, gemeen is: zij zijn
internationaal. De Vlaamsche Academie telt in haar schoot Hollanders,
Noord-Franschen, Zuid-
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Afrikanen, Denen, Engelschen en voor den oorlog natuurlijk ook Duitschers. Men
vroeg, en vraagt nog alleen aan die buitenlanders, dat zij de Nederlandsche taalkunde
zouden beoefenen. Want buiten de taalkunde gaat zij bij den keus van hare
buitenlandsche eereleden niet, dan om er een Hollandsch politicus bij te nemen, die
steeds onontbeerlijk schijnt te zijn. Dat thans ook Johannes Jörgensen, die bij mijn
weten geen philoloog is en zelfs geen enkel Nederlandsch gedicht op zijn geweten
heeft, onder die eereleden behoort, is wel geen vergissing, maar eene zeldzaamheid,
die eenig is. Moge de Vlaamsche Academie, die toch ook voor de fraaie letteren
openstaat, zich herinneren, dat de Nederlandsche literatuur wordt beoefend ook buiten
België's grenzen, bijvoorbeeld in Nederland.
Hierin zou zij dan het voorbeeld volgen van de zooveel jongere Fransch-Belgische
Academie. Deze, gij weet het, bestaat voor het meerendeel uit letterkundigen,
denwelken men niet verwijten zal dat zij taalkundigen zouden wezen. In dezelfde
verhouding kiezen de Belgische leden hunne buitenlandsche collega's onder de
literatoren-zonder-meer. Het kan u verbazen, maar mevrouw Mathieu de Noailles
heeft zitting in de Belgisch-Fransche Academie, omdat zij eene prinses Brancovan,
dit is eene Roemeensche is, - waarbij het burgerlijk wetboek wordt verkracht, dat
haar, door haar huwelijk, tot eene Fransche vrouw maakt. Om dezelfde reden, ik
bedoel om de nationaliteit, behoort Gabriele d'Annunzio tot de Belgische confrères
van mevrouw de Noailles: hij is een Italiaan, die Fransche verzen heeft gemaakt (wat
hij best had kunnen laten). Benjamin Vallotton, hij, is een Waldenzer, die Fransch
proza schrijft: dat weinigen ten onzent dat proza hebben gele-
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zen, doet minder ter zaak, aangezien niet ernstig kan worden geloochend, dat dit
Fransche proza bestaat, en dat de heer Vallotton een Zwitser is.
Internationaal als de Vlaamsche Academie, onderscheidt zich derhalve de Fransche
van deze door het feit, dat zij taalkunstenaars in haar schoot opneemt, en haar
internationalisme daardoor bedreigt, of althans tempert met particularisme, of althans
regionalisme. Dat verschil is groot: de Nederlandsche taalwetenschap, als alle
wetenschap, is in haar wezen internationaal; er is geen onderscheid te maken tusschen
een Engelsch neêrlandist of een Fransch neêrlandist, tenzij in kunde en kennis. Maar
de Fransche taal, gebruikt als schoonheidsinstrument, gehoorzaamt buiten de Fransche
grenzen, heel gemakkelijk aan plaatselijke aangelegenheden. De gravin Mathieu de
Noailles en ook wel Gabriele d'Annunzio ontsnappen eraan. de eerste is eene door
en door Fransche dichteres, en nog wel van het beste soort, terwijl de tweede Fransch
schreef uit dilettantisme, en zelfs naar men zegt, uit den nood van het oogenblik.
Doch met Benjamin Vallotton staat het reeds anders: hij is in zijne uitingsmiddelen
wel Fransch, maar....
Dat gevaar zou dan hierin bestaan, dat wij ons eigen verbrokkeld nationalisme
zouden gaan rechtvaardigen door buitenlandsch nationalisme. De goden mogen mij
behoeden hier het gebied der politiek te betreden. Als ik hier spreek van verbrokkeld
nationalisme, dan heb ik het niet over het concept België, dat zich onderverdeeld
ziet in den concepten Vlaanderen en Wallonië, waar tevens deze onderverdeeling
voor nieuwe concepten openstaat. Ik houd het hier met een werkelijkheid, die is:
buiten enkele
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internationale geesten, die wel zijn aangedaan - en het kan niet anders - door de liefde
voor het kleine vaderland dat de geboortestreek, hare usantiën, hare costuymen, hare
ziel en hare gebreken omvat, maar al deze eigenaardigheden weten te verheffen op
een breed-humaan, een algemeen menschelijk vlak, bezitten wij in hoofdzaak
literatoren die, niet bij machte zich te ontwikkelen tot hoogere begrippen, zich
opsluiten in hunne eigen streek als in eene waterdichte alveool. Of zij nu eene
Vlaamsche gewestspraak schrijven, dan wel eene wereldtaal als het Fransch. Zij zijn
van Gent of zij zijn van Luik, zij zijn van Deynze of zij zijn van Frameries, en zij
stellen er eene eer in, het te blijven. Het komt minder aan op de taal die ze gebruiken
dan op den geest waarin zij zich opsluiten. Ik zal niet beweren dat zij het doen om
een klein en plaatselijk sukses, - dat dan toch een sukses is: zij zijn doorgaans eerlijke
lieden die het ‘liever de eerste op mijn dorp dan de tweede te Rome’ aan tweederangs
veroveraars overlaten. Trouwens: van dat ‘eerste op mijn dorp’ zijn zij nooit zeker:
hoe klein ook, vindt men steeds kleiner dan zichzelf, en ik ken onder mijne
landgenooten menigeen die het ondervonden heeft. Het blijft niettemin een waarheid,
dat de Belgische letterkundige, bewoner nochtans van een land met wijde horizonnen,
zichzelf gaarne verbergt achter een haag die den horizon beperkt. En dat is nog meer
waar in de Fransch-Belgische Academie dan in de Vlaamsche, al zal het verschil
hier weer liggen in de verhouding van philologen tot letterkundigen.
Gaat nu die Fransch-Belgische academie haar internationalisme bewijzen door
hare buitenlandsche leden te
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verkiezen onder de schrijvers die vooral een heel klein hoekje van het Fransche
taalgebied vertegenwoordigen, dan ligt het voor de hand dat de eventueele Belgische
candidaten zich meer en meer gaan opleggen eene beperking die niets te maken heeft
met deze die Goethe aanbeveelt. En andersom: volgen onze jongere schrijvers den
algemeen-Europeeschen stroom, die dergelijk alveolisme uitsluit, dan sluiten zij
zichzelf buiten de academie, - waar zij zelf misschien niet bij verliezen, maar waar
de academie bij verliezen kan.
Word ik hierbij paradoxaal? Ik hoop het, al ben ik er niet zeker van. De academie
van een klein land als het onze is steeds eenigszins beducht om een humanisme dat
al te ver strekt, vooral waar het gaat om letterkunst. Zij vreest de vergelijking met
een ruimer land, waar ruimere inzichten als het ware natuurlijk zijn. Zij moge prat
gaan op haar Flaubert, op haar Dante (en die vergelijkingen waagt ze gaarne.... in
besloten kring), zij is steeds beducht om den glimlach, die zulke vergelijkingen
uitlokken mochten. Maeterlinck en Verhaeren zijn eerst dan groot geworden, als het
buitenland ze had erkend. Aan een Belgisch dichter, dien ik ken, bracht onlangs
iemand een tijdschrift uit het buitenland, waarin hij onder de eersten van dezen tijd
werd genoemd, en die iemand gispte hem, niet zonder leedvermaak: ‘Zou men
waarlijk niet zeggen dat zij het meenen?’.... Het wijst eenvoudig op een overdreven
eerbied voor het buitenland, eerbied, die trouwens doorgaans billijk is. Doch het
houdt in, en dit is het gevaar, dat onze schrijvers, van dien eerbied doordrongen, zich
in de eigen streek opsluiten, waaromheen zij een Chineeschen muur optrekken. Het
is niet
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aangenaam, voor een epigoon door te gaan, en allerminst voor den epigoon van een
buitenlander. Men weze nog zoo oprecht in zijne uiting; men weze nog zoo
Europeesch gevormd - hetgeen trouwens in België, waar men meer en meer
beperkt-nationalistisch voelt, zeldzaamheid is -: men vreest voor de algemeenheid
die grootheid inhoudt. Te meer dat men zich bewust is, niettegenstaande alles van
de eigen kleine provincie te zijn? Spreekt men mijne landgenooten van onze
zestiend'eeuwsche humanisten, die, zonder locomotief of vliegmachien, als
van-zelfsprekend heel Europa doortrokken, niet beducht waren voor een langdurig
verblijf in Tunis, zich thuis konden gevoelen in Praag, niet alleen omdat zij nu eenmaal
wetenschapsmenschen waren die de wereldtaal, het Latijn, schreven, maar omdat zij
zeer bewust waren, wereldburgers te zijn, dan verwekt men vooral scepticisme, en
ook wel een gevoel van vrees. De oorlog heeft daar weinig verandering in gebracht:
de wapenbroederschap in de loopgraven is in werkelijkheid eene zeer onaangename
herinnering; wat het verblijf als vluchteling in het buitenland - Holland, Engeland,
Zuid-Frankrijk - betreft, het heeft wel in vele gevallen opgetogen bewondering en
dankbaarheid gewekt, die zeer oprecht zijn; maar.... terugkeer naar den eigen haard
heeft aanleiding tot een kinderlijk gevoel van iets als behoorlijkheid teweeggebracht,
die bij de meesten is gevoed door het patriotisme, dat nog steeds heerscht in vele
kringen. Onze letterkundigen ontsnappen er niet aan, zelfs niet als zij lid zijn van
eene onzer academies.
Die liefde nu voor plaatselijkheid, die, wat men ook meene, het breed-menschelijke
verdort en vernietigt - het is zoo gemakkelijk, zich te laten verleiden door aan-
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gelegenheden die typische uitbeelding van kleine menschjes en kleine landschapjes
in de hand werken: een aangenaam werk dat geene groote inspanning vergt en den
bijval verzekert -, die liefde voor de geboortestreek, liefst tot het geboortedorp beperkt,
en die aan onze academies waarlijk een zeer particulier uitzicht kan verzekeren,
wordt, hoofdzakelijk, aangekweekt in onze Fransche academie. Zeker, ik ken in die
academie leden die breed-menschelijk voelen en van hunne klein-vaderlandsche
onderwerpen breedmenschelijke werken weten te maken. Zij zijn echter de
zeldzaamheid en loopen in den hoop verloren der gewestelijke schrijvers, die
misschien meer worden gewaardeerd dan zij. En nu doet zich voor, dat eene
internationalistische gedachte dien klein-plaatselijken voorkeur komt versterken. De
grootmoeder van alle Academies, de Fransche Academie van Parijs, sluit de
buitenlanders uit, of zij moeten zich Franschman laten naturaliseeren, - wat ze wel
wat verdacht maakt. En daarom is Maeterlinck geen lid der Académie française:
Cherbuliez is, meen ik, in deze instelling eene alleenstaande uitzondering. Nu heeft
men hier de milde gedachte gehad, vooraanstaande niet-Franschen, die echter in het
Fransch schrijven, eene plaats aan te bieden in de Belgisch-Fransche academie. Van
lieverlede echter zijn die buitenlandsche Fransche schrijvers particularisten; het is
zoo goed als hunne reden van bestaan. Het spreekt vanzelf dat zij als het ware het
particularisme van onze eigen schrijvers in de hand werken.
En het is de eigenaardigheid, tevens het gevaar, waar ik hier op wijzen wilde.
N.R.C., 25 Mei 1922.
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II
Brussel, 24 Mei.
Ik heb u gewezen, in mijn vorigen brief, op het gevaar dat een corps als de ‘Académie
belge de langue et de littérature françaises’ loopt door, met de vaste overtuiging dat
ze daardoor een daad van internationalisme pleegt, in haar schoot buitenlandsche
eereleden op te nemen, die zij liefst onder de particularisten kiest. Het gevaar bestaat
hierin, dat de Académie hiermeê in eigen land het particularisme aankweekt, althans
aanmoedigt. Dat particularisme kenschetst ons land sedert altijd, en krijgt sedert den
oorlog een uitzicht dat scherper en scherper wordt, meer bepaald op politiek gebied.
Dat gebied is hier niet het mijne: ik dank er nogmaals de goden om. Op literair gebied
schijnt het te verminderen: onze jongere letterkundigen staan in het teeken eener
gemeenschapskunst, die internationaal is; zelfs dezen die zich door geen etiket laten
verschalken, gaan buiten gewestelijkheid staan: ik geloof wel dat de invloed van
Stijn Streuvels en van Cyriel Buysse zijn eindpunt bereikt heeft, iets waar Streuvels
en Buysse heel blij mogen om zijn, want te veel aanhangers, die maar al te dikwijls
aanklevers zijn, belemmeren de eigen bewegingen, en niets verwekt wrevel als zijn
eigen proza of verzen - of iets dat er maar al te trouw naar lijkt - onder andermans
naam te zien verschijnen. De beste onder onze opkomenden, zoo Vlaamsche als
Fransche schrijvers, gaan den weg op eener breedere humaniteit. Zij leggen zich nog
wel de beperking op eener tijdelijkheid: zij kiezen het onderwerp van
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hunne werken, en de beelden die zich in hunne werken openbaren, onder de
onmiddellijke tijdsomstandigheden, want die omstandigheden zijn hun lief om al
wat ze aan hoop, aan geloof, aan strijdlust ook, inhouden. Om het even: wordt eenmaal
de nieuwe Orde geboren, dan zullen ook zij zich volgens die Orde weten te verruimen,
en ik ken er die, al kan men heel goed de buitenlandsche invloeden aanwijzen die ze
ondergaan, nu reeds de harmonie bereiken van een menschelijkheid, welke niet alleen
buiten de ruimte, maar boven den tijd staat. Intusschen zijn er wel die voorloopig
liever schelden dan werken. Maar niets is er dat rasser vermoeit, dan schelden: laten
zij zich hoeden voor de uitputting die het meêbrengt, en dan erkennen zij in hunne
onmiddellijke voorgangers, oudere broeders die nooit anders hebben bedoeld dan
zij-zelf, alle etiketten ten spijt, en ten spijt ook van alle benijders.
Zijn de jongeren dus in hunne strekking internationaal, de ‘Académie belge de
langue et de littérature françaises’ blijft nationaal in de engste beteekenis van het
woord en dat is haar goed mogelijk, want er zijn in België een aantal menschen die
heel verdienstelijk Fransche boeken schrijven, zonder daaraan nog tot de jongeren
te behooren. Die jongeren erkennen als hunne meesters een Charles Vildrac, een
Georges Duhamel, een Jules Romains, een André Salmon en zelfs een Blaise
Cendrars; die ouderen wijzen met voldoening op dooden als Lemonnier, Verhaeren,
De Coster, De Molder, op levenden als Eekhoud, Delattre, en een aantal minder
bekenden. Verwierven de aldus vereerden niet minder dan wereldroem, dan is het
ondanks hun particularisme: behalve Vlaming of Waal, waren zij nu

Karel van de Woestijne, Verzameld journalistiek werk. Deel 11: Nieuwe Rotterdamsche Courant december 1921 - december 1922

299
eenmaal groote wereldmenschen. Doch het is, wellicht onbewust, veel minder hun
wereldburgerschap dat onze Fransche Académie lief heeft, dan hunne Belgische
plaatselijkheid. Het is die plaatselijkheid die, weêr onbewust, als een verzwegen
stelregel geldt bij het aanwerven van nieuwe leden. En dat is dezer dagen weêr
gebleken.
Het is gebleken, weinige dagen voor dat de oudste der Belgische Academies, de
‘Académie royale de Belgique’, die de eigenlijke schrijvers liefst buiten hare deuren
hield, haar honderd-vijftigste verjaring vierde. Vele academies van Europa hadden
bij die viering beroemde geleerden afgevaardigd: het feest was zoo goed als
internationaal. Intusschen had de Fransch-Belgische Academie den Zwitser Benjamin
Vallotton gehuldigd, hoofdzakelijk omdat hij een klein stukje Zwitserland
vertegenwoordigt. En denzelfden dag had zij zich tot binnenlandsche leden gekozen
Edmond Glesener, Jules Destrée en Albert Counson.
Ik dien hier onmiddellijk te verklaren, dat ik aan geen dezer drie volbloed-Walen
denken kan dan met groote waardeering. Neemt men in aanmerking dat de Academie
sommige personaliteiten niet over het hoofd kan springen, dan is haar jongste
drievoudige keus niet alleen te billijken: hij is natuurlijk te noemen, en, behoudens
bovengemelde bezwaren, gelukkig. De drie gekozenen schrijven trouwens een
onberispelijk Fransch, wat onwillekeurig aan hunne werken verdere grenzen aanwijst
dan zij-zelf bedoelen. Intusschen belet het niet, dat men bij het noemen van Jules
Destrée aan een specifiek-regionalistisch socialisme met eigen uitzicht en eigen
idealen, en bij het noemen van den philoloog Albert Counson aan een Wallonisme
dat, hoewel algemeen-Belgisch in zijne bestrevingen,
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toch strijdbaar-provincialistisch is.
De minst strijdbare der drie nieuwe Académiciens zal wel Edmond Glesener zijn.
Van bij zijn eersten roman werd hij tot meer noch minder dan tot ‘den Belgischen
Flaubert’ omgedoopt. Dezen veeleischenden bijnaam wist de jonge vijftiger tot op
heden te dragen met onbezorgde philosophie. Ten eerste, omdat hij wel wist dat er
niets ergs meê bedoeld werd: vooral voor onze Fransch-schrijvenden is men ten
onzent mild met dergelijke reïncarnaties, en zoo kon Glesener zonder
gewetensbezwaren zijn eerenaam aanvaarden en blijven dragen, evengoed als
Maeterlinck zich, nauwelijks een goede twintig jaar oud, kon laten welgevallen ‘den
Belgischen Shakespeare’ te heeten. te meer dat Glesener in dien tijd een mooie lange
snor droeg, en dat hij de breed-omwalde oogen blijft bezitten, die aan den schepper
van Madame Bovary uitnemend herinneren. En ten slotte Glesener besteedt een heel
bijzondere zorg aan zijn stijl. Hoog ambtenaar in het Ministerie van Wetenschappen
en kunstenaar, en als dusdanig heel stipt, gaat hij, die zijn ganschen dag doorbrengt
op een druk bureau, 's avonds heel vroeg slapen, om 's ochtends te vier uur op te
staan en te werken aan zijn boeken tot acht uur.
En zelfs dat heeft iets weg van het Fransch romantisme waar Flaubert een der
laatste vertegenwoordigers van was. Al deze punten van vergelijking moeten niet
noodzakelijk tot overschatting leiden. Hij moge nu nog zoozeer onze Flaubert zijn,
onze zeer eenvoudige, zij het ook talentvolle verteller en psycholoog Glesener is
vooral een Luiker jongere, en een anderen roem heeft hij zich-zelf nooit toegedacht.
Het dient gezegd: zijne eerste boeken waren
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veel rijker aan algemeenheid, dan zijne laatste, waarmede ik niet bedoel zijne
oorlogsbundels, maar de twee romans die hij kort voor de wereldramp uitgaf. Hoe
langer hij van Luik weg is, hoe meer hij van Luik schijnt te houden, hoe meer hij
zich dus verengt. Het zou kwaadaardig zijn te beweren, dat juist om die verenging
de Academie hem tot haar geroepen heeft. Ik stel alleen vast, dat verenging met
verkiezing tot académicien samengaat. En dat is het verkeerde der zaak.
Jules Destrée, voor U geen onbekende, heeft heel wat meer allure dan Glesener.
Ik wil niet beweren dat hij een grooter schrijver is, al zult gij ook van mij niet hooren
dat hij tot académicien werd benoemd alleen omdat hij zelf de stichter is van de
‘Académie de langue et de littératures françaises’. Hij is uiterst veelzijdig, zonder in
het minst oppervlakkig te zijn, en de zaken waar hij het best in beslagen is behandelt
hij met de meeste geestigheid, hetgeen eene vurigheid des geestes bewijst, die buiten
dorheid staat. Hij is daarbij zeer intelligent, hetgeen eene zekere mysticiteit niet
uitsluit. Hij laat het bij het nobele spel der afgetrokken gedachte niet, al is hem dat
spel zeer lief: daarom juist zoekt hij, tot zelf-vollediging, uitwegen voor eene
daadwerkelijkheid, die brutaal-levendig kan worden als een sport. Ik geloof dat men
inderdaad van hem met eenige kans op waarheid kan zeggen, dat hij geestelijk-sportief
is. Hij polemiseert graag, doet graag en dapper aan journalisme, waarbij hij blijk
geeft van tucht. Het drijft hem van lieverlede uit het kleine hoekje waar de
gewestelijke romancier zich met zijn boekje opsluit. Hij houdt van reizen, en geenszins
om, eenmaal weer in eigen land,
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met verteedering te gewagen van Oost-West-thuis-best. Hij is daarbij een socialistisch
volksvertegenwoordiger, die, hoe persoonlijk en hoe moedig ook in zijne houding,
toch gehoorzaamt aan de bijzondere eischen van eene bijzondere streek. En daar
komt het nu weêr op aan. Het overgroote deel van Jules Destrée's geschreven werk
maakt de associatie Destrée-Borinage onoverkomelijk. Hij is de eerste Belgische
politicus geweest om te verklaren: op den Belgischen bodem leven twee volkeren
(wat geen specifiek-Belgisch verschijnsel is). Maar als hij hierbij dacht aan een dier
twee volkeren, het zijne dat het Waalsche is, dan zal hij wel in zijn hoofd niet hebben
zien rijzen het Luikerland, of de Hooge Venen, of de Ardennen, of het liefelijke land
tusschen Samber en Maas, maar de stoere en sentimenteele kolenstreek waar hij
gewonnen en geboren werd. En niet alleen omdat hij daar bij geboorte thuis hoort,
maar omdat hij daar gevochten heeft voor een volk met zeer eigene behoeften en
bestrevingen, is hij van die streek de incarnatie. Was Destrée de kunsthistoricus
gebleven van voor zijn socialistischen tijd, de man, die vooral de Italiaansche
primitieven bestudeerde met groote en gevoelige scherpzinnigheid, dan zou hij veel
algemeener zijn gebleven, evenals zijn broeder, wijlen den benediktijn dom Bruno
Destrée, nobeler gedachtenis. Maar te strijden voor de rechten van eene streek kan
beperking der eigen menschelijkheid tot de menschelijkheid van die streek
meêbrengen. Ik zeg niet dat Jules Destrée een soort gevangene zou zijn. Maar van
zijn Borinage is hij in elk geval. En ook van de ‘Académie de Langue et Littérature
françaises’.
Van die académie is nu ook Albert Counson lid en wel
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‘à titre philologique’. Counson nu is geen eigenlijk philoloog; veel meer is hij literair
historicus. Aan de Universiteit te Gent, geeft hij les in een aantal Romaansche vakken,
en meer bepaald in de geschiedenis der vergelijkende literatuur, ook van de
Germaansche volkeren. Hij bezit eene buitengewone eruditie, geholpen door een
buitengewoon geheugen. Cijfert men een bijzondere liefde voor het paradox weg,
die eene zekere achterdocht kon wekken, vooral bij specialisten die slechts van
goedgecontroleerde feiten houden, dan kan men heel goed toegeven dat Counson
een humanist is van groote beslagenheid. De levendigheid van zijn geest maken er
een modern mensch van die voor sommige problemen, door misschien een teveel
aan persoonlijke vooropgezetheid, eenigszins gesloten blijft, maar voor elke vraag
dan toch wel in zich-zelf een antwoord vinden zal. De politieke omstandigheden
doen nu echter, dat deze geleerde aan het eigen internationalisme wel eenigszins
afbreuk doet. En...
En met dat al heb ik hier gevochten, zooniet tegen windmolens, dan toch tegen
werkelijkheden waar helaas blijkbaar niet aan veranderd kan worden, althans
voorloopig. Wij zijn nu eenmaal particularisten. de vraag echter is: moeten wij het
blijven? Moeten wij ons particularisme aankweeken en aandikken, bewust of
onbewust? Kunnen onze academies, bij de middelen waarover zij, door het feit van
hun bestaan alleen, beschikken, dat particularisme niet te keer gaan? En doen zij dat?
Er zijn landen die niet veel grooter zijn dan België - Holland, de Scandinavische
staten - die in vaderlandsliefde bij België niet achterstaan, en toch hun deel hebben
in de wereldliteratuur. Hoe hebben zij dit
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bewerkt? Ziedaar voor onze academies eene prijsvraag. Ik wed dat zij ze nooit stellen
zullen.
N.R.C., 29 Mei 1922.
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Kunst te Brussel
XVI
Brussel, 28 Mei.
Wij hebben tegenwoordig te Brussel in de ‘Galeries Giroux’ eene tentoonstelling
van hedendaagsche Hollandsche schilderkunst. Het kan natuurlijk in mijne bedoeling
niet liggen u de schilderkunst te openbaren, noch zelfs er u mijne meening over te
zeggen. Het volsta u mede te deelen, dat ons publiek, zelfs het gewone publiek van
bij Giroux, er tamelijk vreemd tegenover staat, al is de algemeene indruk doorgaans
zeer gunstig. Natuurlijk wil de critiek, wier willekeurige achterlijkheid u na vele
mijner brieven bekend moet zijn maar die mij nog steeds met verbazing en iets als
medelijden slaat, maar heel weinig weten van eene Charley Toorop, noch van het
constructief-machtige in een kunst als die van Thorn-Prikker. Jan Toorop staat in
algemeen hoogere gunst: men vergeet hem in België niet, zooals hij-zelf België nooit
heelemaal heeft vergeten. Vincent van Gogh, daarentegen, is voor sommigen nog
steeds een reden van verbluffing, al is van hem niet dan vrij tam werk te zien; zij,
die van goeden wil zijn, vinden het nog noodig, hem te verklaren. Eergisteren werd
voor de hier aanwezige verzameling zijner werken, die het niet haalt bij vorige
ensembles - ik denk aan de vooroorlogsche tentoonstelling van ‘Kunst van heden’
te Antwerpen - eene lezing gehouden door den journalist-politicus-dichter Louis
Piérard, die het had over Vincent's evangeliseerenden tijd in Borinage, het Belgische
kolenland: voor ons bood die lezing weinig nieuws aan: in 1913 schreef spreker over
hetzelfde onderwerp in ‘Le Mer-
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cure de France’; de meeste toehoorders van bij Giroux schenen zich niet goed meer
te herinneren wat zooal in den ‘Mercure’ van 1913 was verschenen, zoodat de luchtige
redenaar een sukses had, dat bij weerkaatsing aan Vincent van Gogh ten goede kwam.
- De forsche Breitner als de wazige Bauer; de stoere P. van Wijngaerdt als de kiesche
Floris Verster, en zelfs Isaac Israëls bleken openbaringen te zijn. Nochtans hebben
wij op de wereldtentoonstelling van 1910 eene Hollandsche afdeeling van schoone
kunsten gehad, waar zij met even goed werk als het tegenwoordige, dat trouwens
niet altijd en niet heelemaal nieuw is, vertegenwoordigd waren. Maar onze critiek
vergeet even gauw als ons publiek. Tot beider verontschuldiging kan gezegd dat wij,
vooral sedert den oorlog, overvloedig-veel, en uit alle landen der wereld te zien
kregen. En ook dat wij aan een ander soort kunst, dat ik hier niet nader omschrijven
zal, gaan wennen zijn. Het bewijst niettemin, hoe nuttig en zelfs noodig zoo voor
ons als voor Holland zelf, tentoonstellingen als de tegenwoordige zijn. Ik had mij
die tegenwoordige heel wat vollediger gedacht. Een aantal namen ontbrak om een
eenigszins-volledig beeld te geven van de evolutie der Hollandsche schilderkunst
sedert Breitner. Van dezen over te springen op eene Charley Toorop, haast zonder
overgang, beteekent eene fout die men niet had mogen plegen. Onderbrekingen in
eene curve beletten dat men er de harmonieuze schoonheid van merke. Deze
tentoonstelling is dan ook al te fragmentarisch, hetgeen stoornis wekt in het genot.
De poging van Giroux is niettemin te loven: hij moet nu maar eens herbeginnen met
een beter-afgerond geheel, bijvoorbeeld van de jongeren. Kunst is een heel goed
toenaderingsmiddel,
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ik ging haast schrijven een verzoeningsmiddel. Het moet dan ook niet blijven bij
deze eerste expositie, die haast op aarzeling wijst. Als men bedenkt dat wij zoo heel
veel beter de kunst kennen van Frankrijk, en zelfs van Spanje, terwijl wij, zoo heel
dicht bij ons, nog een Breitner en een Isaac Israëls moeten ontdekken, dan ligt het
voor de hand dat daar een toestand bestaat die abnormaal is, en dus dient veranderd.
Vele Hollandsche schilders zijn heel wat aan België verschuldigd: zij moesten België
den rug niet toekeeren. Anderdeels geloof ik niet dat België zijne waardeering aan
het schilderend Holland onthouden zou, indien het dat Holland beter kende. Voor
een ondernemend man als Giroux is daar eene vingerwijzing: ik ben overtuigd dat
hij ze volgen zal. Want, ik herhaal het, al zijn de Hollandsche schilders ons publiek
nog te weinig bekend, gunstig is deze tentoonstelling heel zeker onthaald.
Het is niet om u zoo weinig nieuws mede te deelen dat ik u dit briefje schrijf. Ik
wilde het tevens hebben over iets... dat mijne landgenooten haast even-weinig bekend
is als de hedendaagsche Hollandsche schilderkunst, en dat dan ook de meeste
Hollanders wel zullen ignoreeren, ook als zij meenen goed Brussel te kennen. Wij
bezitten namelijk prachtige verzamelingen van hetgeen men pleegt nijverheidskunst
te noemen, al voelt men hoe in dat samengesteld woord het eerste deel storend is.
Hoe weinig immers denkt men aan nijverheid, sedert een eeuw niet meer van
machinisme te scheiden, van iets dat persoonlijkheid, dat imaginatie zoo goed als
uitsluit en ons slechts onaangedaan kan laten, bij deze weefsels, deze meubels, dit
porselein, dit smeedwerk zelfs dat ons juist treft door
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een eigen adel of door een vernuft vol fijnheid! Willen wij hierbij de eigen schoonheid
van het machinewezen loochenen? Eene nieuwere poëzie, gelijktijdig in Frankrijk
en in Duitschland geboren, en die van haar tijd wil zijn door een bijzondere vereering
te toonen voor bijvoorbeeld expresstreinen, eischt dat wij de nijverheid als danig
expressief zullen beschouwen. Wij hebben er niets tegen. Trouwens, Jan van Beers,
die ‘den Stoomwagen’ op zijn vier paar raderen bezong, was haast driekwart-eeuw
geleden moderner dan onze hedendaagsche jongeren, - als men het met het beeld
houdt, liever dan met de emotie. Voor die emotie houden het trouwens bedoelde
jongeren. Het dient echter gezegd: zuivere kunstemotie heeft tot op heden de
nijverheid slechts aan heel weinigen bezorgd, omdat zij het individueele zoo goed
als uitsluit. Kunst blijft voor de meesten iets dat personaliteit vertegenwoordigt, en
het is juist die uiting van het ik-gevoel, hoe zij dan ook verscholen zij in en als het
ware opgeslorpt door de vormen van een stoel of de mazen van een kantwerk, die
ons oude meubelen en oude weefsels lief doet worden. Ik geef gaarne toe dat een
vakkundige, een ingenieur bijvoorbeeld, de veruiterlijking van eene persoonlijkheid
met diepe aandoening erkent in een motor. Een machinaal gemaakte tafel blijft echter
nog steeds iets anders dan eene tafel, waar men de liefde van den schrijnwerker in
terugvindt. En daarom is thans meer dan ooit, juist door de vernieuwing die de tijd
ondergaat, dat woord nijverheidskunst ons onaangenaam, want het is meer dan ooit
dubbelzinnig.
Wij bezitten dus zeer uitgebreide verzamelingen zoogenaamde kunstnijverheid,
voor den oorlog opgehoopt in de
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lokalen van het Jubelpark. Men had geprobeerd ze te rangschikken, ze oordeelkundig
op te stellen, ze met smaak onder het oog van het publiek te brengen. Een aantal
conservators, in het buitenland wellicht beroemder dan ten onzent en die trouwens
hun roem verdienen, besteedde er ijver en zorg aan. Zij waren er niet in geslaagd het
gevoel van rommeligheid bij den toeschouwer te weren. Wij bezaten van het goede
te veel: men wist er niet altijd goed weg meê. De idee van schifting kon trouwens
geen werkelijkheid worden, tengevolge van den toenmaligen toestand der lokalen.
De oorlog bracht meê, dat die lokalen gesloten werden. Slechts dezer dagen dacht
men eraan, ze weêr voor het publiek toegankelijk te maken. Voor enkele liefhebbers
beteekent het acht jaren ontbering: voor de conservators acht jaren aanhoudenden
arbeid. Er werd tot een duchtige selectie overgegaan: het zeer goede,
meest-representatieve, waar de gewone bezoeker onmiddellijk klaar in zien kon en
waar de minnaar van schoonheid-zonder-meer het meest aan hebben zou, werd voor
bijzondere zalen voorbehouden. Al het andere, voor den wetenschappelijken
archaeoloog misschien van nog grooter belang, werd historisch-rationeel gerangschikt
op een bovenverdieping. Hierbij werden dus de begrippen schoonheid en nijverheid
uit elkander gehouden, ook waar aan nijverheid een verouderde beteekenis moet
gegeven. Men verrichtte aldus oordeelkundig werk, en hielp tevens meê aan
kunstvulgarisatie. Naar een zeer gelukkige uitdrukking van minister Hubert, die dezer
dagen de nieuwe opstelling inhuldigde, werd aldus aan de voorwerpen hunne levende
expressiviteit teruggeschonken, terwijl hunne moreele waarde, namelijk als ge-
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schiedkundige ontwikkeling van hun gebruiksbegrip, door hunne methodische
classificeering duidelijker wordt gemaakt. Zoodat de geleerde specialist bij de
herinrichting baat heeft, zoogoed als de kunstminnende dilettant.
Ditmaal heet de rangschikking definitief, hoe dan ook natuurlijk voor aanvulling
vatbaar. Zij is eene zeer goede, zeer doeltreffende, zoodat zij hare bepaaldheid
verdient. Vroeger werd al te veel maar geplaatst en verplaatst. Thans, bij meer ruimte
die meer klaarheid meêbrengt, is het genot zuiverder, het vatten en waardeeren
gemakkelijker. Onze instellingen van het Jubelpark worden aldus een modelinrichting.
De acht jaren, die wij verloren achtten, zijn aldus ingehaald. Als het publiek, ook het
Hollandsche, nu maar den weg vindt van deze schoone musea, met veel
architectonischen smaak ingedeeld....
Dit briefje over kunst te Brussel zal ik besluiten met een mededeeling van weêr
anderen aard.
Ik heb in de laatste maanden herhaald gelegenheid gehad, u te wijzen op onze
aanhoudende artistieke verarming: veiling op veiling verspreidde naar de vier hoeken
schilderijen die wij belang hadden te bewaren, zij het dan ook in particuliere
verzamelingen, en die de staat helaas niet vermocht te behouden voor onze groote
musea der hoofdstad of van de provincie.
Nu is weêr dergelijke veiling aan den gang, van een collectie, die een vreemde
vermaardheid bezat, de collectie namelijk van graaf Cavens. De collectie was
buitengewoon talrijk, en ging onder de meest-sumptueuze namen: Rembrandt en
Rubens, Frans Hals als Van Dijck, de gulden eeuw van Vlaanderen en Holland met
de roemvolste vertegenwoordigers ervan, waren er prachtig in vertegenwoordigd.
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Graaf Cavens, een zonderling die ook allervreemdste verzen heeft geschreven, leek
wel een heel bijzonderen ‘flair’ te bezitten voor het opsporen van meesterstukken.
Trouwens, van den verzamelaar bezat hij alles behalve den gierigen behoudszin.
Herhaald bood hij zijne meest-glorieuze schilderijen in grooten getale den staat aan:
de staat, hij, toonde een zeldzame kieschheid: hij wilde den graaf - die trouwens een
pauselijke graaf is - van het genot zijner schatten niet berooven. Deze wilde niettemin,
dat het volk in zooveel schoonheid deelachtig zou zijn: hij stelde zijne voornaamste
doeken in uitgebreide lokalen ten toon, en - niemand kwam er naar kijken, dan eenige
kenners. En die kenners kwamen met een zeer bijzondere bedoeling: om te lachen
namelijk.
Want de schilderijen van graaf Cavens hadden nu eenmaal de reputatie, valsch te
zijn. Valsch waren zij intusschen niet, en er waren zelfs heel bijzondere stukken
onder. Alleen was er nu en dan een vergissing in de toeschrijvingen. Die vergissingen
waren zelfs naar het heet vrij talrijk; zij getuigden, bij hun bezitter, van meer
sumptueuze imaginatie dan van kunsthistorische kennis: het schijnt dat het tweede
voor het eerste de deur moet toeslaan. En aldus beleefde graaf Cavens, na veel illusies,
aan zijn verzamelingen veel desillusies, vanwege menschen die toch niet anders
waren dan geleerden, terwijl hijzelf onder den oorlog in zich de goddelijke genade
van het dichterschap te erkennen vermocht. Wat laat, weliswaar: de graaf was niet
meer onder de jongsten.
Thans moet de ontgoocheling definitief zijn: de collectie-Cavens komt, naar ik las
onder den hamer. Ik las zelfs dat de eerste dag der veiling niet minder dan drie-
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honderd vijf en zestig duizend francs had op gebracht, waaruit ik meen te mogen
besluiten dat toch niet alles erin zoo slecht was. In het lijstje der op dien eersten dag
verkochte schilderijen komen geen namen van allereerste schittering voor, al zijn de
sterren van tweede grootte vrij talrijk: misschien is tot een revisie der toeschrijvingen
overgegaan; misschien wil de eigenaar het allermooiste voor zich houden; misschien
ook wordt - als ik het aldus uitdrukken durf - het neusje van den zalm voor het staartje
van de verkooping achtergehouden.
Intusschen verdwijnt weêr maar eens wat Brusselsche fantazie. Alsof wij er nog
te veel hadden!
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Albert Baertsoen †
Brussel, 17 Juni.
De eigen levensomstandigheden hebben mij in de twintig laatste jaren het voorrecht
geschonken, met de meeste vooraanstaande mannen van dit land in aanraking te
komen. Dit voorrecht leek mij grooter, niet naar de mate dat ik van de ontmoeting
genoten had, maar volgens hetgeen ik er uit leeren mocht. Er zijn menschen waarvan
de loopbaan verbluft: zij is in hare geleidelijkheid of bij hare sprongen door niets te
verklaren. Anderen, hoe hoog ook gestegen, laten totaal onverschillig: het is het geval
met vele politici - ik heb hier het oog vooral op talrijke katholieke en socialistische
staatslieden, van dit land - die hun eigen leven hebben gespeeld op een schaakbord
dat zij van den eersten dag zelf beheerschten, of waar ouderen ze met doorzicht en
geduld op verplaatsten, Anderen weer zien hunne carrière geleid door eene logica,
die al evenzeer onafwendbaar was, maar die buiten hun wil stond; zij zijn geene
schrander-zelfzuchtige spelers, dezen, noch de schijven die eene deskundige hand
verschuift naar het vakje waar zij behooren: zij zijn de offers die een sarcastisch
noodlot zich-zelf brengt; hun levensloop is niet zelden tragisch; zij zijn tevens een
verwittiging en eene verlokking; er is veel zelfbeheersching en wijsheid toe noodig
om aan hun voorbeeld te ontsnappen en het te keeren in eene les. Tot deze laatsten
is Albert Baertsoen te rekenen.
Deze week is, geen zeven en vijftig jaar oud, de schilder Albert Baertsoen gestorven
aan de ruggemergziekte,
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die hem sedert jaren ondermijnde. Het is zijn laatste wil geweest, dat zijn dood zoo
weinig opgemerkt als mogelijk voorbij zou gaan. Doch ik heb hem, sedert ruim een
kwart-eeuw, te goed gekend, dan dat ik over hem zwijgen zou. Met al den eerbied
waarmede ik zijne ultieme wenschen aanvaard, is het niet mogelijk dat ik uit zulk
leven de les niet trekken zou, die dat smartelijk leven inhoudt. Er is eene bitterheid,
die sterkt: zij heeft het bestaan van Baertsoen te zeer gedrenkt; te zeer is hij haar
bewust geweest, en te bewust ook zijne onmacht tot reageeren, dan dat men hem niet
toonen zou in de definitieve gedaante van zijne eeuwigheid, eene eeuwigheid waar
elk oogenblik van zijn leven met sombere doeltreffendheid aan gewerkt heeft. Dat
leven, waar alle romantiek aan ontbreekt, is in hooge mate dramatisch: het kan het
verzet leeren tegen gevaren, waar Baertsoen niet aan ontsnappen mocht.
Baertsoen is, en niet alleen als schilder, de zoon van eene Stad, en eene geweldige.
Hij is geboren en gestorven te Gent, zijne gevangenis. Zal ik hier weer schrijven over
den stalen greep waarin Gent de geesten knelt? Deze stad heeft, zoo monumentaal
als historisch een karakter, dat den onverschilligsten toerist treft: eene donkere
grootschheid grijpt vooral de kunstenaars aan die er moeilijk aan ontkomen. Dooraderd
van sombere wateren, waaruit rijst de logge bonkigheid van gebouwen die het teeken
dragen van een stijl waarvan de eenheid zoowel als de eigenaardigheid nergens
even-treffend zijn, omsluit zij de gedachten die zij naar eigen trotsche en ruime
gesteldheid heeft gevormd. Die gedachten zullen haar echter niet meer ontsnappen:
de Gentsche dampkring is te dicht en te drukkend, dan dat men er bovenuit vliegen
zou. Een
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geleerde kan van zulke beperking, die geenszins geestelijke dood beteekent doch
een goed-afgesloten tucht leert, verwachten dat zij hem sterkt: wetenschap is, eene
lijn aan te houden; daartoe is eene afgetrokkenheid gewenscht, die echter geen
bekrompenheid mag worden. De Gentsche geest nu is alles behalve bekrompen; hij
is alleen stevig afgebakend, en dat kan in sommige gevallen gelden als een heil.
Den kunstenaar gaat het echter anders dan den geleerde: hij bestreeft het gebied
der onbeperkte vrijheid. Helaas, Gent is reeds te groote stad, dan dat men er de
vrijheid zoeke in een soort beminnelijke ascesis; zij is tevens, in haar architectonisch
wezen, in de beslotenheid harer gebouwen, te eng en te hoog, dan dat zij de vleugelen
niet fnuiken zou van wie naar boven toe uittocht zoekt. Het is niet zoolang geleden
dat ik u, aan het voorbeeld van Jules de Bruycker, toonde hoe Gent tot een grootschen
angst dwingt en, ditmaal aan het voorbeeld van Theo van Rijsselberghe, hoe deze
stad den ontvluchte eene wonderbaar-degelijke kracht verzekeren kan. Aan Maurice
Maeterlinck zou te bewijzen zijn, zooals aan George Minne, hoe Gent aan de subtielste
schakeering der gedachte of des gevoels monumentaliteit bijzet.
Monumentaliteit van den vorm, verfijning van toon: zij zijn het kenmerk van
Baertsoen's kunst, waar ik u naderhand over schrijf. Vrijheid vermogen zij echter
niet te beteekenen. Meer dan wie was Baertsoen door allerlei snoeren aan zijne
geboortestad gebonden. Hij behoorde namelijk tot een geslacht, dat in Gent een
heerschersrecht had verworpen, en daardoor van de stad afhankelijk is; een geslacht
van ‘katoenbarons’, zooals een ander
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Gentenaar, de plebejer Anseele, ze smalend heeft genoemd: het geslacht der
fabrikanten dat einde der jaren tachtig tegen eene geweldige arbeidersmacht een
erfrecht kreeg te verdedigen, dat opklimt tot de middeleeuwen. Deze hardnekkige
industrieelen, die van in de twaalfde, dertiende eeuw hunne ‘huizen met torens’
optrekken en heerschen aan de schepenbank, ik heb ze van dichtbij gekend: ik heb,
in de laatste lustra der vorige eeuw, gezien hoe zij hun strijdkracht tegen het
best-georganiseerde socialisme van het land - ook de Gentsche werklui zijn grootsch
in hunne opbouwende kracht, - putten uit eene overerving, die de geest is der stad.
De toegevingen, waar ze door de kentering der tijden toe gedwongen werden, deden
niets af van hun standsgevoel: dat standsgevoel is weer specifiek Gentsch; nergens
vindt men het met dergelijke hardnekkigheid en hooghartigheid terug; het is in geenen
deele te vergelijken met wat andere nijverheidscentra maken van de nijverheidsleiders.
Nergens is als te Gent het begrip groot-burgerij (zij bestaat minder uit intellectueelen
dan uit industrieelen, en het is onmiskenbaar dat de industrieelen hun stempel op de
intellectueelen hebben gedrukt) even sterk en stoer omlijnd; nergens is dat begrip
levendiger: het is niet, als in sommige steden, versteend: het is ook niet dom en wuft:
het is een bewustheid die berust op eene handelende werkelijkheid, en aldus houdt
het eene hooge ethische waarde in.
Tot deze nijvere groot-burgerij nu behoorde Albert Baertsoen. Ik zal niet zeggen
dat hij er eenige fierheid om koesterde. Misschien zal het hem hebben gekrenkt, dat
zijne confrères hem nu en dan doen gevoelen, dat hij niet heelemaal tot hun wereld
behoorde, hij, die niet hoefde

Karel van de Woestijne, Verzameld journalistiek werk. Deel 11: Nieuwe Rotterdamsche Courant december 1921 - december 1922

317
te schilderen om ervan te leven. Hij is steeds eenigszins verdacht geweest: te dikwijls
werd hij beschouwd als een amateur, hij die - gevolg van ik weet niet welk atavisme
- het schilderen in het bloed had, schilderde van op de schoolbanken, al heel jong
blijk gaf van een zeer bijzonderen aanleg, die benijders moest vinden. En dat is
misschien de eerste reden van zijne als natuurlijke bitterheid.
Hij, de dubbele Gentenaar, al te zeer geworteld in den grond zijner geboortestad,
al te zeer bevangen in de engheid van den stand waartoe hij behoorde, en die daardoor
reeds niet ontsnappen kon aan pessimisme en aan de afgetrokkenheid die hem, wat
hij ook deed om eraan te ontkomen, meer en meer beheerschte, hij had niet veel
pleizier aan zijne zeer oprechte en zeer offervaardige tegemoetkomingen, die vele
artiesten ondervinden mochten. Die bitterheid had trouwens diepere gronden: krank
van leden en ziel, ruimschoots gedrenkt trouwens met de smartelijkheden van een
gemoedsleven, dat, men zou haast zeggen met opzettelijkheid, de pijnlijkste
levenstoestanden zocht, hij die nochtans zoo gemakkelijk buiten levensstrijd had
kunnen staan, oefende Baertsoen een soort zelfmarteling uit, tegenover dewelke zijne
menschenliefde, die groot en innig was, hare onmacht gevoelde. In hem was het
gevecht met den Engel geweldig: de Engel zou nooit overwinnen. Ik weet wel dat
Baertsoen zich uit de benauwing trachtte te redden door een soort humor, die nu en
dan uiting vond in grootsche, weer liefst lokale, uitspraken. Ook hierin wist de
aristocraat Baertsoen zich een totale Gentenaar te vertoonen. Natuurlijk Fransch van
opleiding, sloeg hij nu en dan eene Gentsch-Vlaamsche
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uitdrukking door de lucht, die aantoonde hoe deze opleiding zijne diep-grondige
oorspronkelijkheid niet geheel had opgelost. Het belette niet, dat hij de kloof moest
gevoelen - nieuwe reden tot verbittering - die gaapte tusschen hem en het volkomen
Vlaamsch, ik bedoel volksch, zijn.
Er is nog iets anders, dat dezen zeer gevoelige, zoo verknocht aan de omgeving ik meen: het stadsbeeld - waarin hij was grootgebracht, moest vervullen met angst.
Baertsoen placht te zeggen, dat slechts het picturale en structureele van de grachten
met hunne onroerende wateren, van de verdacht-zwarte huizengroepen, van de
verstarde zee der vuil-roode daken-deining, hem tot schilderen aanzette. Hierin beloog
hij zich-zelf. Want - ten bewijze - het was Gent, en niets dan Gent, ik bedoel de
Gentsche geest, het steeds-aanwezige Gentsche voelen; dat hij op reis, en bijvoorbeeld
te Londen onder den oorlog, bij intuïtie zocht en terugvond, logge watervlakken en
stoere gebouwen, liefst in de ziekte-zware avondschemering, die hij betrachtte, ik
zou haast zeggen als een zelfbestemming. Welnu, het moet dezen behekste een
waarlijke smart zijn geweest, te zien hoe het stadsbeeld, zijn stadsbeeld, waarmede
hij was vergroeid en dat hij vooral meedroeg, - hoe dat stadsbeeld sedert twintig jaar
aan het verworden is. Ik weet zeer precies, dat sommige kunstenaars, wier namen ik
zou kunnen noemen, te Gent gewonnen en geboren, en die van hunne stad heel veel
hielden, er zich thans niet meer thuis kunnen voelen, zich beklemd gevoelen als zij
door de straten loopen, zeer wel gewaar worden dat zij er niet meer zouden kunnen
leven dan in teruggetrokkenheid. Stelt u dan een Baertsoen voor, met Jules de
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Bruycker het type van den zuiver-Gentschen kunstenaar, en zijne onmachtige
gevoelens tegenover de wijzigingen, die hem grijpen in het hart. Misschien was hij
dit onbewust. Maar zijn bitterheid was daar, waar hij wellicht tegen vocht, die hij
met iets als razernij ontkende, doch die voor ieder maar al te duidelijk was.
Ik heb geprobeerd er u de redenen van aan te geven: gij acht ze infiem; maar voor
eene sensitieve natuur als die van Baertsoen bestaan geene infieme redenen; alle
hebben zij waarde, al was het maar door hunne verwikkelde veelheid. Trouwens,
waar Baertsoen misschien het meest aan leed: aan gebrek aan wil. Hij kon niet willen:
het was misschien zijne grootste ziekte; het is de les tevens van zijn leven. Thans
kent hij den eindelijken vrede. Hij weze hem zacht.
N.R.C., 20 Juni 1922.
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De kunst van Albert Baertsoen
Brussel, 19 Juni.
Eene der redenen van Baertsoen's verbittering heb ik u, niet zonder opzet, in mijn
vorigen brief verzwegen. De reden is, dat de jongeren niet meer van Albert Baertsoen
houden. Toen hij, twee jaar geleden, te Brussel eene algemeene tentoonstelling van
zijn oeuvre hield - één der tallooze retrospectieven, die soms zoo goed geleken op
de requiem-mis die Don Juan van Marana en Keizer Karel de Vijfde in een Spaansch
klooster celebreeren lieten, terwijl zij-zelf, ongezien, in levenden lijve den dienst
bijwoonden: begrafenis van een hartstocht die den droesem wil smaken van den
laatsten kelk - werd hij door het publiek wel heel goed ontvangen (een publiek dat
tot zijn ‘wereld’ behoorde, de groot-burgerij, die trouwens voor onze schilders het
eenige afzetgebied is), doch waren de schilders, in hoofdzaak de jongere schilders,
over hem al heel slecht te spreken. Zelfs één oudere onder die schilders, die te Parijs
woont waar heel de tentoonstelling kort tevoren te zien was geweest, fluisterde mij
met een gemaakt rouwgezicht in het oor: ‘Te Parijs is het een fiasco geweest: het
was als een wandeling door de catacombes’. De werkelijke jongeren, zij, cubisten,
‘fauves’ en expressionisten, hadden met gretigheid het woord overgenomen dat een
redacteur van de toenmaligverschijnende ‘Sélection’ zich had laten ontvallen:
‘Baertsoen est un artiste de second ordre’; het was de definitieve veroordeeling,
zooals zoo goed als al de kunstenaars van dezen tijd, die vijf en veertig jaar oud zijn
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geworden, zich moeten laten welgevallen, met een geduld dat trouwens geene
ontmoediging inhouden moet.
Ontmoedigd leek Baertsoen op die tentoonstelling, zijne laatste, niet. Alleen, meer
nog dan gewoonlijk, eenigszins afwezig. Hij ontmoette er vele tijdgenooten, die er
heel wat blijde herinneringen genoten; in die herinneringen was Baertsoen deelachtig:
het wond hem wat op; hij kon zich gelukkig achten. Maar in zijne gelukkigste
oogenblikken kon Baertsoen niet ophouden te luisteren naar zijne diep-grondige
innerlijkheid, die steeds alles bij hem vergalde. En hij luisterde ook wel, vermoed
ik, naar wat de jongeren om hem heen zegden. Ik ken te goed Baertsoen om te durven
zeggen, dat hij die jongeren misprees; ik weet integendeel, dat hij voor sommigen
onder dezen oprechte waardeering had. Te dieper moest het hem grieven, door hen
verguisd te worden.
Te meer dat hij toen reeds leed aan de ziekte die hem ten grave zou sleepen. Kort
daarvoor had ik hem te Gent ontmoet. Een kleine kwarteeuw daarvoor had ik
dagelijksch met hem omgegaan; een paar jaar voor den oorlog had die oude
vriendschap weer aanknoopingspunten gevonden, en ik bezit de bewijzen dat hij mij
onder den oorlog geenszins vergeten had. Ik zou het merken, toen ik hem einde 1918
de hand mocht drukken; hoe ook afgetrokken van natuur, betoonde hij mij eene
genegenheid, die niet zonder warmte was. Welnu, in '21, bij de ontmoeting waar ik
van sprak, herkende hij mij niet dan na langen tijd. Met een soort verbazing en
mistrouwen beantwoordde hij mijn groet. De krenking der hersenen was ingetreden;
met een zeer diep gevoel van medelijden zag ik voor hem het einde naderen, dat
verleden week op de verlossing uitliep.
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Dit laatste levensjaar dan zal wel gedrenkt zijn geweest door de miskenning waar ik
het hierboven over had. Baertsoen was er niet meer tegen bestand. Hij heeft, zegt
men, tot de laatste weken van zijn bestaan gewerkt. Dat doorwerken is bij artiesten
geen zeldzaamheid: het naleven van het scheppingsvermogen is bij hen het ultieme
voorrecht; men herinnere zich het geval van Maupassant, die niet ophield te schrijven,
ook wanneer het normale denkapparaat zoo goed als verwoest was; en Baudelaire
schreef de losse bladen van zijn ‘Mon coeur mis à nu’ lange jaren nadat hij in zijn
dagboek had aangeteekend: ‘Ce matin, j'ai senti passer sur moi l'aile de l'imbécillité’.
Die koppigheid moet ook Baertsoen hebben gekend; het zal hem niet hebben belet,
aldoor de bitterheid der verguizing te hebben gesmaakt tusschen zijne halsstarrig
gesloten lippen.
En die verguizing is te begrijpen. Te billijken is zij echter niet. Hetgeen ik bewijzen
wil. Het dient gezegd: Baertsoen behoorde niet eens tot de voorgaande generatie: hij
behoort tot ruim twee generaties her. Emile Claus is wel vijftien jaar ouder dan hij;
wijlen Heymans stierf vijf-en-twintig jaar ouder; James Ensor, de eeuwige vernieuwer,
is één-en-zestig oud, terwijl Baertsoen heengaat op zeven en vijftig. Claus en Heymans
zijn de rechtstreeksche meesters geweest van de veertigers, van een groot getal dezer
althans, die zich de jongeren noemden; Ensor, hij, is voor velen de meester gebleven,
hij, dien men te Oostende, zijn woonoord, zoo goed als nooit thuis vinden kan, omdat
hij van de eene stad naar de andere stad moet reizen om er de banketten voor te zitten,
die te zijner eere gehouden worden: aldoor eet
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en drinkt hij zijn roem, die dag aan dag grooter wordt. Albert Baertsoen heeft maar
zelden zulke vereeringsbewijzen genoten: zooveel jonger dan de
acuut-impressionisten, die Heymans, Claus en Ensor waren en zijn, behoorde hij als
schilder tot eene generatie, die de hunne voorafgaat: de generatie van een Theo
Verstraete. Hij behoorde ertoe bij nature: ik meen u te hebben aangetoond, waarom
hij onmogelijk kon behooren onder de schilders van ochtenden middaglicht. Hij was,
door heel zijn wezen, een man der avond-schemering. Niemand heeft meer dan hij
gestreefd naar naturalistische objectiviteit. Dionysisch was zijne kunst echter alles
behalve: hij wilde het niet zijn: zijne pudeur was te groot daarvoor; Baertsoen was
er niet naar om zijn innerlijk leven te grabbel te gooien, al was er nu ook niemand
onder zijne tijdgenooten, die zich, zij het onwillens, naakter en uitdrukkelijker
vertoonde dan hij; doch zulk lyrisme was ingetoomd; slechts wie den meester kende
wist in ieder van zijne doeken te lezen, wat het innerlijk beteekende, en het was
Baertsoen eene razernij, zich aldus, als op heeterdaad van oprechtheid betrapt te
weten. Hij placht, veel meer dan de scherpluministische stippelaars, slachtoffers van
hunne zintuigen, een gemoedsleven te openbaren, dat nu eenmaal somber en vol
misten was: hij kon er niet aan doen, en hij leed eronder. Ik zei u in mijn vorigen
brief wat de man niet al deed, zoo in dagelijkschen omgang als gezeten voor het doek
waaraan hij bezig was, om aan zichzelf te ontsnappen; hij hoopte zoo waar dat zijne
schilderkunde, zijn schoon ambachtelijk gevoel, hem hierin redding brengen kon.
Maar het was niet waar: zooals hij de gevangene was van zijne Gentsche geboortestad,
was hij de gevangene
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van het eigen zieleleven. En daarom bleef hij donker schilderen: zijne imaginatie,
dit is de verwording van het buitenleven in hem-zelf, was nu eenmaal donker, en
beheerschte onwillekeurig oog en hand. De jongeren nu, die hem slecht kenden,
zagen daarin een opzet. Zij meenden, en dat was hunne vergissing, dat Baertsoen
bedoelde ‘oud’ te zijn. En daarin juist bestond hunne vergissing.
Die vergissing was dubbel: zij merkten niet dat Baertsoen, die zoo moeilijk aan
de eigen innerlijkheid en hare wrangheid ontsnapte, in feite een expressionist was,
en niet minder dan een hunner voorloopers. Zeker, zijne massief-structureele
samenstelling, het architectonische in zijne kunst is schoolsch; hij schaft de drie
dimensies niet af; zoowel lijn- als luchtperspectief behouden bij hem hunne
aangeleerde waarde. Doch, heeft dit waarlijk zooveel te beteekenen, en heeft een
dichter - om een evenwijdig-loopend voorbeeld aan te halen -, die de regelen der
syntaxis dooreenschudde (en dat heeft zoo goed als elk dichter op zijn tijd gedaan:
ook syntaxis is een levend organisme) ooit in de minste mate het wezen der poëzie
gekrenkt of tot vernieuwing gebracht? Wat bij Baertsoen van belang is: juist dat
structureele; wat van grooter belang is: de bijzondere waarde van dat structureele.
Hij is bezeten van de schoonheid der architectonische vormen, en verstrekt hun de
beteekenis van het eigen gemoed, - en daarmeê is eene definitie gegeven van het
expressionisme. Niet alleen belet hij de vormen te dansen in het licht, een dansje dat
de luministisch-pointilleerende impressionisten hem hebben geleerd; niet alleen is
hij wars van de ‘tache de couleur’ der neo-impressionisten, deze decadenten in den
slechten zin van het
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woord: hij bouwt op, en doet het naar het eigen gemoed. Dat gemoed is melancholisch:
reeds voor Albrecht Dürer is Melancholia gebonden aan geometrie. Albert Baertsoen
bindt zijn bitterheid binnen strakheid van vormen. Dat hij daarbij geen behoefte
gevoelt aan systematische vervorming, die weleens doet denken aan caricatuur: ik
zie er geen euvel in, of nauwelijks. Persoonlijk houd ik van eene oprechtheid, die
het uiterste aandurft. Cynisme is in kunst bijna eene deugd, als het beteekent de
behoefte aan uiterste mededeelzaamheid. Van zulk cynisme was de aristocraat
Baertsoen van lieverlede afkeerig, en niemand heeft het recht hem zulks kwalijk te
nemen. Maar hij heeft zich-zelf uitgedrukt op zulke wijze, dat geen zijner doeken
onverschillig laat. Geen zijner doeken is goed beschouwd louter schilderkundig; in
elk schilderij vindt men Baertsoen terug met zijn diep en zwaar innerlijk wezen. Men
kan hem verwijten dat hij heel dicht bij de natuur is gebleven, en dat zulk naturalisme
thans verdachte middelen heeft gebruikt. Met andere woorden: het tegenwoordige
schematisme was hem vreemd. Het heeft nooit belet dat hij, volens nolens, geen
schilderij, geen schets zelfs, heeft onderteekend, of het droeg het kenmerk van zijne
zoo bijzondere personaliteit.
Dat zien de expressionistische jongeren nog niet in: zij zijn nog te zeer gebonden
aan eene formule. Zij, die zeer te goeder trouw naar persoonlijke expressie dingen,
zij zijn, op zijn minst, evenzeer als Albert Baertsoen, gebonden aan een vorm, die
vorm weze nu ook anders en, ik beken het, uitdrukkelijker. Maar laten wij den tijd
zijn werk doen. Vorm is slechts een teeken, dat verandert. Slechts inhoud heeft
waarde, inhoud die in kunst mensche-
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lijkheid is. Hebben de jongeren zich van louter impressionisme afgewend, en zeer
terecht, dan is het omdat zulk impressionisme in heel veel gevallen dergelijken inhoud
miste.
Ik ben heel gerust: de menschelijkheid van Baertsoen, den prae-impressionist, als
dusdanig misprezen, is te duidelijk, dan dat men niet eindigen zou met ze te erkennen.
Van menschelijkheid, bittere menschelijkheid, was hij boordevol, en zijne werken,
hoe ook betoomd bij verjaarde middelen, zijn, bij wie schroomvol toezien wil, ervan
gedrenkt. Onze expressionisten zullen er zich, bij duur van jaren, wel in erkennen.
En wordt Baertsoen de hulde niet meer onthouden, die hij in zijn laatsten levenstijd
helaas ontberen moest.
N.R.C., 22 Juni 1922.
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Buitenlandsche kunst te Brussel
I
Brussel, 25 Juni.
Ik heb u herhaald aangetoond hoe - ik bedoel op welke wijze en om welke reden Brussel een centrum van buitenlandsche kunst is. Lang voor den oorlog had België
buiten zijne grenzen als tentoonstellingsgebied een uitstekenden naam, waardoor het
waarschijnlijk komt dat in onze musea zooveel slechte doeken te vinden zijn, die
ons over die grenzen zijn toegekomen om in onze ‘triennales’ te prijken en bewonderd
te worden. Vooral Frankrijk heeft hier te lande steeds een zeer gul onthaal gevonden,
door de decenniën heen, want geen land is zoo talrijk en zoo leelijk ten onzent
vertegenwoordigd. Het is een geluk voor de andere landen geweest, zoodat Brussel
bijvoorbeeld een paar prachtige Lenbach's bezit en een zeer schoone Segantini, waar
weinig Fransche doeken tegen opwegen, en een klein museum als dat van Gent fier
mag zijn op een goeden Gabriël en een zeer schoonen Willem Maris, terwijl het
Fransche werk er soms werkelijk minderwaardig is. Minder kooplust heeft betere
keus meegebracht: Frankrijk heeft er niet bij gewonnen.
Die overmacht van de Fransche kunst heeft zich na den oorlog bevestigd en
bestendigd. Terwijl Duitschland begrijpelijkerwijs voorloopig gebannen blijft, hebben
particuliere ondernemingen als ‘Sélection’, ‘Giroux’ en ‘Le Centaure’ vooral de
Fransche schilders naar Brussel gelokt. Ik zal niet zeggen dat wij steeds het allerbeste
te zien kregen. De artiesten schijnen zoo zeker te zijn
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van het afzetgebied, dat wij nu eenmaal bieden, dan dat zij ons hun beste werk zouden
toesturen. Ouderen en jongeren kennen de sympathie die men hier heeft voor hen;
er worden hier heel veel Fransche bladen gelezen, waarvan de inhoud der rubriek
kunst trouwhartig wordt geslikt; een met lof genoemde naam wekt bij voorbaat
bewondering en de Franschen zijn nu eenmaal te goede psychologen om daar geen
voordeel uit te trekken. Wij kennen dan ook heel goed de Fransche kunst, zij het dan
ook eerder in de namen die haar vertegenwoordigen dan in de werken die haar op
de meest waardige wijze zouden kunnen doen kennen.
Daar hebben wij weer een bewijs van in de tentoonstelling, die deze maand het
meeste publiek heeft gelokt: die van de oude ‘Société nationale des Beaux-Arts’. De
reden van bestaan van zulke ‘Société’ ontsnapt aan de gewilligste naturen: zij is in
haar innerlijk wezen officiëeler dan de officiëele drie-jaarlijksche tentoonstellingen,
die sedert altijd niet anders zijn dan de beknopte inhoud van al de particuliere
tentoonstellingen, die in drie jaar hebben plaats gehad. Het zijn eenvoudig exposities
voor herkauwers, en zij kunnen niet anders dan bewijzen, dat het gros van het publiek
het bis repetita van den Latijnschen dichter nog steeds met een uiterst welgevallen
beoefent. Op een afstand van een paar jaar schilderijen terugzien, waar men trouwens
voor heeft gestaan met diepgrondige onverschilligheid, het lijkt wel het summum
van het menschelijke genot. Ik ken menschen die naar geen concert gaan, of zij
moeten al de nummers, die op het programma staan, uit het hoofd kennen. Meê
kunnen neuren verstrekt een kennersbrevet, en het verstrekt de onsterfelijkheid aan
Meyerbeer en aan Gounod, -
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de muzikale waarde van hun werk erbuiten gelaten. Hetzelfde geldt voor de van
staatswege ingerichte driejaarlijksche tentoonstellingen, die altijd zooveel volk lokken,
terwijl de echte liefhebbers - ik ben een echt liefhebber! - er niet heengaan dan met
den schrik op het lijf. Het heet dat dit jaar daar verandering in komt. Op het oogenblik,
dat ik schrijf, gaat dit jaar te Gent weêr eene ‘driejaarlijksche’ open. Een jurylid
verzekert mij, dat het publiek groote oogen gaat openzetten en smalende lippen opeen
gaat persen, want men heeft ditmaal geïnnoveerd. Zeer beroemde schilders heeft
men eenvoudig geweigerd, en zoo goed als alle jongeren heeft men toegelaten. Het
is dan ook zoo goed als zeker, dat het publiek zich zijn entreegeld zal beklagen.
Gelukkig is daar de ‘Société royale des Beaux-Arts’, die te Brussel de geschokte
zenuwen weêr in orde brengt.
En nochtans heeft de ‘Société royale des Beaux-Arts’ ook al geïnnoveerd. Met
eene grootmoedigheid, een grandezza die verbaast maar tevens eerbied afdwingt,
hebben de Belgische leden, die nochtans sedert enkele jaren van den angst om hunne
reputatie leven - velen zijn zienderoogen vermagerd - van alle deelneming afgezien:
deze jongste tentoonstelling staat alleen voor de ‘membres correspondants étrangers’
open, en dat is eene schoone daad, die den Belgen eer aandoet. Tenzij de heeren nu
eens alles hadden willen verzamelen wat zij samen aan ironie konden vergaderen,
en den toeschouwers bewijzen, dat zij bij de Franschen, de Engelschen, de Spanjolen,
den Zwitser, den Hongaar en den Japanees, die zij hebben uitgenoodigd en voor
dewelken zij zich met absolute nederigheid hebben geëffaceerd, niets te benijden
hebben.
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Hebben zij zich vergist?
Op een paar eervolle uitzonderingen na, kan men niet zeggen, dat de geïnviteerde
buitenlanders het op de Belgen winnen. En dan is de Belgische ironie het voornaamste
element van deze tentoonstelling, dat de belangstelling waardig is.
De bijdrage der Franschen is de talrijkste, zooals te verwachten was. Sommige
Fransche ‘membres correspondants’ hadden te Brussel zoowaar eene revanche te
nemen. Gij weet at wij sedert twee jaar aan Fransche kunst te genieten en te danken
hadden. Zoowel Giroux als ‘Sélection’, om te zwijgen van den jongeren ‘Centaure’,
hebben ons vertrouwd gemaakt met de jongere Fransche kunst van den dag. De
Fransche jongere kunst van heden heeft den Belgischen weg gevonden en bewandelt
hem met drukte. Wat verbluffen kon - en sedert maanden al is alle verbluffing voor
de welwillendste waardeering geweken - werd toegelicht door Fransche critici, die
er mogen zijn. Een André Lhote, een André Salmon, een Elie Faure, om slechts dezen
te noemen, hebben ons hunne scherpzinnige bewondering deelachtig gemaakt. Ik
herhaal, dat wij niet steeds de beste stalen van de modernste Fransche kunst te genieten
kregen: de kunstverkoopers, eigenaars van dat werk, moeten immers ook de
tweederangs-doeken aan den man kunnen brengen. Maar - en daar komt het op aan
- wij hebben de namen leeren kennen, en de richtingen, zoodat wij ons kunnen achten
op de hoogte te zijn. En op die hoogte blijken vooral onze eigen jongeren.
Maar naast die Fransche modernen, zij mogen nu ook Braque als Derain tot kapitein
hebben gekozen, zijn er ook de ouderen. En het zijn die ouderen of half-ouderen
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die de ‘Société royale des Beaux-Arts’ naar Brussel heeft gelokt, met de geheime
bedoeling de eigen beteekenis te bewijzen.
Daar hebt gij in de eerste plaats den waarachtig-onsterfelijken Léon Bonnat. Bonnat
dankt dat lange leven aan de goede gewoonten die hij sedert ik weet niet hoeveel
kwarteeuwen heeft aangenomen. Zijn ‘portret van de barones James de Rothschild’
is een triumph: de triumph van, zoowaar, de kapitalistische aera. Wat is men gelukkig,
hier met een soort dankbaarheid de gezette veiligheid van voor den oorlog terug te
vinden! Bonnat schildert niet met olie: hij schildert met vet. Een portret als dit is als
een wat al te weelderig diner bij een geweldig millionair. Wat kan den man verfijning
schelen? Iemand als Bonnat heeft het goed, en hij wil er gaarne blijk van geven. Hij
heeft daarenboven een overstelpend talent: wat men ook doe, men komt met een
soort eerbied onder den invloed van zooveel zelfvoldane kunde. Dat hij nu eenmaal
meer dirigeert dan nadenkt; dat zijne kunst eerder het gevolg is van eene welgedane
zinnelijkheid dan van spitsvondige vergeestelijking.... ach, het is misschien de schuld
eerder van zijne modellen dan van hem-zelf. En wie weet, er zijn misschien een
aantal jongeren die hem zijn omgang met de Rotschild's in petto benijden!....
Naast hem is Jacques Emile Blanche een aristocraat, of bijna. Hij heet zeer gesteld
te zijn op fatsoen. Uit zijne geschriften - want, ook hij schrijft, en zelfs romans blijkt groote zorg voor gedistingeerde manieren. Hij kiest zelf de salons waar hij
verkeert. Anderdeels vertelt men (maar ik geloof er niets van) dat hij in staat
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is, te schilderen met zijne oogen toe. Hij is inderdaad de knapheid-zelve. Zelfs Bonnat
is naast hem een grove kladder, want Blanche is nu eenmaal een pittige parisien. Het
minste stilleven van hem is spiritueel. Alles bij hem is ‘de bon ton’; hij laat zich zijne
schilderijen ontvallen als een luchtige geestigheid, die binnen de grenzen van het
welvoeglijke, maar misschien wel dubbelzinnig is, en altijd spontaan en onvoorbereid
klinkt. Men kan niet zeggen dat hij rossard is, maar hij is zich-zelf te zeer bewust
om niet een ingetoomd misprijzen te hebben voor sommige meesters. Ik herinner
mij studies van hem over Fantin-Latour, dat burgermannetje, over Whistler, den
schilder, die nooit vermocht te geven wat hij zocht, over Beardsley, den kranken en
wispelturigen acrobaat: Blanche, hij, is de perfecte gentleman, die schilderen kan en
acrobatie beneden zijn waardigheid acht. Hij weet heel goed dat hij de knapste schilder
van Frankrijk is, en de geestigste, al vermag hij in deze maat te houden. Hij is niet
koel, maar veracht uitbundigheid. Hij is tevens gezellig, maar zijne gemakkelijke
virtuositeit heeft niets dan misprijzen voor luidruchtigheid.
Ik vrees derhalve dat deze zoo goed onderlegde homme du monde niet dan
minachting heeft voor den oppervlakkigen Lucien Simon, die ook wel in de wereld
verkeert, maar die toch niet meer dan een schilder is; voor een Aman-Jean, die al te
zoet en ietwat-burgerlijk en -obsequieus is; voor een Boutet de Monvel die niet kon
doen vergeten dat hij een soort verdacht teekenaar is, want een oppervlakkige schilder
als Blanche heeft wel eenige verachting voor iemand die zich vooral als teekenaar
opdringt.
Wat moet hij dan wel denken over de niet meer jongere,
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maar dan toch opdringerig-persoonlijke meesters, die de ‘Société des Beaux-Arts’
zich vanwege hunne notoriteit niet kon onthouden, tot hare tentoonstelling uit te
noodigen?
N.R.C., 29 Juni 1922.

II
Brussel, 26 Juni.
Er is geen grootmoeder die aan haar kleindochter de deur van haar salon zal wijzen,
omdat deze den fox-trott heeft leeren dansen; het eenige wat zij misschien beletten
zal is, dat fox-trott gedanst wordt in hare aanwezigheid. En tusschen grootmoeder
en kleindochter is daar nog altijd de moeder, die als hare meening kan te kennen
geven dat de fox-trott op zich-zelf niets ondeftigs inhoudt, als hij maar met de noodige
deftigheid wordt gedanst.
In de oude ‘Société des Beaux-Arts’ zijn er heel veel, die de... moederrollen spelen.
Of, om van beeldspraak af te zien, men vindt vele schilders der middelmaat, die
daarom nog geenszins middelmatig zijn. Zij zijn ons lief, want een goede twintig
jaar geleden hebben wij ze met geestdrift bemind als de toenmalig-jongeren. Thans
zijn zij eenigszins verouderd. Wij ook trouwens. Maar wij, nietwaar, wij doen ons
best om jong te blijven. Daartoe gebruiken wij sommige middeltjes van cosmetischen
aard.
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Zij ook, en wij erkennen de middeltjes heel goed: zij verschillen geenszins van de
onze.
Daar hebt gij voorbeeld René Ménard en Le Sidaner. Beiden doen zij hun best om
er niet verouderd uit te zien, al blijven zij hun-zelf met standvastigheid getrouw. Het
belet niet dat wij thans, na een kwarteeuw, bemerken, dat wij ons steeds in hen hebben
vergist. Le Sidaner en zijne zacht-verlichte schemeringen doen ons thans denken aan
al de mogelijke schakeeringen van poudre-de-riz. Mijne lezeressen weten evengoed
als ik dat die schakeeringen talloos zijn geworden. Le Sidaner heeft hierin de mode
trouwhartig bijgehouden. Om zijne befaamde fijnheid van teint, neen: van toon, die
wij eens hebben bewonderd want zij was echt, te bewaren, heeft hij een bijzondere
studie gemaakt van al de ‘laques de garance’ die sedert zijne zoo oprechte, zoo
frissche jeugd op de markt zijn gekomen. Zijn goeden smaak heeft hij trouwens
behouden: hij is een kieskeurig mensch en schilder; hij is zelfs een charmeur gebleven.
Maar daartoe gebruikt hij nog steeds dezelfde houdingen, dezelfde weeke
steminflecties - als ik aldus tot beter begrip eene transponeerende beeldspraak
gebruiken mag -, die van zijn vroegere natuurlijke gratie iets zijn gaan maken als
mièvrerie. Ik zal niet zeggen dat een kunstenaar brutaal de mode volgen moet: er is
een eerlijkheid, die ik boven alles plaats; maar ik neem niet aan dat de schilder niet
evolueeren zou, want evolueeren wil eenvoudig zeggen: leven, en het is niet omdat
men op een gegeven oogenblik met een gegeven genre bijval oogsten mocht, dat
men zich aan dat genre vastklampen moet. De oude kokette, die zich aan hare
voormalige schoonheid vastklampt, kan zich op twee wijzen
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belachelijk maken: door zich te kleeden als een jong meisje, of door zich te kleeden
naar de mode uit hare fleurige jeugd. Tusschen beide is er een middenweg: er is een
kiesche eerlijkheid, die misschien moeilijk is te omvatten, maar die de echte
kunstenaar in zich-zelf wel ontdekt, als hij met volle oprechtheid tegenover zichzelf
wil staan. Le Sidaner lijkt ons te lijden aan sleur: alleen probeert hij ze op te fleuren
met wat gemaakte middelen, die onfrisch aandoen.
Ik zal hetzelfde zeggen van Ménard. Ik zal niet beweren dat zijne vroegere ‘visions
antiques’ valsch waren: ik ben er van overtuigd dat hij ze schilderde met zeer oprechte
emotie, en ik verklaar dat toen ter tijd die emotie overtuigend op mij is overgegaan.
Hij heeft ze echter sedertdien zooveel keeren nageschilderd, dat zij voortaan niet
meer van valschheid zijn vrij te pleiten, al merk ik ook bij hem pogingen tot
vernieuwing. Terwijl een echt schilder, evengoed als een echt schrijver, niets zoo
tegenstaat als het werk der eigen jeugd, waarvan hij beter dan wie de tekortkomingen
inziet, zijn er die in hun boosheid volharden, wellicht omdat zij niet anders kunnen
en van meet af alles gegeven hebben wat zij geven konden. Dezen zijn diep te
beklagen, vooral als zij zich afbeulen om zich zelf getrouw te blijven met verdachte
redmiddelen.
Het geval-Kees van Dongen (dien ik niet langer aarzel onder de Franschen te
rekenen) en het geval-Maurice Denis doen zich wel eenigszins anders voor. Hier is
evolutie, al is de waarde voor sommige ervan betwistbaar. Van Dongen, al behoudt
hij heel zijne waarde als colorist, heeft eene verfijning ondergaan, die eenvoudig
eene verfransching is. Ik kan zijn eerste ensemble te Brussel niet
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vergeten. Bij eene kleurvolheid die wel heel ras-eigen was en zich als in een roes
openbaarde, was er een toegeven aan eene bepaalde gemeenheid, die nu eenmaal het
begrip was dat een vreemdeling hebben moest van het soort beschaving die toenmalig
heerschte te Montmartre. Dat schilderwerk was, ethisch gesproken, barbaarsch. Het
volstond het moraliter te vergelijken bij het werk van een Toulouse-Lautrec, om er
de plompheid van te begrijpen: voor een Nederlander was het zoo goed als eene
vernedering, aldus eene leelijke, maar dan toch geenszins primaire beschaving
behandeld te zien. Ik weet nu wel dat ik hier het louter-schilderkundige terrein verlaat.
Maar dat is niet mijne schuld, maar de schuld van Kees van Dongen. Waarom immers
koos hij zijne onderwerpen op een bepaald gebied, en schilderde hij die onderwerpen
met den geest dien ik hier aanklaag? Hij heeft er iets meer, althans iets anders in
gezien dan het louter-schilderkundige, dat hij trouwens zoo krachtig en zoo fijn
weergaf. Hij was het zich bewust, dat hij een bepaalde wereld schilderde, door
hem-zelf uitgekozen, en waar hij dan ook de psychologie van weer te geven had. En
dat deed hij op brutale, ik ging haast zeggen domme wijze. - Een verblijf van lange
jaren te Parijs heeft hem stilaan en van lieverlede een beter en fijner inzicht
geschonken. Men heeft hem verweten, braaf te zijn geworden. Daar is weinig waars
in. Van zijne schildershoedanigheden heeft hij niets verloren: alleen is hij wat fijner
geworden, en dat is geen verlies, eerder een vooruitgang. Kees van Dongen, ik herhaal
het, heeft heel veel ras, ik bedoel dat oog en hand bij hem gezond zijn en blijven.
Hij kon het doen zonder knepen. Het eenige wat dan ook bij hem grondige wijziging
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ondergaat, is de vorm, die is het begrijpen. Hij is beter thuis in eene zekere
atmospheer. Dat beter begrip draagt hij buiten Parijs mee: hij voert ons thans mee
naar Venetië, en het is met een soort Parijsche ironie. Zijn geest is fijner geworden,
en gebiedt zijne onverzwakte kunde: het is de weldadige evolutie die zijn werk thans
beheerscht. Deze Hollander heeft er, mijns inziens, niet bij verloren.
De evolutie van Maurice Denis is van gansch anderen aard. Wat hij ook meene,
zij is intellectualistisch. Deze zoo knappe en zuivere schilder ondergaat invloeden,
die niet eens meer het gemoed raken. Ik bedoel daarmeê, dat het gemoed intellectueele
rechtvaardigingsmiddelen zoekt. Maurice Denis, die ook al schrijft, heeft onlangs
een boek uitgegeven, waar ik hoop op terug te komen. Bij nature en belijdenis
religieus, zoekt Denis het thans buiten het loutere gevoel, wat anders voor een schilder
toch ruim genoeg is. Hij wil zich-zelf in zijn geloof gelijk geven. Velen zal dat voor
de echtheid van dat geloof verdacht voorkomen. Doch hoe het weze, en hoe men
denke of verdenke, Maurice Denis schildert voortaan volgens Thomas van Aquinen.
Het schilderij, dat hij ons in de ‘Société des Beaux-Arts’ toont staat daarbuiten: om
het even, Denis is van nu af aan een neo-aristotelisch schilder, en dat is de beteekenis
van zijne evolutie. Zal ik ze veroordeelen? Daargelaten dat eerst de futuristen, en
daarna de cubisten ons terug hebben gebracht tot eene kunst, die in de eerste plaats
intellectualistisch is, vind ik het niet zoo verkeerd, dat een schilder om het vijftigste
jaar zich gaarne rekenschap geeft van den weg, dien hij uitgaat, vooral als hij daardoor
niets van zijne schilderkundige hoedanigheden verliest. Niet meer dan
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aan Jan Toorop, kan men het aan Maurice Denis verwijten, een meer of min zuiver
impressionisme te hebben opgegeven. De oorspronkelijke cubisten waren nog alleen
cerebraal; zij vergaten erbij, schilders te zijn, en het heeft al heel spoedig hun
ondergang bewerkt. Dit is geenszins het geval met Maurice Denis. Sedert jaren
ondergaat dezes zeer stevige kunst een vereenvoudigingsproces: het wil niet zeggen,
dat zij er eenigszins bij verliest. De lenige en toch vaste vormen, een zeer fijne keus
in de kleur, die nu wel overdrachtelijk is - zooals bij de Italiaansche quatrocentisti
en niet het minst bij Rafaël zelf! - maar alles behalve onharmonisch, zijn, bij de
geestelijke bestanddeelen, ambachtelijke bestanddeelen, die de evolutie van Maurice
Denis, een meester van dezen tijd, tot de eindelijke rijpheid brengen.
Ook Charles Guérin evolueert naar gezonde levensregelen. 't Is te zeggen, dat het
leven hem meer strengheid oplegt. Ik hoor zeggen, dat hij zijne gebreken meer en
meer overdrijft, waarmede men bedoelt, dat hij minder en minder natuurlijk wordt.
Men kan antwoorden, dat natuur en kunst twee zijn, en dat stijl boven natuur uitrijst.
Guérin, verre van zich aan zijne jeugd vast te klampen als een Le Sidaner en een
Ménard, rijst ze te boven door het groeien en adelen tot stijl. Hij blijft zijne
onderwerpen getrouw, maar voert ze steeds hooger op. En het is zijn grootste
verdienste.
N.R.C., 1 Juli 1922.
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III
Brussel, 27 Juni.
Naar aanleiding van de buitenlandsche genoodigden der ‘Société des Beaux-Arts’
heb ik u gesproken van de kunstenaars die wij nog moeilijk waardeeren kunnen,
doordat hunne kunst staat buiten de opvattingen, die wij huldigen, versteende
vertegenwoordigers als ze zijn van eene kunst die reeds tot het verleden behoort, en
waarvan men vermoeden kan, dat zij in de geschiedenis geen groote plaats zal
innemen, want daartoe is ze te weinig karakteristiek, hangt zij te veel af van het
ambacht.
Ik heb u ook gesproken van schilders die men oneerbiedig de gepleisterde graven
zou noemen, indien men ze in de eigen jeugd niet had lief gehad: het zijn kunstenaars
die zich aan hunne persoonlijke jeugd ophangen, menschen die eene personaliteit
hebben gehad die als het ware afhing van een toeval, waar ze zich dan ook aan hebben
vastgeklampt als aan een redplank die ze boven water hield.
Ik sprak eindelijk over de kunstenaars die, begaafd met heel wat steviger
hoedanigheden, menschelijkerwijze en met behoorlijke oprechtheid hebben
geëvolueerd. Dat moest bij hen geenszins beteekenen een toegeven aan mode: het
wil alleen zeggen natuurlijke wijziging in de imaginatie. ‘L'homme absurde est celui
qui ne change jamais’, zegt de Fransche moralist: het is niet meer dan eerlijkheid,
gangbaar voor den artiest zoowel als voor den kruidenier, innerlijk te veranderen,
zooals de jaren dat meebrengen. Het is rijpen, tenzij het verdorren was. Maar het is
het leven zelf, en daar moeten wij als eerste
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plicht steeds eerbied voor hebben.
Er zijn ook artiesten, die niet zijn een geschminkte jeugd, of die niet beteekenen
eene aangehouden evolutie. Zij zijn eene eeuwige jeugd, die onveranderd levend
blijft. In dezen brandt de geest met zijne bestendige onveranderlijkheid. Zij kennen
in zich geene wijziging, want zij zijn als het ware van den beginne af wat zij zullen
altijd zijn, en zooals ze zijn. Begenadigden, zijn zij de eeuwigen, want zij zijn met
de genade geboren, die ze niet verlaten zal. Ik wil hiermede niet hebben gezegd dat
zij tot de ontstellend-grooten behooren: heel dikwijls zijn ze bescheiden. Maar van
meet af zijn ze zich-zelf, en zij bleven het zonder moeite, als van-zelf sprekend. Bij
hen geen zwoegen om vooral niet oud te worden; bij hen geen evolutie ook, die in
den grond eene zwakheid is, aangezien het een toegeven is aan buiten hen staande
invloeden. Klein en groot, zijn ze wat ze zijn, zonder angst want zoo natuurlijk als
maar mogelijk is. In de kunstgeschiedenis zijn zij het, die altijd hunne plaats zullen
behouden, hetzij in het volle licht der zon, hetzij in een schemerhoekje. Maar ze
vergeten zal men ze nimmer, want ze zijn zich-zelf gebleven, in de eigen gedaante,
en zonder het haast zelf te weten.
Van enkelen dezer toont de tentoonstelling der ‘Société des Beaux-Arts’ werk,
dat misschien niet tot hun beste behoort. Het zijn Degas, Signac, Vuillard, en zelfs
Matisse. Men erkent ze onmiddellijk, en men ziet dat ze onveranderlijk zijn. Ik beweer
niet dat ze tot de echte meesters der wereldkunst behooren. Maar ze zijn zichzelf,
altijd verscheiden, doch altijd één.
De meest-verrassende en nochtans de meest-erkenbare
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is Degas. Niet als de machtige schilder ditmaal, maar als een schetsmatig beeldhouwer
van taktstudies is hij hier te zien. Degas is - of liever was - de man der krachtige
beweging. Zijne kunst onderscheidt zich door drastiek. Hij verrast vooral door
levendigheid. Het verwondert niet dat hij in de tweede helft van zijn leven de schilder
zou worden der Danseuses: van toen hij zijne ‘Strijksters’ schilderde met hare
wonderbare uitdrukkelijkheid, toonde hij den weg uit te moeten die leidt tot
vastgelegde actie. Deze perfecte plasticus stond op den zelfkant eener stabiele kunst.
Het is, geloof ik, Rodin, die de regels heeft geopenbaard der levendigheid in de
plastiek. Die regels liggen in een heel licht verbreken der harmonie; zij zijn te vinden
in een evenwichtig contrast der lijnen. Dat contrast mag men echter nauwelijks
gewaarworden. Een figuur moet zich-zelf harmonisch blijven; valt het buiten de
eigen statiek, dreigt het met vallen, dan wekt het bij den toeschouwer de onrust die
het genieten belet. Het contrast moet bestaan in het neven-figuur, of wel in de plooien
van het kleed, die het alleen-staande figuur in zijn vasten, ongevaarlijken stand
onthullen. Als een klassiek voorbeeld hiervan de ‘Danseres’ van Rik Wouters, die
een mirakel is van evenwicht, want er zou niet veel noodig zijn om dat nogal lompe
stuk beeldhouwwerk omver te doen tuimelen. Van evenwicht-in-de-beweging nu is
Degas de groote meester: hij was het sedert altijd, en het is de grondslag van zijn
kunst en van zijn roem.
De personaliteit van Signac is niet zoo groot als die van Degas. Maar zij is
geruststellend door hare onveranderlijkheid. Toen de jongeren zochten naar een
oudere, die ik weet niet voor welke vereeniging als voorzitter
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optreden zou, ging hun aller sympathie onmiddellijk naar Signac, hoe groot en
systematisch hun afkeer ook was voor het stippel-impressionisme, waar Signac één
der laatste en koppigste vertegenwoordigers van bleef. Maar juist die koppigheid:
was zij niet het teeken van eene struische overtuiging, die het teeken, het eenig
-mogelijke uitingsvermogen was eene zeer bijzondere imaginatie? Wat Signac
onderscheidt van zijne pointilleerende generatie, is zijne forsche oprechtheid. Terwijl
wij bij de andere pointillisten, waar die nog bestaan, eene beuheid bemerken, die
heel gemakkelijk op ons overgaat, en aldus bewijst dat het pointilleeren hun niet
anders is geweest dan een ambachtelijk middeltje, houdt Signac ons steeds staande
met een welgevallen, dat niet ver afligt van altijd nieuwe verrassing. Om te beginnen
is hij, in tegenstelling met zijne bentgenooten, bijzonder constructief. Er is bij hem
een zekerheid, een overdachte ponderatie, die vertrouwen schenkt, want zij sluit bij
den schilder de lichtzinnigheid uit, die bij zoovele impressionisten moest doorgaan
voor geestdrift, - geestdrift die stijl uitsloot. Signac nu is steeds stijlvol, en wie stijl
zegt, zegt personaliteit. Die stijl kon zelfs log worden - Signac mist de drastiek van
Degas - indien nu juist het stippelen geen wemeling teweegbracht die leven beteekent.
Bij aanleg decoratief, ontvlucht hij doodschheid door wat bij anderen wuftheid moest
worden. En tusschen dat structureele van zijn stevigen aard en het delikate van zijn
toets blijft het evenwicht steeds zuiver en licht. Het is kracht van denken met klaarheid
van uitdrukking, die samen zoo echt Fransch zijn. Dat zij tot op heden samen konden
gaan, zonder dat het eene bestanddeel over-
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wicht zou nemen op het andere, is een teeken van oorspronkelijke gedegenheid, die
geen andere impressionist naast hem bij machte was te bewaren.
Vuillard en Matisse staan veel dichter bij de jongeren dan Signac en Degas. Dat
ik zulks beweer van Vuillard, zal wellicht verbazen. Vuillard is gedempte
gevoeligheid: de constructieve cubisten sloten ze uit voor stevige synthesis, - aldus
dachten zij althans. Maar Vuillard bereikte zijn doel door toon, door de gedempte
kleur, en die kleur is deze van de nakomelingen der cubisten, de postcubisten, die
de kunst van hunne voorgangers verlosten van de cerebraliteit die ze zoo vroeg ten
doode zou leiden. Die postcubisten, hoe synthetisch ook in hunne bedoelingen, zijn
lang niet wars van een innig intimisme. Door dat intimisme bewijzen zij het
diep-menschelijke, zonder hetwelk geen kunst bestaat. Zelfs een Braque heeft het
gevoeld, en zoowel in de diverse uitingen van een Picasso en een Le Fauconnier
vindt men het terug. Het is een sobere tonigheid, een grijze, schakeering-volle fijnheid,
die de hoofdzakelijke aantrekking uitmaakt van hun werk. Hun theorist, de schilder
André Lhote, heeft erop gewezen; vergis ik mij niet, dan heeft hij er als voorlooper
een Bonnard en een Vuillard bij genoemd. Terecht. Want staat Vuillard nu ook
anderdeels een heel eind van de jongeren af, zijne kleur, teeken van eene zeer innige
en onveranderlijke persoonlijkheid, die eerder van een dichter dan van een schilder
is, is schilderkundig in hooge mate, juist omdat zij den dichter tot een zeer echt
schilder maakt: zij schenkt dichterschap, ik bedoel hoogere menschelijkheid, aan de
schilderkunde, die de machtigste hoedanigheid uitmaakt van Matisse en dezes
onwillekeu-
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rige volgelingen.
Want Matisse is waarlijk een meester in den vollen zin van het woord, en dat is
het schoone bewijs van zijne grootheid. In het salon van de ‘Société des Beaux-Arts’
leidt hij een Ottmann, een Vlaminck, een Henry de Waroquier, een Othon Friesz op
zeer natuurlijke wijze binnen: zonder hem zou men ze er vermoedelijk te vergeefs
hebben gezocht. Zijne forschheid, die in België, het België van Rubens,
onweerstaanbaar bijval moest oogsten, maakt goed wat andere heeren op zijn minst
overdrijvingen zouden noemen. De materie immers van Matisse is ontzagwekkend.
Zij dwingt een eerbied af die gemaakt is van instemmende blijdschap. Buiten alle
droogheid, de droogheid die bij vele jonge schilders een laatste invloed is van de
geometrie der cubisten, geeft Matisse vorm bij middel van malschheid, die het beste
dankt aan vette en franke kleur, vol gezondheid en frischheid. Zonder het zelf te
willen of te weten, is hij de inleider van het post-Renaissancistische van een Favory,
al is zijne kunst oprechter en natuurlijker. Wij staan hier voor een zeer schoon en
zeer machtig schilder, die niet houdt van gekunsteldheid, van kunstgrepen, van
coloristisch boerenbedrog.
En dat juist onderscheidt hem van oudere tentoonstellers, wier doodsche knapheid
ons hier wrevelig maakt. Want wij vragen ons af wat hier nog een Lavery en een
Laszlo komen doen, waardige tegenhangers van een Bonnat en een Blanche. Zelfs
den zich steeds herhalenden Zubiaurre hebben wij al te dikwijls gezien, dan dat hij
ons boeien zou.
En dan hebben wij geen anderen toevlucht meer dan bij een Foesjita, den laatsten
schilder dien wij hier noemen
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zullen, en die ons dan toch steeds verrast door zijne argelooze stiptheid, die waarlijk
macht is. Ditmaal door een grootsch naaktfiguur, primitief doch van volkomen
rijpheid: van heel deze tentoonstelling - die, ik herhaal het, boven de middelmatigheid
niet uitrijst en dikwijls saai is - het meest-persoonlijke werk.
N.R.C., 1 Juli 1922.
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Bouwen
Brussel, 29 Juni.
Eenzelfde nummer van een avondblad, dat te Brussel verschijnt, brengt mij het
nieuws, dat men er ernstig aan denkt, der bouwkunst alhier een buitengewonen bloei
te verzekeren. Het spreekt vanzelf - men weet het op ditzelfde oogenblik in Den
Haagbeter dan waar ook -, dat België in een financieelen toestand verkeert, waar
slechts stoïsche ontbering dit land uit redden kan, en niets heeft ooit de menschelijke
verbeeldingskracht bewezen, als het belastingstelsel, waaronder wij gebukt gaan. En
waar niets bewuste verbeeldingskracht beter ontwikkelt als oefening (het gaat met
imaginatie als met pianospelen), bedreigt onze regeering de ingezetenen met een
virtuositeit, die alle gezonde verhouding tusschen inkomen en uitgaven ten behoeve
van staat en gemeente tot een hersenschim maakt.
En nochtans lees ik in bedoeld avondblad, hetwelk niet ouder dan een enkelen dag
is, dat de minister van financiën vijf-en-veertig millioen en vijfhonderd duizend frank
vraagt om enkele bouwwerken, waaronder herstelling van het koninklijk paleis, uit
te voeren, en in zijn memorie van toelichting voegt hij er zonder ironie aan toe: ‘Les
autres ouvrages ne présentent pas le même caractère d'urgence.’
Ik lees tevens, dat men er met de meeste dringendheid aan denkt, het deel der
Senne te overwelven, dat nog in de open lucht vloeit en het schouwspel biedt van
doode honden en onverstelbare kastrollen: het moet ons een nieuw boulevard
schenken, dat drie kilometer lang zal
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zijn en veertig meters breed, versierd met een paar sumptuëuze beursgebouwen en
een aantal heerenhuizen, die doorslaand zullen bewijzen, dat niet iedereen in België
bij den oorlog zijn fortuin verloren heeft.
Er is eindelijk, in hetzelfde avondblad, de geschiedenis van het paleis van justitie.
Dat paleis van justitie is wereldberoemd. Wijlen Octave Mirbeau werd erdoor bedreigd
met een hersenvliesontsteking: de indruk van leelijkheid, die het op hem maakte,
heeft hem indertijd ten eeuwigen dage gekrenkt. Nu blijkt het, dat die leelijkheid
geenszins tegen den tand des tijds bestand is, wat nochtans het lot blijkt te zijn van
alle leelijkheid. Toen het onlangs te Brussel regende, werd dit paleis nat, niet alleen
langs buiten, maar ook langs binnen: men besloot er uit dat het eenvoudig lek was.
Het even-eenvoudige gevolg was, dat een nauwkeurig onderzoek werd ingesteld naar
het onderhoud van dit ontzagwekkend gebouw. En uit dit onderzoek bleek voor het
gros van het publiek, dat voor dit onderhoud een opziener bestond, die aan zijn plicht
te kort kwam, aangezien hij vergat te gepasten tijde de goten te laten reinigen. Maar
dat was het minste euvel: er werd tevens ontdekt en bewezen, dat een ruit in het dak
van Themis' huis telkens moest worden vervangen, omdat sluikmoordenaars die
plachten in te slaan om de duiven-op-reis, die op dit hoogtepunt van het Brusselsch
agglomeraat even kwamen uitrusten, te kunnen rooven. Er bleek tevens, dat bedoelde
econoom aan een kamervoorzitter, die enkele wieltjes had gevraagd voor zetels, die
ervan waren beroofd, eerst een aantal onverlangde tafels, daarna een aantal overbodige
kasten had geleverd, zoodat bedoelde wieltjes op een achtduizend frank waren
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komen te staan. Het belet natuurlijk niet, dat men thans met meer-doortastenden ernst
aan herstellingswerken gaat denken, die veel duurder zullen kosten dan gebroken
ruiten en onnoodig meubilair. En aldus wordt ten onzent de bouwkundige zuinigheid
beoefend.
Deze spaarzaamheid is niet aan haar laatste hoofdstuk toe. Gij weet misschien dat
Brussel weleens de stad-derpuinen werd genoemd, en het zijn onze kamerleden niet
alleen die haar dien naam hebben gegeven. Bereisde lieden zeggen dat Pompeï er
feitelijk beter uitziet dan de hoofdstad van België - ‘Dat hebben de Duitschers
gedaan!’, hoorde ik onlangs door een Engelschman zeggen aan zijn reisgenoot.
Helaas, het zijn de Belgen-zelf. Vijf en twintig jaar geleden werd, tusschen hooge
en lage stad, een gansche wijk, één der schoonste door zijne architectonische eenheid,
platgelegd. Het euvel werd bijna geheel goedgemaakt: men heeft er tallooze
bankhuizen opgetrokken, die 's avonds zes uur sluiten en daardoor 's winters dien
wijk ten zeerste onveilig maken. Boileau heeft eens van Parijs geschreven:
Le bois le plus désert et le moins fréquenté
Est au prix de Paris un lieu de sûreté.

Die wijk, waar niemand na zes uur nog komt, kan in deze met het zeventiend'eeuwsch
Parijs vergeleken worden. Doch, hier zijn zoogoed als geen puinen meer: men heeft
erin voorzien door er andere te maken.
Men heeft namelijk, eveneens decenniën her, besloten, het Zuiderstation met het
Noorderstation te verbinden. Middenin de stad zou een centraalstation worden
afgebroken, en daartoe werden weer maar enkele blokken huizen afgebroken. Dit
kostte een overvloedig aantal millioenen,
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dat aanzwol toen met de boven- en onderaardsche verbinding een aanvang werd
gemaakt. Intusschen is de oorlog uitgebroken; hij heeft twee en vijftig maanden
geduurd. Sedertdien hebben wij, ik weet niet hoeveel weken vrede, maar die vrede
kost te veel geld dan dat men er aan denken zou, de voorgenomen verbinding te
voltooien. Men is zelfs gaan inzien dat, alles goed beschouwd, die verbinding alle
dringendheid mist. Met het gevolg dat hoogst-waarschijnlijk ervan zal worden
afgezien. Maar men zal bouwen. Men zal de platgelegde gronden met huizen voorzien.
Eene vennootschap was zoo vriendelijk, mij uit te noodigen tot het aankoopen van
aandeelen: met mijn geld wil men ter bedoelde plaats een reuzenbioskoop aanrichten.
Waaruit gij besluiten kunt dat voor een intellectueel, wiens inkomsten niet meer in
overeenstemming zijn met de duurte van het leven, de winstgevende uitweg bestaat,
metselaar te worden.
Hij zou, bijvoorbeeld, werk kunnen vinden aan het Kunstpaleis, dat eveneens en
eindelijk gaat worden gebouwd. Men heeft er ons plattegronden van getoond, die
een waarborg zijn voor eigenaardigheid. Het zal, aere perennius, worden opgetrokken
in het best-gewapend beton. De ontwerper is, zooals ik u jaren her mededeelde, Victor
Horta. Want het is jaren her dat men er aan denkt en, op het verduldig papier, aan
werkt. Doch men moest wachten op dezen tijd van gedwongen zuinigheid, om tot
verwezenlijking ervan te komen......
Ik zou U hier kunnen schrijven over nog heel wat ander bouwwerk, dat te
Brussel-en-omgeving staat uitgevoerd te worden. De woningcrisis gaat ons een aantal
nieuwe wijken bezorgen in zoogoed als alle voorsteden. Zeer inte-
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ressant moet een tuinwijk worden, die te Boschvoorde verrijzen zal. Hier is de in
Holland welbekende Van der Swaelmen de aanlegger. Hollandsche voorbeelden
zullen hier niet aan vreemd blijven. En zoo kunnen wij met eenigen ernst de bewering
opnemen, die Lucien Kaisin, doctor in de rechten, onlangs opperde in zijn brochure,
die heet: ‘Comment, en l'espace de trois ans, faire cesser la crise du logement’.
Meer nog dan in het Brusselsch conglomeraat wordt, het spreekt van-zelf, in de
verwoeste streken aan bouwen gedacht en gedaan. Als men eraan denkt, dat de
burgemeester van Nieuwpoort nog in een houten huis woont, dat onlangs door een
onweer werd omver gegooid, zal men het erover eens zijn, dat dit waarlijk niet te
vroeg gebeurt. Maar het gebeurt, en dat is het voornaamste.
En hierbij doet zich een feit voor van psychologischen aard, dat wel heel
merkwaardig is, en derhalve vermelding verdient.
Onder de bezetting reeds hield zich de ‘Union des Villes’ met heropbouw bezig.
Lange besprekingen leidden tot het besluit, dat die heropbouw eene vernieuwing
moest zijn. Wij leven niet meer in de Middeleeuwen, noch in de achttiende eeuw:
twee tijdperken die in de geschiedenis van onze Belgische bouwkunst van het grootste
belang zijn. Anderdeels bestaat zoo goed als overal, en zelfs in België, eene moderne
architectuur. Zij houdt rekening met een aantal feiten, die het gevolg zijn van de
nooden des tijds. Rooiing zoowel als hygiëne hebben hierbij het hunne te zeggen.
Deskundigen waren zoo goed als algemeen van meening, dat lokale bouwtrant wel
van belang was: lokale schoonheid gaat doorgaans samen met lokale midde-
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len, die de meest oeconomische zijn. Dat plaatselijke is echter niet noodzakelijk in
strijd met moderne behoeften. Het sluit derhalve geenszins modernen geest uit.
Maar nu doet zich voor, dat de eigenaars, wien het per slot van rekening al te zeer
vrij staat te herbouwen zooals hun goeddunkt, van modernizeering niet weten willen.
En zoo staan wij voor het verschijnsel, dat men zoowat overal aan het archaïseeren
gaat. De architecten, die van hun tijd willen zijn, staan er onmachtig voor: het
stadsbeeld, zooals het voor den oorlog bestond, wil niet wijken voor nieuwere
opvattingen. Wij hebben, bijvoorbeeld, het geval van Ieperen: nadat men lang heeft
moeten strijden om te beletten dat de puinen van de Hallen en van hare omgeving
weer zouden worden opgetrokken in hun oorspronkelijken stijl, hetgeen ons iets nog
veel ergers zou hebben bezorgd dan het aanhoudend-gerestaureerde Brugge
(restauratie is eene Belgische ziekte), ziet men de particulieren hunne platgeschoten
huizen in dezelfde rooilijn optrekken, zooals zij in de dertiende en veertiende eeuw
werden gebouwd. Men had gehoopt dat Ieperen, voor een deel althans, eene moderne
modelstad zou worden: zij wordt een tooneeldecor, iets om de Meistersinger in te
gaan zingen.
In het geteisterde Dinant gaat het, naar men vermeldt - zelf heb ik het voorloopig
niet gezien -, nog anders om. Daar is er blijkbaar strijd tusschen twee bouwkundige
scholen. Er zijn moderne architecten, die meenen dat huizen van meer dan ééne
verdieping, zelfs in eene kleine stad waar ze vroeger eene zeldzaamheid waren, niet
noodzakelijk uit den booze zijn. Doch zij schenden het voormalige stadsbeeld, en
het publiek, dat ook daar nochtans
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aan woningnood lijdt, protesteert. Het protesteert ook, en om dezelfde reden, tegen
eene andere reeks bouwmeesters, die behoort tot de school der archaïseerende puristen.
Dezen kregen de hoofdkerk te herstellen. Die kerk had een zeer eigenaardigen toren.
De eigenaardige toren beantwoordde echter niet aan de eischen die Viollet-le-Duc
heeft gesteld aan den stijl, waarin de kerk is gebouwd. Hij werd dan ook natuurlijk
gewijzigd, zoodat de kerk thans volkomen in de behoorlijke vormen staat, buiten
alle buitenissigheid om. En weêr gaan klachten op: Dinant is het Dinant niet meer
der rasechte Dinantezen.
Voor liefhebbers van bouwkunst is dit alles een desillusie. Zij hadden van den
vrede een nieuw vaderland gehoopt, architectonisch gesproken, daar waar het zijn
kon. Helaas, het blijkt ook hieruit, dat de oorlog niets veranderd heeft!
N.R.C., 2 Juli 1922.
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Gedachtenis van Prosper van Langendonck
Gent, 4 Juli.
Aanvang November 1920 werd Dichter Prosper van Langendonck door zijne treurende
vrienden ten grave gevoerd. Kort daarop stelde een Van Langendonck-comité zich
tot doel, op het Brusselsche kerkhof, zijne laatste, zijne eindelijke rustplaats, een
gedenkteeken te doen verrijzen, dat door den beeldhouwer Julius Lagae ontworpen,
hem eenigszins waardig zou zijn. Datzelfde comité liet in verschillende plaatsen van
het land lezingen houden over hem en zijn werk. Wij moesten wachten op den dag
van gisteren om den grootsten dichter der Van Nu en Straks-generatie de hulde te
zien wedervaren, die hem waardig was.
In het vorstelijk huis dat te Gent het lokaal is der Koninklijke Vlaamsche Academie,
hebben vier dichters, ten aanhoore van een uitgelezen gezelschap, waaronder de
oud-minister Anseele, de burgemeester der stad Gent, de vertegenwoordiger der
Belgische regeering die in deze de dichter Firmin van Hecke was, bij nobel-klassieke
muziek van clavecimbel en viola da gamba, gesproken over hun vriend. Wij hebben
bij wachten niets verloren: Prosper van Langendonck, die zoo goed als van honger
gestorven is op een oogenblik, toen men er eindelijk aan was gaan denken hem naar
waarde te vieren, werd gehuldigd met al de wijding, die zijne gedachtenis verdiende.
Die wijding, zij klonk niet alleen in de stem der sprekers: zij had in de eerste plaats
dezen bemeesterd, die de eer hadden gekend, door den nobelen Prosper van
Langendonck als
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vriend te worden gekeurd en behandeld; als de Van Nu en Straksers vonden hier
elkander terug: de genegenheid die ze sedert vijf-en-twintig jaar verbindt, mocht bij
de gedachtenis van hun grooten vriend en leider, hare eigen bestendigheid ervaren.
En dat ook de jongere Vlaamse literaire generatie, meer bepaald deze die zich om
Het Fonteintje heeft geschaard, talrijk was opgekomen en van warme verkleefheid
getuigenis kwam geven, terwijl ouderen als Arnold Sauwen en Omer Wattez zich
evenmin onbetuigd wilden laten, maakte voor hen, die meer onmiddellijk, vooral in
de jaren 1890, om Prosper van Langendonck hadden gestaan, deze huldiging tot een
symbool van Eenheid: met Van Nu en Straks heeft het Vlaamsche cultuurgebied zich
verbreed zooals de Vlaamsche cultuur-idee zich heeft gelouterd; zij allen, die aan
letterkundige schoonheid hare ethische waarde in dit land willen verzekeren door
zelf-eerbied en eerbied voor een lezer die wellicht nog tot de toekomst behoort, maar
die - vele teekenen wijzen er op - er komen moet en zal; zij allen hebben zich op 3
Juli op den naam Van Langendonck vereenigd, zich met al hun broederlijken goeden
wil in dien naam erkend. Althans, zoo durven wij hopen. Want wie, die in een land
als Vlaanderen, waar de literatuur eene rol heeft te spelen - die wel niet in hare
rechtstreeksche bedoeling moet liggen maar niet minder een feit is - een schoon boek
is, zonder het te willen, evenveel waard als een politisch strijdartikel -, wie in dit
land aan verketteren en verloochenen doet, hij doet zich-zelf te kort, want hij
vermindert zich-zelf en wat hij als dichter doen kan.
Het is Fernand V. Toussaint van Boelaere, die, ter vervanging van den zieken
Hugo Verriest - hij is onlangs
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drie-en-tachtig jaar oud geworden - de vergadering voorzat en de openingsrede
uitsprak. In zuivere lijnen teekende hij 's dichters edele figuur. Van Langendonck,
die er trouwens nooit als een dichter had willen uitzien, niet uit gebrek aan moed,
maar bij vrees voor ostentatie, had met de meesters zijner jeugd, de Fransche romantici
en ook met sommige Duitschers als Goethe en Schiller, dit gemeens, dat zijne
uiterlijke verschijning onmiddellijk opviel. Hij leek soms wel wat in gedachten
afwezig, al was hij in gezelschap een verfijnd en zeer beschaafd aristokraat; van hem
ging echter de toover uit, die verkorenen als gedoemden kenmerkt. Wist hij het zelf?
Deze dichter had eene uiterste bescheidenheid, die nooit nochtans naar hoogmoed
geleek. Die hoogmoed klonk onwillekeurig in zijn vers, in de verzen vooral van voor
zijn dertig jaren. De natuurlijke bescheidenheid echter lei hem steeds eene kieschheid
op die - ik weet het - hem wel eens pijnigde als de schijn van eene misprijzende
hooghartigheid. Had hij niet in zich gedragen eene kracht en eene rythmische
onstuimigheid, die geenszins bewezen dat hij de laatste moest zijn van een sterk
burgergeslacht - hetgeen helaas het geval werd -, de kuischheid van zijn gemoed, de
vrees voor vertoon, de huiver om al te oprechte belijdenis zouden zijn werk hebben
verdord. Thans verleenen zij aan dat werk een mysterie, waar zijne oudste vrienden
wel iets van raden kunnen, doch waar Prosper van Langendonck, vooral na het
veertigste jaar, weiger tegenover stond. Zijne uiterlijke biographie zou heel
gemakkelijk te omschrijven zijn: zijn leven lang is hij, onder diversen vorm, een
ambtenaar geweest. Hij is gestorven als een ambtenaar... dien men op zijn pensioen
liet wachten, zoo-

Karel van de Woestijne, Verzameld journalistiek werk. Deel 11: Nieuwe Rotterdamsche Courant december 1921 - december 1922

356
dat hij veel ontbering leed. Hij moet eens lief hebben gehad. En hij is ook getrouwd
geweest, maar voor slechts korten tijd. Wat belangrijker is: een leerling van Lombroso
zou in de zenuwziekte waar hij aan leed, hem hebben ontdekt als dichter, ook zonder
zijne verzen te hebben gelezen. Trouwens, die die verzen heeft doorgrond, weet, dat
de dichter een heel eind boven den zenuwlijder stond. Want der zenuwziekte stond
een geest tegenover, die langen tijd eerbied afdwingen zou. Zonder groote belezenheid,
zonder schoolsche geleerdheid hoe dan ook een goed humanist, was het
oordeelsvermogen van Prosper van Langendonck bijzonder stevig en
betrouwenswaard, in zooverre dat naar niemand beter werd geluisterd dan naar hem,
en dat niemand beter werd gehoorzaamd. Na vele anderen heeft Toussaint dit aan
zijne intuïtie toegeschreven. Het is misschien geweest, eenvoudiger, een
bewonderingswaardig onderscheidingsvermogen, eene zekerheid in het oordeel, die
onmiddellijk den vorm van een denkcomplex wist te erkennen, om er dan met scherpe
discursieve methode gevolgen uit te trekken. Daarin juist lag de critische macht van
Prosper van Langendonck; zij was opbouwend naar strenge mathesis, die boven de
intuïtie uitrees.
Na Toussaint van Boelaere sprak Karel van de Woestijne. Hij wees erop hoe Van
Langendonck, na, om zijn dertigste jaar, zoo in programmatisch proza als in
oppermachtige verzen, hoogten te hebben bereikt zooals niemand voor hem ze in dit
land had gekend, ineens zijn hart beklemd had gevoeld door den angst van wie te
hoog zijn gerezen. ‘Mijne almacht is onmachtig!’, kreet hij, en hij smeekte: ‘Weest
mij goed, gij die mijn vrienden zijt.’ Het was de straf van wie het absolute der
eenzaamheid hebben
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bestreefd: zij zullen zich voor altijd alleen gevoelen, en dezen is geen hoogmoed nog
weldadig genoeg, dan dat hij er een voldoende viatiek in vinden zal. En spreker
meende: ‘Niet het moeilijkste is het, de kimmen te bereiken, 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 terugleidt. Gij hebt gestaan met uwe oogen op
hoogte van de zon, op een ijs dat zoo doorschijnend was dat het uw wezen
weerspiegelde als tot in de diepste geheimen der wereld. Maar gij hebt ook de ijlte
gevoeld die uwe borst beklemde, die uw ademhaling onmogelijk zou maken, die uw
menschebloed de organen uitdrijven zou langs waar gij de wereld waarnemen moogt.
Eenzaamheid der klippen, gij hevelt het bloed der menschen uit oogen, uit ooren, uit
neus en uit mond; niets nog worden wij gewaar, waar wij nochtans van leven moeten,
wij ledigen ons aan onzen meest-eigen inhoud; weldra zijn wij niet eens meer bij
machte, te verlangen naar den dood.’ - ‘Prosper van Langendonck doet mij, op dit
plots-kenterende oogenblik van zijn leven, denken aan wat van Dante Alighieri wordt
verteld, toen hij, zekeren nacht, kloppen ging aan de cel van den heilige van Assisi.
Wat heeft, dien stormnacht, de alles-peilende zanger der Commedia den schamelen
arme, den poverello Franciscus kunnen vragen, die naakt het vaderhuis was ontvlucht
om de vraat der armoede te worden? Het is Van Langendonck die antwoordt: “Mijne
almacht is onmachtig. Wees mij goed!”.... En zoo zal Van Langendonck zijn
zwerversleven beginnen. Het was zijn lot geworden, voortaan “te wentelen buiten
het spoor”, zooals hij zelf zegt, zijn weg niet meer te vinden langs de banen die daar
open
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liggen voor iedereen. Nog één oogenblik hoopt hij zich te herdoopen in de Natuur.
Doch het mocht niet waar zijn.’ En spreker eindigde: ‘En feitelijk is het toch veel
schooner en grooter geworden. Dat Van Langendonck zich-zelf 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 vrede, zij zouden ze dag aan dag, slag bij slag, met heel
veel verbeten woede, met heel veel al te menschelijken wrok, herbaren in ootmoed.
Zoo zou Prosper van Langendonck heug tegen meug, bijna als een offer der Genade,
toch eindelijk mogen sterven met de zekerheid dat hij, naar Vondel's profetie, zou
mogen behooren tot het Goddelijk geslacht. - Mijne vrienden, gij hebt hem gekend
in het gasthuis waar hij, in een soort gevangenisbuis, nog slechts een nummer was;
gij hebt hem gekend daarna in de kliniek waar hem de belachelijke weelde was
gegund van onvergetelijke rozigverlakte stoeltjes en - wat beter was, - van eene
nieuwe pijp en een steeds bijgehouden pakje tabak, en het is de glorie van mijn
broeder Maurice Roelants dat hij, jongste onder onze dichters, in zijn hart de liefde
heeft gevonden die aan Van Langendonck en zijn laatste bewustzijn wat teederheid
heeft gebracht en de zekerheid dat hij niet alleen was. Ik ben de laatste geweest om
hem, op Allerheiligen, in die kliniek te gaan bezoeken. Dat alle bewustzijn geweken
was, ik weiger het te gelooven; doch hij sprak niet meer dan in zich-zelf, wie weet
met welken onaardschen gast. Weer moest hij naar het gasthuis. De menschelijke
wetenschap hield hem voor waanzinnig. Het wil eenvoudig zeggen dat de draad was
doorgesneden
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met het wereldsche en het aanknoopingspunt voor het eeuwige gevonden was. Dat
aanknoopingspunt is de eenige absoluutheid die de mensch volledig kennen mag: de
algeheele berooidheid. Op de kaart die zijn doodkist als een laatste bekendmaking
met den dichter versierde, stond te lezen dat men niet heel goed wist welk ambacht
bij onder de menschen had uitgeoefend. Er stond niet veel meer op, dan dat hij
gestorven was als “dément”. Wij, vrienden, konden met deze signaleering vrede
nemen: het ware immers niet goed doenlijk geweest erop te schrijven: hier rust een
dichter die, omdat hij geleden had onder de ontgoocheling om het
onbereikbaar-sublieme, het sublieme mocht belijden niet anders te zijn dan de
volstrekte Arme.’
Na deze rede onderhield éen der oudste vrienden van Prosper van Langendonck,
Alfred Hegenscheidt, de vergadering over den schoonen mensch die met hem was
heengegaan. Het hoogtepunt in Van Langendonck's werkzaamheid en leven viel
samen met het stichten van Van Nu en Straks. Het bijtreden van iemand die, katholiek,
in politiek opzicht ten dien tijde onder de reactionairen diende gerekend, tot een
tijdschrift dat in de eerste plaats zich kantte tegen alle gevestigde orde, had eene
dubbele beteekenis: Van Langendonck, even-jongere tijdgenoot van Pol de Mont en
Hélène Swarth, trad, in volle oprechtheid, dezen toe die, met al hun nihilisme, in
zich het teeken droegen en de maat der naaste toekomst. Want hij zag de
noodzakelijkheid der vernieuwing in, hij het trouwe lid van de rederijkersmaatschappij
‘De Distel’. Dit was een kring van onderwijzers, ambtenaars, kruideniers,
politie-inspecteurs die de dichtkunst beoefenden: een aandoenlijknaïef allegaartje
van knutselaars, dat.... het eenig
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Vlaamsch-letterkundig leven der Belgische hoofdstad was. Daaruit trad Van
Langendonck jongeren tegemoet, die alles negeerden waar hij in geloofde, maar die
het Vlaamsche leven zouden redden, en niet te Brussel alleen. Van dien groep zou
hij nooit mentor willen worden; allen ervan ondergingen niettemin den indruk van
den kieschen en schroomvalligen, den vooral ordenende geest. Hij werd hun
innig-beminde vriend, meer: hun geëerbiedigde voorganger, met den klaren blik,
met het vestigende woord.
En dat hij een voorganger blijven zou, evenzeer geëerbiedigd door de allerjongsten:
daar zou na Hegenscheidt Maurice Roelants van komen getuigen. In dezen onzen
naimpressionistischen, naar classiciteit strevenden tijd, nog vol troebelheid, maar te
sterk van wil en te zeker in zijn streven, dan dat hij zijn doel niet zou bereiken,
erkennen die jongeren in Prosper van Langendonck een voorbeeld dat profetisch is
geweest. Marnix Gijsen, Wies Moens, Richard Minne, Urbaan van de Voorde:
leerlingen willen ze zijn van niemand; maar daar is hun werk - en daar droeg Maurice
Roelants ons kenschetsende deelen uit voor - dat, hoe verscheiden ook de vorm, naar
den inhoud niet verschilt met wat Van Langendonck ons heeft nagelaten. Heeft hij
zich ooit zulken luister, zoo kort na zijn stoffelijk verdwijnen, gehoopt, hij die zich
zoo ellendig-eenzaam heeft gevoeld?
Maurice Roelants is het hier komen betuigen: slechts de erkentenis van wat ons
allen bindt, natuurlijk bij voorbehoud van wat elk eigen is, kan de cultuur van
Vlaanderen stevigheid en leven verzekeren.
Men moet van goeden wil zijn. Beter nog: men moet beminnen.
N.R.C., 8 Juli 1922.
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Herdenking
I
Brussel, 24 Juli.
In het begin der jaren 1850 vrijde, in de gemeente Sint Amands, tusschen
Dendermonde en Antwerpen, de lakenhandelaar Gustaaf Verhaeren, van Brussel,
Adelaïde de Bock. Hij was, een kleine vijf en dertig jaar vroeger, geboren uit het
huwelijk van een pachter uit ter Vueren, een breed en stevig man, die van twee
vrouwen vele kinderen had gehad. Zijn tweede vrouw, schraal en pezig, was een
Fransche; den machtigen Brabander schonk zij herhaald tweelingen. Onder dezen
was vermelde Gustaaf Verhaeren.
Gustaaf Verhaeren, lakenhandelaar, kwam weleens als leverancier zijne klanten
uit het polderland bezoeken. Aldus leerde hij Adelaïde de Bock kennen, dochter van
een brouwer, kleindochter van een olieslager. Zij was als hij, in 1817 geboren; zij
was vroom, en ging iederen dag ter kerk in haar Vlaamschen kapmantel. Hij, Gustaaf
Verhaeren, was eveneens een overtuigd katholiek; hij was van goeden doen; hij was
de jaren genaderd dat men trouwt of van trouwen afziet. In 1853 trad hij in het
huwelijk met de zedige Adelaïde de Bock, dochter van Petrus-Henricus en van
Francisca Lepaige.
Gustaaf Verhaeren bracht uit Brussel weidsche en nogalwereldsche gedachten
meê. De ellegoedwinkel die zijn vrouw met hare zuster Amelia openhield, werd
gesloten: het jonge paar was rijk genoeg om te rentenieren. Het huis waar Adelaïde
in geboren was werd gewijzigd; niemand minder dan de bouwmeester Beyaert, de
architect der toenmalig-
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nieuwe ministeriegebouwen te Brussel, werd belast met het verbouwen der woning.
Achteraan legde hij een ruime eetplaats aan die, langs eene verandah, uitzicht gaf
op een prachtigen tuin, waar Italiaansche populieren de lucht inschoten. Aldaar werd,
in 1855, Emile Verhaeren geboren, die een geweldig dichter zou zijn, geweldig als
zijn Brabantsche grootvader, de struische landbouwer van ter Vueren.
Van zijn zesde tot zijn elfde jaar ging hij, op zijn geboortedorp Sint Amands,
school bij meester Mertens op den Kerkhofdriesch. Hij leerde er vooral de kwajongens
kennen van den Dam, het rooversnest van het dorp. Zij gaven hem les in het
vogelstelen, in het plamotteren door het ruwe Scheldewater, in alles wat zijn deftige
ouders duivelen kon. Op school-zelf leerde hij vooral vaderlandsche geschiedenis:
eene aangehouden reeks vurig gekleurde prentjes van felle ruwaards en hitsige
omwentelaars. Zijne eerste communie opende hem nieuwe baaiêrds van jeugdigen
hartstocht: om dien tijd bezocht hij met zijn vader te Bornhem het klooster der
Trappisten; eene nieuwe romantiek werd hem geopend, en eene nieuwe
beeldenrazernij. Hij bezat, trouwens, als elke dichter in den dop, in het vaderhuis
een zolder. Van daar uit zag hij, op den hoek der Kerkstraat, een reusachtig
Christusbeeld: een doorgezonken, vaal-wit lichaam met pijnlijk-puntige ribben,
rachitisch-kromme beenen en een gezwollen-tragischen drenkelingskop; hij zag de
kerk, waarvan de toren in 1865 opbrandde, hetgeen voldoende was om Emile
Verhaeren een dichter te maken; hij zag vooral, met hare hoog-doorbuigende zeilen,
de Schelde, die nergens schoon is als daar: de wolken-barende Schelde en hare
geniepige kalmte, maar
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die sommige dagen van hoogtij, hare wateren stuwde tot bij het breede huis waar,
uit zijn zoldervenster, het doorwoelde kind hare macht bij kalme en oppermachtige
baren rijzen zag.
In het dorp waren niet alleen de rakkers van den Dam zijne vrienden. Er was
daarnaast, en in de eerste plaats, de horlogiemaker. Het horlogiemaken heeft op vele
Vlaamsche dichters eene geweldige aantrekkingskracht uitgeoefend. Als een gedicht,
is een uurwerk een geheim: men weet nooit heel goed hoe dat ineen zit. De dichter-zelf
weet dat niet, en zelfs niet de horlogiemaker. Hij kijkt door een vergrootglas; hij
blaast met zijn mond op het raderwerk; hij gebruikt met een omzichtig pluimpje wat
lijnolie. Zoo gebeurt het dat de tijd weleens aan het tiktakken gaat. De olie kwam,
te St. Amands, uit den molen van den heer Gustaaf de Bock, peter van Emile
Verhaeren; de horlogiemaker heette er mijnheer Charles Bossuyt. Met den Dam, het
Christusbeeld, den torenbrand, de Schelde, heeft deze laatste en geheimzinnige man
Emile Verhaeren tot een dichter opgebouwd.
Toen hij elf jaar oud was, moest Emile Verhaeren van huis weg, om te gaan
studeeren. Eerst te Brussel in het ‘Institut Saint Louis’, daarna bij de Jezuïeten te
Gent. Voor die toenmalige Gentsche Jezuïeten heb ik een zeer grooten eerbied. Te
zelfder tijd als Verhaeren, vormden zij Georges Rodenbach; enkele jaren nadien
hadden zij als leerlingen Maurice Maeterlinck, Charles van Lerberghe en Grégoire
le Roy. Men kan zonder overdrijving zeggen dat een goed deel der ‘Jeunes Belges’
door hen gevormd werd. Dat ligt natuurlijk in de eerste plaats aan de leeraars, wier
naam onbekend is gebleven. Maar het ligt voor-
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al aan de auteurs die van deze leeraars de lievelingen waren: Racine in de eerste
plaats, daarnaast Bossuet, Massillon, Bourdaloue. Men leerde in dien tijd te Gent
Fransch schrijven bij de hoog-staande meesters, en hun beste leerling is ongetwijfeld
Maurice Maeterlinck, de man, de Vlaming, die het schoonste Fransch schrijft van
dezen tijd.
Verhaeren schreef nooit goed Fransch: hij is van de Jezuïeten te Gent een slecht
leerling geweest, en een minder-goed leerling dan van den horlogemaker Charles
Bossuyt. Hij is ook geen goed leerling geweest van de Universiteit van Leuven, waar
hij in de rechten studeerde. Want reeds daar deed hij aan literatuur, wat goede studie
belet. Hij stichtte er zelfs een weekblad, ‘La Semaine’, waar niet alleen Georges,
maar zelfs Albrecht Rodenbach aan meewerkte. Het belette hem niet zijn diploma
van doctor in de rechten te behalen; heel veel heeft hij daar echter nooit aan gehad.
Hij was immers de jongen gebleven van Sint Amands, en Edmond Picard, bij wien
hij in 1881 als stagiair werd opgenomen, was de man niet om hem te beletten, een
leerling van Charles Bossuyt, benevens een zoon van de Schelde te blijven. Wie een
torenbrand heeft gezien wordt nooit een goed advokaat. Zoowel als Verhaeren het
leven werd geopenbaard in den ‘Dam’, dankt Cyriel Buysse zijne opvoeding aan den
‘Hul’ te Nevele, hetgeen Cyriel Buysse in der eeuwigheid beletten zal,
grondelijk-deftig te worden, hoe hij er zelf over denke. De groote advokaat Edmond
Picard, zelf een schrander literator na een schrander avonturier te zijn geweest, was
waarlijk de man niet om te beletten dat Emile Verhaeren iets anders zou zijn,
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en met halsstarrigheid, dan een dichter.
Het is zeker juffrouw Marthe Massin niet, die hem van deze loopbaan afleiden
zou. Het is in 1890 ongeveer dat hij haar ontmoette bij zijne eenige zuster, Mevrouw
Cranleux, te Bornhem. Mejuffrouw Massin was eene nederige kunstenares en eene
der edelste zielen die men zich denken kan. Zij was te Bornhem leerares in het
teekenen en schilderen bij de graven van Marnix van Sint Aldegonde. Emile
Verhaeren beminde haar, en in 1891 trouwden zij. Zij was voorbestemd, de vrouw
van een dichter te zijn. Hetgeen niet gemakkelijk is, of voor iedere vrouw weggelegd.
Ik weet veel bewonderwaardigs van haar: ik zal het niet openbaren, want ik wil haar
in hare tegenwoordige krankheid niet krenken. En er zijn trouwens de drie schoonste
bundeltjes van Verhaeren: ‘Les Heures claires’, ‘Les Heures d'après-midi’ en ‘Les
Heures du soir’ die mededeelen meer, dan ik hier zeggen kon. - Met zijne vrouw
vestigde zich Verhaeren eerst te Brussel, daarna te Saint-Cloud, later in den
‘Caillou-qui-bique’, het nederige landhuis dat door de Duitschers, daags voor den
aftocht, met de razernij der onmacht, werd neêrgeschoten, en weldra weêr opgebouwd
wordt tot een Verhaeren-museum, dank zij Minister Hubert, die een groot
Verhaeren-vereerder is.
Moet ik het overige vertellen van een leven dat, te rekenen van 1914, ieder bekend
is? De zestig-jarige Verhaeren die, na roemrijke reizen door heel Europa - en Holland
was het eerste land om zijn genie te herkennen -, vooral in Duitschland bewonderaars
en... navolgers vindt, ziet zijn land door Duitschland verkrachten. Ik ontmoette hem
in de eerste dagen van 1914: hij was als verbijsterd. Zijne armen zwaaiden door de
lucht. Hij, die in zijn groot
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hart wereldliefde had gevonden, bij zijn genie wereldliefde had gepredikt als het
eenig evangelie dat hem nog mogelijk docht; hij die zijne bundels in Duitschland
uitgaf en kinderlijk vertrouwen had in Duitsche trouw, hij zag zijn land overrompeld
door Duitsche drommen. Het was met tranen in de stem dat hij me aansprak. Toen
zijne twee knokige handen mijne twee handen tot knoken drukten, had ik het besef,
althans het voorgevoel, dat het voor het laatst zou zijn. Enkele dagen nadien voerde
eene koninklijke auto hem uit het land: het was het begin van een nieuw apostolaat.
De verkondiger van de nieuwe leer: ‘admirons-nous les uns les autres’ moest het,
zestig jaar oud, lijden, dat de wereld werkelijk de rotte boel was gebleven waar hij
onder leed in zijn zwarten tijd, den tijd der ‘Soirs’’, der ‘Débâcles’, der ‘Flambeaux
noirs’. De groote optimist die hij geworden was - Mevrouw Marthe Verhaeren-Massin
had hem tot op deze kimmen geleid bij de macht harer liefde -, zag alles instuiken
wat hij had opgebouwd. Doch, een opbouwer was hij nu eenmaal geworden. En zijne
oorlogsboeken zijn daar om te bewijzen, dat hij niet anders meer zijn kon dan een
opbouwer, - een opbouwer die helaas inzien moest dat geen opbouw gebeurt zonder
afbraak.
Hij stierf op 27 November 1916, te Rouaan, toen hij, geweldig en onhandig als
hij was, uit een trein sprong. Mevrouw Verhaeren had, enkele jaren te voren, het
voorgevoel, dat haar echtgenoot aan zulk een einde komen moest. De schilder Gustaaf
van de Woestijne vertelde mij hoe hij, in gezelschap van den heer en mevrouw
Verhaeren, met den kunstschilder Montald en zijne vrouw, omstreeks 1910 Parijs
bezocht. Op het boulevard belette het verkeer
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van rijtuigen dat zij den weg oversteken zouden. Verhaeren waagde het niettemin,
tusschen auto's en omnibussen heen, de ruimte te dwarsen, op levensgevaar af. Toen
greep Mevrouw Verhaeren den arm van een harer reisgenooten, en zei: ‘C'est ainsi
qu'il périra’. En inderdaad....
Hierin was de moralist der ‘Multiple Splendeur’ de kwâjongen van Sint Amands
gebleven, tot het tragische einde toe. Het is te Sint Amands dat wij gisteren eene
gedenkplaat zijn gaan inhuldigen op het geboortehuis van den dichter. Over deze
plechtigheid een volgende brief.
N.R.C., 29 Juli 1922.

II
Brussel, 25 Juli
Onder het doezelen van een fijnen regen, die melancholisch zou hebben gestemd
indien officieëlheid en het terugvinden van zooveel oude vrienden zulke gevoelens
niet hadden onmogelijk gemaakt - stelt u voor dat een Belgisch letterkundige van
goeden naam, tevens procureur-generaal van het internationaal gerechtshof van Kaïro,
ervoor uit Egypte was overgekomen! - hebben dus de Vlaamsche generaal Biebuyck,
vertegenwoordiger van onze vorsten, de minister van wetenschappen en kunsten
prof. Hubert, en een aantal dichters, romanciers, schilders en beeldhouwers, wier
namen ik samenvat als Legio, ten aanzien van een
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menigte die den naam Verhaeren als een dorpsgenoot ontdekte voor het eerst, op
dezes geboortehuis te Sint Amands aan de Schelde, een gedenkplaat van graniet
onthuld, waarop in de beide landstalen te lezen staat dat aldaar de dichter Emile
Verhaeren het eerste levenslicht zag.
Het dorp Sint Amands is niet mooi: een lange, lange straat die opent op een paar
leelijke fabrieken en verder een toonbeeld is van negentiend' eeuwsche banaliteit,
waar enkele zijstraten op uitloopen, waar hier en daar een landhuis de frischheid van
sommige schoone tuinen biedt, om uit te loopen in de Kerkstraat, de enkele
merkwaardigheid van het dorp, met een zeventiend' eeuwsche kerk en een paar dito
weidsche heerenhuizen. De straat is voor de gelegenheid met vlaggen en papieren
bloemen versierd. Van heel vroeg in den namiddag klinkt er een schuchtere harmonica.
De talrijke kroegen gapen noodigend, doch voorloopig vergeefs, een kruidenier heeft
een afschuwelijk portret van Verhaeren ten toon gesteld, waarvan alleen de snor en
het lorgnet eenigszins gelijkend zijn. Opgetogenheid is echter afwezig, tenzij in het
hart der vrienden die elkander terugvinden onder het dreigement der
echt-Verhaeriaansche wolken.
Of liever, zij vinden elkander terug in het stationsgebouw, waar een wachtzaal in
ontvangstsalon is herschapen. Een tapijt-cretonne aan de muren. Een groen-fluweelen
en verguld-houten zetel voor den vertegenwoordiger des Konings, - die verkiest,
recht te blijven staan. En priester De Smet, leeraar aan het Seminarie te Mechelen,
zeer bevoegd en zeer belezen biograaf van Emile Verhaeren, neemt de honneurs
waar. Presentaties van menschen die mekaar sedert lang kennen: de familie Verhaeren,
vertegen-
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woordigd in de eerste plaats door de zeer ontroerde zuster van den dichter, mevrouw
Cranleux, en professor dr. Heger; de ‘Académie royale de langue et de littérature
françaises’, die hier den grooten dichter prof. dr. Fernand Severin heeft gezonden,
met Albert Mockel die de eerste over Verhaeren uitvoerig en uitstekend heeft
geschreven en den tooneelschrijver Van Zype; burgemeester en wethouders van Sint
Amands die hun rok hebben aangeschoten; de voorzitter van den, in België zeer
literair aangelegden ‘Touring Club’; prof. dr. Polderman, cabinetsoverste van den
Minister; vijftig andere menschen, waaronder Karel van de Woestijne, waarvan
iedereen denkt dat hij de Vlaamsche letterkundigen vertegenwoordigt, en die alleen
de afgevaardigde is van zijne liefde voor den Meester.
Wij trekken door de straat, tusschen zwijgende muziekkorpsen en geestdriftige
handboogschutters, en de papieren bloemen die bewijzen dat het regent. Er is ook
de marechaussée in oorlogsgewaad, die voor de orde zorgt en onder anderen aan
Georges Eekhoud, die straks het woord zal voeren, ruwhandig belet buiten de schreef
te loopen. En aldus bereiken wij een stellage die, bij fluweel-rood behangsel,
zegevierend den regen weerstand biedt. Ook hier staan vele zetels, maar - vreemd
genoeg - niemand schijnt lust te gevoelen erop te gaan zitten. Te Sint Amends zit
men niet.
Vlak tegenover dat breede podium is het geboortehuis. Een weidsch uitzicht
vertoont het niet. Verhaeren-zelf zou het trouwens niet hebben herkend: het is
nauwelijks het huis gebleven waar hij drie en dertig jaar heeft gewoond. Dat
oorspronkelijke huis, zonder schoon te wezen, was heel ruim.
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Men heeft er dan ook drie huizen van gemaakt, die kleinburgerlijk aandoen. De zolder
is echter gebleven, waar Verhaeren voor het eerst zich dichter gevoelde. En al de
aanwezige literatoren denken op dat oogenblik aan de rol van zolders in de letterkunde.
Het is de dichter Fleischmann die het vuur der welsprekendheid opent met de
voordracht van Verhaeren's grootsch gedicht: ‘L'Escaut’. Fleischmann draagt voor
met innige overtuiging: wie na hem als sprekers moeten volgen worden er echter
door ontmoedigd, niet alleen natuurlijk omdat Verhaeren zooveel welsprekender is
dan zij, maar omdat te spreken in open lucht steeds moeilijk is, zelfs voor wie als
Demosthenes oefeningen heeft gedaan aan zee, met keien in zijn mond; vooral tevens
als open lucht wil zeggen, als hier, een gonzing van duizenden stemmen in toom
gehouden door luide gendarmes, aan het kruispunt van drie wegen en onder regen
en wind. Het geeft de reden aan waarom minister Hubert zich juist moeite genoeg
geeft, om met zijn geweten in orde te blijven, nadat de heer Fleischmann zijne
stembanden overspannen heeft.
De heer Hubert is in zijne toespraak literair en professoraal. Het is niet alleen
doordat hij in het gebruik van zijne declamatorische middelen maat weet te houden.
Hij is een man van smaak, die niets of niemand geweld wil aandoen. Hij schildert
ons Verhaeren en wij herkennen Verhaeren. Hij toont de plaats aan van den dichter
in de moderne maatschappij, en wij bemerken dat hij de juiste plaats heeft weten te
kiezen: ‘Zeldzaam de groote menschen, en zeldzamer dan de groote menschen de
groote dichters: zij hebben recht op de erkentelijkheid der volkeren. Een uitzicht op
de wereld te scheppen die schooner
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is dan de wereld; aan de wereld een doel te schenken dat hooger en edeler is; de
toekomst en het oneindige door een kier te hebben geopenbaard: het is de zending
van den Verkorene. Gelukkig de volkeren die een groot dichter bezitten: het verstrekt
hun eene eminente plaats in de geheugenis der menschen, wier geschiedenis er een
zeldzamen glans door erlangt. Maar gelukkiger de volkeren die hun dichter weten
te begrijpen en te eeren; uit meer gevoeligen eerbied voor zijne grootheid, putten zij
nieuwe kracht, een klaarder besef van hunne plichten en van de vlucht die de wereld
van hen verwacht.’ De minister gaat verder dan dit programma: hij belooft aan het
parlement het geld af te persen om, hier te Sint Amands, een gedenkteeken op te
richten dat Verhaeren waardig zij. Het moge spoedig gebeuren dat wij naar Sint
Amands terugkeeren om dat gedenkteeken in te huldigen. En dat het dan wat minder
regene!
De priester De Smet spreekt na minister Hubert, en in het Vlaamsch. Hij gaat,
niettegenstaande de gendarmes, midden in het volk staan. Hij legt aan het volk uit
wat hier nu eigenlijk aan het gebeuren is, en dat maakt een zeer ontroerend oogenblik
uit. Dank zij den heer De Smet zullen voortaan enkele nederige Vlaamsche menschen
weten wat een dichter is. Wanneer zal zijn voorbeeld navolging vinden? De priesters
zijn in Vlaanderen eene groote kracht: sedert een paar jaar hebben zij dit bewezen
op het terrein der politiek. Onder hen zijn er die literair onderlegd zijn. Waarom
zouden zij niet onder het volk gaan en aan het volk zijne dichters openbaren, zooals
de heer De Smet dat heeft gedaan? Een beetje kultuur naast een te veel aan politiek:
de Vlaamsche priesters
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zijn het hun-zelf verschuldigd, en de eerwaarde Jozef de Smet is in deze een prachtig,
een ontroerend voorganger geweest. Wat hij, door van het fluweelen en officieele
podium te treden naar het volk toe, het volk dat papieren bloemen aan de gevels had
gehangen zonder goed te weten waarom, heeft gedaan, is een zeldzaam, schoon
voorbeeld.
De heer De Smet heeft ook Fransch gesproken, ditmaal tot de officieele menschen.
Het was zeer eenvoudig: enkele technische aanwijzingen over het verbouwen van
Verhaeren's huis, over dezes familie - en de grootsch-eenvoudige mevrouw
Verhaeren-Massin, krank sedert het afsterven van haar echtgenoot, werd natuurlijk
niet vergeten -, over zijne verhouding tot zijn geboortedorp.... De heer De Smet is
een zeer gevat mensch. Hij is, met den dichter Pulings, secretaris van het bestendig
Verhaerencomité, dat nog heel wat te doen heeft, de ziel geweest van de manifestatie
die hier plaats had. Iedere dichter in dit land moest zijn De Smet vinden.
Na hem sprak Georges Eekhoud, de groote romancier, evenals Verhaeren geboren
Polderboer. Hij vertegenwoordigt op het fluweelen podium de Fransche letteren in
België, en hij doet het op prachtige en deftige wijze. Maar terwijl hij sprak was het
ons, of wij hem met zijne schoenen in de Scheldeklei zagen zinken. Georges Eekhoud
ziet er altijd woedend uit: hij sprak met al de woede der liefde. Hij, de
Fransch-schrijvende die het herhaald betreurde niet in het Vlaamsch te kunnen
schrijven, hij voelde zich thuis met eene echte vervoering. Zijne gebiedende stem de eenige die het volksgejoel overmeesterde -, zei het wat het beteekent, onder het
Scheldevolk te hebben
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geleefd. Verhaeren en hij, de Verhaeren der ‘Flamandes’ en van de ‘Blés Mouvants’,
de Eekhoud der twee bundels ‘Kermesses’ en van den ‘Cycle Patibulaire’, hoe diep
valt het te betreuren, dat wij ze onder onze eigen Vlaamschschrijvende letterkundigen
moeten missen! Eene opvoeding die ze van hun volk moest verwijderen, een onderwijs
dat ze van hun volk moest verwijderen, maar eene grondige geaardheid die ze van
hun volk onafscheidbaar maken zou en tot de prachtigste vertegenwoordigers van
hun volk zou maken.... Er waren daar, te Sint Amands, enkele Vlamingen die
Vlaamsch naar de taal zijn gebleven, en die treurden terwijl Georges Eekhoud met
een soort koppigheid klaroende. Het is soms zeer moeilijk, zijn spijt te onderdrukken.
En Georges Eekhoud zei:
‘‘De poëzie van Verhaeren is met hem in deze hallucineerende streek geboren.
Zij is met eene klei doorkneed die even overvloedig is als het leem waar Constantin
Meunier zijne beelden uit boetseerde. Is deze poëzie van den grooten Polderman
even vet, stevig en vruchtbaar als de aanspoelingen van onze Schelde, zij is evenmin
af te scheiden van de stuwing, de beweegbaarheid, den glimlach en de roering van
onzen Noorder-hemel. Stralend als hare klaarten, droomend en melancholisch als
hare schemeringen, rukt zij zich van hare verinniging, van hare meditatie af, alleen
om te gaan rijden op de regenwolken, om te grollen met het ontij, om te flitsen door
de bliksemen. - Deze poëzie is echter pezig, spierig, sap-en bloedrijk als de
plethorische gezondheid, de bij beurte morsche en gevoelerige, woedende en
kinderlijke geaardheid van het volk dezer streek... Want Verhaeren is de meest-
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uitdrukkelijke verwezenlijking van deze streek. De ziel van den dichter doordringt
en schenkt magnetische kracht aan de atmosfeer van den polder: moest het, bij dagen
van benauwing, zijn, dan zou zij de gevoelsstroomingen ervan tot heldenmoed
opwekken. - Want Verhaeren is van deze streek de meest-doordrongene, de
meest-gebiedende uitdrukking, en, zou hij de hoogst-staande dichter worden die de
gansche wereld niet ophouden zal toe te juichen, laat ons niet vergeten dat hij in de
eerste plaats een jongen was van dit hoekje Vlaanderen. - Aan Sint Amands dat hem
het leven schonk verzekert hij, geschenk van een kind, een deel van zijne
onsterfelijkheid. En daarom is onze hulde aan den dichter tevens een vroom buigen
naar dezen grond. - Europeesch, universeel dichter, is Verhaeren aldus geworden
juist omdat hij, onafwendbaar, en zooals hij het zelf luid verklaarde, de zoon bleef
van zijn ras en van zijn land.’
Ongetwijfeld zijn er onder mijne lezers die voor dergelijke taal niet ongevoelig
blijven. De luide en overtuigde stem van Georges Eekhoud, al klonk zij Fransch,
moest zelfs het Sint Amandsche volk ontroeren, en zij deed het. De wolken holden
en rolden boven ons hoofd. De regen zweepte schuin over de toehoorders. Er was
onder het volk een gejoel dat evengoed het begin van een oproer had kunnen zijn.
Zelfs de gendarmes leken opgehitst. En het is in dergelijke atmosfeer dat Karel van
de Woestijne het woord zou nemen.
N.R.C., 31 Juli 1922.
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III
Brussel, 26 Juli.
Na Georges Eekhoud, bij geringere middelen die hij zichzelf al te zeer bewust was,
sprak Karel van de Woestijne, ten aanhoore van een menigte die hare opwinding
minder wist te bedwingen, vóór het geboortehuis van Emile Verhaeren als volgt:
Geen enkel geleerd genootschap heeft mij last gegeven, te dezer plaatse, bij deze
plechtige gelegenheid, het woord te voeren in zijn naam. Geen groep van
Vlaamschschrijvende letterkundigen heeft mij verzocht, haar voor dit vereeuwigde
huis te vertegenwoordigen. Zonder één mijner vrienden te hebben geraadpleegd,
slechts bij wèlbewuste overschatting van eigen gezag, doch tevens met het schroomvol
gevoel van eene plichtvervulling tegenover den Dichter en Ziener, dien wij hier
huldigen, heb ik de vereerende uitnoodiging aanvaard, hier voor u op te treden. Van
Emile Verhaeren mocht ik meer dan eens blijken ervaren van eene genegenheid, die
de weemoedige vreugde, de deernisrijke fierheid van mijn leven zal blijven: schuld
en gebod tevens, dat ik hier getuigenis afleggen zou van eerbiedige en trotsche
erkentelijkheid.
Doch deze persoonlijke gevoelens niet alleen hebben mij hierheen gebracht. Al
spreek ik hier in eigen naam, het is niet zonder het besef, dat ik velen achter mij heb.
Wat mij eenig vertrouwen in me-zelf kon schenken, het is dat die velen evenzeer als
ik van Verhaeren de schuldenaars zijn. Hoe ook zonder de opdracht gekomen, die
mij gelukkig zou hebben gemaakt, weet ik met beslist-
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heid, dat geen van mijne vrienden schrapppen zou in de vereering die ik met mijne
zwakke middelen den Meester opdraag. Verhaeren behoort u, Fransch-schrijvende
Vlamingen, Fransch-schrijvende Belgen. Maar hij behoort ook ons, en in geen mindere
mate, die de taal schrijven van het volk dat ons hier omringt. Hij behoort ons, zooals
de Humanisten die, al schreven ook zij de taal niet van hun geboorte-Vlaanderen,
Vlaanderen hebben groot gemaakt, den naam van Vlaanderen hebben verspreid over
de wereld, en de wereld hebben rijker gemaakt aan Vlaamsche gedachte en vooral
aan Vlaamsche schoonheid. Ik wil hier slechts herinneren, al kan ik met Heiligen en
Willem van Moerbeke eeuwen hooger opklimmen, aan Janus Secundus, Vlaming
van moederszijde en langs vaderlijk-Zeeuwsche afkomst, die, met zijne Latijnsche
gedichten, op de Fransche Pleïade ten minste evenveel invloed heeft geoefend als
op onze Nederlandsche Renaissancisten. Even groote eer zou ons geworden van de
Vlamingen die oorspronkelijk schreven in de ‘Jeune Belgique’. Onze eigen Vlaamsche
literatuur is aan hen helaas armer geworden; doch Vlaanderen, het Vlaamsche gevoel,
het Vlaamsche landschap, de Vlaamsche schoonheid in één woord, aan buitenlandsche
verspreiding ontegenzeggelijk rijker. Georges Eekhoud dien ik hier in het bijzonder
groet, en Max Elskamp, en Maurice Maeterlinck, en zij die wij betreuren: Charles
de Coster, Charles van Lerberghe, Eugène Demolder, Verhaeren eindelijk: wij,
Vlaamsche schrijvers, wij, Vlaamsche menschen, wij weten wat zij voor ons zijn en
hoezeer ze van ons zijn, en het is maar naar behooren, dat zij hier vernemen hoe wij
geene ondankbaren worden, omdat hun lot heeft gewild, dat zij tot de diepten van
hun volk niet doordringen zouden.
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Verhaeren! Verhaeren vooral!
Want gij weet niet, gij Vlamingen, die u in het Fransch uitdrukt, of gij weet het
slechts ten halve, waarom Verhaeren meer dan onzen eerbied en onze vereering,
waarom hij onze hartgrondige liefde in het graf heeft meêgedragen. Ge weet niet in
hoeverre hij de onze is, en hoezeer hij, bij de evolutie van zijn genie, als de spiegel
is van gansch een Vlaamsch-letterkundige generatie. Hij werd, wel te verstaan, en
het is niet zonder nadruk dat ik het zeg, - hij werd in onze taal niet nagevolgd, of
nauwelijks. Zijn onmiddellijke invloed, hoe vreemd het ook klinke, is in het buitenland
heel wat grooter geweest dan in het land waar zijn geboortehuis staat. Het dient
trouwens terloops opgemerkt: de Vlamingen die Fransch schrijven hebben steeds
met veel meer nadruk de uiterlijkheden van hun land vertoond, dan de Vlamingen
deden die schrijven in het Vlaamsch. Ik wil niet hebben gezegd dat de eersten hunne
streek als het ware zouden hebben ontdekt naar het uitwendig verschijnen: ook wij
hebben onze impressionisten en zelfs expressionisten, en zij zien niet verder dan een
beperkten horizont. De Vlamingen echter der generatie, waar ik het hier over heb,
wilden aanvankelijk van geen horizontsbeperking weten. Zij wilden wereldburgers
zijn, buiten de afbakening van grenzen om. Het is eerst na jaren dat éen hunner inzag
en formuleerde: om Europeaan te worden moeten wij eerst Vlaming zijn. Het viel
juist samen met eene regionalistische literatuur. De uitbloei van deze regionalistische
literatuur had als weêrslag eene meer algemeen-menschelijke literatuur, die vooral
rekening wenscht te houden met de meest-moderne maatschappelijke verschijnselen,
waarin ze heel goed ge-

Karel van de Woestijne, Verzameld journalistiek werk. Deel 11: Nieuwe Rotterdamsche Courant december 1921 - december 1922

378
lijkt op de letterkunde van nauwelijks twintig jaar vroeger, maar met het steunpunt
van het regionalisme. En in dit alles viel de kentering van Verhaeren's geest samen
met de kentering, waar ik hier op wijzen wilde, in de Vlaamsche letterkunst. Er is,
zooals ik zei, tusschen de kunst van Verhaeren en de Vlaamsch-literaire kunst die,
op enkele jaren afstand, naast de zijne bloeit, eene evenwijdigheid, waar ik hier
nadruk op leg, en die ons Verhaeren zoo dierbaar maakt.
Toen, in 1893, het Vlaamsche tijdschrift ‘Van Nu en Straks’ werd gesticht, had
Verhaeren allang zijne eerste bundels geschreven. ‘Les Flamandes’, ‘Les Moines’:
ik zal niet zeggen dat wij er met minachting op neerzagen. Maar, door de stevigheid
heen van een machtigen vorm, merkten wij al te zeer de opzettelijkheid van een jong
dichter, wien het te doen was om toch vooral een Vlaming te willen zijn, al schreef
hij Fransch. Sensualiteit eenerzijds, mysticisme anderdeels: het was de klassieke
karakterizeering van ons volk. Die beide polen waren nu eenmaal aangenomen als
de eindpunten van eene zelfde lijn; wij verloochenden ze niet; maar wij ondervonden
aan onszelf dat zij hier toch wel eenigszins rhetorisch werden voorgedragen. De
jonge Vlaamsche schrijvers van dien tijd zagen te zeer de versmelting ervan in, of
de uitsluitende tegenstrijdigheid, dan dat zij ze voor zich-zelf zouden hebben aanvaard
als een credo. Deze twee eerste boeken leken oefeningen, te goeder trouw
ondernomen, met goed gevolg ten einde gevoerd, maar die niet waren dan eene naïeve
belijdenis van schoolsche begrippen. Van meet af een groot kunstenaar, bleek
Verhaeren ons niet de groote mensch te zijn die hij worden zou.
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Doch daar ontdekte Verhaeren, de Vlaming Verhaeren, zich-zelf in de drie bundels,
waarvan ‘Les Flambeaux noirs’ de laatste is. Verzen van eene ziekte, heeft men
gezegd. Wij kunnen met evenveel recht beweren: verzen van geestelijk
bewust-worden. Want die drang naar zelfkennis, naar zelf-bepaling in een tijd die,
naar het woord van één onzer, zich aan het omwerpen was; het doorlijden van
wan-verhoudingen, niet alleen tusschen individu en individu, maar tusschen enkeling
en maatschappij; het besef dat het anders moest worden, dat wij aan den vooravond
stonden van wij wisten niet welke omwentelingen, en dat wij onkundig moesten
blijven van wat daaruit zou geboren worden: die ontreddering van den geest, die
angst van het hart, door Verhaeren met grootsche, soms verbeten, soms
geweldig-uitgeflapte razernij uitgedrukt, waren zij het niet die de Vlaamsche jongeren
had vereenigd om bovengemeld tijdschrift ‘Van Nu en Straks’? Meer dan ooit was
Vlaanderen de krater geworden, waar alle gedachtenstroomen van Europa in
samenvloeiden. Verhaeren was de eerste geweest om er de bittere hitsigheid van te
drinken. Wij, onbewust en ongewild zijne jongeren, wij dronken na hem met al onze
gulzigheid, want onze dorst, de dorst naar nieuw leven, was evengroot als de zijne.
Het zou, gelukkig, niet duren. De roes, die volgde op den gevaarlijken dronk,
bereidde een ontwaken op beterbereikbare werkelijkheden. Zelf ontwaakt uit de
hallucinaties van de ‘Villages illusoires’ en van de ‘Villes tentaculaires’, bezag
Verhaeren ineens zijn land met nieuwe, met gezuiverde oogen. Hij overschouwde
‘Toute la Flandre’, hij schonk zich gansch zijn land weg, op den zelfden tijd dat in
onze eigene, Vlaamsche literatuur de cosmische
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Stijn Streuvels opstond en de natuurlyriek van Guido Gezelle herontdekt zou worden.
Verhaeren, en wij tevens, wij gingen ons baden in de frissche wateren van dit land;
wij dronken aan de pittig- koele bronnen van dit land, en proefden hoe zij beter
leschten dan de koorts-wekkende alchemieën die Europa ons geboden had. Hij, als
wij, hij beperkte zich, neen: hij vatte zich samen, en zijn uitstralingsvermogen werd
er grooter door, zooals van den diamant, uit de aardsche krachten verdicht. Hij kwam
naar zijn gezonde land terug met de eigen-verwonnen gezondheid naar geest en naar
lichaam. Uit de overgave zou het milde geschenk der volkomene mededeelzaamheid
geboren worden. Verhaeren, zich zijn Vlaamschheid thans door en door bewust,
zich-zelf in zijne Vlaamschheid erkennend, verheugend en beminnend, hij zou zich
in de gedaante-zelf van Vlaanderen mogen schenken aan de wereld.
Helaas, hierin mocht niemand der onzen hem volgen, die het voorrecht hadden te
schrijven in de taal van ons volk, want dat voorrecht verstrekt geen genie. Maar
hetzelfde wonder, trouwens een logisch wonder: uit de liefde om ons land, ons klein
land, was eene nieuwe liefde om de wereld geboren. Niet meer een liefde die
vernietiging inhield: een liefde die wilde baren. Niet meer dan dit zijn huis op ijlte
staat gebouwd, niet meer, besefte Verhaeren, beseften wij, zouden wij over alle
grenzen heen zien, zoo onze voeten niet in den vadergrond gevestigd stonden. Die
worteling, zij is het die toelaat de hoogten in te groeien; die worteling, zij is het die
toelaat aan storm en wind te weêrstaan; die worteling, zij is het die toelaat te zien,
altijd hooger, altijd wijder, tot in de verste diepten. Het is de macht die tot onderschei-
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den der ‘Forces tumultueuses’ leidt, en die ons eindelijk deelachtig maakt in de
‘Multiple Splendeur’.
Ik herhaal het: geen onder ons was de tronk, wiens gebladert op de hoogte zou
wuiven en zingen waar deze wuivende en zingende kim, Verhaeren, de zon in het
gelaat rees. Ik voeg er met de betamende bescheidenheid aan toe, dat niemand de
ijdelheid kende, hem die hoogte te benijden. Ik wilde hier alleen wijzen op het
parallelisme tusschen Verhaeren's glorieuze loopbaan en onze eigene Vlaamsche
betrachtingen. Verhaeren had onder ons geene leerlingen, maar, waarschijnlijk omdat
hij een Vlaming was die op het einde der 19e eeuw zich eene rijpe en evenwichtige
20e eeuw droomde, trok hij zich van lieverlede eene baan die evenwijdig naast de
onze liep. Verschil was, dat hij het deed als een meteoor.
Is dit de eenige reden van onze liefde om den Meester? Neen, er was zijne eigene
liefde. En ik spreek hier niet alleen van zijne aanbiddelijke teederheid, zooals zij
geopenbaard ligt in zijne drie vrome boekjes: ‘Les Heures claires’, ‘Les Heures
d'après-midi’, ‘Les Heures du soir’. Ik spreek niet alleen van den vriend, waarvan
wij niet goed wisten hoeveel wij aan hem hadden voor den dag dat zijn afschuwelijk
einde ons een krop in de keel en barstende tranen zou drijven in de oogen. Ik spreek
hier van den ruimen, van den bewonderenswaardig-grooten mensch die den eenvoud
bezat van alles wat groot is, de reus die ons allen aan goedheid, aan moreele
schoonheid overtrof, en zich als van-zelf-sprekend de leus had gekozen die klonk
als een plicht: ‘Admirons-nous les uns les autres.’ Wie begrijpt wat dergelijke
woorden, bij een mensch die alle eerbetoon, alle glorie had gekend, aan
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nederigheid inhouden, zal ook vatten de caritas die aldoor bloeide in hem. Die
menschenliefde, ‘die al 't geschapene aan de wijde borst wou prangen’ zooals onze
Van Langendonck zei, gepaard aan eene kieschheid, die de leniging van elke smart
inhield, zij maakte van Verhaeren iets meer dan een deugdzaam mensch: zij maakte
van hem de Virtus-zelf, die tevens is kracht en goedheid.
Niet alleen dus naar den titel der poëzie, niet alleen naar den Vlaming: vooral naar
den man, die bij betrachting der schoonheid een moreele entiteit was geworden, bij
wien het goede en het ware de afstraling van het schoone was, gaat heden onze
ontroerde hulde.
Voor dit huis dat de droomen zijner jeugd hebben geheiligd en dat vereeuwigd
staat door zijne roem meer dan door deze hulde, beseffen wij onze eigene geringheid,
maar voelen wij tevens ons hart zwellen van de fierheid, zulken man te hebben
gekend, zulken man te hebben mogen beminnen, zulken man te mogen rekenen onder
de onzen. Wat ook moge gebeuren, wat ons bedreige en wat ons teistere, het land
vergaat niet dat een Verhaeren droeg en baarde, dat een Verhaeren mogelijk maakte.
En trouwens, weest gerust, mijne vrienden, dat dit land niet vergaat, daar heeft
Verhaeren in der eeuwigheid zelf voor gezorgd.
N.R.C., 1 Augustus 1922.
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Kunst te Brussel
XVII
Brussel, 29 Juli.
Het is niet de eerste maal, dat ik hier schrijf over den ijver van het artistiek personeel
onzer koninklijke musea aan wiens hoofd de heer Fierens-Gevaert staat. En het is
ook niet de eerste maal, dat ik u wijs op den modernen geest, die het bezielt. Dat
personeel heeft, een paar jaar geleden, in Jules Destrée een minister gevonden die
heel ‘meegaand’ was, administratief volle vrijheid liet aan menschen die niet alleen
van goeden wil, maar van zuiver inzicht en levendige werkzaamheid waren; minister
Hubert, hierin door zijn cabinet bijgestaan, heeft niets teruggenomen van hetgeen
minister Destrée had toegelaten; zijne bureelen zijn vernieuwd, zonder dat de kunst
erbij verliezen zou. En zoo staat België tegenwoordig aan het hoofd van het
West-Europeesche museum-wezen. Het gaat aan durf niet zoover als Middel-Europa
of, naar men zegt Rusland. Daar bezit het de middelen niet toe. Men kan zich trouwens
afvragen of het wel noodig is; of de tijd wel reeds gekomen is, om uit de
kunstpraestaties der tien of vijftien laatste jaren datgene te kiezen dat in musea te
huis hoort. Hoe dikwijls men zich in deze heeft vergist: daarvan leggen de bureelen
in de ministeries, waar tallooze doeken de vergankelijkheid van wereldschen roem
weemoedig maar uiterst overtuigend bewijzen, getuigenis af, om niet te spreken van
ons Brusselsch museum voor moderne kunst, waar zonder schade de helft der
schilderijen uit verwijderd kon worden, - zelfs zonder dat de kunstgeschiedenis er
onder lijden zou. Onlangs werd een
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lijstje openbaar gemaakt, tengevolge van eene geheimzinnige vraag des heeren Van
Cauwelaert, van de kunstwerken die in de twee laatste jaren door het ministerie
werden aangekocht: het is waarlijk bedroevend, vast te stellen hoe onoordeelkundig
geld werd uitgegeven voor prullen, die beter ongeschilderd zouden gebleven zijn.
Men heeft de verzameling der werken van James Ensor uitnemend aangevuld; men
heeft een prachtig zelf-portret van Foesjita aangeworven; daar zijn nog wel een paar
andere uitstekende aanwinsten. Maar daarentegen zijn er aankoopen, die men beter
zou hebben vervangen, ik zal niet zeggen door aalmoezen, maar door toelagen die
den schilders zouden hebben toegelaten zoolang rustig te werken tot dat zij
vertoonbaar, laat staan werkelijk rijp werk hebben voortgebracht. Feitelijk is het
stelsel, bij die aankoopen gevolgd, verkeerd: het is nog steeds het ministerie dat
rechtstreeks de doeken aanwerft, dewelke daarna aan de ‘Commission des Musées’
worden onderworpen om ja dan niet in onze openbare verzamelingen te worden
opgehangen. Het ligt voor de hand dat andersom diende te werk gegaam: men diende
aan bedoelde ‘Commission’, natuurlijk eenigszins verjongd en aangevuld door een
paar menschen - schilders en critici - die werkelijk op de hoogte zijn van de moderne
kunstbewegingen, eene som beschikbaar te stellen, waar zij naar eigen zin gebruik
kon van maken; het lijdt geen twijfel of de afval zou veel minder groot zijn, met het
gevolg dat men waarachtige besparingen zou kunnen doen. Het zou zelfs een nuttigen
weerslag hebben op de kunstproductie: men moedigt tegenwoordig een aantal
menschen aan, die men beter deed te ontmoedigen; terwijl thans een aantal ernstige
werkers, bij gebrek aan vriendjes
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in het ministerie of die op de ministeriëele bureelen invloed kunnen oefenen - ook
hieraan is de politiek niet vreemd - zich den steun zien onthouden dien ze bij hun
arbeid heel goed zouden kunnen gebruiken.
Ik dwaal af van mijn onderwerp, dat is: de werkzaamheid van den heer
Fierens-Gevaert en van zijn zeer bevoegd personeel (die afwijking zal de heer
Fierens-Gevaert mij trouwens niet kwalijk nemen: het tegendeel zou mij
verwonderen). Het laatste blijk van die werkzaamheid is de tentoonstelling van ‘Les
Maîtres de l'Impressionnisme et leur temps’. De woorden ‘et leur temps’ zijn er in
den titel niet te veel: wetenschap sluit exclusivisme uit, en men weet nooit heel goed
hoeveel invloed op sommige bewegingen of stroomingen menschen hebben gehad,
die feitelijk buiten die bewegingen of stroomingen stonden. Men had dus groot gelijk,
eene tentoonstelling aan te richten uit den ‘tijd’ der impressionisten niet van de
impressionisten-alleen of van wie, terecht of ten onrechte, tegenwoordig nog tot de
impressionisten worden gerekend. Wat men ook meene, hierin heeft de tijd zijn
volledig schiftingswerk niet volbracht. Jongeren plegen op sommige ouderen in te
werken, zonder dat deze ouderen, en nog minder het publiek en zelfs de kunsthistorici,
zich dit goed bewust zijn. Anderdeels blijke, te bekwamer tijd sommige meesters en
leiders, door de jongeren gehuldigd, in feite veel minder of heel iets anders te
beteekenen dan men dacht. De invloed, dien zij oefenen, ligt vaak minder aan hun
werk, dan aan allerlei componenten die met het rechtstreeksche voorbeeld niets te
maken hebben: tot herkenning hiervan dient eveneens gewacht op het keurende, het
onderscheidende werk van den tijd. Het was dan ook
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zeer voorzichtig een Guillaume Régamey bijvoorbeeld ten toon te stellen naast een
Edouard Manet, al begint voor de meesten het Fransche impressionisme, dat Régamey
verwerpt, met deze laatsten meester.
Fierens-Gevaert had trouwens eene andere reden om zijne tentoonstelling heel
ruim op te zetten. Het is geen paradox: dat ruime hangt af van de beperktheid der
middelen. Alles wat in deze expositie ten toon wordt gesteld is Belgisch bezit. Men
verzamelde het uit onze diverse musea, die met dat doel zorgvuldig werden bezocht.
Eene enkele particuliere collectie werd eveneens behoorlijk geplunderd, - tijdelijk
althans. En met dat al stond men voor het verbluffende resultaat: wij bezitten blijkbaar
in België geen enkelen Degas, geen enkelen Renoir.
Terwijl een Belgisch schilder onder mijne vrienden voor een Engelsch liefhebber
onlangs te Weenen tegen betrekkelijk-goedkoopen prijs twee voortreffelijke Cézanne's
ging koopen, bezitten wij hier geen enkelen Cézanne, Manet en Gauguin zijn echter
in België vertegenwoordigd, al behooren zij particulieren toe, terwijl wij uit onze
publieke verzamelingen een zeer waardeerbaar ensemble kunnen overschouwen, dat
gaat van voornoemden Régamey tot bij sommige meesters, die, als Signac, door de
meer-constructieve jongeren met eere worden genoemd.
De jong gestorven Régamey geeft met zijne ‘Cuirassiers’ als het ware eene zeer
goed aanvaardbare, zij het niet zeer systematische bepaling aan van wat
impressionisme is. Dit doek, karaktervol, sluit aan bij den grooten Courbet. Zijn
karakter dankte het echter minder aan compositie dan aan een soort spontaanheid
die onmiddellijk treft. Opgehangen tusschen Fantin-Latour en Carrière, doet het
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bijzonder jong aan, niettegenstaande de kleur, door een stoere levendigheid die minder
overwogen dan onmiddellijk gezien is.
Fantin-Latour, hij met zijne drie schilderijen, is daarentegen vol gevoelige
meditatie. Hij is vroom en nobel, uit zijn werk blijkt het evenwicht van een edele
ziel met schildersgaven die niets aan het toeval overlaten. Het valt te betwijfelen of
Régamey ooit zijn ernst en zijne strengheid zou hebben bereikt: zij zijn zeker niet
het gevolg van cerebraal overwegen, en men kan aan Fantin-Latour, onder andere
door sommige lithografieën, eene plaats gunnen onder de prae-impressionisten door
het feit, dat het samenstellende in zijne kunst, dat zijn persoonlijke stijl, berust op
een gevoel, dat natuurlijk het gevolg is van een indruk.
Wij kunnen hetzelfde zeggen van Carrière en de ‘Maternité’, die hier wordt
tentoongesteld en die wij te Brussel allang kennen. Zeker, ook hier is enorm veel
opzettelijkheid, eene opzettelijkheid, die wrevelig maakt. Zij gaan echter niet verder
dan het métier, dan de ‘vondst’ waar Carrière op een gegeven oogenblik heel zijne
kunst in hare uiterlijkheid ging op bouwen. Zelfs het aldoor maar zelfde onderwerp
sluit cerebraliteit uit: Carrière is een hart, en schildert hij bij steeds herhaalde middelen
steeds dezelfde moeder-met-kinderen, dan is het omdat zijne liefde steeds nieuwe
schakeeringen ontdekt: een sentimenteel impressionisme kan men zeggen, dat zijne
aanwezigheid in het hier besproken salon wettigt.
Al blijft, met een weidsch gebaar, Manet de inleider van hetgeen het zuivere
impressionisme zou worden. Zijn ‘Argenteuil’, zijn ‘Père Lathuille’, zij zijn, behalve
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krachtig gedane brokken schilderwerk, die frisch en forsch blijven aandoen en tevens
evenwichtig-gezond, de inleiding als het ware van eene nieuwe schildersmentaliteit.
Die mentaliteit, men kent ze: zij is de geestdriftige vloek bij het plots-ontdekte hoekje,
bij het ineens treffende gebaar. Wij halen er tegenwoordig onzen neus voor op:
geblaseerd als wij zijn, hebben wij uit onze beuheid toch dit goede overgehouden:
den haat voor het oppervlakkige. Wij kunnen niet houden van het instantané. En van
het instantané is er bij Manet toch heel veel. Zeker, zijne druistige struischheid kunnen
wij hem benijden; maar er is om te leven iets anders noodig dan louter zintuigelijkheid,
en zelfs in de laagste zinnelijkheid is er iets meer te vinden. Men wil, sedert enkele
jaren, in Manet iets klassieks ontdekken: hij imponeert ongetwijfeld door zijne breede
stevigheid, die een gevoel van rust schenkt. Maar klassiek-zijn houdt blijk van stijl
in, en stijl vindt men in hoogere mate bij een Seurat dan bij een Manet.
Met enkele studies leidt Seurat de toenmalige jongeren in: door dat persoonlijke
merk, dat stijl is, overtreft hij ze allen. Het kleur-chromatisme, dat hij invoert, wordt
bij hem nooit serviele zintuigelijkheid als bij zijne volgelingen, en het is de aard van
zijne imaginatie, opgevoerd tot den adel van stijl, die het hem belet. Dat Seurat het
in onze achting wint op bijvoorbeeld een Pissaro en den charmanten Sisley, of
Guillaumin en zelfs den steeds eerbiedwekkenden Claude Monet, dan ligt het aan
zijn hoog-op-gehouden gevoel, aan de bezonkenheid die wij bij de andere genoemden
missen, en die van deze anderen de geliefde schilders maakte van onze jeugd, omdat
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jeugd en bezonkenheid antinomische begrippen zijn, terwijl spontaanheid voor de
jeugd een zweepslag tot bewonderen is.
Heb ik Berthe Morisot genoemd en hare teeder-gedane ‘Fillette’; heb ik opnieuw
mijne waardeering betuigd voor Signac wiens koppigheid niet anders is dan
constructieve zin bij weinig-adaequate middelen, dan kan ik komen tot den
beeldhouwer die hier alle andere - Charpentier, Chaplin, Dubois, Roty - overvleugelt:
bij Auguste Rodin, den arend.
Wij zullen het onmiddellijk zeggen: wat wij, twintig jaar geleden, bij Rodin het
meest bewonderden is datgene weêr, wat het spoedigst uit den tijd is gegaan. Zeker,
‘l'Homme au nez cassé’ en het verbluffende hoofd van één der ‘Bourgeois de Calais’:
er blijft een soort toover van uitgaan. Zij zijn gedaan met gigantenkracht door een
dionysisch-bezetene; de ongeloofelijke durf ervan imponeert; hij slaat met verbazing.
Maar tevens met weinig aangename onrust. Ik heb moeite eene weinig-eerbiedige,
eene al te drastische vergelijking te onderdrukken: sommige goocheltoeren doen
eveneens aan als toovenarij, al zijn het maar kunstjes. - Niet dat ik hier Rodin van
zijn voetstuk neêrhalen wil: de hier tevens aanwezige kop van zijn ‘Saint Jean
Baptiste’, enkele niet aanwezige vrouwenbustes, zij getuigen van eene zelf-beperking
die de onsterfelijkheid van Rodin beter dienen en bevestigen. Dat de tijd van sommige
impressionistische vormloosheden gelukkig achter den rug is, in eene kunst die, als
de sculptuur, bij definitie stevige statiek eischt en zelfs in open lucht wemeling uit
moet sluiten, het is aan Rodin dat wij de bevestiging ervan met een zucht van verlos-
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sing vernemen.
Aldus, in het kort dit Fransch-impressionistisch salon. Heel veel hebben wij er
niet van geleerd. Dat het uitging van eene officieele instelling is echter
aanmerkenswaardig, en daarom hebben wij er, met een waardeerenden groet voor
de inrichters, over geschreven.
N.R.C., 3 Augustus 1922.
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Bibliotheken in Belgie
Brussel, Augustus.
Op het oogenblik, dat ik dit schrijf, heeft een nieuw soort jury een nieuw soort examen
afgenomen van een nieuw soort gediplomeerden. En ditmaal vervult het mij met
vreugde. Want ik weet heel goed wat ik denken moet over diploma's, examina en
zelfs jury's: doorgaans zijn zij, in mijn land zooals in zoovele andere landen, het
verguldsel, dat de mediocritas van den Latijnschen dichter het epitheton aurea moet
waardig maken. Het nieuwe diploma, door de nieuwe jury uitgereikt, beteekent echter
ditmaal iets anders. Het beteekent niet, dat de jury waarlijk bevoegd was, en dat de
geëxamineerden waarlijk kundig zijn, of - omgekeerd - dat de jury weêr eens
onbevoegd was, en de geëxamineerden eene kudde ezels, noch zelfs dat de jury
buitengewoon bevoegd was en de geëxamineerden een keurbent van genieën hebben
geopenbaard; maar dat er in België een nieuwe toestand bestaat, waar niemand om
juichen zal helaas, en die nochtans een toekomst opent, dewelke....
Maar oordeelt liever zelf.
Wij hebben in dit land bibliotheken van allerlei soort. Daar zijn, in de eerste plaats,
de private bibliotheken. In deze hebben wij onzen neus niet te steken. Maar het is
een geheim voor niemand, dat de Belgische burger van voor den oorlog zijn wijnkelder
‘ma bibliothèque’ placht te noemen. Maak er uit op, dat een goed deel der Belgische
burgerij een goed deel van hare wijsheid in de kan placht te zoeken, hetgeen misschien
minder dom is dan men denkt:
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sedert er in België geen degelijke wijnkelders meer bestaan, - waar de bezetting voor
gezorgd heeft - is de Belgische burgerij er niet wijzer op geworden. Niet dat men in
welk goed-gehouden burgershuis ook nog steeds het mahoniehouten en metonymisch
meubel niet vinden zou, dat met een zeker respect bibliotheek wordt genoemd: men
vindt er doorgaans dikke boeken in, die zijn eene Fransche encyclopaedie, een
‘Larousse médical’, die werd aangekocht toen het eerste kind de mazelen had, een
aantal deelen, die ons ‘Les merveilles de la science’ openbaren, de volledige werken
van Paul de Kock en die van Miss Braddon, benevens wat prijsboeken en zelfs, bij
zorgvuldige menschen, de schoolboeken, die de eerste jeugd hebben gedrenkt met
gal. Ik heb kruideniers gekend, die met eerbied wezen op eene volledige ‘Pasicrasie’:
een geheimzinnig erfdeel. Ik heb zelfs in een dier meubels soms een La Fontaine
ontdekt in de editie der Fermiers généraux. En dit alles wijst helaas niet op een
vernuftig eclectisme: het wijst alleen op behoudsgezindheid en op den schrik voor
de ijlte, die zelfs boekenkasten volstopt.
Er zijn natuurlijk particuliere burgers-bibliotheken, die er wat beter uitzien, die
namelijk van specialisten als daar zijn dokters, ingenieurs, professoren en andere
geleerden. De inhoud van deze bibliotheken hangt af van den ijver, ook wel van de
koopkracht dezer geleerden. Als men bedenkt, dat de meeste hoogleeraren in dit land
juist zooveel, en soms veel minder verdienen dan eenvoudige onderwijzers, en dat
vele ingenieurs een geringer loon genieten dan de meestergasten der fabriek waar
zij werkzaam zijn - want wij leven in de verwardste toestanden -, dan doodt de
koopkracht weleens den ijver. In zeer weinig
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gevallen zien wij trouwens, en hier komt het voorloopig op aan, dat de vakman treedt
buiten zijn vak. Een dokter die, zelfs als eenvoudig lezer, zich aan literatuur te buiten
zou gaan, zou daardoor afzien van in vele gevallen de achting zijner geneeskundige
confrères. De bibliotheek van zulke lieden moge dan ook weleens zeer volledig en
zeer belangwekkend zijn in haar soort: zij is niet wat wij in de wandeling eene
bibliotheek noemen, het oordvan-verpoozing voor een ontwikkeld man. Het brengt
meê, dat wij in alle vakken specialiteiten tellen, die er mogen zijn, zooals de bijen
er mogen zijn, of de vigilantepaarden. Hunne algemeene geestesvorming echter staat,
in dit land waar het middelbaar onderwijs beneden peil blijft ondanks al hetgene wat
men er voor doet, buitengewoon laag. Buiten hun vak beteekenen onze vakkundigen
doorgaans niet veel en dat gebrek aan vorming brengt meê, dat zij weleens hun
vermaak elders zoeken dan waar men denken zou.
Er zijn verder de Universiteitsbibliotheken. Zelfs de beste zijn niet goed ingericht.
Het eerste wat een universiteitsprofessor dan ook doorgaans doet is, bij de eerste
gelegenheid zijne studenten naar eene buitenlandsche universiteitsbibliotheek te
sturen, die van Leiden bijvoorbeeld. De studenten leeren er althans dit: studiemateriaal
te verzamelen. Dat studiemateriaal is anders in de universiteitsbibliotheken wel
aanwezig. Iedere faculteit pleegt bij de centrale bibliotheek een professor af te
vaardigen, die er voor zorgt, dat dit soms zeer rijke materiaal wordt bijgehouden en
aangevuld. Gelukkig is daar wel geld voor. Trouwens, naast de centrale bibliotheek
zijn daar de bijzondere bibliotheken der semi-
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naries, waar de studeerenden vinden wat zij kunnen noodig hebben. Doch ook hier
is beperking eene beklagenswaardige deugd. Men denkt er niet aan, dat bijvoorbeeld
de moderne literatuur, ook die van het buitenland, een bestanddeel is der algemeene
cultuur. En gij hebt er geen besef van, hoe laag de algemeene cultuur van onze
studenten staat.
Er zijn eindelijk de openbare bibliotheken, of volksboekerijen zooals men ze
noemt. Zij zijn de aanleiding tot dezen brief. Tot voor enkele maanden had de staat
er geen meêzeggenschap, dan door het begeven van boeken. De staat koopt boeken,
de boeken namelijk van Belgische hand. Bij den aankoop hield men meestal twee
dingen op het oog: het volksche van het boek, en den prijs ervan. Het wil zeggen,
dat een boek, zelfs van een beroemd schrijver, dat eenigszins buiten het begrip van
het geringste volk stond, en daarenboven nogal duur kostte, niet of in slechts enkele
exemplaren werd aangekocht. Een goedkoop prul daarentegen, dat kans had in den
volkssmaak te vallen, doordat het in literaire waarde niet hooger stond dan laat ons
zeggen Conscience, werd in een groot getal exemplaren aangekocht. Die exemplaren
nu werden uitgedeeld onder de volksbibliotheken, die hier en daar bestonden. Het is
niet moeilijk hieruit af te leiden, dat deze bibliotheken, die meestal over heel weinig
koopgeld beschikten, vooral bestonden uit werken die literaire beteekenis misten hetgeen het intellectueele peil van de lezers zeker niet verhoogen zou -, ofwel nu en
dan, tot eigen groote verbijstering, een boek kregen dat wél literaire beteekenis had,
maar nimmer zou worden gevraagd. Deze bibliotheken hadden weliswaar recht op
navraag naar pas-
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verschenen of reeds oudere boeken. In de maat van het mogelijke werd door den
staat op dit verzoek ingegaan. In de laatste jaren had de bevoegde staatsdienst zelfs
voorzien in het aanleggen van een vakfonds, met betrekking op landbouw, ambachten,
en wat dies meer. Hiervoor werd heel wat geld besteed: ook Holland, bijvoorbeeld,
dankt er heel wat bestellingen aan. De eventueele lezers zagen zich aldus in het bezit
gesteld van goede boeken over de onderwerpen waarin zij het meeste belang stelden.
Met de literatuur, i.e. de algemeene kultuur, bleef het intusschen nogal miserabel
gesteld, al beleefde men soms de verrassing, de volledige werken van de gezamenlijke
‘Van Nu en Straksers’ en hunne epigonen, mitsgaders een gansche rij boeken over
philosophie aan te treffen in een dorp van nauwelijks een paar duizend inwoners,
eenvoudig omdat de bibliothecaris toevallig iemand was die van jongere literatuur
en van philosophie hield. Daarentegen kwam het ook wel voor dat de bibliothecaris
een bruut of een uiterst scrupuleus mensch was, onbeschaamd genoeg om terug te
sturen wat hem te verfijnd, of, naar het heette, onzedelijk voorkwam.
De grond der zaak was, dat deze bibliotheken den invloed ondergingen van
algemeene of plaatselijke politiek. Zij waren ingericht hetzij door bijzondere kringen,
als Willemsfonds en Davidsfonds, die voor de volksontvoogding, zooals dat
grootsprakerig heet, wel heel veel hebben gedaan, maar dan toch, met trouwens de
beste bedoeling der wereld, aan een politiek wachtwoord gehoorzamen, hetzij door
de dorpsoverheid, die al even weinig aan politiek ontsnapt, en dan nog aan eene
politiek van minder allooi. Hierbij kon ontvoogding weleens verstomping worden;
waar-
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bij de boekenuitreikende staat alle toezicht miste.
Voegt men er aan toe, dat slechts een gering getal der Belgische gemeenten eene
openbare bibliotheek bezaten en dat die bibliotheek dan nog stond onder het gezag
van eene politieke meerderheid, niet zelden door de geestelijkheid vertegenwoordigd;
verder dat de staat nooit genoeg exemplaren aankocht om iedereen te voorzien en
zich bij dat voorzien weleens vergiste, dan werd het een eisch, staatscontrool in te
stellen.
Het is daarin, dat minister Destrée voorzag. Een commissie, door hem aangesteld,
kwam tot het volgend en tweeledig besluit: voortaan zou elke gemeente van eenig
belang eene bibliotheek moeten bezitten, en zou over die bibliotheken toezicht worden
uitgeoefend. Er werden dan ook een zeker getal inspecteurs benoemd, die als eerste
werk kregen de bestaande bibliotheken naar den inhoud te gaan onderzoeken. Die
bibliotheken zouden worden aangevuld, wat zoo goed als overal hoogst dringend
was. Ik zal maar het voorbeeld aanhalen van eene stad als Oostende, zoowaar geen
achterhoek van het Belgische land, die aan moderne Belgische literatuur bijzonder
arm is. Verder zou worden gezorgd voor wat ik dagelijksche lectuur zal noemen:
dag- en weekbladen, naast de voornaamste periodieken. Dit alles zal natuurlijk veel
geld kosten, maar de mogelijkheid van meer en betere cultuur wordt er in de hand
door gewerkt, wat geen geringe stap vooruit is. Want ons volk leest heel graag;
waarbij komt dat het onderwijzend personeel, de beste klanten van onze
volksbibliotheken, en van dewelke een enorme invloed kan uitgaan, eindelijk in staat
wordt gesteld zich op de hoogte te stellen van hetgeen op allerlei gebied wordt
voortge-
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bracht. Sedert 1914 bezitten wij eindelijk meer gevorderd lager onderwijs, dat
daarenboven verplicht is. Thans wordt den onderwijzers gelegenheid geboden zich
tot het geven van dat onderwijs in staat te stellen.
Er kwam bij, dat voor vakkundige bibliothecarissen diende gezorgd, die wat verder
zagen dan hun politieken neus. Er werden dan ook in al de provincies bibliotechnische
leergangen ingericht, die voor iedereen openstonden. Of ze druk werden bezocht,
kan ik niet zeggen. Alleen weet ik, dat voortaan tot custos der volksbibliotheken
zullen worden aangesteld dezen, die zullen hebben bewezen, met goed gevolg
dergelijke cursus te hebben gevolgd. Aldus wordt niet alleen gezorgd voor degelijke
inrichting der bibliotheken, maar ook voor ruimeren blik op wat den lezers past. Er
wordt leiding gegeven, niet alleen aan den inhoud der boekerijen, maar ook aan de
bezoekers ervan. Er wordt vooral tegen mogelijken boycot voorzien.
En nu is het tot het aanwerven van deze bibliothecarissen, dat dezer dagen door
een aantal jury's werd overgegaan. De uitslagen zijn nog niet bekend. Wat de uitslagen
der examina zullen zijn kan niet voorspeld. Zij kunnen bedenkelijk zijn: als ik mij
niet vergis, zullen de onderwijzers, die met het bijwerk van eventueelen bibliothecaris
worden belast, daarvoor geene vergoeding ontvangen, hetgeen dan een terugnemen
zou zijn waar de omwenteling in ons bibliotheekwezen zou kunnen onder lijden.
Doch ik herhaal, dat ik mij in deze kan vergissen.
In elk geval is er de omwenteling, en deze is van buitengewoon belang. Cultureel
staat ons land, inzonderheid Vlaanderen, buitengewoon laag. Er is zelfs onbetwistbare
achteruitgang: ten tijde van Conscience werd ongetwijfeld
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meer gelezen dan thans, sport heeft aan lectuur een leelijken knak gegeven. Verder
staat vast, dat het eigenlijke volk tusschen de jaren 50 en 80 der vorige eeuw de
schrijvers las van eigen tijd. Dit is helaas niet meer het geval, dan voor de auteurs
van minder allooi. Daar had de staat, zooals uit het bovenstaande blijkt, wel eenige
schuld aan: dit kan de staat weer goedmaken, eerst door zijne aankoopen, daarna
door de keus zijner bibliothecarissen.
Ik weet wel, dat hij staat voor deze vaststelling: de beste boeken, meest in het
buitenland uitgegeven, kosten het duurst. Maar kan dit voor den staat wel een bezwaar
zijn, zelfs in dezen tijd van gedwongen besparingen? Door vooral onze eerste auteurs
aan te koopen, bereikt hij het dubbele doel: deze auteurs aan te moedigen, en ook de
Belgische uitgevers die er tegen opzien ze uit te geven, juist omdat ze zoo weinig
gevraagd worden. Het mag niet zijn dat de nieuwe organisatie weêr eens een premie
worde voor de middelmatigheid. Het verbreeden van den lezerskring moet de beste
literatuur ten goede komen, niet de slechtste. Ik weet uit zeer goede bron, dat het
volk evengraag goede boeken leest, als minder-goede. Trouwens, de volksbibliotheken
zijn er om de lezers van het mindere naar het betere op te leiden. Dat mag men van
hoogerhand niet uit het oog verliezen, waar het préjugé blijft bestaan, dat sommige
schrijvers door het volk niet begeerd worden. Men ga te rade in volksbibliotheken
als die van Antwerpen, van Gent, van Brussel, van andere belangrijke steden: men
zal er leeren dat het andersom is; de aangestelde toezieners komen dit wel te weet,
als het middenbestuur er maar hun aandacht
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op vestigt. En daarvoor zijn er zoowel middenbestuur als toezieners.
N.R.C., 16 Augustus 1922.
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Jef Denijn gehuldigd
Brussel, 15 Augustus.
De feesten zijn voorbij, ik ben er niet bij aanwezig geweest. Huldiging binnen- en
buitenhuize, tentoonstelling, concert, congres: het is alles verloopen buiten mij om.
Ik beken het zonder wroeging of cynisme: ik ben dezer dagen niet naar Mechelen
gegaan. Zonder trouwens Mechelen te ontvluchten, was ik, al den tijd dat Jef Denijn
werd gevierd, in eene streek waar geene beiaarden zijn.
Het heeft mij niet belet, aan Jef Denijn te denken. het heeft mij zelfs - ik wil het
graag bekennen - het weemoedige leed van het verlangen gegeven, langs de
Mechelsche reien te gaan drentelen, bij eene grauw-gele schemering, waar het
klokkenspel in den motregen als zilveren zeepbellen zou doen rijzen en wiegelen.
Doch ik wist maar al te wel: deze drie, vier laatste dagen zou er te Mechelen geen
enkel plekje eenzaamheid zijn, zouden de reien zwart zijn van gekleede jassen, zouden
de zilveren bellen openspatten op hooge hoeden. Mechelen zou Mechelen niet wezen,
noch Denijn Denijn. Ik zeg het in allen ernst: mijne afwezigheid moest voor Denijn
nu maar als eene hulde gelden; ik ben hem te dankbaar voor te veel verleden genot,
dan dat ik naar hem zou zijn gaan luisteren met een blinkend feestgezicht. Het zou
zelfs in mijn oog Denijn hebben verminderd, en zelfs mij.
Er komt nu eenmaal een tijd dat men niet meer gaat houden van congressen: de
vermoeiendste uitspanning van alle vacantie, en dat men het nu eenmaal kan gaan
doen met herinneringen. Die tijd is kort: weldra gaat men
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weer de menschen opzoeken en heeft men aan herinneringen niet meer genoeg, of...
te veel; want niet iedereen wordt gaarne oud, gaat met een dankbaar hart de bestendige
eenzaamheid tegemoet, en vindt dat te veel opeengestapelde herinneringen een nooit
te zware last zijn. Gelukkig: ik ben in de jaren van het bestand; ik hoef nog niet al
te zeer te denken aan den angst om verlatenheid, of om den druk van al te zwaar een
leven. En daarmeê zij u de psychologische reden aangegeven waarom ik dezer dagen
om den persoon van Jef Denijn niet ben gaan congresseeren. Nochtans is het te
Mechelen en ter gelegenheid van een congres, dat ik Jef Denijn leerde kennen, - het
eenige congres in mijne reeds lange journalistenloopbaan waar ik met
onvermengd-vreugdige herinneringen aan terugdenken kan. En dat ik hier toch maar
over Denijn schrijf, al was ik van Mechelen ditmaal afwezig, - hij vergeve het mij,
maar het is vooral om der wille van dat schoone en blijde congres, waar hij trouwens
het schoonste en blijdste nummer van was.
Het is, haast dag voor dag, zestien jaar geleden. Het congres was een Algemeen
Nederlandsch Taal- en Letterkundig Congres, en van die Algemeen-Nederlandsche
congressen als het ware het vernieuwingscongres. Al de vorige congressen waren,
in onze toenmalige, zestien-jaar-jongere oogen, saai en suf, te rekenen van het eerste,
dat in 1849 plaats greep, als ik mij niet vergis. Tot vernieuwing was het wel reeds,
enkele jaren vroeger - te Antwerpen n.l. waar een paar der ‘Van Nu en Straksers’ als
literair-caricatuurteekenaars waren opgetreden, en te Gent, waar G. van Hulzen ze
als eerste der jongere Hollanders tegemoet trad en voor 't eerst den uitgever C.A.J.
van Dis-
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hoeck hadden kunnen ontmoeten... indien ze zelf maar aanwezig waren geweest, tot vernieuwing was alreeds een poging gedaan. Doch was het Brusselsche congres
van 1906 de echte Jouvence-kuur. Eén jaar tevoren waren een paar Vlamingen,
Emmanuel de Bom en nog een andere, naar Amsterdam getogen om eene algemeene
vergadering der toen nog zeer jonge Vereeniging van Letterkundigen bij te wonen.
Zij hadden er kennis aangeknoopt, die weldra verknochte vriendschap werd, met
dichters en romanciers die ze sedert lang bewonderden. Dat feit was er wellicht niet
vreemd aan, dat een zeker getal dier Hollandsche schrijvers, met Lodewijk van
Deyssel aan het hoofd, hun vooroordeel tegen de Nederlandsche congressen aflegden,
en in Augustus 1906 den Moerdijk met bestemming van Brussel overstaken. Daarmede
werd de revolutie in de letteren, sedert jaren in Holland door niemand meer genegeerd,
en die in Vlaanderen sommige menschen ernstig begon te verontrusten - het was al
dertien jaar dat in dit land de ‘jongeren’ de vlag van het oproer, zooals wijlen Paul
Fredericq dit noemde, hooghielden -, de literaire revolutie betrad afdoend het
congresgebied. Van Deyssel, die er voor den voorzitter een onbekende was, maar
dien wij voor dit congres tot keizer hadden benoemd, - Van Deyssel had er geniale
aanvliegingen, die voor de ouwe-getrouwe congressisten als aardbevingen golden.
Niet alleen nam hij in de vergaderingen herhaald het woord, tot ontsteltenis van
menige middenpunt-ontvliedende waardigheidskracht, maar vooral de zoogenaamde
‘gezellige bijeenkomsten’ maakte hij voor velen benauwd. Wij stonden hem uit al
onze kracht bij. Misschien gingen wij, Vlamingen, met handgranaten en ander
vliegwerk wat verder dan onzen keizer gewenscht was. Wij
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hadden echter een vlag thuis te brengen: hij wist het, en nooit heeft een condottiere
zijne kleine maar dappere bende met meer hitsige opgewondenheid, die echter
geenszins beleid en gewikste ervaring uitsloot, de kunst der schermutseling geleerd.
Van Deyssel leek wel twintig jaar jonger geworden: juist even jong als de
toenmalig-jongste ‘Van Nu en Strakser’; alleen, hij wist het te zijn op keizerlijke
wijze. Terwijl wij feitelijk als kwajongens te werk gingen. - Wat trouwens dat eerste
optreden van Karel Lodewijk van Deyssel als congressist heeft beteekend voor de
congressen-zelf, heeft iedereen ervaren, die bedoelde congressen sedert 1906 (en er
zijn niet vele meer geweest) heeft gevolgd: Leiden als Antwerpen weten daar van
mede te spreken.
Voor dat verjongde congres te Brussel was als één der ‘vermakelijkheden’
aangekondigd een beiaardconcert te Mechelen. Die concerten waren geen nieuwigheid:
zeventien jaar vroeger reeds was Jef Denijn, die er een ingenieursloopbaan voor
opgaf, meê begonnen. Zij waren echter vooralsnog eene lokaalaangelegenheid
gebleven. Sommige Mechelaars - ik denk met weemoed aan onzen smartelijken
Victor de la Montagne, en ik denk ook aan den trouwen Maurits Sabbe - sommige
Mechelaars die geregeld Brussel aandeden, spraken er geregeld over met
mededeelzame opgetogenheid. Doch wie verlaat 's avonds Brussel om een drie
kwartiertjes torenklank, en eerst een stuk in den nacht terug te Brussel te wezen? Het
klokkenconcert van het congres was dan ook voor de meeste Vlamingen die het
bijwoonden eene openbaring. Te meer dan voor de Hollanders die nooit van Jef
Denijn en zijn beiaard hadden vernomen.
Wij waren er heengegaan, in een heeten trein - zestien
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jaar geleden was het warmer dan nu -, met Van Deyssel en, onderanderen, mevrouw
Top Naeff. Wij hadden geloopen langs de reien, - net zooals ik dezer dagen had
verlangd te doen, doch zonder de passende ingetogenheid, want: wij wisten nog niet
wat ging gebeuren. Voor de reden hadden wij natuurlijk alle passende waardeering:
de avond was mooi, hoe dan ook een beetje zwoel; het licht was fluweelig; wij zagen
Mechelen gelijk men Brugge gaat zien of desnoods Leuven: wij wisten niet dat de
opperste schoonheid der Mechelsche reien er eene muzikale is. Klankbellen op de
steenen kaai; klankrimpeling over het donkere water....
Wij belandden in de plaats waar wij luisteren zouden: de speelplaats van een
kloosterschool, vlak onder Sint Romboutstoren. De duisternis was ingevallen. Het
beloken plein waar wij zaten op lage bankjes, afgesloten van de buitenwereld; uiterst
beleefde mannetjes die de honneurs waarnamen met een schuchtere opdringerigheid
en een roodgloeienden bollantaren: Lodewijk van Deyssel die, als eene mystieke
hulde, zoo'n bollantaren vlak onder zijn Caesars-gezicht kreeg en het zich liet
welgevallen: het gaf de gewenschte stemming, misschien op eenigszins brutale wijze.
Wij hadden immers het recht, nog steeds, op een zeker scepticisme.
Wat daar ineens het concert met zijn praeludium uit de lucht viel, een cascade van
klank, neen, een drukke sterrenregen die weer zou botsen in een sparkeling van tonen
op een nachtelijk-zwarten, bevroren vijver. Herinnert gij u het gedicht van Gezelle
op den Nachtegaal: de peerlen die dansen op het marmervlak? Of beter, uit Bach's
Johannes-Passion, de Engelen die wippen op kristal-
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len bollen waar heel de wereld in weerspiegeld staat? Welnu: minder Engelsch-literair,
en anderdeels volkschmateriëeler, dit praeludium,.... waar ik verder geen beeldspraak
aan verspillen zal, daar ik hier zit om eene bladzijde geschiedenis te schrijven:
namelijk over de aanvankelijke aanleiding tot het sturen in 1922, van een
afgevaardigde der Nederlandsche regeering naar het Congres dat Denijn huldigen
zou. Die aanleiding, gij moet ze maar gaan zoeken in de Augustus-gebeurtenissen
van 1906, Lod. van Deyssel regnante.
Lod. van Deyssel had intusschen, van bij dat praeludium, zijne dartele
blijmoedigheid afgelegd. In het licht van zijn bollantaren, had hij zijne oogen gesloten.
Wie is het weêr, die daar onlangs heeft geschreven dat niemand in Holland den zin
had voor het sublieme als Van Deyssel? Zijn machtige kop had de strengheid gekregen
van dien eens kloosterabts. De volksliederen vielen thans argeloosdiep uit de
klankgaten van St. Rombouts. Wat eene sonate aan al te drukke virtuositeit storend
maakte, werd weêr terecht gebracht door de hooge mannenstemmen die, bij houten
baspijpen, Peter Benoit's kanoon, ‘Wij zijn de druppelen van de zee’ zongen. Er
waren snikken; er was het gefrazel van een heel klein kindje; er was eene volksziel
die zong hare ‘chanson de la plus haute tour’. Want herinner ik hier aan Rimbaud,
dan is het omdat geen zang algemeener klinkt dan dien van den eenling die zich
zonder hoogmoed bevrijd voelt van de eigen kleinheid.
Dat beiaardconcert van Denijn, hetwelk kan gelden als de aanvang van zijne
internationale glorie - het moest hem bekend maken in uw land, zooals hij later
beroemd zou worden in het, anders op muzikaal gebied niet zoo
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heel toeschietelijke Engeland, - het nam een einde, zooals de schoonste dingen der
wereld een einde moeten nemen, al was het maar om er de broosheid van te bewijzen.
Wij verlieten fluisterend de speelplaats der zusterschool, voorbij de diepgroetende
nonnetjes. Wij belandden op Mechelen's groote Markt. En.... daar zagen wij Denijn
in zijn geweldige gedaante, zijne gedaante van teedere worstelaar: hoog op de
schouders van geestdriftig-luidruchtige bewonderaars, een lachende, roze en blonde,
wel wat verwilderde kop-voor-Frans-Hals, boven armen die zwaaiden. De man had
natuurlijk dorst: het is een titanenwerk, zooveel fijne aandoening bij geweld van
vuisten uit het brons te hameren. Hij werd binnengedragen in eene herberg, waar
honderden hem juichend volgden. En die honderden waren niet alleen de Mechelaars
die zich hunner overwinning wèl bewust waren: daar waren heel wat
Algemeen-Nederlandsche Congressisten bij, die hier de openbaring hadden gekregen
van eene volkskunst, welke, van Vlaamsch Algemeen Nederlandsch kon worden, en
dat inderdaad, dank zij Denijn, geworden is.
Wat Lodewijk van Deyssel betreft (en ik moet hem zijne rol tot het einde laten
spelen), Van Deyssel verkoos niet, onder de menigte te blijven vertoeven. Heel stil
trokken wij, met een klein gezelschap, langs de reien weêr waar naklank der hooge
muziek over het water zinderde, naar het station en den trein, die ons terug naar
Brussel voeren zou. Wij deden noch vroom, noch analytisch: dichters hoeven onder
mekaar niet te liegen; dat is goed alleen voor het publiek. Maar kinderlijk deden wij
toch wel een beetje. Wij vertelden anecdoten die met het beiaardconcert niet het
minste verband hielden, alleen omdat wij
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behoefte hadden aan zoo'n argeloos verhaaltje.
En dien avond werd geen luidruchtige ‘gezellige bijeenkomst’ gehouden, vol
uitgeflapten spot.
N.R.C., 20 Augustus 1922.

Karel van de Woestijne, Verzameld journalistiek werk. Deel 11: Nieuwe Rotterdamsche Courant december 1921 - december 1922

408

De week van James Ensor
I
Oostende, 18 Augustus.
Der kunstenaars is het de wonderbaarste gave, het allerschoonste voorrecht, 't geringste
van hunne gevoelens uit te kunnen zetten tot het oneindige toe. Ik spreek hier niet
van de mededeelzaamheid, van het vermogen tot reproductie van innerlijke
verschijnselen, maar van die verschijnselen zelf, ook waar zij niet dringen naar
veruiterlijking. Want die verschijnselen zijn van tweeërlei aard: zij kunnen behooren
tot 's kunstenaars artistiek wezen, zij zijn het dan die aankondigen het
scheppingsmoment evengoed als zij, bij behagen of ongenoegen, en buiten rede om,
kritiek uitoefenen op de scheppingsdaad; tot op het oogenblik dat zij de verzekering
geven dat het barenswerk is uitgezwoegd. Maar daarnaast kent de kunstenaar
psychische phaenomenen die hem van den gewonen burger niet onderscheiden, dan
door hunne intensiteit en den weêrslag op het algemeene humeur. Men heeft de
artiesten groote kinderen genoemd: zij handelen inderdaad als kinderen, en niet alleen
wanneer het te doen is om hunne bijzondere geaardheid, om wat feitelijk hunne
imaginatie is: de eigen vorm van denwelke al de bestanddeelen van het subconsciente,
in het kunstwerk verwerkt, zich schikken komen buiten controol van welke
vooropgezetheid ook; maar zij blijven kinderen, zij hebben het in hunne macht (zij
die zich doorgaans zoo slecht weten te besturen) verzadiging en beuheid van steeds
herhaalde indrukken uit te sluiten, op die indrukken dus steeds te
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reageeren, zonder ooit goed hun schiftingsvermogen en hun wil te kunnen gebruiken.
Waarbij ze dan onbewust overdrijven; van wat men driften noemt teveel vergen of
teveel geven; - om kleine voorvalletjes die hen heel goed onverschillig konden laten,
en die alvast niets te maken hebben met hunne artistieke voortbrengst.
Een voorbeeld daarvan, voor zooverre dat nog noodig mocht wezen.
Verleden-Zondag zie ik, in het gulden licht van den reeds laten middag midden op
den dijk van Oostende, de zware gestalte staan van James Ensor. Het is het uur van
‘le retour des courses’: het drukste van den dag. Omwemeld van een bij gaan en
keeren dubbele tonendeining - geel en oranje die de zon verblinden, roze en groen
die in de zon bezwijmen, wit dat fel is als de zon zelf; in het gegons der stemmen
dat zingt over de matelijke zeepreveling gelijk een zwerm van bijen over een
rinschwuivende boomgaard in een vroegen Mei-ochtend, stond hij, als naar gewoonte
zwart, zwart als zijn ‘Lampenpoetser’ uit het Brusselsche museum, die alle licht
aantrekt en afstoot: het levend-ivoren gezicht boven den wit-kroezenden baard,
omgeven van den zwarten hoed-kalos, op de zware, zwarte gedaante. - Het is iets
zeer ongewoons, op dat uur, in die menigte, Ensor stil te zien staan, en blijkbaar
verstrooid. Doorgaans kan men niet heel goed zeggen of Ensor met zijne onrustige
wimper-oogen kijkt of niet kijkt, u beziet of niet, - hetgeen voor iemand, die de
menschen niet altijd gaarne erkent, wèl gemakkelijk is. Déze verstrooidheid was
echter eene bijzondere: eene absorptie. Ensor was verdwenen in zich-zelf. Hij die
anders over den dijk pleegt te loopen, lichtelijk doorzinkend op zijn linkerbeen; van
het zomersche dijk-leven
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gaarne geniet; van de seizoen-weelde in zooverre houdt, dat hij nooit zijn spijt weet
te onderdrukken om den korten duur ervan en, die de laatste jaren vooral, zoodra de
badgasten weg, zelf naar de hoofdstad afreist om er soms maanden verblijf te houden:
hij stond daar, verzonken in eene hem wel zeer ongewone verdooving, zwaarder dan
gewoonte geleund op zijn gaanstok. Ik naderde hem, omdat ik hem niet gaarne tobben
zie, en dat lijkt hij in den laatsten tijd wel veel te doen, - sedert den dood in 1915,
van zijn moeder, en, kort daarop, van eene tante die beiden bij hem inwoonden; sedert
het sterven, verleden jaar, van eene oude dienstmaagd; zoodat de twee-en-zestigjarige
vrijgezel, na een leven van blijden strijd maar ook wel van innerlijk leed, hoe thans
ook omlauwerd van roem en omringd van de liefde der jongeren, zich weleens heel
eenzaam gevoelt.
Ik naderde dus, sprak hem aan, en merkte dat hij, die wel tien minuten naast mij
had gestaan, mij eerst nu bemerkte. Misschien maakte de ontmoeting hem wrevelig.
Zijn wrevel kon twee redenen hebben; eene objectieve, die ikzelf was en eene
subjectieve, als hierboven omschreven. Dat het objectieve uitgesloten was, bewees
hij mij zonder dat ik twijfelen kon; zijne luchtige subjectiviteit wist hij inderdaad
niet onduidelijk naar boven te kunnen brengen. Gij weet dat, net als Emile Claus,
James Ensor een prachtig causeur is. Doch, terwijl Claus het monoloog beoefent, en
dan verhalen doet die aan Dickens herinneren, is Ensor de man van de tweespraak.
Zijn praten is een schermen. Men waagt een stoot: hij weert hem met onroerend-zwaar
lijf maar met korte schokjes van het hoofd en sobere, maar zeer rake bewegingen
van de hand. Er is
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bij hem eene groote schuchterheid: hij geeft zich niet gaarne bloot; maar hij kan het
goed verdragen dat men hem eenigszins tergt: het geeft hem gelegenheid te
antwoorden zooals hij weet dat te kunnen. Het antwoord van Ensor komt heel vlug
en heel scherp: bijtende ets-lijn die kort afketst of lenige arabeske die in het niet
afloopt. - Ditmaal scheen James Ensor, toen hij mij zag, betrapt op onmacht. Hij
drukte mij slap de hand, sprak aarzelend over de luchtgesteltenis en over de
mogelijkheid dat het weêr zou veranderen. Ik-zelf had het gevoel, belast te zijn met
de zending dat ik de waarheid uit haar put naar boven zou halen, en hoe moeilijk dat
was. Ik zei het hem: hij verdraagt oprechtheid. Meteen glommen lichtjes in zijne
groen-grijze oogen, en hij antwoordde mij: ‘Moet ik dan aldoor het vat der Danaïeden
vullen?’ Ik zei: ‘Ik vraag alleen, dat gij u-zelf leêgen zoudt: misschien doet het u
goed.’
- ‘Ja’, meende hij, en, na een kort tijdje van wimpering en van trilling der lippen:
‘Mijn laatste schilderij wil niet goed meê; er is een boek van Grégoire le Roy over
mij verschenen; mijn ballet wordt deze week in de Kurzaal uitgevoerd.’
En daar had ik alles in eens: vertwijfeling over een schilderij waar hij niet goed
weg meê wist; een boek dat hem misschien kwetste, althans niet bevredigde; de
ijdelheidsstreeling om het spelen van die ‘Gamme d'Amour’, zijne, zoo goed als
eenige muzikale praestatie, en waar hij nu eenmaal van houdt meer dan van zijn
schoonste schilderwerk.
Het was in hem een mengelmoes van gevoelens; niet meer te kunnen schilderen
als in de jaren tachtig, toen het
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zoo vlug en zoo raak ging, en al de diepere redenen van eigen mistrouwen, en de
vrees voor onmacht, en de schrik vooral dat hij de modernste schilder niet bijhouden
zou. (Ensor is een zeer onrustig gemoed, dat aan het eigen kunstenaarsgeweten geen
zeggenschap verleent, en dat vooral, waar hij zoo dikwijls een voorlooper geweest
is, op de jongeren niet achter wil blijven). En dan weer dat boek over hem, hij de
fantast die jong blijft vanwege zijn geestelijk plaatsingsvermogen; doch die, op
sommige wrange oogenblikken, met zich-zelf zoo brutaal-oprecht kan zijn en bij
vertrouwde vrienden soms ontstellend uitbarst, - maar niet gaarne zijne waarheid
zwart op wit uitgedrukt ziet, en nog veel minder zijne fantastische onwaarheid. En
dan eindelijk: die muziek van hem die men spelen zal - ‘cinquante-cinq minutes de
musique!’, gelijk hij met kinderlijken hoogmoed zegt, - die openbaring van een Ensor
die toch nog iets anders kan dan schilderen en schrijven, die dat andere misschien
nog veel beter kan; doch stel u voor; de ‘marche funèbre’ hebben ze tot ‘Elégie’
omgedoopt, omdat het woord ‘marche funèbre’ zoo slecht klinkt in het oor van een
badgast; alsof hij nu ooit had bedoeld eene elegie te componeeren; alsof het werkelijk
als eene elegie klonk!...
En zoo stond James Ensor ingetoomd te razen. Uiterlijk leek het wel blague: in
den grond was het heftige ontroering; het gevoel van oud-worden, van ontkenning,
van verkeerd begrip bij de menschen die voorgaven het goed te meenen met u, maar
u feitelijk pesten wilden. De schijn dat het hem alles niet schelen kon; maar in den
grond, bij wat ijdelheid die slechts op een woord van waardeering wachtte om uit te
stralen, de bitterheid dat men hem nooit
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goed begrijpen zou....
's Anderen daags ging ik hem ten zijnent bezoeken. Hij stond het kelderen van
zijne winterprovisie steenkolen te controleeren: Ensor beschouwt het als eene
oeconomische wet, dat, steenkolen des zomers noodzakelijk goedkooper zijn dan
des winters, - eene wet die hij telken jare om de helft van Augustus trouw naleeft.
Het belette hem niet, mij met geestdrift te ontvangen. Hij was een gansch ander
mensch dan daags te voren. Geen wonder: zijn vrees, dat de kolenkoopman hem
bedriegen kon, deed onder voor een innerlijken jubel. Hij zeulde mij de vijftig treden
op, die leiden naar zijn studio: reeds toonde hij mij wat hem zoo blijde vermocht te
maken; eene vondst, haast eene ontdekking, twee doekjes die hij geschilderd had
toen hij zeventien jaar oud was, en die hij op zolder teruggevonden had. - ‘Ik was
dertien toen ik mijn eerste schilderijtje maakte. Ik heb nooit willen leeren: slechts
twee jaar school gegaan, en dan drie vervelende jaren academie te Brussel. Maar ik
schilder van mijn dertiende jaar af!’
En hij toonde mij de studietjes op den bekwamen afstand, aan zijn gestrekten arm;
het eene een mythologisch ding, maar vol beweging en van rijpe kleur, dat herinnerde
aan de schetsen van Rubens en nog meer aan die van Delacroix; het andere bruin,
hoe dan ook vol tonigheid, scherp van lijnen, met iets pakkend-overdrevens: zoowaar
een Forain. En niet de minste onhandigheid: eene zekerheid die verstelde, eene
rijpheid die natuurlijk geene persoonlijkheid verried, maar, buiten academisme om,
op eene bewustheid en eene knapheid wees, die allen schroom uitsluiten mocht.
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- ‘En bezie me nu dat!’
De stem van Ensor trilde eenigszins.
- ‘Ik weet werkelijk niet wat er van worden moet. Van die Chineesche meisjes
vooral. Ik heb ze al dertigmaal herschilderd, die van het voorplan vooral: ze willen
niet mager worden; wat ik ook doe, ze blijft..., Vlaamsch. Ik heb ze al in een geraamte
veranderd, gansch uitgewischt, en een geraamte in de plaats. Maar het hielp niet: zij
wil daar blijven staan zooals ze is, blank en rijzig en goed in haar vleesch!’
En hij schokschouderde, en hij lachte met korte snikjes, ongerust weêr. Want
ditmaal was hij er, de schroom.
- ‘In de laatste jaren is het altijd zoo’, zei hij, met ontmoediging in de stem. En
aarzelend: ‘Als het nu ook maar beter werd!’
Ik zag een frisch, een tevens weemoedig landschap, dat mij tevens aan Claude
Gellée en aan Watteau deed denken, maar met eene verbluffende stoutheid in de
kleur. Daardoorheen kronkelde eene rivier vol vreemde eenden, waar achteraan een
slingering van lijnen, als een heel stil vuurwerk bij klaar-lichten dag. Aan de eene
zijde een boschaadje geel-groene en rood-bruine boomen. Men raadt, nauwelijks
aangegeven met schroomvallige en teedere halen, bont-Chineesche figuurtjes.
Vreemde pauwen zitten in de boomen: hun pluimige en lange staarten vol groene
oogen gaan in het gebladerte der boomen zelf te loor. Vooraan drinken aan het
wemelende water twee derzelfde vogelen: de voorste rood als vuur, die zijn sierlijken
nek rekt. Aan andere zijde rijst uit de rivier eene bloemige weide. Een ver figuurtje
is een Chineesche die aardig eene crinoline draagt, zonder dat het maar eenigszins

Karel van de Woestijne, Verzameld journalistiek werk. Deel 11: Nieuwe Rotterdamsche Courant december 1921 - december 1922

415
belachelijk aandoet. En dan, op het voorplan, de groote Chineesche die niet
vermageren wil. Met ongelooflijkteeder gevoel reikt hare rechterhand naar de
onzichtbare bloem die ze plukken zal, terwijl de linker aan langen stengel een knop
houdt van rood licht.
- ‘Men weet niet waarom men zulke dingen wil maken’, zei Ensor, ‘het is zoo
moeilijk.’
En alsof hij vreesde dat ik bij lang turen toch raden zou wat hij nu eigenlijk had
bedoeld of gedroomd:
‘Hier hebt gij het Boek’, zei hij.
N.R.C., 25 Augustus 1922.
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De week van James Ensor
II
Oostende, 20 Augustus.
- ‘Het Boek’.
Met zijne kleine, bleeke, weeke handen lei James Ensor, het, niet zonder
plechtigheid doch tevens met een schuchter schouderophalen, voor me nêer, tusschen
de talrijke tijdschriftnummers, de mappen met teekeningen waarin hij ging bladeren
terwijl zijne oogen mij terzijde ondervroegen, het palet waar in een lang ovaal de
kleine kloddertjes helle en teedere verf op liggen die samenvloeien tot een iriseerend
meer vol ongeboren regenbogen: een schilderij op zich-zelf, dat denken doet aan den
‘Val der Engelen’ die de Meester thans ten toon stelt in het salon te Gent, en dat
eveneens een baaierd van lichtende kleur is, alleen wat vuriger, waaruit de vormen
nog moeten geboren worden (want dat magistrale doek, jaren oud, is vormloos, maar
houdt alle vormen in, die er nu en dan, als bij flitsen, ineens uitspringen), - een palet
is als de woordenschat van een dichter, waar hij in scheppingsdrang onbewust uit
kiest, en waarvan de schaal der schakeeringen, zonder vooropgezetheid en ten hoogste
bij een gril naast elkander gelegd, zelfs het gevoel van het gedicht vermag te bepalen.
Ik zat voor het Boek, en Ensor naast mij, die blijkbaar op een oordeel wachtte.
Het Boek was groot, breed, dik, massief, - als definitief bedoeld. De schrijver ervan,
die een Gentenaar is, de Gentenaar Grégoire Le Roy, heeft grootsch willen doen,
naar Gentsche geaardheid. En tevens
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wetenschappelijk, want hij is de officiëele conservator van een Belgisch musaeum,
dat helaas het Wiertz-musaeum is. Ik kon niet vergeten natuurlijk dat hij tevens een
dichter is, hij de oude makker van Maurice Maeterlinck en de boezemvriend van den
grootsten dichter dien wij ooit hebben gehad: Charles van Lerberghe; hij-zelf schrijver
van fijne, gevoelige verzen, èn schilder tevens èn kweeker van rozen, destijds, die
zijne vreugde en zijne fierheid waren; en daarbij de handigste kerel der wereld, die
prachtige lijsten snijdt voor schilderijen, en vroeger electricien is geweest, een
ambacht dat hij zich koos om ervan te leven. Van een man met zulke menigvuldige
en onderscheiden begaafdheid: men kon er natuurlijk heel wat van verwachten, zelfs
op wetenschappelijk gebied. Ik zocht dan ook in de eerste plaats achteraan, waar de
bibliographie moest staan en de catalogus der werken. Het viel tot mijn spijt verkeerd
uit: de bibliographie is stellig onvolledig, en de catalogus ook.
Om te beginnen ontbraken in deze de aanvangswerken - de twee schetsen die ik
daareven had gezien - en heel het geëtste oeuvre, dat bij Ensor van zulk groot gewicht
is; vele potlood- en krijtteekeningen leken mij vergeten; althans, ik ken albums vol
aquarellen en krabbels in Oost-Indischen inkt gedaan, die heel goed te dateeren zijn,
en waarvan later, als Ensor ze aan de openbaarheid zal overleveren (waarom zou hij
dat niet doen? Rodin deed het wel!) - waarvan later al het belang zal blijken voor de
ontwikkeling van zijn talent. Het is nu eenmaal het eigenaardige van een catalogus,
dat hij volledigheid eischt zelfs tegen den wensch van den behandelden schilder in.
Was ik Grégoire Le Roy geweest, die stevig is, ik
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zou er desnoods een worstelpartijtje voor hebben gewaagd met Ensor, die in deze
zwak mag heeten. Waarom zou hij teekeningen hebben verloochend, die den
‘Lampenpoetser’, de ‘Oestereetster’, de ‘Burgerlijke Pronkkamer’, en zoovele
prachtstukken uit de eerste bloeiperiode, die der jaren tachtig, mogelijk hebben
gemaakt? De loopbaan van Ensor is niet ongelijk aan die van sommige Fransche
dichters: die van Jean Arthur Rimbaud bijvoorbeeld: zij is een opgang naar het Licht
(en aan het woord Licht moogt gij nu ook de beteekenis geven die gij wilt: alle
beteekenissen kunnen hier tot hun recht komen). Van struische werkelijkheid op te
rijzen naar innige, soms tragische mystiek: het is het meest-volkomen, het zuiverste
en zekerste teeken der Roeping. En de mystiek van James Ensor moge nu niet religieus
zijn - hierbij is vergissing trouwens heel goed mogelijk! -, zij moge zich beperken
tot vlinderlichte evocatie van Watteau-tuinen, schroomvol gedaan met
aarzelend-elegante potlood-streken van diverse kleur, maar met eene vurige
ingetogenheid die is in die kleur als in het onderbewuste gemoed: het belet niet dat
de stoere en ruige teekeningetjes uit den forschen tijd van het twintigste jaar, met
dikke halen van zwart krijt of het blokje aquarelverf gedaan, en die uiting geven aan
ongebreidelde gretige zintuigelijkheid, dienden vermeld naast de wazige en
weemoedige dingetjes die de schilder maakte om het zestigste jaar, als eene verklaring
daarvan, zooals de aanvangsverzen van een Rimbaud, den geweldig-sensuëelen
Rimbaud, eene verklaring zijn van den dichter der laatste, schijnbaar-onbeholpen,
inderdaad goddelijk-afgetrokken liederen....
Toen ik den catalogus had doorgebladerd, natuurlijk
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met de oppervlakkigheid die de gelegenheid meebracht - en gij zult van mij niet
verwachten dat ik hem hier uitpluizen zou, - ging ik den tekst inzien.
Natuurlijk herinnerde ik mij onmiddellijk het boek, dat Emile Verhaeren, jaren
geleden, bij denzelfden uitgever - G. Van Oest - aan James Ensor had gewijd. Men
kan aan Verhaeren niet denken, zonder ontroering, men kan het te minder, zou ik
haast zeggen, als hij zich geheel aan anderen wegschenkt. Het was voor Verhaeren
eene opperste vreugd, zijner bewondering lucht te mogen geven. Het kan betwist,
dat hij een goed criticus is geweest; al had hij enorm veel gelezen en gezien, al
ontdekte hij met verbazende echtheid eene bijzonderheid, die het dééd of de
karakteristiek, die een blijvend kenmerk is: hij was te lyrisch en te apologetisch van
aard, dan dat hij werkelijk verklaren zou. Trouwens, zijne rol was niet te ontleden;
zij was te bezingen. Hij was hymnisch, en dit zonder de minste gedwongenheid. Zijn
boek over Ensor zou te schooner worden, dat hij Ensor door en door had gekend, en
al heel vroeg. Zij hadden samen medegewerkt aan dezelfde tijdschriften, de strijdbare
tijdschriften, die waren ontstaan uit de scheuring in de ‘Jeune Belgique’. Vurige
geesten als een Georges Eekhoud, een Emile Verhaeren, een Eugène Demolder, zij
konden het niet langer houden met tamme Parnassiens als een Albert Giraud en Ivan
Gilkin, die hun laatste toevlucht vonden in den schoot van een Théodore de Banville.
Thans, na veertig jaar, kunnen wij eclectisch oordeelen. Verplaatsen wij ons echter
in die jaren tachtig, dan kunnen wij heel goed opgaan in den strijd der omwentelaars
tegen de behoudsgezinden, hoeveel talent die behoudsgezinden ook hebben
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mochten, en het verwondert ons al even weinig, hoe bedoelde omwentelaars eene
grenzelooze bewondering konden hebben voor den genialen jongeling, die Ensor
toentertijd was, prachtig prozaschrijver evengoed als prachtig schilder.
Van die grenzelooze bewondering legt het boek van Verhaeren getuigenis af. Het
staat buiten kritiek, zooals liefde buiten kritiek staat. Het begrijpt, zooals liefde
begrijpt, die in de gebreken slechts en hoogstens den weêrslag van deugden ziet. Er
zijn nog steeds menschen in België, en wellicht daarbuiten, die op Ensor's gebreken
azen; Verhaeren, hij, kon er alleen de vurigheid van het genie in zien. En het is met
het eigen geweldige genie, met de eigen prophetische en exegetische drift, dat
Verhaeren ging schrijven over Ensor: een boek, dat in vele deelen eene pleitrede is,
en men zou haast zeggen eene zelfverdediging, doch zonder terughouding of valsche
nederigheid, en soms als eene aanklacht tegen hen, die niet mede-bewonderen wilden.
Dat overvloedig-lyrische, tevens diep-bewogen boek van Verhaeren over Ensor,
het gaat niet zoo licht uit het hoofd. Bij nadenken zou men het soms wat rustiger
wenschen: betoogen kan ook een vorm van beminnen zijn. Gaat men er echter weer
in lezen, dan heeft het u te pakken als een bundel van Verhaeren's schoonste verzen.
En men kan er dan ook slechts dat ééne gebrek aan ontdekken: dat het ons niet verder
brengt dan ongeveer Ensor's veertiger jaren.
Dat gebrek kan de reden van bestaan worden voor een nieuw boek, - eene
aanvulling. De voortbrengst van Ensor tot bij dit veertigste jaar grenst aan het
wonderbare, zoo naar de hoeveelheid als naar de hoedanigheid. Reeds
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was de voornaamste evolutie voltrokken. Van bij de ‘Dame met den wipneus’ over
de fantastische masker-schilderijen heen, tot bij de godsdienstige werken waar de
satanische kwelling door grijnst en huivert: het was werkelijk een gansche carrière,
of beter: de geschiedenis van eene ziel. Maar James Ensor is nu twee-en-zestig
geworden, en in die twintig jaar heeft hij penseel of teekenstift nooit neergelegd.
Wel maakt de eeuwig-onrustige de geweldige sprongen niet meer die, op een paar
jaren afstand, den ‘Lampenpoetser’ van de ‘Kinderkamer’, en die ‘Kinderkamer’
van de ‘Blijde intrede van Christus te Brussel’ scheiden, er is de aanhoudende
verfijning van het zintuig, de onverpoosde vergeestelijking, de loutering van het
gemoed, die zoo diep ontroeren in het ‘Portret der doode moeder’, in de stillevens
met rozen, in het Chineesche park, - zijn jongste werk, waar ik het hier een paar
dagen geleden over had. Van naturalistisch was het werk van Ensor meer en meer
geestelijk en niet zelden godsdienstig geworden: steeds echter met een
hallucinatorischen ondergrond die, onbewust, het sarcastische verklaart van reeds
het aanvangswerk. Doch meer en meer wijkt dat hallucinatorische voor het
sentimenteele. De teederheid gaat in zijn werk een steeds ruimere plaats innemen.
Streng en gedwongen in zijn portretten van geliefde afgestorvenen; beminnelijk in
zijne bloemen; fantastisch in zijne kleine pastelteekeningen als in het Park waar hij
thans aan werkt, is voortaan het innige gemoedsleven de bron waar Ensor aan put.
Heeft hij zijn laatste woord gesproken? Zeker niet. Maar de geleidelijke kentering
in zijn werk, zooals het zich voordoet in de laatste twintig jaar, maakte een nieuw
boek over den Meester aannemelijk en zelfs gewenscht.

Karel van de Woestijne, Verzameld journalistiek werk. Deel 11: Nieuwe Rotterdamsche Courant december 1921 - december 1922

422
Deze taak heeft Grégoire Le Roy op zich genomen. Hij zelf heeft blijkbaar gevoeld
dat het, na Verhaeren, moest worden een aanvullingswerk. Doch hij ziet nu eenmaal
grootsch: hij heeft den lust niet weêrstaan, het definitieve standaardwerk te schrijven
dat Ensor ongetwijfeld toekomt.
Dat boek: ik herhaal het slechts doorbladerd te hebben. Doch ik heb er genoeg
van gezien, om het gevoel van drukte, dat het geeft, te hebben ondergaan. Verdeeld
in vele, wat bont door mekaar gegooide hoofdstukken; vol aanhalingen, liefst uit
Verhaeren, die bewijskracht missen omdat ze bij iemand als Le Roy onnoodig moesten
zijn, geeft het dikke betoog een indruk van verwarring, van gebrek aan evenwichtige
compositie, die verre van prettig is. De schrijver heeft Ensor willen situeeren, zijne
juiste plaats in den tijd aangeven, en dat is voorloopig gewaagd, hoe dan ook te
billijken. Trouwens, alles is te wettigen als het maar geslaagd is. Doch het lijvige
boekdeel van Grégoire Le Roy lijkt onsamenhangend, met overhaasting samengesteld,
en verder onpersoonlijk. De leidende idee, die is, Ensor reeds nu voor een classicus
te doen doorgaan, is wel stout; men zou ze aannemen indien de stelling met stevigheid
verdedigd was. Dat schijnt mij niet het geval te zijn. En daarom mist het boek zijn
doel.
Ik kan mij overigens vergissen. Dieper doordringen in het werk zou mijn oordeel
misschien wijzigen. Dat werk heeft trouwens buiten zijn tekst eene heel groote
aantrekkingskracht: het is overvloedig en doorgaans kieschkeurig geïllustreerd.
Vergelijkt men echter de illustraties met die uit het boek van Verhaeren, dan blijkt
met eene stel-
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ligheid, die niet valt te loochenen en ditmaal alle vergissing uitsluit, dat zij in de
meeste gevallen mindergoed zijn uitgevoerd, zij het dan ook dikwijls op dezelfde
cliché's. Het boek is wel heel goed gedrukt, en op uitstekend papier. Aan de platen
had men echter meer zorg kunnen besteden. En......
En van al die dingen heb ik aan Ensor niets gezegd: ik wilde zijn knagende onrust
niet weêr gaan wekken. Hij was trouwens reeds aan het praten over zijn ‘violon
d'Ingres’, over zijn ballet.
N.R.C., 30 Augustus 1922.

III
Oostende, 22 Augustus.
Eene parenthesis.
Want aan de uitvoeringen van Ensor's ballet zijn voorloopig andere balletten
voorafgegaan, en, in dezelfde Kurzaal. James Ensor heeft ze niet alle bijgewoond.
Waarschijnlijk zal daar weer bij hem de wrevel geweest zijn, de tot angst uitgezette
onrust, die den kunstenaars eigen is bij den geringsten tegenslag. Zijn ballet zou
worden uitgevoerd, tot tweemaal toe zelfs, eerst bij deele op het orgel, den tweeden
keer op een Zondagnamiddag-concert, en door een orkest van honderd man. Maar
de andere balletten zouden heusch worden gedanst, - door niet veel minder
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dan honderd danseressen en dansers. Zijne muziek zou er tot zijn recht komen: de
muziek der andere balletten werd er bij verknoeid. Maar het is sedert jaren, en vooral
na den oorlog, de innigste hoop van Ensor zijn ballet ten tooneele te zien gevoerd.
Dat moest tot driemaal toe gebeuren, eerst op een poppentooneel te Brussel, daarna
te Parijs, dan weêr te Brussel in het ‘théâtre du Marais’, waar ik u herhaald over
schreef. Maar het poppentooneel kon slechts enkele voorstellingen geven van helaas
andere stukken; waarom Parijs van de vertooning afzag blijft een duister geheim,
waar Ensor allerlei kwaadaardigheid achter zoekt; en de uitvoering door ‘le Marais’
moest worden verdaagd bij gebrek aan fondsen. Het zou dus blijven bij de muziek:
die muziek, hoe dan ook eerbiedig behandeld, was nog alleen melodisch van Ensor.
De orchestratie is van een ander: nieuwe reden tot angst, want wat zou dat geven?
En dan: een namiddagpubliek, een mager namiddagpubliek, dat kranten leest en
handwerkjes maakt en thee slurpt en.... dut. Terwijl de andere balletten duizenden
zouden lokken, die er tot driemaal toe twintig francs voor over zouden hebben om,
onder schitterende verlichting, prachtige toilettes te komen toonen, Schumann en
Chopin te hooren vermoorden maar.... tevens balletten in alle echtheid te zien dansen.
En dat alles, gij beseft het, was er niet naar om Ensor in opgetogen stemming te
brengen. Het hoefde slechts drie frank te kosten om Ensor's ‘Gamme d'Amour’ voor
het eerst in zijn geheel te hooren, en - volgens hem kon het niet anders - het moest
eene mislukking zijn,.... al bleef het intusschen eene hoop.
De andere balletten, het waren de beruchte Russische,

Karel van de Woestijne, Verzameld journalistiek werk. Deel 11: Nieuwe Rotterdamsche Courant december 1921 - december 1922

425
de echte, die van het gezelschap-Diaghilev, welke jaren lang Parijs en Londen op
hol hadden gebracht. Die jaren waren oorlogsjaren. Wij, ‘bezette’ Belgen die niet
waren uitgeweken, kenden ze alleen van hooren zeggen. Dat zeggen was echter één
bewondering. Vooral de kunstenaars die ze te Londen dag aan dag hadden kunnen
zien, waren er vol van. Wij, Brusselaars, hadden er na den oorlog wel den neerslag
van ondergaan: onder Russischen invloed was men in den Muntschouwburg heel
anders gaan dansen dan vroeger, en balletten als die uit Gluck's ‘Orphée’, die een
wonder waren van atmospheer, hadden ons geleerd wat zoo'n Russisch ballet ongeveer
wezen kon. Trouwens een Russisch overlooper, Sasha Sarkoff, was thans te Brussel
voor der eeuwigheid aangeworven: zijne sprongen en zijne plastiek hebben sedert
drie jaar een aantal hoofden op hol gebracht, die niet licht te tellen zouden zijn. Doch,
de Russische balletten-zelf, de eenig-echte....
In den grond mocht Ensor zich gelukkig achten: voor velen zijn die Russische
balletten eene teleurstelling geweest. En niet alleen voor velen te Oostende. Ik las
immers, nauwelijks een paar dagen geleden, dat ook Parijs niet meer reageert.
Hetzelfde gezelschap doet thans, na Oostende, de Ville-lumière aan, - zonder de
gevolgen van jaren her. Feitelijk blijkt het succes der Russische balletten tot op den
draad versleten. De mode ervan is voorbij. Zij doen het niet meer, net als Loïe Fuller,
net als Isadora Duncan zelfs. Het publiek, ook het kosmopolitisch publiek te Oostende,
verwacht blijkbaar weer iets anders, dat er misschien reeds is: na de Russische
balletten en, kunnen wij er aan toevoegen, de negrito-muziek, eene reactie die niet
anders zal zijn dan het Italiaansche
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dansen dat onzen grootvaders lief was.
De vertooningen der dansers van Diaghilev bestonden trouwens voor een goed
deel uit dergelijk, romantischklassiek italianisme. Dat ligt niet noodzakelijk aan den
speurzin van die Russen, aan hun voorgevoel van wat morgen eischen zal. Het ligt
veel meer, vermeed ik, aan de beperking hunner middelen. De omstandigheden
immers legden hun te Oostende eene zekere zuinigheid op. De Kurzaal namelijk
beschikt over geen eigenlijk tooneel: bij omstandigheden als deze moet men het doen
met vliegend getimmerte, met een nogal klein podium dat in een paar uur kan geplaatst
en weggebroken. Planken op schragen; een achterdoek van vergaan wijnrood; een
dito gordijn dat bij geweld van handen open en toe wordt geschoven; een klein
voetlicht en wat electrische lampjes aan een paar buizen bovenaan: dat is alles. Ik
heb het voor de gelegenheid zien plaatsen: terwijl de vurige kapelmeester Gregor
Viltelberg in het vreemdste Fransch der wereld maar met uitbundige gebaren, die nu
eens geleken naar het draaien van een orgel en dan weêr - waar het heel teeder moest
wezen - naar het voorzichtig roeren in een pot mosterd, waarnaast hij blijk gaf van
een groote vrees voor tochten, het uitstekende Kurzaal-orkest repeteeren deed, zag
men, op het ondiepe, enge tooneel, electriciens in blauw lijnwaad twee uiterst-hooge
dubbele-ladders met groote vaardigheid op en af loopen, hetgeen voor de eigenlijke
balletten een vreemde, doch niet onaardige inleiding was. Dergelijke schouwplaats
nu bracht van zelf sprekend meê, dat van het opstellen der décors, die de Russische
balletten hielpen beroemd maken, geen spraak kon zijn. Décors van Bakst, en van
Piccasso, en van Derain, die
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voor onze te Londen vertoevende artiesten de grootste aantrekking waren, waar zijt
gij ditmaal gebleven?
Ik beken ronduit, dat ik, persoonlijk, er gaarne van af zag. Omdat ik nu eenmaal
niet hou van décors, hoe cubistisch ook. Het bracht echter meê, dat de Russen van
hunne, schijnt het, meest-merkwaardige praestaties moesten afzien. Bleef alleen dan
nog deze viervuldigheid: de muziek, het ‘onderwerp’, de costumes, en de eigenlijke
dans.
Van de muziek, heb ik u reeds gezegd, dat ze eenvoudig werd verknoeid. De
Russen hechten er geen ander belang aan dan de gelegenheid, die ze biedt, tot wippen
en acteeren. Hoe deze muziek wordt behandeld moge blijken uit volgende vermelding
uit het programma: ‘Carnaval, musique de Schumann, orchestrée par
Rimsky-Korsakow, Glazounow, Liadowok, Tcherepnine’, hetgeen wil zeggen, dat
de vier vermelde Russen allerlei dingetjes van Schumann aan mekaar hadden
verbonden. En op dergelijke wijze werd een rommelzoo van Nocturnes, Walzen,
Mazurka's en Praeludiën van Chopin door mekaar geroerd tot een ‘rêve romantique’,
zonder dat ditmaal de naam van den orchestreerder vernoemd werd. Voor ‘Cléopâtre’,
een ‘drame chorégraphique’ heet de muziek van Arensky te zijn; doch heel naïf wordt
daarna gemeld, dat deze er Taneïeff, Rimsky-Korsakow, Glinka en Glazounow voor
geplunderd heeft. Neen maar, Ensor hoorde dan toch zijne eigen muziek spelen!
Trouwens, wie in de zaal luisterde naar de muziek? Wie zelfs luisterde naar de
onvervalschte ‘Prélude à l'Après-midi d'un Faune’ van Debussy? Bij dansen wil het
publiek van gisteren en heden vooral actie, vooral een onderwerp. Hierbij was
bedoelde ‘Après-Midi’, - eene

Karel van de Woestijne, Verzameld journalistiek werk. Deel 11: Nieuwe Rotterdamsche Courant december 1921 - december 1922

428
Isadora Duncan ten stelligste waardig - eenig: het hoogste en edelste dat de Russen
vertoonden, met een volkomen begrip, niet alleen van de muziek, maar, tot in de
minste bijzonderheden, van Mallarmé's gedicht, dat het hielp aanvoelen als volkomen
klassiek. Ook hier was het décor natuurlijk afwezig: alleen iets als een rotsblok, dat
voor den boschgod tot rustplaats moest dienen. Maar het was ruim voldoende, en
ware het achterdoek, in plaats van vlekkerig-vuil wijnrood, steenrood geweest als
zijn antieke-vazen, dan zou het kunstgenot heel groot zijn geweest. - Het publiek
bleek echter veel meer te houden van ‘Cléopâtre’ en van ‘Le Spectre de la Rose’, dit
laatste voor den inhoud een aanpassing, door Vourdoyer, van een gedicht van
Théophile Gautier, op ‘l'Invitation à la Valse’ van Weber, georchestreerd door Berlioz
(weer zoo'n allegaartje); welke beide stukken, wat onderwerp betreft, doen huilen
om hunne armoede: de minste film is hierbij diepzinniger en moeilijker om te
begrijpen dan Einstein; terwijl dat onderwerp, in ‘Cléopâtre’ vooral, waarin men
trouwens het décor ten zeerste mist, daarenboven schoone danskunst uitsluit.
Van de costumes zou men eerst dan genieten, als zij in hun natuurlijke
décor-atmospheer zouden staan. Zij getuigen, op hun zelf, van fijnen smaak. Vooral
in ‘Le mariage de la Belle au Bois dormant’ - muziek van Tschaikowsky, waar echter
de befaamde Nijinska wat van het hare heeft toegevoegd: die Russen zijn
onverbeterlijk! - is hun zeventiend'eeuwsch-Fransch orientalisme een wonder, terwijl
de ordonnantie hunner groepeering, op het helaas veel te kleine tooneel, voor de
oogen een weelderige verpoozing is. En hetzelfde kan worden gezegd van de ‘inklee-
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ding’ van ‘Cléopâtre’, die denken deed, in haar hiëratisme, aan een Gustave Moreau.
Maar het schoonst waren den kunstzinnige dan toch de tutu's, de eenvoudige tullen
rokjes uit ‘Le Spectre de la rose’, uit ‘Les Sylphides’, uit den ‘Carnaval’, die blank
en lang waren als in den tijd dat Honoré de Balzac zijn vriend Alexandre Dumas
ontmoette in het foyer de la danse van het Parijzer Théâtre-italien. Die ranke, blanke
Russische danseresjes met hun gitzwart haar platgestreken, aan beide zijden van een
bleeke scheiding, door overvloedige bandoline; die kuische gezichtjes met de lange
amandel-oogen van Byzantijnsche madonna's (want thans weten wij, dat het
hiëratisch-Byzantijnsche madonna-type rechtstreeks naar de natuur is geïnspireerd):
zij zijn het, die van de Russische balletten.... iets nieuws hebben gemaakt, alleen
door naar de kunst van haast een eeuw geleden te hebben teruggeblikt.
Want ik herhaal het: niet de zoogenaamde karakterdansen van ‘Cléopâtre’, noch
de wilde polowtsiaansche dansen uit Borodins' ‘Prins Igor’ (een kwarteeuw geleden
maakten zij elken circus onveilig), noch zelfs de Isadorareconstitutie van ‘l'Après-midi
d'un faune’ hoe bewonderenswaardig ook: wat ons vernieuwing brengt, of althans
een frissche verademing, het zijn de balletten, het is de danskunst van in den tijd der
koningen Charles X en Louis-Philippe. Lichtvoetige heldinnen die, met de herstelling
van het Fransche koningsdom, den bombastischen ernst der keizerlijke tragieken van
hun voetstuk zoudt dansen; gij die herleidt in de gratievolle verschijning van eene
Vera Nemtchinova, in de diep-gevoelige schoonheid van eene Liubov-Thernicheva:
gij leidt ons ver van archaeo-
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logiseering die verdacht is en in elk geval cerebraal, ver van folklore die gekleed
gaat in het fluweel en de zijde van een gemaskerd bal, terug naar dansen dat anders
niet wil zijn dan dansen, maar dansen zonder bijbedoeling naar de weelde der schoone
beweging, der lenige zweving, der ongebonden vlugheid, - zonder meer.
Maar ik vergat dat ik u moet schrijven over het Ballet van James Ensor.
N.R.C., 31 Augustus 1922.
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De week van James Ensor
IV
Oostende, 25 Augustus.
‘La Gamme d'Amour (Flirt de Marionnettes). Ballet-Pantomime de James Ensor, en
un acte et deux tableaux. Musique de James Ensor’.
Het is de officieele, wel heel deftige titel van het eenig zuiver-literair, tevens
muzikale werk van den Meester, het werk waar hij zich ieder jaar tegen de
zomermaanden bekommerd om maakt, als de badgasten beginnen af te komen. Want
- vreemd genoeg - dat buitenissig werkje van een groot schilder is de eenige band
tusschen dezen Oostendenaar en zijne geboortestad.
Ensor heeft, in het kleine museum van Oostende, een paar prachtige doeken uit
zijn vroegeren tijd: het aangesneden ‘Stuk vleesch’, de ‘Rog’; schilderijen die zich
aanpassen bij de formule die hijzelf, nauwelijks twee-en-twintig oud - den tijd
ongeveer dat hij ze maakte - met zeldzame bewustheid aangaf: ‘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, celleci 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’. Het eerste doek behoort nog tot de
aangegeven ‘seconde période’; het twee-
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de kondigt reeds het laatste stadium aan. De twee-en-twintigjarige schreef: ‘Le
vulgaire ne discernera que désordre, chaos, incorrection’. Begrijpt ge goed?: deze
jonge man, dat geniale kind ging zich weldra in het kleinprovinciale Oostende
volkomen-vereenzaamd bevinden, geheel verlaten in zijne kunst.
Al had hij natuurlijk vrienden. En ik spreek hier niet van de vrienden, meest
literaire, die de hoofdstad bewoonden. Hij schreef enkele jaren nadien in hunne
tijdschriften, als ‘Le Coq rouge’, ‘l'Art Moderne’, ‘La Ligue artistique’,
meest-vernielende artikels, waarvan de zeer geforceerde Rabelais-taal geenszins een
zeer geoefend-critischen zin uitsloot, en.... die hem veel kwaad hebben gedaan, waar
zij, op het oogenblik, dat hij als schilder reeds verbluffen moest, van hem afkeeren
zouden, wie hem juist verdedigen konden. Later hebben jongeren, tot hem
aangetrokken, evenzeer door zijn critisch standpunt als door zijn schilderwerk, hem
op een voetstuk gesteld, waar hun wierookvat gelukkig zijn neus niet meer treffen
kon. Doch, zoo dit hem nopen moest aan buitenhuizigheid toe te geven, Oostendschen
roem zou het hem zeker meer en meer benemen. Toch had hij, ik herhaal het, zelfs
te Oostende, vrienden. Het waren dilettanten, met een enkelen artiest daaronder. Zij
vereenigden zich in de ‘Joyeuse Compagnie du Rat Mort’, door James Ensor
aangesproken in het ‘Discours en noble langaige de Chevalerie’ als ‘Messieurs,
chevaliers, amis, rats, ratons, rates, ratés et autres’, toen hij op 2 Mei 1903 ridder in
de Leopoldorde werd geslagen: ééne zijner geestigste elucubraties, vol calembours,
en het beste bewijs van de waarde, die het gehoorbeeld bezit bij dezen schilder, die
meer
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en meer lijdt onder de fijnheid van zijn gezichtsvermogen.
Doch die vrienden van ‘le Rat Mort’, die de vunzigheid van de Oostendsche
winteratmosfeer, bij macht van jolige bijeenkomst en eenigen alkohol, nu en dan tot
opflakkering brachten, zij verdwenen één voor één. Zijn enkelen daarvan nog in
leven; Ensor praat erover met eenige bitterheid, - de bitterheid van eene innige
verknochte teleurstelling. De omgeving-aan-Oostendsche-vrienden is voor hem
schaarscher en schaarscher geworden. De huiselijke kring is zoo goed als leeg: Ensor
klampt zich vast aan wat overblijft en het gaat niet altijd zonder wat weemoed. De
meeste Oostendenaars van heden ten dage kennen hem niet eens meer. Hij is minder
dan ooit, minder dan wie, eene plaatselijke beroemdheid. Hij moet den trein nemen
om eenig spoor van zijne beteekenis te vinden. En er zijn dagen dat hij er om treurt.
Het is pas twee jaar geleden, dat hij schreef: ‘Nous sommes tous jeunes ou le
deviendrons’. Helaas, als men in de zestig is voelt men graag om zich heen, in de
dichtst-mogelijke nabijheid en bij wat vrienden, die niet oud willen worden, de
middelen om, zonder meer, zich-zelf te blijven.
Daar is gelukkig, het ballet: ‘La Gamme d'Amour’, de draad die Ensor aan Oostende
verbindt, of beter: die telken jare Ensor aan de blijvende of tusschentijdige
Oostendenaren herinnert. Het ballet, ik zei het u, werd nooit gedanst: een wrangheid
in Ensor's leven. Het werd weliswaar in 1920, als orkeststuk te Brussel uitgevoerd,
- één enkel maal. Maar er gaat geen jaar voorbij, of het wordt bij deele in de Kurzaal
gespeeld. En dit jaar, het jaar 1922, was een galajaar: de prachtige organist Léandre
Vilain gaf er een deel van met een bijzondere
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fijnheid van medegevoel, terwijl, nauwelijks een week nadien, Maxime van Neste,
het in zijn geheel liet uitvoeren door een uitstekend gedrild orkest.
Voor James Ensor is het eene opluchting geweest: die uitvoering was voor het
eerst volledig in Oostende. Aangezien Ensor zich als schilder in zijne geboortestad,
zelfs bij zijne voormalige vrienden niet kan laten gelden - hij heeft er trouwens sedert
geruimen tijd van afgezien, - dan maar als toondichter. In de zaal, schraal bezet,
mocht hij enkele gekende gezichten ontwaren: het was hem een troost. Want Ensor
heeft feitelijk niet veel noodig om getroost te zijn, al was het maar voor een uurtje.
Aan die ‘Gamme d'Amour’ heeft hij dan ook heel veel gewerkt. Het libretto was
klaar in Maart 1911, naar ik vermoed terzelfdertijd met de muziek. Het heeft er veel
van dat de tekst uit de muziek is ontstaan: die tekst is van de muziek maar een zeer
vluchtige, hoe dan ook schroomvallige weêrgave. Trouwens voor Ensor blijkt het te
doen te zijn geweest, niet om eene letterkundige verklaring (nooit heeft hij even-sober
geschreven), maar om eene gelijktijdige wemeling van klank en kleur. Zijne muziek
heeft hij telkens met kleur geïllustreerd: zijn schetsen voor de twee decors zijn eerst
pastel-teekeningen, daarna zeer uitvoerige schilderijen geworden. Voor de talrijke
personnages heeft hij eveneens kleur-krabbels gemaakt, eerst in vaste gestalten,
daarna in bewegingrijke groepeeringen. Dat ballet is een bont kunstwerk, waar de
beschrijving het geringste deel van uitmaakt. Terwijl Ensor het op zijn aêmechtig
harmonium zat te tokkelen met vlugge en angstvallige vingeren - feitelijk eene
aangehouden improvisatie, die, iedermaal dat hij
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zijn werk speelt in de harmonisatie wisselingen ondergaat - zag hij de poppetjes voor
hem dansen in hunne speelsche toon- en gestaltewriemeling. En toen lei hij het vast
in schetsen, die eveneens telkens veranderden.
Die gestalten - stelt u voor! - zij zijn juist vijftig in getal, zonder de figuratie te
rekenen. Op die vijftig hebben er acht-en-veertig een vasten naam. En al die namen,
waaronder de drolligste die men zich denken kan, geven weêr een blijk van Ensor's
gehoorsfantazie. Denkt echter niet dat het eenvoudig klankbeelden zijn: vele ervan
vindt men met eene geheimzinnige beteekenis, als pseudoniemen terug in zijn
geschriften. Dit is vooral het geval met de meisjesnamen. Wat heeft Ensor er aan
gemoedsleven onder verborgen? Wat beteekenen zij voor hem aan passie en
weemoed? Wat waren zij, aan herinnering, den een-en-vijftiger die ze aan
‘marionnettes’ wegschonk? - Ik meen de uiterlijke biographie van Ensor goed te
kennen; ik heb ze niet alleen uit de boeken: ik heb ze uit zijn eigen mond, en
overvloedig. Maar hoe rijk de schatkamer die hij nooit iemand openen zal, en waar
voorgoed in begraven liggen Corylopsis en Ombreuse, Turlutute en Chandelette,
Olyandre, ‘sirène tachetée’ en Parcofine, Gali-Gali en ‘la triste Binoclette
invariablement camuse’. Gelukkig de menschen wier schatkamer ruim en vol is, en
die den sleutel ervan hebben geborgen tot onvindbaarheid toe.
De ‘Gamme d'Amour’ is anders het eenvoudigste ding der wereld, als men het
naar zijn scenario beoordeelt. Grognelet en Brutonne houden samen een
speelgoedwinkel open, - een winkel ongeveer zooals Ensor er een van zijne ouders
heeft geërfd, een winkel vol vreemde geheimzinnig-
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heid, ‘bariolé de couleurs vives et tendres’. Heel kenschetsend: ‘deux chaises meublent
le magasin’. Bij Ensor is er nog slechts ééne, die ver versleten is.... Miamia helpt
hare ouders, - Miamia waar Ensor heel veel van schijnt te houden. Met de
winkeljuffers stalt ze maskers uit: het moet carnaval worden, - zooals altijd bij Ensor.
Maar daar komt een wreed man met een enormen neus, en die stuurt alles in de war.
Miamia beweegt hem tot den aftocht. Het belet niet dat hare ouders Grognelet en
Brutonne, haar laaghartig mishandelen. Het wordt veel erger nog als aan het
uitstalraam eene klagelijke bedelares verschijnt die een ziekelijk kind draagt - op
Ensor's decor een zéér schoone Lieve Vrouw-verschijning, - het kind smeekt om een
pop, die Miamia medelijdend weggeeft. Miamia krijgt van hare ouders slagen; tot
daar zure carnavalmuziek weerklinkt: het is Fifrelin, de vrijer van Miamia, die met
zijne vrienden het volksfeest inluidt. Miamia vertelt hem haar verdriet; Fifrelin troost
haar, en er wordt afspraak gemaakt voor 's avonds.
Als het uur der samenkomst genaderd is, komen echter Grognelet en Brutonne
weêr dreigend tusschen-beiden. Fifrelin is een lafaard: hij vlucht. Doch Miamia
vlucht hem na... Nu beklagen de oudjes zich bitter hun gedrag. De poppen, in laden
geborgen, komen ze trouwens schrik aanjagen, zoodat ze in onmacht vallen. De
poppen bergen ze in eene groote doos, en bij eene doodmarsch gaan zij ze op de
toonbank plaatsen als op een katafalk. - Doch Fifrelin en Miamia komen terug, hooren
de klachten en zuchten der ouders, verlossen ze. Met natuurlijk gevolg der vergiffenis
en des zegens. De verloving heeft onmiddellijk plaats, bij alle mogelijke carnavaljool.
‘Grognelet et
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Brutonne félicitent les futurs époux et l'orchestre entonne une dernière fois la tendre
gamme d'amour’....
Ik noemde het eene gelijktijdige wemeling van klank en kleur. Maar ik sprak u
tevens van Ensor's geheime schatkamer, en dat hij van die ‘Gamme d'Amour’, nu
elf jaar oud, niet scheiden kan, er telkens naar terugkeert. Zou het dan werkelijk zijn
omdat het nogal-onnoozel werkje de eenige schakel is tusschen hem en zijne geboorte
Oostende?....
De meest-argelooze dingetjes kunnen voor het hart van hun schepper den diepsten
zin hebben....
N.R.C., 31 Augustus 1922.
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Het driejaarlijksch Belgisch salon
I
Gent, 23 Augustus.
De Belgische ‘Driejaarlijksche’, op het oogenblik gunstig ondergebracht in het
feestpaleis te Gent, mag men beschouwen als een ernstige poging om een minder
voorbereid publiek een overzicht te geven van het modern kunststreven. Er zijn meer
dan duizend werken bijeengebracht van artisten van Belgische nationaliteit, van
artisten uit Frankrijk, Nederland, Engeland en verder nog. Volledig kan zulk een
overzicht nooit wezen: wie denkt er aan? Het is, noodwendigerwijze, brokkelig. En
het kan ook, wanneer men voor 't eerst in aanraking komt met ten hoogste twee
werken van een of ander schilder, meer dan eens aanleiding geven tot verkeerde
oordeelvellingen.
Toch is hier wel genoeg bijeen, en van verscheidene richtingen, om den indruk te
verstevigen, die mij onlangs bijgebleven is van het Fransch ‘Salon de 1922’ en van
de tentoonstelling te Venetië. Die indruk - zal ik maar stout zeggen, hoewel hij zeker
niet zeer persoonlijk is?- die indruk is, dat wij maar steeds niet weg geraken uit de
anarchie, waarin een eeuw liberalisme ons, op het gebied der schilderkunst, heeft
geworpen.
Ik moet derhalve er het inrichtingscomité van dit Salon een verwijt van maken,
dat het gemeend heeft opzettelijk juist dit kunststreven te moeten negeeren, dat dacht
de meest geschikte middelen aan te wenden om uit de anarchie los te komen. Wel
heeft hier een kunstcriticus, die zegt erbij te zijn geweest bij de keus en de schikking
van
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de werken, aanhoudend gesproken van de cubisten en de zaal der cubisten, maar van
eigenlijk cubisme is hier niets te merken, geen zier. En het expressionisme ziet men
hier slechts vertegenwoordigd door enkele zeer bezonken werken. Een van de
voornaamste inrichters van de tentoonstelling zei mij het welbewuste woord: wij
hebben de voorbijgaande verschijnselen willen overslaan, en aan het publiek alleen
datgene willen toonen, waarin een blijvend bestanddeel schuilt.
Vindt gij ze niet heerlijk deze bedoeling? Men moest zoo'n woord in gouden
letteren beitelen boven den ingang van elke zaal, waarin een jury vergadert die een
overzichtelijke tentoonstelling heeft tot stand te brengen. Maar ligt niet de hel
geplaveid met goede bedoelingen? En is de welbewuste jury er nog wel zeker van,
dat zij alleen blijvende kunstverschijnselen aan te toonen heeft aan het goedgunstige
publiek? Ik spreek niet van blijvende kunstwerken. Het is, voor een ieder die objectief
oordeelt, wel heel zeker dat van de duizend werken, die hier verzameld zijn, niet
meer dan een honderdtal nog een relatieve waarde zullen behouden na vijftig jaar.
Maar ik vraag of men er wel zeker van is dat tal van strevingen en richtingen, die
hier nog altoos te voorschijn komen, van eenigen blijvenden aard zijn? Zijn er
daaronder niet die hebben uitgediend? Waarvan wij reeds lang weten, waartoe zij
kunnen leiden, hoeverre zij de kunst konden voeren? Die niet meer anders zijn dan
lamme voortzettingen van bewegingen, waaruit de stuwkracht weg is?
Een ‘Driejaarlijksche’ moet juist dienen om den huidigen stand van het kunststreven
aan te duiden. Dat was wel niet steeds het geval in de Driejaarlijksche te Ant-
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werpen, ingericht door de Koninklijke Maatschappij tot Aanmoediging van Schoone
Kunsten - de kunstkring Kunst van Heden deed dit beter met haar meer beknopte
groepeeringen van werkelijk flinke kunstenaars; maar te Gent was de Koninklijke
dito er steeds in geslaagd een geheel bijeen te krijgen dat volstrekt up to date was.
De huidige inrichters te Gent zijn hun voorgangers waard, en, behalve dat zij ook
werk hebben aanvaard uit 1880 (Ensor b.v.) en ons geen werk kunnen toonen van
enkele schilders en beeldhouwers, die wij noode missen, niet alleen van de ‘fauves’
als Gustave de Smet en Constant Permeke, doch ook van zeer gezette kunstenaars,
met blijvenden naam als Xavier Mellery, Eugène Laermans, Frans Courtens, Gustave
van de Woestijne, Auguste Oleffe, mogen wij zeggen dat zij ons toch een tamelijk
juist overzicht geven van de huidige Belgische kunst, en zelfs bijna ook van de
huidige Fransche schilderkunst.
Geen duidelijk overzicht? Geen geheel, dat treft door zijn homogeniteit? Geen
geheel vooral, dat ons aandoet door stevige karaktertrekken, door veel belovende
hoedanigheden, door de vooruitstrevende kracht, die er in opgesloten ligt?
Neen, neen. Dit kòn waarachtig niet. En dat het niet kòn, is heusch niet de schuld
van het inrichtingscomité en van de jury. Het was onmogelijk.
Het was onmogelijk uit hoofde van het traditioneele stelsel van de Driejaarlijksche.
De traditie schrijft voor, dat een ieder inzenden mag, en dat van elken inzender niet
meer dan twee werken mogen aangenomen worden. Bovendien moet de jury bestaan
uit mecenassen en kunstliefhebbers, behoorende tot de Koninklijke Maatschappij tot
Aanmoediging van
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de Schoone Kunsten eenerzijds en anderzijds voor een groot deel uit kunstenaars
gekozen door hun gelijken en die zich moreel verplicht achten de deuren wijd open
te zetten voor een meerderheid van middelmatigen, welke op hun hulp rekenen. Bij
de laatste Driejaarlijksche te Antwerpen heeft men dit stelsel gedeeltelijk opgegeven.
Men liet nog elke inzending toe, doch de jury bestond slechts uit een drietal
onpartijdige en werkelijke kunstkenners en zij brachten een eclectische tentoonstelling
tot stand. Te Gent heeft men weer het oude reglement gevolgd.
Voor het publiek is het wel jammer dat de keus, die men zegt streng te zijn geweest,
niet nog heel veel strenger was. Het laat zich vele knollen voor citroenen opdringen,
het verwart het verjongende kunststreven met de eerste beste probeersels van een
talentlooze, het zoekt naar houvast bij de kunstenaars van oude faam, het tast naar
leiding en richting, en zoekt ze bij critici die aansluiten bij de oude traditie. Het is
opvallend hoe hier nu heel wat menschen rondloopen met een krantenartikel in de
hand. En toch heeft, naar het oordeel van hen, die zich eenigszins thuis voelen in
onze moderne kunst, de reglementaire wijze van inrichten deze maal toch nog
aanleiding gegeven tot een juist afbeelden van den toestand onzer kunst. Deze
tentoonstelling is niet enkel een bonte warreling van personaliteiten en would-be
persoonlijkheden. Zij is ook een warboel van de meest veelsoortige strevingen: wij
zitten hier nog te midden van het romantisme, het realisme, het impressionisme en
van allerhande pogingen tot vernieuwing - en er is waarachtig nog wel een schilder,
die heel gezapig concurrentie blijft aandoen aan de 15e eeuwers. Verrassingen zijn
er niet.
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Aldus geeft deze tentoonstelling inderdaad een getrouw beeld van de Belgische kunst
op heden.
Zij doet tevens scherp uitkomen hetgeen de huidige Belgische kunst onderscheidt
van de Hollandsche, die hier synthetisch vertegenwoordigd is door werk van Jan
Sluyters vooral - en van de Fransche, die zich zeer ruim heeft laten
vertegenwoordigen.
Laten wij het eerlijk erkennen: de Belgische kunst is verachterd geraakt op de
beweging van elders, en juist het meest verachterd waar zij poogt de internationale
beweging bij te houden. Wie als ik gehoopt had op een grondige kunstvernieuwing
in België ten gevolge van den oorlog, voelt zich deerlijk bedrogen in zijn
verwachtingen. Noch de verschrikkingen, die over België kwamen, noch de gunstige
invloed, die Belgische uitgeweken artisten konden ondergaan, blijken een blijvenden
invloed te hebben gehad op de ontwikkeling van onze kunst. Men kan dit boeken als
een gunstig verschijnsel: het wijst op de vastheid van nationale eigenschappen. Doch
intusschen is de kunstontwikkeling haar verderen gang gegaan - en het heeft allen
schijn alsof, vooral gedurende den oorlog, in België de kunstenaars, evenals de leiders
van de binnenlandsche politiek, in een besloten dorp hebben geleefd.
Men weet in België bepaald nog niet waarheen. Wel begint men er gewaar te
worden - eerst, natuurlijk, onder de artisten, verder bij de kunstcritici die ook buiten
de grenzen kijken, en sporadisch reeds onder de kunstminnaars - dat de kunstevolutie
weer staat in een van die tijdperken, waarin de geest zich vernieuwt, waarin nieuwe
verlangens, nieuwe vragen, nieuwe problema's oprijzen - waarop ook een nieuwe
kunstvorm past.
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Het nieuwe oefent reeds een geweldige aantrekkingskracht uit op onze Belgische
kunstwereld. Honderden wenden pogingen aan om uit de sleurbaan te geraken. Maar
zij weten niet beter dan hun talent op sleeptouw te hangen bij de strevingen van
elders. En hoe lamlendig dan nog! Er ontbreekt een machtige persoonlijkheid. Een
als die van Claus, die het impressionisme er doorhaalde bij ons. Was die goede Rik
Wouters blijven leven! Zal Constant Permeke, de geweldige, de belhamel,
doorbreken? Zal Gustave de Smet strijdlustig blijven en zijn persoonlijkheid kunnen
hooghouden?
Onder al de jongeren, waarvan hier nu proeven van vernieuwing zijn, zie ik er
geen, wiens talent opgewassen is om hem als aanvoerder te laten optreden.
Want dit blijkt hier duidelijk uit deze overzichtelijke tentoonstelling: bij de jongere
Belgen ontbreekt juist wat het streven kenmerkt van alle postimpressionistische
scholen: het gespannen, het krampachtig zoeken naar stijl.
Neen, dan waren de oudere Belgen, wier werk hier nog voortleeft - enkele meesters
zijn nog arbeidzaam en velen volgen hen nog na - heel wat knappere kerels.
N.R.C., 25 Augustus 1922.
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II
Gent, 24 Augustus.
Ik heb in een vorig schrijven gewezen op het relatieve belang van de ‘Driejaarlijksche’
te Gent - waarvan, het zij tusschen haakjes gezegd, de duur verlengd is tot 19
September. Zij is uitstekend geschikt om een juist idee te geven van den huidigen
stand der Belgische kunst. Die idee is niet bizonder gunstig, ik zegde het reeds. Al
heerscht over 't algemeen in deze goedgeschikte tentoonstelling een aangename
stemming, die grootendeels verwekt wordt door de rustige indeeling en de smaakvolle
wijze van groepeeren en ophangen, toch komt men er ontgoocheld uit. Als men zijn
indrukken gaat condenseeren, komt men tot het besluit dat het er volstrekt niet
rooskleurig uitziet met de Belgische kunst, dat zij geen gelijken tred kan houden met
de kunstbeweging van elders.
Alleen het stevige werk van ouderen, die hier niet geheel zijn weggebleven, geeft
nog troost - maar kunnen zij hoop geven voor de toekomst?
Onder die ouderen zijn er, die reeds een vaste plaats hebben veroverd in onze
kunstgeschiedenis en die nog steeds zichzelf zijn gebleven en heel goed werk
voortbrengen. Het zou van onzentwege onrechtvaardig zijn als wij van hen een
verjonging gingen verwachten, die zij niet geroepen zijn om nog te geven. Het zou
van hun zijde dwaasheid wezen als zij nog een nieuwe expressie aanpoogden. Ik
denk hier vooral aan Emile Claus en aan James Ensor. Deze beide machtige figuren,
wier werk veel van het minderwaardige dat er rondom hangt absoluut dooddrukt.
Beiden
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staan volop in het impressionisme, in het ruimste impressionisme; zij zijn luministen
en coloristen van echten bloede.
Ensor heeft geen nieuw werk ingestuurd. Deze bittere humorist stuurde werken
in, gedagteekend uit 1880 en 1889.... En hoewel reeds in een van die werken
chemische ontbindingen merkbaar zijn, voortspruitende uit de gewaagde vermenging
van verscheidene verfstoffen, toch blijven zij niet alleen al onze aandacht opeischen,
zij treffen ons, zij slaan ons, en dwingen ons tot ontleding en verdiepte beschouwing.
Al wenschen onze geest en ons oog nu een andere wijze van uitdrukking, wij nemen
toch nog deze wijze voor lief en wij staan voor dit werk met de verlangende
bewondering, die men voelt voor elk groot werk, dat ons steeds wat meer heeft te
zeggen naarmate wij het aandachtiger beschouwen. Juist wat de moderne kunst nu
het meest zoekt, geeft Ensor niet in dit werk. Geen vasten vorm, geen opbouw, geen
stijl. En voor het publiek geeft hij nog minder een ‘onderwerp’. Zijn werk blijft zelfs
voor vele welwillenden steeds een puzzle. Maar wat een schilder, wat een toovenaar
met kleuren! Daar is zijn ‘Val der Verdoemden’, - neen, men doet best als men de
titels naar Ensor's zeer bijzonderen stijl weergeeft, - daar is dan zijn ‘Foudroiement
des anges rebelles’. Een hemel breekt onder het geweld van een titanischen strijd,
een hemel van schoonheid valt in, een regenboog van kleuren buigt over het heelal
neer en door de blauwe transen gaat het gedaver van den rooden strijd tusschen de
goede en booze engelen. Men kent het grootsche ‘Kleine Laatste Oordeel’ en den
‘Val der Verdoemden’ van Rubens in de oude Pinakotheek te München. Rubens'
vormge-
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ving is krachtiger, geweldiger - en schooner: want in alles bleef Rubens schoonheid
betrachten, ook als hij lawinen van verdoemde lichamen weergeeft, ook als hij het
menschelijk vleesch als 't ware laat neerdruipen in den geopenden hellepoel. Hier
bij Ensor staan de voorstelling en het levensgevoel dichter bij ons modern wezen.
Wij voelen het geheel aan als de instorting van iets heel hoogs en iets heel schoons.
Het is een chaos. Vormen ziet men niet. Men moet ze wanen. Poogt men ze te volgen,
dan ziet men er weer andere uit ontstaan, en zoo ziet men heele strijdlegers vaag
opdoemen, die weer verdwijnen eer zij vasten vorm hebben gekregen. Ik kan mij
voorstellen dat men zulk een schilderij kan beschouwen als een onvoldragen werk.
Maar ik kan mij nog beter voorstellen, dat men het niet anders zou willen dan zóó omdat een verder doordrijven van de vormgeving stellig het werk zou dooden. Nu
is ze een vinnige warreling van roode wrijfsels met daartusschen blauwe, gele en
groene opvlammingen van haat en nijd.
Er is hier nog een kenschetsend werk van Ensor:
‘Le théâtre des masques ou bouquet d'artifice’ en het is uit 1889 evenals de ‘Val
der Engelen’. De titel is maar een zeer vage aanduiding van een onderwerp dat men
steeds ruimer en dieper kan aanvoelen als men, zonder vooroordeel, eerlijk het werk
op zich laat inwerken. Het stelt voor een vrouwehoofd, waarvan de teekening en de
beschaduwing aangebracht is.... met karmijn. De rest van het gelaat is geelachtig.
De vrouw draagt losse fanfreluchen rondom den hals en op de haren een zonderlinge
bacchuskroon van vruchten en bloemen. Eigenlijk, een vergane schoonheid, met al
de triestigheid van die soort van menschen, in
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den stervenden glimlach, in den gebroken oogopslag, in de eene ingevallen wang,
in den halfopenen mond. En rondom haar, maskers, niets dan maskers, de maskers
van Ensor. Groote en kleine, jonge en oude gezichten, tweekleurige - geel en blauw
- rozige, groenachtige, lijkkleurige: versteven uitdrukkingen van mannen die de
vrouw betrachten met gluuroogen, met verliefde blikken, met blikken vol kwaad en
vol goed. Wie begrijpt, diept het onderwerp verder uit en peilt de ruimheid van de
ziel van dezen schilder.
En dan is hier nog een schilderij van Ensor uit.... 1880: Judas het geld in den tempel
werpend. Rembrandtiek in schijn en toch reeds geheel Ensor. Van 1880! Veertig jaar
oud. Deze inzending is waardig van Ensor. Deze kunstenaar, innerlijk zeer bedeesd
en uiterlijk een vechtersbaas, laat geen gelegenheid voorbijgaan om zijn sarcasme
bot te vieren tegen alles wat officieele leiding heeft van de kunstbeweging, tegen
een staat, die beweert er een ministerie van Kunsten op na te houden, en eerst na 40
jaar van hem voor 40,000 frank koopt hetgeen waarvoor hij vroeger geen 400 frank
over had. Ensor stond, krachtig en zelfbewust in zijn splendid isolement, en eindelijk
vieren hem nu de jongeren als hun voorlooper. Ensor viert triomf. De kudde van het
publiek zal wel volgen. Maar, intusschen kan hij roepen: ‘Vooruit, wij de jongeren!’
doch de beweging is hem vooruit. Hij kan, hij mag niet meer volgen. Hij is wie hij
was. En het moet hem een troost zijn, dat te mogen blijven.
Nagenoeg hetzelfde kan gezegd worden van Emile Claus, met dit onderscheid dat
deze van meet af aan - zoodra hij, in een plotsen ommekeer, overging van het
‘realisme’
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naar het impressionisme - gevierd werd als een aanleider. Hij is het nog steeds voor
allen, die van deze richting niet weg kunnen, en deze jonge grijsaard heeft door zijn
laatste werk bewonderende verbazing gewekt bij de kunstminnaars, die gingen
twijfelen aan de blijvende kracht van zijn talent, en zijn gezag verstevigd bij de
schilders, die nog zeer talrijk zijn vingerwijzing volgen. Hij was, en blijft, de glorie
van onze impressionistische school. Er is hier een groote schilderij van hem
‘Boelkenskruid in de zon’, een schilderij, waaraan hij met liefde heeft gearbeid een
heelen zomer lang, telkens als hij zich in blijde stemming voelde, en die geworden
is een van de meest lyrische gezangen, hier gezongen tot lof van Leie en boomen en
zonneschijn.
Wat een weelderig talent, wat een rijke dichter, deze Claus. Hij gaat van de
werkelijkheid niet weg, schildert hier het landschap dat hij ziet uit den tuin van zijn
landhuis te Astene: wat tuinbloemen, de Leie, de boomen en de weide daarachter.
Doch de werkelijkheid ziet hij groot, ziet hij ruim, ziet hij in een verhoogde stemming
als een wereld van blijde, opene schoonheid. Zijn techniek zingt mee met zijn
zielezang. Het is een plezier zijn vluggen penseelslag op het doek na te voelen, de
nerveuse trillende wijze, waarmee hij de vormen vastzet, met de blikken na te tasten
en gewaar te worden hoe hij zijn visie spiritualiseert: warme levendigheid, trillende
zinlijkheid, verheven toch en stijgend boven al te grove werkelijkheid door de
innerlijke passie van het ontroerd gemoed: gelukkige kunst, gelukkig land ook, dat
zulk een kunstenaar had als leider van een heele school.
Waar nog zulke voorbeelden van impressionisme en plein-
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airisme geleverd worden, door leiders wier geestdrift onverzwakt blijft, is het
eenigszins begrijpelijk dat vele jongeren gedwee blijven volgen. Onder de velen mag
hier naar voren gehaald worden Jenny Montigny, die hier een uitstekend stuk bracht,
vol lichtvibreering rondom de losse teekening en waarin de vorm toch vast genoeg
is gesuggereerd zooals dit trouwens steeds het geval is in het werk van den grooten
meester Claus. Van Claus' geweldig talent krijgt men eerst de volle maat wanneer
men een oeuvre ziet als dit van George Buysse, dat hier als posthume hulde is
bijeengebracht in een eerezaal. Ook een Leie-schilder in den vollen zin van het woord,
en een impressionist. Een talent met velerlei mogelijkheden, die avond en middag
en morgen met even innige stemming kon bezingen, en steeds middelen aanwendde
oprecht en eerlijk, zoodat zijn werk daar nu staat als een blijvend geheel,
trillend-levendig van onvervalschte aandoening, maar rustig-stemmig steeds, naast
het werk van den uitbundigen meester, die, naast hem, luid en krachtig, zijn levenslied
aan 't zingen was.
N.R.C., 27 Augustus 1922.

III
Gent, 25 Augustus.
Laat ik de voltooiing van het overzicht van het werk
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der ouderen aanvangen met een eeresaluut aan het stille, bescheiden en hoogstaand
werk van George Minne. Het is niet noodig zijn werk nog bekend te maken. Er is
hier beeldhouwwerk van hem: een minder gelukkig uitgevallen groep van een moeder
weenend over hare kinderen, en twee van zijn kleine geknielde figuren, bedacht bij
een fontein - reeds wereldbekend werk - en een teekening: een Piëta, uit den laatsten
tijd. Men kent de voorname reserve en de statievolle vereenvoudiging van zijn beelden
- cubistisch, in den goeden zin van het woord, avant la lettre. Maar wat nog wel mag
gezegd worden door iemand, die hem bij poozen mag aan den arbeid zien, is dat deze
vereenvoudiger steeds uitgaat van de aanschouwing van de werkelijkheid, en slechts
allengerhand door de obsessie van zijn droombeeld gestuwd wordt tot het
vereenvoudigen, tot het abstraheeren en het logisch ontwikkelen van den vorm. Dit
opbouwen van den vorm in strakke gebondenheid, dit maakte hem, onbewust maar
zeker, tot den meester van de Laethemsche school, waartoe behooren Valerius de
Saedeleer, Gustave van de Woestijne, destijds ook de beide broeders Gustave en
Léon de Smet, Frits van den Berghe, Constant Permeke en tot Albert Servaes toe.
Wat ik hier beweer meen ik stellig te weten, en hoop ik een of andere dag uitvoerig
te bewijzen.
Sedert enkele jaren is George Minne bijna uitsluitend aan het teekenen, met een
wonderbare koppigheid zich beperkend bij drie onderwerpen, die hij beurt om beurt
uitput in al hun verschijningen. Hier nu weer de Piëta. De zooveelste van de rij. En
steeds anders. En steeds inniger en dieper. Het is werk om bij te bidden. Het is het
zeer intieme gebed van een moderne ziel. Maar het is ook het werk, van een
kunstenaarsziel, die zichzelf verdiept en
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die zich steeds kastijdt in haar uitdrukkingsmiddelen. Het is werk dat alleen en afzijdig
gaat staan van alle beweging, dat, hoe modern ook in zijn aandoening en vormgeving,
hoe vooruitstrevend in sommige van zijn elementen, en hoe klassiek weer in andere
bestanddeelen, toch staat boven den tijd, als werk van een aristocratische
geesteshouding, werk voor altijd en voor overal.
Voor een Gentsch artiest, die pas overleden is, en die door zijn ambt als directeur
van de kunstacademie en nog meer door zijn stevige personaliteit, een overwegenden
invloed gehad heeft op de laatste generaties van Gentsche kunstenaars, voor Jean
Delvin is hier een heele eerezaal aangericht. Wij zien er haast zijn geheele oeuvre,
van vroege stille schetsen af tot zijn laatste hooggestemde kleurtafereelen. Het is een
pijnlijk gevoel te moeten vaststellen, dat een kunstenaar met zoo stevige
schildershoedanigheden slechts een locale beroemdheid heeft gehad. Ik zie hier oude
schetsen - het witte paard b.v. door een familielid aan het Gentsch museum
geschonken - die meesterstukken zijn van vaste noteering, ernstige bespiegeling en
intens gevoel. Ik stel hier hoedanigheden vast, die van de beste zijn van onze
Vlaamsche schildertraditie: warme zinlijkheid in het coloriet, breedheid en volheid
in de vormgeving, die dit werk toch nog zullen plaatsen onder het zeer goede wat
het realisme hier heeft te weeg gebracht.
Hij was voor de Gentenaars de voorman, te zamen met zijn ook pas overleden
vriend Albert Baertsoen, die stellig zijn meerdere was, en die, minder geweldig en
uitbundig in zijn werk, veel diepere kunst heeft geleverd, waar hij de onvatbare ziel
van zijn stad zocht uit te beelden
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in haar weerbarstige physionomie. Van Baertsoen, die stierf tijdens het tot stand
brengen van de tentoonstelling, is hier geen retrospectieve verzameling bijeengebracht.
Wel heeft men, behalve George Buysse, over wien ik het reeds had, nog drie
overleden schilders bedacht, die alle drie in verschillende mate de groote gave van
de oprechtheid bezaten, zoo bizonder eigen aan de Vlaamsche realisten: den Gentschen
marine-schilder Alfons Cogen, de Antwerpenaars Charles Mertens en Jan Stobbaerts.
Van hen zijn hier slechts enkele werken.
Alfons Cogen was een stage arbeider van de kleur, vol tucht en zware techniek,
maar wiens schilderkunst moeilijk uit de verf geraakt.
Charles Mertens was van zijn kant een rusteloos zoeker, in allerlei genres en langs
allerlei wegen, en die telkens weer zijn bewonderaars verbaasde door de nieuwe
wending die zijn talent nam, zoodra zij meenden dat hij er ‘nu eindelijk was’. Van
het beste wat hij leverde zijn zijne portretten, onder Engelschen invloed, strak van
lijn, vast van vorm, en dun van materie - zooals ook Gustave van de Woestijne zoo
prachtig is gaan leveren.
Jan Stobbaerts, die ook alweer zijn vollen roem gewonnen heeft na zijn dood, is
weer een van die stoere Vlamingen, die uit de school van het realisme naar het
impressionisme overgingen, niet uit modezucht, doch uit volle overtuiging, en die
de traditioneele kloeke schildershoedanigheden bewaarde. Wat hier hangt zijn werken
uit zijn laatste periode. Wonderbare uitslagen van een haast onbegrijpelijke technische
vaardigheid, die hij slechts kon bereiken door een levenslange inspanning. Hij
schildert
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werkpaarden in een landschap en hij schildert naakte vrouwelichamen die van een
trap in een park afdalen naar een schuchteren H. Antonius. Zijn diere- en
menschelichamen zijn lichtvangers, zij worden omspeeld door lichtschijnsels, die
met vage wrijvingen in de verf zijn aangebracht. En het geheel wordt een zonderling
beweeg van overstelpende weelderige kleurigheid, waarin toch de vormen,
wonderbaarlijk genoeg, vastheid en volumen hebben.
Dit nu juist maakt de eigenaardigheid uit van de Belgische kunstenaars. Zij zijn
haast alle onmondige kinderen, waar het er op aankomt hun kunst te beredeneeren;
werkelijk cerebrale kunstenaars, zooals men er te veel vindt bij sommige naburen,
zijn hier niet meer - sedert Khnopff overleden is. Zij worden de groote internationale
stroomingen steeds laat gewaar, en wilen dan nog slechts schoorvoetend mee. Maar
zij hebben traditie en bezitten vakkennis. Zij zijn schilders in den bloede. En hun
aangeboren lust voor het reëele hoedt hen steeds voor alle overdrijving, dwingt hen
naar gezonde stoffelijkheid te zoeken in de techniek, en naar onverholen oprechtheid
in de uiting van wat in hen omgaat, van hun blijdschap vooral om het
schoone-schilderen zelf, om het bereiken van de materieele schilder-mogelijkheden.
Daaraan is het toe te schrijven, zou ik meenen, dat zoovelen niet buitengewoon
aangelegde talenten in België toch nog uitslagen bereiken, die achting afdwingen,
ook al brengen zij de kunst geen stap verder.
Is daar niet Léon Frédéric, die op het Antwerpsch Salon een goed geschilderd
maar slecht bedacht tafereel leverde, en die nu weer een werk komt aandragen: het
leven der Rozen, dat in zijn hooggestemde kleurrijkheid toch een
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bekoring blijft voor het oog? Is daar weer niet Richard Baseleer, de schilder van de
zilte lucht der Neder-Schelde, en die in rijke pracht de ruwe schoonheid blijft
schilderen van de Antwerpsche havens? En zelfs René Bosiers, met zijn wat peuterige
en aangedikte techniek, die zich vernieuwt en een glinsterend werk maakt van een
glorieus schip, dat blank en grootsch, over de heldere Schelde heenschuift? Is daar
niet Hageman die in zulke pakkende doeken de grauwe droefheid uitbeeldde van de
landverhuizers, en die hier nu een malsche, roode Vlaamsche boerin te slapen legt
op den graskant en ze uitbeeldt met een warmte van kleuren waarbij hij het palet van
Rubens schijnt te hebben ontleend? En is daar niet vooral Walter Vaes, die, zeker
van zich-zelf en van al zijn vermogens, in zijn portretten en bloemen en etsen de
hooge technische hoedanigheden van de aloude Vlaamsche school weet aan te wenden
om voldragen werk te maken?
Met genoegen en sympathie zag ik ook weer de gezonde figuur terug van Isi
Opsomer, den goedronden Vlaamschen Belg bij uitnemendheid. Hij schilderde
Pallieter in eigen persoon, en hij heeft er al de hoedanigheden in gelegd van zijn
eigen Pallieter-natuur. Hij schilderde een groot stadsgezicht, in zijn losse en zwierige
wijze, vol blijde kleurigheid en gelukkigen levenszin.
Wat een uitbundige en diepe kleurigheid toch bij die Belgische schilders, die liever
hun eigen traditie trouw blijven, dan naar het nieuwe op te gaan langs voor hen
onzekere wegen. Verhaeren, de Brusselaar, blijft zich vermeien in het dik en diep
weergeven van rijke kleurige ‘Accessoires’: Oostersche tapijten met potjes en beeldjes
erop - en bereikt toch een vol schilderij van gedegen
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gehalte. Van Zevenberghen heeft zijn alchemistische potten en flesschen laten varen,
en past de verworven technische vaardigheid toe op knappe figuurstukken. Brouwers
heeft een stilleven met rog en visch geleverd in waterverfschildering, dat gaaf is van
materiëele weergave. En Jefferys, de luminist, blijft hooggestemde, rijkgetoonde
kunst leveren, die een eer is voor onze luministische school en hem een blijvende,
vooraanstaande plaats verovert in de rij van onze beste kunstenaars. Zijn figurenstuk
Pic-Nic en nog meer zijn tulpen mogen gelden als van het beste wat hier is.
Onder de heele bent die volgt is er ook nog wel een en ander verdienstelijk schilder.
Maar het meest van wat door de meesten voortgebracht wordt is van een droeve
naïveteit en een troostelooze onmacht, die ons doen zuchten over de begoocheling
van de velen, die er zich mee bezig houden te herhalen wat anderen vóór hen
herhaaldelijk en beter hebben uitgedrukt. Mij wel, als het hun een troost of een
blijdschap is: het is beter dat zij zich met kunst inlaten dan met politiek of
koekebakken. Maar laat men dan toch het publiek degelijk op zijn hoede stellen.
N.R.C., 28 Augustus 1922.
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Het driejaarlijksche salon te Gent
IV
Gent, 25 Augustus.
Zal ik nu nog verder wijzen op enkele bevoorrechten, die de betreden paden
bewandelen en toch een goede schilderij kunnen maken? Het zouden dan niet de
ouderen Gouweloos en Leempoels zijn, die nog figuren kunnen maken en naakten
als dertig jaar geleden toen zij op de academiebanken zaten - alleen het behangpapier,
dat als fond dient, lijkt met den tijd te zijn meegegaan. En evenmin de schilders van
knappe stemmige hoekjes als Viérin, Tremerie en de Willaerts. Ook niet Jacob Smits,
die zwaar verzinkt in zijn modderige manier en de ziel in de materie aan het verliezen
is. En niet Léon de Smet, welke steeds maar nieuwe middelen beproeft, altijd elegant
en even merkwaardig is, doch ons nooit geheel de volte geeft van zijn talent. Maar
ik zou dan de aandacht vestigen op Louise Coupé, die alleen schildert wat zij gevoelt
en beleeft in haar bloemen en intieme stillevens vol stevige blijdschap en gezonde
kleurweelde, op Robert Aerens, die in zijn portret - waarvan het voorplan niet voldoet
- toont hoe hij opgaat in de doorvoelde werkelijkheid, interpreteert en toch reëel
blijft.
Laat ik echter niet te verre uitweiden en vooral niet overgaan tot de vele
zelfgenoegzamen, wier kunstrijk zien niet diep gaat en wier zielsemotie geen ruime
beteekenis heeft.
Er is nog een artiest - teekenaar, etser, schilder ook! - staande buiten scholen en
stroomingen, die van wereldbeteekenis worden kan en op wiens werk nog even
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de aandacht moet gevestigd worden: Jules de Bruycker.
Toen hij onlangs bij Giroux te Brussel een retrospectieve tentoonstelling van zijn
werk aanrichtte, is voor goed de welwillende aandacht van het belangstellend publiek
naar hem gegaan. Ik vraag mij echter af, of het publiek hem wel begrepen heeft. Men
ziet in hem den humorist, erger nog: den caricaturist, die de klappeien en de sjofele
menschen en dingen van een prullemarkt zoo vermakelijk kan typeeren. En ik ben
haast boos op De Bruycker, dat hij nu weer door deze inzending het arme publiek
op den dompel helpt: de booze sarcast toch. De Bruycker maakt een evolutie door
die buitengewoon belangrijk is, en waarvan de uitkomst onberekenbaar is voor zijn
kunst. Hij is niet iemand die vermaakt: als hij schertst is zijn spot bijtend bitter. Als
hij redeneert, zet zijn logiek door tot het droeve einde. Als hij zijn bedwongen gevoel
los laat, wordt men een stormachtige kracht gewaar, die tot het meest revolutionaire
zou kunnen overslaan. Maar De Bruycker is een stoere Gentenaar, die gesloten kan
blijven. Hij heeft alleen zijn kunst noodig - als veiligheidsklep voor zijn gevoel. En
de evolutie? Wie hem aandachtig volgt, wordt ze wel gewaar. Vóór den oorlog had
hij de volheid van zijn technisch vermogen in het teekenen bereikt in zijn grootere
etsen. Hij gaf er de synthese in van de ziel mijner stad, waarvan hij de buurten,
steegjes, binnenpleintjes en hoekjes zoo luguber - zoo koddig zei men - had leeren
weergeven. Het werden grootsche composities. Het dramatische gebeuren van den
oorlog vond hem geheel voorbereid en greep hem geweldig aan. En hij leverde de
wonderlijke beeldingen, waaronder het enormfantastische ‘Weer klept de dood over
Vlaanderland’. Ik
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zoek nog steeds naar den kunstenaar, die zulk een tragische voorstelling gaf van het
vreeselijk wereldgebeuren, met zooveel bedwongen aandoening en kunstrijke
zelfbeheersching.
Bij diepere studie zou het interessant wezen na te gaan in hoeverre de techniek
van het zwart en wit, zooals die nu zeer hoog staat in Engeland met Brangwyn en
Pennell, op De Bruycker's techniek heeft ingewerkt, hoe De Bruycker vooral in
Engeland heeft geleerd het wit uit te sparen. Die techniek, de oorlog en het steeds
verdiepen van zijn eigen wezen brachten een ommekeer in De Bruycker's kunst. Zij
gaat naar meer philosophie uit, de idee wordt ruimer, het detail verdwijnt voor de
synthese, de lijn spreekt krachtiger doordat zij nu te zeggen heeft wat anders veel
streepjes hadden te zeggen, en reeds is De Bruycker figuren aan het opbouwen, die
ons voor het geheugen blijven staan, even duidelijk en even sterk sprekend als een
Tartuffe en Shylock.
En hier komt hij nu met twee groote aquarels, een Carnaval en een Oude Markt,
die geheel vallen buiten de lijn van zijn evolutie! Zij vallen er niet buiten doordat
het schilderwerk is: De Bruycker heeft al vroeger in olieverf-schilderijen bewijzen
geleverd een buitengewoon knap en zeer persoonlijk verwerker te wezen van
verzadigde en tevens helle kleurvlekken, en dit gelukskind blijkt hier alweer te slagen
waar hij het beproeft met waterverf. Toch aanschouw ik deze werken niet met
welgevallen en pijnigt het mij er de menschen te zien bij lachen: deze werken zijn
al te anecdotisch, al te plezierig in de details, en, waar het den Vastenavond betreft,
zijn de menigvuldige ontledingen van de kermisfeestelijkheden niet
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voldoende tot eenheid gecomponeerd om ons te zeggen.... wat De Bruycker, meen
ik, werkelijk heeft willen zeggen. Het is een gewarrel van feestvierenden, brallend
van brooddronken, gewilde pret. Vóór een stoet van joelende uitgelatenen rijdt de
coupé van den dood: rijk uitgedoste geraamten drinken er den moordenden drank en
een doodshoofd met monokel kijkt ons aan met een hollen blik, dien men nooit
vergeten kan. Achteraan het kermistuig: tobogan, draaimolens, ijskraampjes. En
rechts, een hel met gloei-glansen, waarheen de menigte opstuwt.
Ik denk hier aan den Triomf van den Dood van Pieter Breughel, in de
Lichtenstein-galerie te Weenen, en wil niet vergelijken, want Breughel, die evenals
De Bruycker detailleert, bereikt een duidelijke synthese in de compositie, die
onmiddellijk de idee en het levensgevoel van den schilder opdringt. De humor van
De Bruycker is hier te laag gedaald bij het verzorgen van het detail, het al te lang
doorvoeren van de bizonderheden. Deze humor is plezierig geworden, waar hij
aanvankelijk was een neerkijken, van uit de hoogte, op het gewoel der uitgelaten
menigte. De strakke geesteshouding heeft haar wijze zelfbeheersching verloren bij
het te lang werken aan de bizonderheden. En toch, er is zooveel goeds in dit schilderij.
Laat ik alleen wijzen op de expressieve kracht der kleuren. Bijtend sarcastisch is dit
schilderij tot in de kleuren: er zijn rooden die schreeuwen, blauwen die weenen,
paarsen die pijn doen.
Het heeft mij verbaasd dat dit stuk de dateering 1922 draagt. Mag ik het
aanschouwen als een laatste opwelling, een zwanezang uit die periode van De
Bruycker's loopbaan, welke wij reeds gesloten dachten? In een ander zaaltje
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hangen teekeningen van De Bruycker, die ons gelukkig eraan herinneren dat reeds
een nieuwe periode heeft aangevangen. En in dezelfde zaal bevindt zich eveneens
een groot aquarel ‘Oude Markt’, gedateerd 1921, veel minder caricaturaal, ruimer
van compositie, veel synthetischer en dieper - en dat wijst op hetgeen wij nog te
verwachten hebben van dezen buitengewonen artiest.
Als de jongeren die de nieuwe wegen op willen, maar een even krachtige
persoonlijkheid hadden als deze kunstenaar! Ik ga verder en zeg: als zij maar een
voorganger hadden, een leider met even stevig talent, even bonkigen wil, en die
tevens de noodige suggestieve kracht had om mee te sleepen! Zal Constant Permeke,
die op deze tentoonstelling ontbreekt, ten slotte zulk een leider blijken te wezen?
Men begrijpt hem nog niet, maar de schilders kijken toch op tegen zijn geweldige
figuur. Hij is nog niet geheel klaar met zijn eigen inwendigen strijd. laten wij hem
nog crediet verleenen. Een Driejaarlijksche als deze kan hem in de vergetelheid
houden, Sélection mag zijn tentoonstelling-zaaltje hebben gesloten, Permeke zal wel
doordringen, hij heeft den stoeren wil van de Oostendsche visschers in wier midden
hij leeft, en hij voelt dat hij den nieuwen wil van het opkomend geslacht in zich
draagt.
Dat een verjongende beweging in België mogelijk is, als een gezaghebbend leider
optreedt, blijkt zonneklaar uit deze tentoonstelling, evenals het er uit blijkt dat deze
beweging er nog niet is. Velen zijn er, die er genoeg van hebben hun komst tot een
receptakel te maken van oude modes, die niet langer ook de natuur willen nabootsen,
noch photographisch, noch impressionistisch. Doch zij
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zoeken en trachten de technische middelen van elders, geheel gereed, over te nemen.
Zij lijken nog niet goed te weten wat het is uit zichzelf te scheppen, met vormen die
men wel ontleent aan de natuur, doch die men interpreteert - en zouden zij het weten,
dan hebben zij zoo weinig te zeggen.
Laat ik even wijzen op enkele ernstige pogingen die wij reeds merken bij
kunstenaars, welke op dreef willen komen met de stuwende beweging van elders.
Er is bij Ramah, wiens werkwijze onlangs ter gelegenheid van zijn groote
tentoonstelling bij Giroux te Brussel even sterk bestreden werd door velen als zij
door enkelen kon verdedigd worden, zeker te merken het sterk modelé en het
accentueeren van het karakteristieke der vormen door teekening en kleurengamma
en ik wil wel gelooven dat dit architectonisch ‘opbouwen’ bij hem beantwoordt aan
een innerlijken drang naar stijlvolle ontwikkeling. De jonge Luikenaar Mambour
gaat eveneens, en dan nog op een eigen wijze, naar een verwekken van een stevigen
indruk van het wezen zelf der dingen: hij zal er denkelijk in slagen als hij zich mijden
kan van het al te literaire onderwerp. Albert Servaes heeft zijn eigen stijl reeds
gevonden, buiten het constructieve expressionisme om; uit zijn inzending - twee
tafereelen uit den kruisweg - blijkt dat zijn abstracties zich beter uiten in zwart en
wit dan in een kleurengamma vol doorgedreven intensiteit, en waar het
grof-realistische doorheen schreeuwt.
Goed waardeerbare pogingen zijn er bij allerjongsten als Lebrun, waarvan ik een
tonigen Trekweg lang heb bekeken, Jos. Verdegem, die getuigt een zeer krachtig
temperament te bezitten, evenals zijn maat Lorein, welke
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niets ingestuurd heeft.
Doch verder kan ik niet meer in de waardeering. Bij Georges Creten is al manier
in het zoeken naar volumen en verhooging van de plastische kracht der kleur. En bij
vele anderen stelt men vast, dat zij zonder diepe overtuiging het zeiltje naar den wind
zetten en met alle geweld modern willen doen. Het ergste van al is dat zij zich zóózeer
vergissen, dat zij het slordige als een kenmerk van het moderne beschouwen, waar
juist de strooming hoe langer hoe meer gaat naar stevigheid in den stijl.
Ik reken Paerels niet onder de sluwen, maar het spijt mij te moeten zeggen dat de
evolutie, die zijn kunst neemt, niet een gelukkige is. Hij, de zanger van het blijde
licht, heeft plots de samenstelling van zijn palet gewijzigd: het lijkt nu meer in
samenklank met het zeer moderne, het is er niet beter op geworden. Neen, dan verkies
ik nog liever dat zij die hun eigen stijl hebben verworven en zich daarin eerlijk en
zuiver uitdrukken, bij de beoordeelaars liever het verwijt oploopen ietwat verachterd
te zijn. Zij zijn althans zichzelf en kunst is schepping en mag geen systeem zijn.
Daarom een eeresaluut aan Strebelle en Gastemans en Valerius de Saedeleer en
Daeye, die hun talent steeds verjongen, binnen de perken van hun eigen stijl.
Alleen langs den weg der oprechtheid zal men in België geraken tot de vernieuwing,
die velen betrachten. Dit is trouwens de weg, aangewezen door de aloude traditie in
de lage landen bij de zee. En wie in zich niet de levensvernieuwing voelt werken,
waaruit de nieuwe kunstvorm aan het worden is, mag niet grijpen naar de nieuwe
middeltjes, die de jongeren, met internationale faam,
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aan de hand doen. Men kan er de Belgische schilders - wier grootsche gave hun
naïeve oprechtheid is - niet genoeg voor waarschuwen.
N.R.C., 31 Augustus 1922.
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Maurice Maeterlinck
1862 - 29 Augustus - 1922
Dit opstel van den Vlaamsch-Gentschen dichter over zijn zestigjarigen
mede-Gentenaar heeft ons iets te laat bereikt om een plaats te vinden in ons vorig
nummer. In stede van drie dagen vóór den verjaardag komt het vier dagen na den
verjaardag.
Enkele dagen vóór hij zestig jaar oud zou worden, werd Maurice Maeterlinck door
een Fransch cantonrechter tot schadeloosstelling veroordeeld als sportsman; zijne
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 elke schacht 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

Karel van de Woestijne, Verzameld journalistiek werk. Deel 11: Nieuwe Rotterdamsche Courant december 1921 - december 1922

465
beider geboortestad, een vreemde, ik zal maar zeggen, geniepige en verdachte
beroemdheid. Zijne eerste boeken - ‘Les Serres chaudes’, ‘La princesse Maleine’,
een paar andere nog, - op een gering getal exemplaren gedrukt door Louis Vanmelle,
den zwager van George Minne, hadden te Parijs, dank zij Mirbeau 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 aan
bekrompen zeden. Het was voldoende om hem voor mijne makkers en mij het
voorwerp te maken van 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 literairovervoeden 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: hoe
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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 weergave 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 deformaties 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 wandelen aarzelend aan hun gestrekten stok door een
onzaligdooden tuin. Ziehier de grachten en hunne onroerende wateren waar, aan 't
einde hunner gestrekte rechtheid, de roode bal der ondergaande zon geen
weerspiegeling 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 tochten, en - waar hij, in zijne geloken kamer, toen reeds,
bijen kweekte en hartstochtelijk minutiëus hun leven
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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 dáár vonden wij Gent in terug, want
onszelf. De Gentsche gedruktheid, loom als nergens elders, de bittere ontmoediging
die ze wekte, 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 de handeling en hare angstvallige verwikkelingen. Parijs
sprak van hoogere symboliek. Doch wij, wij meenden beters te weten; wij ontdekten
ze in geheime
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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 niet meer eng-Gentsch zouden zijn, blijven
tot dit zijn zestigste jaar het werk van Maurice Maeterlinck beheerschen. Ik 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 fabriekssmooken, 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 middelen der bevrijding, zoo in sport
- ook zedelijk - als in geestelijke verlossing.
Die geestelijke verlossing, hij zou ze echter noch in ascesis, noch in
wetenschappelijke abstractie vinden. Intuïtief zocht hij ze bij de Vlaamschen mysticus,
die het ‘gezondst’ wist te blijven en het dichtst bij de men-
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schen en de natuur, tevens de meest atmospherische en de stemmingvolste: bij
Ruusbroec. Die naam zegt wat ik, in het mystieke leven, met atmopherisch en
stemmingvol bedoel: een verklaren bij beelden die, zonder hartstochtelijk-fel te zijn,
behooren tot het innigst menschelijke. Het gebied van Ruusbroec is 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 te 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 heenleidden, 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 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
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verdere drama's, heeft bedoeld. Ik weet alleen dat zij leven in een kring van gezuiverde
lucht, zooals een andere Gentenaar dien 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 noeme 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
niettemin 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 style est 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 eenzelfde 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
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wijzigt zich dan ook naarmate de innerlijkheid van den schrijver, zijne imaginatie,
zich wijzigen gaat.
In den stijl van Maeterlinck vindt men gansch zijne geestelijke evolutie terug. Te
Gent was hij gedrukt tot benauwing toe, en gespannen tot den uitersten angst. Hij
leefde van zijne zenuwen, die leefden van zijne zintuigen. Zijn stijl, als zijn 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 teekenende 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 erdoor bewijst eene ruimere menschelijkheid, eene hoogere
bevrijding, een vasteren grond onder zijne voeten want een grooteren vrede in zijn
blik.
Maeterlinck mocht heden zestig jaar oud worden. En de jongkrachtige die hij bleef
is tevens de verloste van
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alle onrust. Het weze waar dat hij dwaalt in wat hij voor waarheid houdt, en men
heeft het egoïsme genoemd, 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.
N.R.C., 2 September 1922.
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De week van James Ensor
V
Oostende, 20 Augustus.
‘De omgeving aan Oostendsche vrienden is schaarscher en schaarscher geworden’;
zoo schreef ik voor een paar dagen over James Ensor. Het wil niet zeggen, dat hij
tot volkomen eenzelvigheid is gedoemd, de maanden, die hij te Oostende doorbrengt,
en die minder en minder talrijk worden. Geziene, gehuldigde gast te Brussel en te
Antwerpen, gaat Ensor er gaarne de wintermaanden passeeren: wie hem goed kent
weet welken afschuw zijne aanhoudende onrust voor eenzaamheid heeft. Van die
onrust heb ik de redenen aangegeven: men kan die redenen samenvatten in die ééne,
dat hij vreest achter te blijven. Hij, die met haast kinderlijke ijdelheid fier is om zijn
werk, hij vindt er geen bevrediging in, noch de alles-vullende voldoening. Hij behoort
tot het soort kunstenaars, die men voorloopers noemt: zij maken meesterstukken,
zonder ooit goed te weten waarheen ze gaan, zonder ooit te voelen, dat hun werk
waarlijk rijp is. Een deel, het allerbeste, van Ensor's werk is klassiek geworden; het
is het echter niet op zich-zelf, maar omdat het heel dikwijls is nagevolgd geworden.
Zoo wordt elke periode uit zijn loopbaan eens klassiek: hij zal altijd epigonen hebben.
In geen geval echter wordt het klassiek op zich-zelf, buiten leering om, uit eigen
bestanddeelen. Steeds blijft het meer prikkelen dan eenvoudig voldoen. Het geeft de
bevrediging niet van het volmaaktste. En voor Ensor is dat de angst van iederen dag,
althans bij elk schilderij.
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Daarom, om die onrust die zich telkens openbaart in het vluchtige van zijn blik, de
zenuwachtigheid zijner wangen, het trippelen van zijn voeten, - ontvlucht Ensor
gaarne Oostende, zoodra Oostende geen kalmeerende afleiding meer biedt. En ik
ben niet zeker dat hij in Oostende blijven zou, zelfs in het volle seizoen, zoo hij niet
goed wist, op vast uur en op vaste plaats menschen te vinden, waarmede hij omgaan
kan, of die hem voor een korten tijd bezig houden en zijne eenzaamheid doen vergeten.
Onder die menschen zijn er schilders: ik moet het wel zeggen, maar het is hun omgang
niet dien Ensor het liefst zoekt. En daar is weêr een reden voor, die het eenigszins
brutaal is bekend te maken, maar die voor de ontleding van Ensor's psychologie toch
wel van overwegend gewicht is: Ensor voelt niet als deze schilders. Ik schreef u dezer
dagen over wat hij, in 1882 reeds, over schilderen meende: eerst de lijn, daarna de
kleur, daarna de deining van het licht die vorm en kleur verijdelt en den schilder van
‘le vulgaire’ vervreemdt. Meer en meer is Ensor de schilder der licht-schakeering
geworden: verder en verder is hij van ‘le vulgaire’ gaan staan, en ik wees u dezer
dagen nog op zijn schilderij ‘Les Anges rebelles’, dat tegenwoordig te Gent is, en....
op het eind der jaren tachtig reeds geschilderd was. Doch, er is meer: weinige schilders
in dit land leiden een geestelijk leven, als Ensor. Noem ik de eerste vlucht der
kunstenaars uit Sinte Martens Laethem - Georges Minne, Gustave van de Woestijne,
Valerius de Saedeleer en in geringere, want meer bekrompene mate, Albert Servaes
-, dan heb ik ze allen genoemd; want de ‘décorateurs’ uit Brussel: een Fabry, een
Delville, een Montald, een Colmant, een Ciamberlini, staan er
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bepaald achter, waar zij met halsstarrigheid teren op gemeenplaatsen, of fossiele
begrippen. Allesbehalve ‘literair’ - waarmede in dit land opzettelijk-cerebraal wordt
bedoeld -, vindt Ensor niettemin voor zijne indrukken weêrklank in een zekere cultuur,
die belet dat zij dierlijk-dom zouden zijn, en dat de uitdrukking ervan louter zintuiglijk
zou worden. Ensor heeft fantazie: geen schilder, die hij, ook des winters, in Oostende
vinden kan, vermag het hem hierin te evenaren, en het brengt meê dat hij ze niet
altijd gaarne opzoekt. Daar is wel Constant Permeke; over denwelken in dit blad
herhaald met verdiende waardeering geschreven werd. Maar de expressionist Permeke
is meer dan ooit en veel meer dan wat ook, een schilder-op-zijn-Vlaamsch. Hij bezit
een drolligen geest vol luimen en fratsen, die zijn gezelschap alleraangenaamst maken.
Er is tevens bij hem te ontdekken, voor wie hem goed kennen, een ondergrond van
vroomheid, die grooteren eerbied wekt. Maar in de eerste plaats is Permeke dan toch
eenvoudig een schilder. Voor zijn doek gezeten, is het hem in de eerste plaats te doen
om doordringend-expressieven vorm, van eene kleur die de werkelijkheid opgeeft
voor meer waarheid: waarheid die natuur bedoelt te zijn buiten toevalligheid.
Naast Permeke woont te Oostende Spilliaert. Spilliaert is het tegendeel van
Permeke. Hij is een gehallucineerd fantast. Zijn vervormen, in gedaante en kleur, is
niet expressionistisch, want zij bedoelt niet een maximum van uitdrukking der natuur,
maar eene speelschheid die soms tragisch aandoet, omdat ze wijst op kranke vizie.
De kunst van Spilliaert is heel dikwijls on-natuur; zij is nog slechts de uitdrukking
van transponeering op een geestes-

Karel van de Woestijne, Verzameld journalistiek werk. Deel 11: Nieuwe Rotterdamsche Courant december 1921 - december 1922

476
vlak dat buiten normaal begrip staat. De opzettelijkheid ligt er meestal al te dik op,
dan dat men van deze schilderijen werkelijk genieten zou - wat ze billijken zou maar omdat hij met volle bewustheid ongezonde voorstellingen geeft, ongezond niet
op ethisch gebied wel te verstaan, maar op het aesthetische gebied. Zulke
buitensporigheid nu staat als van-zelf-sprekend buiten Ensor, die toch den
‘Lampenpoetser’ heeft gemaakt. Zoodat Ensor natuurlijk nog minder houden kan
van den moedwilligen-onnatuurlijken Spilliaert, dan van Constant Permeke, den
rasschilder, die hem sympathiek is, maar bij wien hij luchtige speelschheid des geestes
missen moet, terwijl de speelschheid van Spilliaert, in tegenstelling met die van Ensor
geforceerd is.
's Zomers zijn er te Oostende literatoren: een viertal althans en die lijken wel
Ensor's redplanken te zijn, als ik het aldus uitdrukken durf. Er zijn zelfs te Oostende
winter-literatoren, een paar menschen die er een vaste woonplaats hebben. Doch
dezen ziet Ensor 's winters niet, om de hierboven aangegeven reden, dat Ensor in de
koude maanden vriendschapswarmte te Brussel gaat zoeken; en tevens omdat één
althans van die literatoren het voorloopig heel goed vinden kan in de eigen
eenzaamheid. Ik bedoel: hij geniet van die eenzaamheid met de gretigheid van wie
weet, dat men van eenzaamheid maar een korten tijd genieten mag. Die gretigheid
der eenzaamheid is een zeer koppige wijn: men blijft niet lang sterk genoeg, om hem
zonder stoornis te kunnen drinken, en wie, bijvoorbeeld, het ‘Journal’ van Alfred de
Vigny heeft gelezen, weet daarvan mee te spreken, ook waar hij de aanhoudende
verwittigingen ter zijde stelt, die hem heel dikwijls
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en heel diep storen en kwetsen. Doch buiten dien eenling, wiens naam ik hier verzwijg,
is er een Oostendsche naam, die vermoedelijk in Holland nog geen weerklank vond,
doch die ook 's winters voor Ensor klank heeft: de naam der dichteres Claude
Bernières. Ik zal maar zeggen, om uitvoerigheid te vermijden, dat Oostende in Claude
Bernières zijne Comtesse Mathieu de Noailles bezit. Zij heeft vooralsnog slechts één
dun bundeltje verzen uitgegeven, maar het is van volle rijpheid. Zonder buitengewone
oorspronkelijkheid, zijn deze verzen van groote natuurlijkheid. Claude Bernières
verbluft alleen door hare oprechtheid. Met de Antwerpsche Marie Gevers behoort
zij tegenwoordig tot onze beste dichteressen. De sympathie die ze wekt wordt
gemakkelijk bewondering. Zij verdient meer dan Oostendschen roem - die trouwens
bij mijn weten slechts sporadisch bestaat.
Naast haar heeft Oostende zijn zomerliteratoren. Zij behooren tot de mannelijke
kunne. Ensor ontmoet ze op den dijk, of in een café, dat slechts laat in den nacht zijn
deuren sluit op deze nooit uitgeprate gasten.
Daar is in de eerste plaats de algemeene secretaris van de Kurzaal, de Brusselaar
Henri van de Putte. De kunst van Henri van de Putte is verscheiden en wisselvallig.
De draad die er door heen loopt vertoont bochten en knoopen. Hij is begonnen met
argeloos-aandoende naïefheid, en zijn laatste boek, dat den vreemden naam draagt
van ‘Dictionnaire ajouter un adjectif en ique’, zit vol opzettelijke diepzinnigheid.
Tusschen beide is hij - reden tot rechtmatige fierheid - één der intiemste vrienden
geweest van Charles-Louis Philippe. Hij heeft dezes, aan hem gerichte, jeugdbrieven
uitgegeven: het is zijn tref-
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fendste boek. Het ontbreekt hem trouwens geenszins aan persoonlijk talent, maar
het doet soms aan alsof hij er niet goed weg mee weet. Hetgeen er moet op wijzen,
dat hij zich hooge eischen stelt, die nu en dan elkander afwisselen, als bij vele
schrijvers die te intelligent zijn.
De hooge eischen die de grondslag zijn van Georges Ramaekers' talent - een der
andere Oostendsche zomergasten en vrienden van Ensor - zijn bewuster, en
onwrikbaar als eene rots. Ramaekers is de vriend geweest van Joris Karl Huysmans
en van Léon Bloy. Deze strijdbare katholiek, strijdbaar ook in zijne verzen (al staat
hij natuurlijk buiten alle politiek) is de belijder van een mystiek die kerksch, ik bedoel
stelselmatig is. Het geeft aan zijn werk, dat hij met taaie koppigheid voortzet, iets
speculatiefs dat soms wel wat al te intellectualistisch is, al flonkert het van ongewone
beelden. Het geeft hem in de Belgische letteren een aparte plaats: dat opmerkelijke
verhoogt hij door uiterlijke vormen, die hij ontleent aan het Fransche romantisme.
Deze vrome die de armoede huldigt, kleedt de armoede in het gewaad der bohème.
Geen dichter van dezen tijd wil er als hij nog uitzien als een dichter, - iets waar
eenigen moed toe noodig is. Die moed stalt hij uit middenin de kosmopolitische
elegantie van het zomer-Oostende, niemand wordt op den dijk meer bezien dan
Georges Ramaekers; nooit heb ik gemerkt dat het hem tot eenige ijdelheid heeft
verleid.
Veel minder opzienbaarheid verwekken Horace van Offel en Crommelynck.
Niemand schijnt ze te zien: te Parijs zijn ze nochtans geziene schrijvers. Bij veel en
halsstarrig, trouwens zeer ernstig werken, is de eerste een veelgelezen romancier
geworden. Antwerpenaar uit een gezin
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dat aan de Vlaamsche letteren den dichter-illustrator Edmond van Offel, en aan de
Belgische plastiek den schilder-caricaturist Stan van Offel zou schenken, schrijft hij
een sober Fransch dat de gevoeligste schakeeringen niet uitsluit. Zijne boeken doen
daardoor echt-Fransch aan: zijn gemoed bleef echter stevig Vlaamsch. Meer dan de
meeste oer-Belgische schrijvers, is hij, bij zijn wil en zijn werkkracht, een
vak-literator, met al de eigenaardigheden, die het meebrengt. Crommelynck,
daarentegen, zonder in de minste mate een dilettant te zijn, is de geweldige uitbeelder
zijner luimen. Sympathiek in de eerste plaats door een hartelijke zachtheid, windt
hij zich op tot het schrijven van stukken als ‘Le Cocu magnifique’ en ‘Les Amants
ingénus’, die, zooals gij weet, te Parijs heele tooneelseizoenen hebben gevuld. Zijne
overvloedige imaginatie, en tevens de onverbiddelijke logica waarmede hij ze tot
uiting brengt en die reeds gebleken was uit ‘Les Sculpteurs de Masques’, waar hij
de vriendschap van Verhaeren meê won, maken hem tot één der oorspronkelijkste
schrijvers van dezen tijd. De kiesche mensch, die hij is, maken hem even beminnelijk.
Ziedaar, te Oostende, de dagelijksche vrienden van Ensor. Dat zij zich heel
Oostendsch gevoelen, wordt bewezen door het feit dat zij er, natuurlijkerwijs, een
tijdschrift hebben gesticht, dat heet ‘La Flandre littéraire’.
Doch, zoo Crommelynck aan het strand nog eenigen tijd om gezondheidsredenen
blijven zal, reeds is Ramaekers weêr naar Brussel, en Van Offel naar Parijs. Het
duurt geen weken, of Van de Putte zal verdwenen zijn.
En in het geheim van zijne weifeling pakt James Ensor
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ook al zijne koffers. Al wil hij het voorloopig zelfs zich-zelf niet bekennen....
N.R.C., 3 September 1922.
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Stadsbeeld
Brussel, 31 Augustus.
Het is niet te verwonderen dat sedert den aanvang der twintigste eeuw het uitzicht
der steden een belangrijke verandering ondergaat en vertoont. Het ligt niet zoozeer
aan het feit, dat sedert een kwarteeuw een nieuwe stijl zou zijn geboren: vroeger hing
inderdaad het stadsbeeld af van den bouwkundigen stijl en van de wijziging daarvan;
dit is thans niet meer het geval, want bouwkundige stijl hangt op zijne beurt af van
een soort sociale rust, die wij in de laatste vijf en twintig jaar niet kennen. Sedert al
dien tijd, het kan niet geloochend, leven wij in anarchie en al de architectonische
veranderingen die wij hebben beleefd - en zij zijn talrijk -, individualistisch als zij
waren of geïnspireerd door een soort abstracte bouwkundige logica, vermochten niet,
een stijl, dit is eene algemeenheid, tot gevolg te hebben. Weliswaar kon vernieuwing
van bouwkundig materiaal tot een soort architecturale stabilisatie aanleiding geven:
men bouwt niet met beton zooals men met steen bouwt; aanwending van ijzer en
glas vermogen een soort eenvormigheid te verwekken. Doch dit is nog geen stijl,
want stijl is weerspiegeling van geest, van een tijdgeest, waarbij bouwstof slechts
een middel kan zijn. Zelfs tijdelijke nooden, gelijk wij ze thans kennen bij het
herbouwen van verwoeste streken, blijken niet voldoende om een nieuwen geest te
wekken. Hoe men ook nieuwe nuttigheidsbegrippen aanwende: de stijl, die schoonheid
is, de schoonheid van een bepaalden tijd, lijkt er wel vreemd aan te blijven en
materiaal
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als nieuwe behoeften blijven gebonden aan vormen die wij als verouderd aanvoelen,
zonder dat wij weten hoe er verbetering, ik bedoel bestendige nieuwheid aan te geven.
Tuinwijken, wooncomplexen, modeldorpen: zij zijn wel van onzen tijd, maar geven
van onzen tijd geen stijlbeeld, doordat het stijlbeeld minder afhangt van tijdelijke,
practische noodwendigheden en de middelen die daartoe aangewezen zijn, dan van
een zekeren maatschappelijken vrede, welke afhangt van geestelijk evenwicht. Ik
heb er u verleden maand op gewezen, hoe het herstel van België aanleiding heeft
gegeven tot archaeologiseeren, zoo in het verwoeste Noord-Westen als in het
verwoeste Zuid-Oosten. Het wil geenszins zeggen dat de betrokken architecten niet
‘modern’ zijn: dat zij vergeten wat zij verschuldigd zijn aan, bijvoorbeeld, de jongste
eischen der hygiëne. Een werkelijk-nieuw huis is echter nergens gebouwd, of het is
een individualistisch verschijnsel, tenzij het een traditioneel-lokaal verschijnsel is.
Een stijlverschijnsel is het niet, omdat de tegenwoordige tijd geen algemeenen stijl
toelaat niettegenstaande materiaal en rioleering, niettegenstaande de eischen van
verkeer en van persoonlijke nooden.
Het belet niet dat het uitzicht der steden, zooals ik zei, heel wat wijziging ondergaat,
al is het geen wijziging in den stijl. Dat blijkt vooral te Brussel. De Brusselsche stijl
is en blijft achttiend'eeuwsch-Brabantsch: al de pogingen van den sierlijken Hankar
en van den stouten Horta hebben daar weinig aan vermogen te veranderen. Het belet
niet dat de verandering in het stadsbeeld zoo goed als verbijsterend is. Geen enkele
Europeesche stad heeft inderdaad, vooral deze laatste
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vijftien jaar, het toonbeeld gegeven van zooveel wijziging in haar algemeen complex;
zoodat de Brusselaar, die twintig jaar geleden zou zijn gestorven, vooral in de kuip
der stad nog nauwelijks zijn weg zou vinden. Brussel is, door sommige
omstandigheden, in sommige zijner deelen als het ware tot bestendigheid gedoemd.
De Groote Markt werd hersteld volgens vaste, historische regelen, waar niet aan te
tornen valt. De architectuur der Koninklijke plaats en die der Martelarenplaats ligt
vast aan servituden; niets of niemand die er iets aan te veranderen vermag, en zelfs
de kleur, ik bedoel het herschilderen der huizen is gebonden aan onveranderlijke
wetten. Het belet niet dat tusschen Lage en Hooge Stad, gesymboliseerd juist door
Groote Markt en Koninklijke Plaats, Brussel sedert bedoelde vijftien jaar aanhoudende
wisselingen ondergaat.
Deze vernielingszucht - want vernieuwingszucht is in deze hoofdzakelijk
vernielingszucht - is in de eerste plaats te wijten aan koning Leopold den tweede.
Als vele groote vorsten hield Leopold II zich gaarne met bouwkunst bezig. Hij was
een liefhebber van perspectieven, een contemptor van verwikkelde schilderachtigheid.
Hij was hierin zeventiend' eeuwsch als Lodewijk XIV van Frankrijk en achttiend'
eeuwsch als Frederik II van Pruisen, hetgeen wil zeggen dat hij pompeus van aard
was en anti-romantisch. Hij was spiritueel, doch zonder fantazie. En hij liet dan ook
met meespreking van een goedwillig burgemeester heele stadswijken wegbreken,
omdat zij fantastisch waren en, men moet het wel zeggen, somber. Ik heb u verteld
hoe het verdwijnen van den Berg-van-'t Hof, een levende, zij het enge en overpropte
slagader der stad, zijn werk was: hij wilde op de neêrgelegde plek een Tempel
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der Kunst bouwen, die er nooit is gekomen. Men heeft in de plaats een ‘Mont des
Arts’ aangelegd, een stadstuin die op zich-zelf niet mooi is, doch waar men aan gaan
wennen is, omdat men aan alles went. Het heeft meêgebracht dat de lagere stad van
de hoogere gescheiden is als door een gapende afgrond. Brusselaars die aan duizeling
lijden vinden er gelukkig gemakkelijke hoe dan ook harde banken. Zij vinden er voor
hun oor zingende bronnen en voor hun oog rijzige boompjes en heesters en bronzen
zeerobben, om te zwijgen van tallooze kindermeiden.
Een tweede reden tot vernielen is de beruchte ‘jonction Nord-Midi’ geweest. Ook
daar heb ik u al over verteld: jaren geleden vond men het dringend noodig,
Noorderstation aan Zuiderstation te verbinden door een spoorweg die deels boven,
deels onder den grond zou hebben geloopen. Een middenstation zou worden gebouwd,
dat het al te drukke verkeer aan beide bovengemelde stations zou hebben verlicht.
En daar moest weêr, midden in de stad, een gansche wijk voor verdwijnen. Men brak
zelfs heel wat meer weg, dan strikt noodzakelijk was. Heel een schoone achttiend'
eeuwsche wijk met statige heerenhuizen werd weggeruimd: in de plaats kwamen
lengerhand talrijke bankhuizen, die de illusie wekten dat Brussel werkelijk een groote
wereldstad was. De ruimte, noodig voor het reusachtig ontworpen Centraal-station,
werd echter uitgespaard, zoodat reeds lang voor den oorlog Brussel in zijn drukste
deel er uit zag als eene door den vijand platgeschoten stad. De drukte zou er niet
door verminderen: men moest dus uitzien naar middelen, die het verkeer konden
kanaliseeren. Daartoe werd, in 1910, eene houten brug gebouwd die de vernielde
Putterij-wijk doorsneed. Die brug zou slechts drie jaar
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bestaan: dit althans volgens de bedoeling van wie ze hadden aangelegd. Hooge
planken muren moesten aan beide zijden van de brug de akelige verwoesting
verbergen. Men hoopte wel dat na die drie jaar de werken der ‘Jonction’ zouden
voleindigd zijn, hetgeen de brug verder onnoodig zou maken. - Doch, de oorlog is
tusschenbeiden gekomen. De werken werden stilgelegd, de brug bleef bestaan. Bij
den wapenstilstand diende, als van-zelf-sprekend, de brug hersteld: na drie jaar blijkt
dat nieuwe herstelling dringend noodig is, zoodat de weg eenvoudig versperd werd.
Intusschen is men gaan inzien dat de ‘Jonction’ er veel minder noodig is dan men
een kwart-eeuw geleden dacht. Trouwens, besparingen dringen zich op. Minister
Neujean heeft dan ook een wetsvoorstel neergelegd, waarbij van Centraal-station en
ab- en dependenties wordt afgezien. Het lijdt zoo goed als geen twijfel of de
wetgevende kamers zullen het voorstel stemmen. De stad ziet er dan ook van af, dure
herstellingswerken aan bedoelde brug te ondernemen, te meer dat herbouwen van
de Putterijwijk in het vooruitzicht ligt. Eene nieuwe ruime straat zou haar dwarsen,
en hooge met lage stad verbinden. En hierdoor zou het stadsbeeld weêr maar eens
een nieuwe gedaante krijgen. Onmogelijk, dit nog te betreuren: de wijk, die onder
de schilderachtigste was van het oude Brussel, ligt immers sedert een twintigtal jaren
plat. Onmogelijk tevens erom te juichen: de vrees is immers al te zeer gewettigd, dat
Brussel er niet schooner op wordt.
Te meer dat eene eigenaardigheid van de hoofdstad erbij noodzakelijk verdwijnen
moet: de nieuw-ontworpen straat maakt het wegbreken van het Magdalenakerkje
onontkomelijk.
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Dat kerkje is weliswaar alleshalve schoon. Het mist allen stijl. Het is, binnen en
buiten bouwvallig. Het zou een groote stad onwaardig zijn, indien het in de drukke
winkelstraat waar het ligt, niet een wonderbare oasis van rust was. Van al de kerken
van Brussel is de Magdalenakerk ongetwijfeld de stemmigste. Treedt men er binnen,
dan valt een soort weldadige koelte op u. Armoedig en nederig midden in de groote
stadsweelde: onderhouden door kloosterzusters die van alle weidschheid, alle
mondaniteit de verpersoonlijkte afgetrokkenheid zijn, houdt de wereld aan de deur
van het sjofele, schilferige verwaarloosde Magdalenakerkje op. Men treedt er het
Niet binnen, of althans de verlatenis van alle ijdelheid. Klagelijke vrouwenstemmen
zingen er bij een aêmechtig orgel dat valsch klinkt. In het midden van de Brusselsche
woeling vindt men er den vrede der berooiing. Haast al de kerken van Brussel zijn
pompeus, ook de middeleeuwsche: deze beteekent de volmaaktheid der armoede.
En aldus bezit het, ook voor niet-geloovigen, eene moreele waarde. - Ziet men nauwer
toe, dan merkt men trouwens dat het stemmige der kapel niet alleen afhangt van zijne
ligging, van het contrast dat het met de onmiddellijke buitenwereld biedt. Dat kerkje
is in zijne verhoudingen treffend aangelegd. De kalmte die ervan uitgaat kan heel
goed liggen aan die evenredigheid. Geen enkele bijzonderheid is er op haar-zelf
schoon of zelfs maar belangwekkend. Maar alles past uitnemend in elkander; alles
staat er onverstoorbaar op zijn plaats. Toeval of niet, voelt men er eene harmonie,
die alle afleiding uitsluit van het doel waarvoor een kerk nu eenmaal gebouwd is.
De leelijke Magdalena-kapel is in haar soort eene perfectie. Dat zij
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verdwijnen moet zullen de Brusselaars, die van hun stad houden, ongetwijfeld
betreuren.
Zij is trouwens sedert 1901 tot slooping veroordeeld. Van dien tijd af hebben de
Redemptoristen, die haar bedienden, haar voor weidschere lokalen verlaten. Vergis
ik mij niet, dan werd ze zelfs voor geruimen tijd gesloten. De werken der ‘Jonction
Nord-Midi’ vorderden echter zoo langzaam, dat ze weêr aan de zusters werd
overgelaten, die haar klooster hebben aan den achterkant. De eeredienst werd er dan
ook hersteld. Voor hoelang nog?
Intusschen staat zoo goed als vast, dat ook hier de vernieling woeden gaat. Al is
men het nog lang niet eens over de wijze, waarop het terrein benuttigd wordt. De
straat, waarvan hierboven sprake, is niet meer hypothetisch, of nog nauwelijks; maar
waar ze, eener- en anderzijds, hare uitmondingspunten vindt, is het wel. Het staat
zoo goed als vast dat de nieuwe Putterij-wijk er komt, en daar neemt men graag vrede
meê: het puinentijdperk heeft te Brussel lang genoeg geduurd. Dat die wijk modern
zal zijn, al kunnen wij er geen nieuwen stijl van verwachten, is eveneens zeker. En
eveneens zeker, dat er weêr maar wat nieuwe bankhuizen bijkomen. Want het is een
zonderling verschijnsel: hoe meer besparingen wij moeten doen, hoe meer bankhuizen
het vergt. Hoe het nieuwe stadsbeeld er in zijne hoofdzakelijke verdeelingen uit zal
zien, weten wij echter nog slechts bij benadering.
Wij weten alleen dat Brussel aldoor maar verandert. En er zijn menschen, die zich
daar verdrietig om maken....
N.R.C., 5 September 1922.
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Nieuwe letteren
Le disque vert en nog iets
Wij hebben sedert Mei een nieuw tijdschrift, dat zijne redactie tevens te Brussel en
te Parijs heeft. Dit biedt niets bijzonders aan: sedert een paar jaar hebben wij wel
meer zulke tijdschriften, die de papierduurte trotseeren, om te bewijzen dat zij de
literatuur van gisteren en zelfs van heden ontkennen, hetgeen op zijn beurt niets
buitengewoons is en, ik verhaast mij het te zeggen, te billijken valt vanwege zijne
natuurlijkheid.
Neem ik de pen ter hand, dan is het ook niet om het feit alleen dat dit tijdschrift
in Mei j.l. is geboren. Immers die geboorte is niets anders dan een reïncarnatie: Le
Disque Vert (aldus heet deze periodieke uitgave) is de voortzetting van Les Signaux
de France et de Belgique, met dezelfde redactieleden min twee: de
voormalig-Vlaamsche schrijvers G. van Hecke en André de Ridder. Thans bestaat
de ‘opstelraad’, zooals men dat vroeger noemde, voor Frankrijk uit André Salmon
en Jean Paulhan: twee goedklinkende namen, en voor België uit Franz Hellens, die
allang zijne lauweren heeft verdiend, en uit minder-bekenden als Mélot du Dy,
Odilon-Jean Périer, Paul Fierens en Robert Goffin.
Spreek ik erover, dan is het ook niet omdat dit maandschrift de eigenaardigheid
vertoont, slechts op honderd vijf en zeventig exemplaren te worden getrokken. Ook
deze beperking is een teeken van wijsheid: waarom papier vermorsen, als men weet
dat uitgaven als deze slechts bij zeldzaamheid honderd vijf en zeventig abonnementen
weten
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te verzamelen? ‘Le Disque Vert’ is het zich zeer goed bewust, dat het de massa nooit
bereikt; het bedoelt trouwens alleen, ‘de la littérature d'exception’ te brengen, zooals
men het in het Fransch zegt; een programma heeft het niet, dan zijne nieuwsgierigheid
en zijne onrust; men leest het met een soort van angst: de koorts van de meeste
medewerkers ervan gaat gemakkelijk over op den lezer, die een zeer bijzonder genot
smaakt niet alleen in het feit dat hij behoort onder honderd vijf en zeventig
uitverkorenen, maar tevens doordat hij tot die koorts wordt toegelaten, die niet anders
bedoelt dan haar-zelf. En dat genot is zoowaar niet gering. Wat men den jongeren
van dezen tijd, in welk land ook, terecht verwijten kan, is hun zucht tot theoretiseeren.
De tegenwoordige troebelheid leidt van lieverlede tot het zoeken, tot het uitspinnen
van definities. Wij gaan dood aan leuzen, terwijl wij juist meenen ervan te leven.
Etiketten immers zijn geen hosties, geen viatiek. Le Disque Vert lijkt het mij
uitnemend te hebben begrepen: openstaan met heel zijn menschenhart, met al zijne
tot springens toe gespannen zenuwen, of alleen met zijn blijde of wrange fantazie,
met den trilgragen klankbodem van zijn coenaesthesis: het is eene benijdenswaardige
deugd. Beter nog: het is de felle spoorslag die tot volgehouden werken aanzet.
Werken; zonder vooropgezetheid werken naar zijn beste kunnen; eclectisch openstaan
voor elk levensverschijnsel en het liefdevol verwerken naar den eigen aard: het is
alle theorieën waard en de beste waarborg dat men er niet door opgezwolgen wordt.
Het catalogiseeren zal wel volgen: daar zijn de critici en de historici voor. Intusschen
ervoor zorgen, dat de catalogi ter dege kunnen wor-
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den opgemaakt: het is de eenige bedoeling van Le Disque Vert, en dit is reeds
voldoende om er gewag van te maken en het uit andere jongere tijdschriften te
onderscheiden.
Doch ook dit is de reden niet, waarom ik hier schrijf over Le Disque Vert. Die
reden is, dat dit tijdschrift, dat ik niet steeds met onverdeeld genoegen, maar dan
toch altijd met aangehouden aandacht lees, bedoelt internationaal te wezen, ik wil
zeggen: algemeen menschelijk.
Het opsporen van dat algemeen-menschelijke, weze het binnen de beperking, die
eenigszins exclusief is, van den tegenwoordigen na-oorlogschen tijd, en bij
achterstellen van het gevoel voor de onmiddellijke gewaarwording, is, komt het mij
voor, het eerste doelwit van Le Disque Vert. Wilde men den opstellers er van per se
een programma toeschrijven, dan zou men kunnen zeggen dat zij, de eene wat meer
dan de andere, amoreele sensitivisten zijn, die alle geordende gedachte willen
opgeschort zien, voor bloot het leven der subconscientie. Zij zijn, of willen zijn,
geraffineerd-primitief: de vorm dan van hunne algemeene menschelijkheid. Sluiten
zij andere algemeenheid uit? Het ware brutaal, ze ervan te beschuldigen. De klassieke
belezenheid, waar in den laatsten tijd een Franz Hellens getuigenis van aflegt; het
belangrijke oeuvre van een André Salmon, den romancier, die thans het dichtst bij
Balzac staat, verbieden dergelijke verdachtmaking. En daar is trouwens de
inhoudsopgave van Le Disque Vert, die aantoont, dat het internationalisme van het
tijdschrift op nog wat anders slaat dan op het primaire, waar ik hierboven op doelde.
Immers, reeds in het eerste nummer schreef Jethro Bithell, de bekwame Engelsche
vertaler van Belgische,
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zoo Vlaamsche als Fransche, poëzie, een opstel over Synge en het Iersche drama,
waarin de ‘culte de la vie et de la passion’ van den dichter wordt gehuldigd; terwijl
Friedrich-Markus Huebner een stuk bijdroeg over ‘La Situation Littéraire en
Allemagne’, waarin wordt gewezen op het feit, dat de toekomst, literair gesproken,
van Duitschland berust in de handen van hen, die den oorlog hebben doorgemaakt,
- geen menschen dus met kinderlijke primitiviteit.
Ook naar Holland heeft het letterkundig inkwest van Le Disque Vert zich
uitgebreid. In het tweede nummer komen twee opstellen voor over ‘Le mouvement
des jeunes dans la littérature néerlandaise.’ Het laatste woord is er naast: van de
Vlaamsche jongeren wordt niet gewaagd, die nochtans ook tot de Nederlandsche
literatuur behooren, en dat verzwijgen vind ik wel jammer.
Wat de opstellen missen is: stevigheid en consequentie, en dat kan ik waarlijk niet
billijken. Beide schrijvers gaan uit van een vooropgezet standpunt: zij willen geen
andere literatuur dan die der intuïtie, hetgeen hun recht is, en wel van dezen tijd. De
oorlog heeft ons in al onze denkgewoonten geschud; het leven-der-daad, erdoor
wakker geschokt, heeft voor velen jaren lang het denken zelfs afgeschaft; allen hebben
wij geleefd, al dien tijd, als van gevoelsstompen, van heftige gewaarwordingen, van
grootsch-verschrikkelijke beelden die alle moreele waarden dooreen hebben gegooid.
En daar is de tegenwoordige literatuur in Europa de naklank van. Ook zij is alle
construëele denken beu, alle analysis wars. Zij wil de metaphoor - de heer Kelk wil
ze in de poëzie, de heer Chasalle wil ze in het proza - die is als een vuistslag op het
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oog, die er eene groote vonk uit stampt, om nu eens met Eckhart te spreken. Maar
hoe dat overeen te brengen met de behoefte aan traditie, zooals de heer Kelk het
voorgeeft? Wij weten welke traditie hij bedoelt, en dat zij eenzijdig is. Maar ziet hij
niet hoe het uitgangspunt van zijne traditie, die aansluit bij Verlaine, Baudelaire en
Rimbaud, niets heeft te maken met het uitgangspunt van de moderne literatuur, en
dat die traditie dan ook in den grond wel niet anders zal zijn dan eene gelijkenis naar
den vorm? Traditie wil juist zeggen, geleidelijk gevolg. Is er waarlijk geleidelijk
gevolg in de traditie die de heer Kelk aangeeft? Hij zou het moeten bewijzen. Wij
zien er voorloopig een keus in, de keus van enkelingen die, geholpen door de
omstandigheden, gemakkelijk volgelingen hebben aangekweekt. En wie volgelingen
zegt, zegt huldiging van een bepaalden vorm, doorgaans zonder meer, zonder
ondergrond: de heer Kelk zelf merkt het bij de epigonen van Kloos op.
Erger nog dan de heer Kelk, is de heer Chasalle, en nog minder consequent. Hij
stelt als een postulaat de onontkomelijke burgerlijkheid der Hollanders. Hiervan is
het gevolg de zoo weelderig-bloeiende Hollandsche burgerroman. Doch dien
burgerroman, die waarlijk niet te onderschatten is, want hij is het meest-eigenaardige
in de Hollandsche proza-literatuur, schakelt hij eenvoudig uit. Hij wil niet meer het
inleven van het onderwerp, dat aan het boek misschien lyrische waarde onthoudt,
maar het toch drenkt met echtheid, wat niet is te versmaden. Hij wil nog alleen de
spectaculaire houding, ‘la distance qui vous sépare du sujet’, welken afstand hij
aanvult met 's schrijvers subliminale, met zijne fantazie. Maar
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dat juist, en hij bewijst het, is zoo on-Hollandsch mogelijk. Moeten de Hollanders
dan ophouden, Hollanders te zijn? De vrienden van den heer Chasalle moeten mij
nog bewijzen, dat zij het kunnen.
Intusschen kan men den heeren Kelk en Chasalle dankbaar zijn, dat zij het standpunt
der Hollandsche jongeren in het buitenland bekend hebben gemaakt. Het buitenland
zal echter wellicht denken, dat dit standpunt niet met de noodige logica is verdedigd,
en dat een zeer goed te verklaren en aan te nemen drang naar vernieuwing wil
doorgaan voor eene leer.
De omstandigheden geven mij de gelegenheid het bovenstaande aan te vullen met
eenige notities over hetgeen tegenwoordig in Frankrijk aan het woelen is en vechten
op gelijk gebied. Die omstandigheden zijn, dat nog zoo heel lang niet geleden twee
jongere Fransche auteurs te Brussel zijn opgetreden, die de vertegenwoordigers zijn
van de twee, zoo goed als uiteenloopende richtingen, welke de literatuur van heden
en morgen in Frankrijk uit wil.
Die twee auteurs, die reeds een goede faam genieten zijn Jules Romains en Blaise
Cendrars. De eene is de uitvinder, als ik mij aldus uitdrukken mag, van het
Unanimisme; de tweede één der voornaamste woordvoerders van de groep der
‘Apollinaires’, aldus naar den dichter genoemd dien zij beschouwen als hun meester.
Zij kwamen naar Brussel op uitnoodiging van ‘La Lanterne sourde’, wat de naam is
van een tijdschrift, tevens van eene studentenvereeniging die in dat tijdschrift op
zeer diverse wijzen aan literatuur doet: een zeer ijverige, zeer sympathieke groepeering
welke reeds herhaaldelijk aan hen, die voor de letterkundige stroomingen van dezen
tijd niet
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blind willen zijn, gelegenheid heeft geschonken zich op de meest-rechtstreeksche,
meest-objectieve manier te documenteeren. Aldus houdt zij in de hoofdstad van
Brussel de aandacht wakker voor de fraaie letteren, ook voor die van over de grenzen.
Gij weet dat zij daarin niet alleen staat: behalve een betrekkelijk groot aantal
tijdschriften die jonge talenten tot ontluiking hebben gebracht - ik heb u ‘Le Disque
Vert’ genoemd; ernaast kunnen wij ‘La Bataille littéraire’ plaatsen die eenigszins....
braver is, en ‘La Nervie’, en den reeds veel ouderen ‘Thyrse’ en de gezette ‘Vie
intellectuelle’ - zijn daar de ‘Mardis des lettres belges’, door den dichter Georges
Ramaekers gesticht, die ieder jaar van October tot Mei om de week het publiek
uitnoodigt tot het aanhooren van zeer eclectisch gekozen Belgische verzen en
Belgische proza, omlijst met wat schoone muziek. En dat alles schept eene literaire
atmospheer, die ik ons door Parijzenaars hoorde benijden.
Jules Romains en Blaise Cendrars zijn dus deze laatste weken naar Brussel komen
conferenciëeren. Men kon zonder achterdocht naar hunne lezing gaan luisteren: voor
niemand hoefden zij onbekenden te zijn. Beiden immers hebben een aantal boeken
geschreven, die ook buiten den beperkten kring hunner letterkundige vrienden met
nieuwsgierigheid en dikwijls met bewondering zijn gelezen geworden. Dat is het
voordeel van die Fransche jongeren: dat zij het meer van hunne werken dan van
getheoretiseer willen hebben gedaan, hetgeen niet in alle andere landen het geval is.
De Fransche schrijvers, en de jongere niet alleen, arbeiden met eene echte koorts.
Dat ligt, het dient wel gezegd, voor een goed deel aan de dure levensvoorwaarden.
Een Fransch auteur, die met vrouw en kind op
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zeer bescheiden voet leeft, verklaarde mij dezer dagen dat hij, om rond te komen,
iedere maand vier groote dagbladartikels en twee ‘contes’ moet leveren, en daarbij
drie boeken in het jaar. In elk ander land zou dergelijke overproductie den waarborg
meebrengen van slechte literatuur; in Frankrijk is de nood een prikkel, en zoo niet
alles wat geschreven wordt rijp kan worden geacht, er is niettemin in die overstelpende
veelheid een levendigheid te bespeuren, en niet zelden eene frischheid, die verbazen
en bewondering afdwingen. Men schrijft trouwens niet goed dan bij aangehouden
oefening, en het is de reden waarom vele Fransche schrijvers, die zoo heel veel
produceeren, bij elk boek beter worden.
Harde werkers nu blijken ook Jules Romains en Blaise Cendrars te zijn, ieder in
de richting die hij zich gekozen heeft. Deze twee richtingen zijn te dezen dage
toonaangevend, waarmede ik natuurlijk niet wil hebben gezegd dat heel de Fransche
productie er noodzakelijk bij aansluit. De meeste Fransche schrijvers leven en werken
geisoleerd, en de groepeeringen die om sommige tijdschriften ontstaan, beteekenen
nog geenszins een gezellig samenhokken. Het gebeurt verder dat het toeval van een
sukses de isolatie nog vermeerdert. De schrijver sluit zich zelf op met eene reeks
naar den aard gelijke onderwerpen, die hem het best geschikt schijnen om den
verkregen bijval te verzekeren en te bestendigen. De schrijver pleegt trouwens in de
eerste plaats voor zich-zelf te strijden: het samenhoorigheidsgevoel gaat er natuurlijk
bij onder. Nochtans gebeurt het, ofwel dat eene machtige personaliteit minder
krachtigen als het ware onwillekeurig tot zich aanlokt, ofwel dat eenzelfde ideaal
meestal reactie
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tegen een heerschende mode, de enkelingen samenbrengt. Het eerste is het geval
geweest met de ‘Apollinaires’, het tweede met hen, die zich rondom Jules Romains
hebben geschaard als unanimisten.
Beide richtingen berusten op een stevige traditie, en eene traditie die waarlijk
Fransch is. Ga ik het werk na van een Cendrars, dan vind ik achter hem niet alleen
Guillaume Apollinaire, maar ook Jean Arthur Rimbaud, den Rimbaud dan vooral
van de ‘Illuminations’ en van ‘Une Saison en Enfer’. Lees ik Jules Romains, dan
merk ik wel eene groote en gedegene oorspronkelijkheid, maar die mij toch denken
doet aan Charles-Louis Philippe en anderen.
Doch traditie, die men heel hoog kan doen opklimmen, gaat hier gepaard, op zeer
uitdrukkelijke wijze, met evolutie en met zeldzame verscheidenheid. Zoo merkt men
dat de poëzie van Cendrars voor het grootste gedeelte louterzintuigelijk is: zij is eene
aaneenschakeling van rechtstreeksche beelden, zonder ander verband dan klank,
visuëele verhouding, intuïtieve evocatie. Zij is alles behalve discursief; zij laat zich
gaan op het subconsciente, tot op het oogenblik dat een zekere staat der rede deze
remmen komt. Daarin gelijkt deze poëzie op de laatste verzen van Rimbaud, doch
daarmede is nog geenszins gezegd dat Cendrars met Rimbaud gelijk is te stellen. Dat
Rimbaud, bij het schrijven van zijn laatste werk, in visionairen toestand heeft verkeerd,
kan thans, na de studies van Rimbaud's zuster, van Paterne Berrichon en van Claudel
worden aangenomen. Mystiek is daarentegen Cendrars geenszins, niet meer trouwens
dan de fantast Apollinaire of de sterk-opbouwende Salmon, zijn bentgenoot. Zij zijn
in de eerste plaats zeer spontane impressionisten; vooral
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in de veruiterlijking van hunne aanzettende gevoelens scherp-persoonlijke, trouwe
luisteraars naar wat van binnen spreekt, naar wat van buiten binnendringt. Zij zijn
dan in de eerste plaats, en op de acuutste wijze, individualisten, niet in dezen zin dat
zij zich in zichzelf zouden opsluiten: zij hebben integendeel voor al de verschijnselen
van hun tijd een open oog en een warme liefde, die waarlijk het poëtische materiaal
vernieuwen; maar in de openbaarmaking van hunne indrukken. Het trillend
dynamisme van dezen na-oorlogschen tijd zeer bewust, geven zij het weer met, zal
ik maar zeggen, verbrokkelde en heteroclitische beelden-reeksen, die heel dikwijls
zeer suggestief werken, - te suggestief, dan, naarmate zij meer
uitzonderlijk-persoonlijk zijn. En zoo komt het dat het effect, dat ze bereiken, soms
wat vreemd en gezocht aandoet, als gevolg van eene al te ongewone individualiteit.
De unanimisten, zij, die Jules Romains volgen, doen juist andersom. Wat in hunne
werken allereerst treft, is eene buitengewone soberheid van den stijl. Geene beelden
waardoor de schrijver zijne innerlijkheid al te zeer zou verraden. Die innerlijkheid
trouwens kent wel andere bestanddeelen dan louter het onderbewuste, laat staan het
subliminale: zij berust op overdenking, zij berust op liefde vooral; niet de
egoïstisch-geslachtelijke liefde die allerindividuëelste kreten en snikken verwekt,
maar eene caritate die niet alleen den medemensch, maar al het geschapene, roerend
of onroerend, doordringt. De unanimistische schrijver drenkt zijn onderwerp met al
de macht zijner menschelijkheid, nadat hij zelf is gedrenkt met al de menschelijkheid
die zijn onderwerp inhoudt.
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Jules Romains, Charles Vildrac, Georges Duhamel, zij zijn er niet op uit om bij
middel van fel-exceptioneele beelden de menschen te verbluffen. Waar trouwens,
buiten die middelen, de moreele inhoud van het werk bij de Apollinaires van zeer
ondergeschikt belang is (ik maak eene uitzondering voor André Salmon, die mij lijkt
eene zedelijke crisis door te maken, en die trouwens tusschen Romains en Cendrars
in behoort), staat de moreele inhoud bij de unanimisten op den voorgrond. De wereld
is voor hen een groot zedelijk geheel, waar de mensch zijne plaats in bekleedt waar
het hoort, welke plaats echter geenszins is die van een heerscher. Meer dan welk
schepsel, ondergaat hij invloeden, en het eenige wat hem van de andere schepsels
onderscheidt is, dat hij die invloeden soms - niet altijd! - bewust wordt. Dat passief
bewust worden, hetwelk onwillekeurig tot de ongehoordste actie dwingen kan maar
ook straffen met de pijnlijkste onmacht, het is de bron van de meest pathetische, als
van de hoogst komische toestanden. De rol van den schrijver is, dat bewust-worden
te leeren begrijpen met al zijne liefde, liefde zoowel voor de onbewuste invloeden
als voor wie ze ondergaat. Aldus vervult de auteur eene roeping, die zich niet alleen
den mensch aantrekt, dan voor zoover die mensch lezer is. Die lezer dient de wereld
in zijn aanhoudende-wisselwerkende eenheid te leeren begrijpen: de dichter zal uit
het boek verdwijnen, en met hem alle overtolligheid aan stijl-vertoon. Natuurlijk zal
zijn boek winnen naar de maat der eigen menschelijkheid, der eigen caritas. Maar
hoe groot, hoe zedelijk-hoog ook, heeft de dichter minder het recht op den voorgrond
te treden, dan het keitje, waarover zijn held struikelt, en dat misschien een
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kentering in zijn leven bepaalt.
Aldus, in den breede geschetst, de twee hoofdstroomingen die de jongere literatuur
in Frankrijk kenschetsen. Ik herhaal het: er is in die literatuur nog wel iets anders
dan Unanimisten en Apollinaires. Daargelaten de alleenloopers, die nog altijd het
talrijkst zijn; daargelaten verachterde symbolisten en zelfs parnassiens, die nu en dan
toch nog wel heel mooie verzen schrijven; daargelaten de menschen die gaarne
tusschen twee stoelen zitten en diegenen die er hunne fierheid in stellen, heel den
tijd recht te blijven staan, al worden hun zeer beleefd al de stoelen der wereld onder
den rug geschoven, zijn daar nog wel andere scholen, die bijvoorbeeld van de
‘dadaïsten’, die de school is van het niet, en dan ook na een zeer kortstondig bestaan
reeds in het niet aan het vergaan is. De beste vertegenwoordiger ervan, Jean Cocteau,
wordt thans onder de Apollinaires gerekend. Misschien ten onrechte.
Ten onrechte. Want wat is een etiket? Wat is een naam op een fleschje, als dat
fleschje ledig is aan allen drank?
Waar het op aankomt is: een inhoud te bezitten, en nog meer: van dien inhoud
blijk te geven. En hierin zijn de Fransche jongeren vele anderen voor.
N.R.C., 9 September 1922.
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Franz Hellens
Onlangs is in dit bijblad, als aanhaling uit ik weet niet meer welk buitenlandsch
tijdschrift, Franz Hellens genoemd één der voornaamste vertegenwoordigers van de
hedendaagsche literatuur in België. Zijn nieuwst-verschenen boek, dat heet
Bass-Bassina-Boulou, is mij eene gewenschte gelegenheid, hem aan u voor te stellen
als eene in onze letterkunde inderdaad belangrijke persoonlijkheid.
Niet dat ik deze persoonlijkheid naar haar grondig wezen vooral in dit jongste
boek ontdek. Franz Hellens, die in de laatste jaren aan buitengewone vruchtbaarheid
eene groote verscheidenheid paart, lijkt er een modeartikel in te willen bieden, zooals
het thans gaarne gewild wordt. Bass-Bassina-Boulou is namelijk een negerroman.
Dat hij kort na den Batouala van René Maran en La Randonnée de Samba Diouf der
gebroeders Tharaud wordt uitgegeven, kan, ik geef het graag toe, een toeval zijn,
zooals het een toeval is, dat dergelijke verhalen thans vele lezers lokken: dat Franz
Hellens zich door dit component van eventueel sukses heeft laten verleiden, wil ik
trouwens niet aannemen.
Overigens, Bass-Bassina-Boulou heeft met de boeken van Maran en de Tharaud's
niets te maken. Het is zelfs maar een kwasi-negerroman: de roman van een
Congoleesche fetisj, die voor een goed deel te Parijs speelt, en als dusdanig veel
dichter bij de jongere literatuur van Parijs die van den avonturenroman staat, dan bij
de grootsprakerigheid van den gederacineerden neger René Maran, en - laat het ons
maar zeggen - bij de diepe, grootsche en
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innige menschelijkheid van Jean en Jérôme Tharaud. Bass-Bassina-Boulou dankt
zijn ontstaan veel minder aan de neger-literatuur dan aan de neger-plastiek, die in
een deel van Europa eene afgoderij is geworden. Het boek is weerspiegeling van wat
zoo'n Congoleesch beeldje in een stad als Parijs, bij een jonger Fransch schrijver,
aan imaginatie wekken kan. Terwijl Batouala en Samba Diouf de uitbeelding zijn
van eene meer-of-minder echte werkelijkheid, in deze eene Afrikaansche
werkelijkheid, is Bass-Bassina-Boulou de verbeelding, waarmede een acuut-moderne
Europeaansche geest een Afrikaansch figuurtje omkleedt. En, ik herhaal het, die
Europeaansche geest is die van de nieuwe auteurs, die hun brein op avontuur
uitzenden.
Franz Hellens is immers onder de Belgische schrijvers van heden deze, die zich
het best heeft aangepast op de jongste productie in Frankrijk, ik bedoel de productie
der jongst-Fransche literatoren. Hij is in de twee laatste jaren met grooten ijver en
toewijding de voornaamste redacteur geweest van Les Signaux de France et de
Belgique, daarna van Le Disque vert; tijdschriften, die vooral voor die Fransche
extremisten openstonden, en waar, onder meer, Blaise Cendrars een kinematischen
roman in gaf, waarvan de uitgave geschorst moest worden bij afsterven van het
eerst-genoemde tijdschrift. Aldus heeft Franz Hellens zijn lot gebonden aan dat van
een aantal jongere Fransche auteurs, en geen van hun pogingen is hem vreemd
gebleven, terwijl hij tevens voor het Belgisch regionalisme krachtdadig
verlossingswerk heeft verricht. Ik zal de laatste zijn om te beweren, dat hij zich door
zijne Fransche vrienden leiden laat, of dat dezen zelfs maar
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invloed op hem oefenen, want zijne eigenaardigheid is echt. Doch hun werk is hem
lief; het vindt in hem een bewonderaar, die niet altijd blijk geeft van kiesvermogen.
Nochtans weet zijne persoonlijke intelligentie hem te bevrijden van navolging, ook
waar zijne werkzaamheid door de Fransche wordt bepaald.
Deze intelligentie, die buitengewoon-scherp is, ook waar zij koortsig lijkt, schijnt
zijne lossere, vrijere, meer natuurlijke, zij het dan ook steeds fantastische imaginatie
van voor den oorlog te willen verdringen. Dit blijkt minder uit den wrangen,
pijnlijk-doorleefden roman: En écoutant le bruit de mes talons, die verschenen is
tusschen de twee zeer uitzonderlijke boeken, die heeten Mélusine en het hier
afgekondigde Bass-Bassina-Boulou. Deze twee boeken geven blijk van eene grondige
evolutie. Het zou mij niet verwonderen, Hellens eene primitiviteit te hooren huldigen,
die van dezen tijd een kenmerk wil zijn. In tegenstelling met de schilderkunst die
meer en meer constructie bedoelt; in tegenstelling zelfs met de jongere muziek, die
genoeg heeft van impressionisme, wil de literatuur meer en meer een dynamisme,
dat wordt voortgestuurd door bloot het instinct. Althans, eene gansche school wil
nog alleen kennen het beeld, zooals het ongevraagd uit de intuïtie oprijst of langs de
zintuigen binnendringt. Zij is wars van stijl, die componeerend is; zij wil de
oorspronkelijke natuurlijkheid, die in een apache niemand minder dan den impulsieven
Adam terugvindt. Franz Hellens zelf heeft in zijne Mélusine bedoeld, den roman te
geven van de aanhoudende beweging. Gelukkig heeft hij indertijd met groote vlijt
geleerd, goed Fransch te schrijven, wat voor een Vlaming altijd moeilijk is. En,
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hoe droog ook, is Mélusine dan toch goed geschreven.
In de droogheid echter erken ik het eerste teeken der kentering, die Franz Hellens
heeft ondergaan. Ik zal niet zeggen, dat de beelden en beeldengroepen, dat de
afzonderlijke toestanden en van die toestanden het menigvuldig complex niet waarlijk
nieuw zouden zijn. Maar, zooals het proza van Hellens mij thans heel wat droger
voorkomt dan het vroeger was, lijken mij ook beelden en toestanden dor, tenzij ze,
als in het eerste deel van Bass-Bassina-Boulou, opgeschroefd worden tot lyrisme.
Maar dan wordt dat lyrisme verdacht: het doet intellectueel aan; het is moedwillig;
men voelt het als opzettelijk.
Het is de straf, die velen in het jongere Frankrijk ondergaan: is niet primitief wie
wil. Of beter: het feit, primitief te willen zijn, sluit natuurlijk primitiviteit uit. Zoodat
het een zwoegen wordt, een zich geeselen ten bloede toe, wil men werkelijk frisch
en natuurlijk schijnen. Trouwens, natuurlijk is men niet, want voor een twintigst'
eeuwer is natuurlijk-zijn voorloopig een zoon te wezen van de zoekende en
twijfelende, van de gecompliceerde, van de analyseerende negentiende eeuw. Alleen
wie gelooft kan waarlijk eenvoudig zijn. Ik heb het gevoel, dat Franz Hellens niet
meer in zich zelf gelooft.
Dat is geen persoonlijke aantijging: het is alleen het verwijt, dat hij zich anderen
te grabbel heeft gegooid. Ik ken hem als in den grond naïef en zwak. Omdat men
van zijne vooroorlogsche boeken weinig heeft gesproken, meent hij wellicht, dat ze
niet deugen. Onder den oorlog is hij verder in aanraking gekomen met een voor hem
nieuwe wereld: lange jaren heeft hij doorgebracht in de omstreken van Cannes en
Nice. Gesproten uit een
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streng-katholiek geslacht, opgekweekt in een milieu van stevige burgerdeugden;
geleid door een vader, die hem de tucht heeft opgelegd van den grooten geleerde,
die hij is - de bioloog professor Van Ermengem -; bezeten, anderzijds, door eene
hallucinatorische fantazie, die hem, in een gezin als het zijne, geslotenheid oplei,
zag hij zich ineens verplaatst in een cynisch cosmopolitisme, dat hem zonder groote
moeite bemeesterde. En zoo verging het hem als zoovele leerlingen der Gentsche
Jezuïeten: hij vocht zich vrij, zonder zich echter te kunnen losscheuren van den angst
om zijne nieuwe vrijheid.
Erbij kwam de literatuur der ware vrijen, die nooit vooroordeelen hadden gekend.
Intusschen zoeken sommigen van die werkelijk vrijen naar eene gebondenheid, die
ze aan hen zelf terugschenkt: ik herinner aan de bekeering van een Max Jacob, en
het zou mij weinig verwonderen zoo een André Salmon denzelfden weg opging. Met
Franz Hellens ging het andersom: de verlossing uit zijne gebondenheid heeft allen
grond onder zijne voeten tot drijfzand gemaakt.
Hij neme mij deze excursie in zijn intiem leven niet kwalijk: zij was noodig om
de omwenteling in zijne kunst te verklaren. Die kunst laat den indruk na van iemand
die vastheid zoekt. Hij kan ze alleen nog vinden in zijn hoofd, in zijne intelligentie:
in de werkelijkheid van zijn gemoedsleven bestaat zij niet. Het is wreed van mij, dat
ik het hem zeg: wil hij zichzelf peilen, dan ben ik overtuigd, dat hij mij gelijk geeft.
Hoe gelukkig immers was hij, toen hij, opgesloten met zijn droomen,
niettegenstaande eene zekere geveinsdheid, boeken schreef als En Ville morte, Les
Hors-le-Vent en
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Les Clartés latentes.
Zijne twee eerste boeken verdienen eene aandacht, die hun niet voldoende te beurt
viel. Als de meeste Belgische boeken van het voorlaatste geslacht waren zij
regionalistisch, ik bedoel, dat de menschelijkheid ervan niet alleen als decor een
bepaalde plaats kreeg, maar dat de plaats - stad of dorp - die menschelijkheid bepaalde.
De invloed van het milieu is in onze Belgische literatuur, zoo Vlaamsche als Fransche,
grooter dan waar ook geweest. Niet alleen is hij merkbaar in de, vrij-onwillekeurige,
keus van het onderwerp en van de personages, die er bij behooren - wij zijn trouwens
geen psychologen, zoodat die dramatis personae heel dikwijls niet dan stoffeering
van een landschap zijn -, maar werkt hij, oppermachtig, op den schrijver in, zelfs als
die schrijver werkt in kwasiwereldsteden als Brussel en Antwerpen, die, voor wie
ze kent, zoo verbazend klein-burgerlijk zijn. Doch geene stad - ik heb het u herhaald
gezeid - bezit in deze giftige tooverkracht als Gent. In een tijdschrift, dat ik onlangs
ontving, schreef iemand over den Gentschen etser Jules de Bruycker: ‘Il tourne dans
la ville de Gand comme dans un cirque, dont il est à la fois le clown et le public’.
Hetzelfde kan gezegd van alle Gentsche kunstenaars, die hunne stad niet verlaten.
Het eenige wat ze van elkander onderscheidt is de graad van bitterheid in het
clowneske en de meer of mindere graad van vereenzaming waarmede zij voor publiek
spelen.
In zijn eersten roman nu, die heette En Ville morte, kon men - om eenzelfde
beeldspraak voort te zetten - Franz Hellens den sentimenteelen clown noemen. Het
boek is in de eerste plaats beschrijvend, doch beschrijvend zonder
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het minste naturalisme. De dichter heeft van zijne stad indrukken ondergaan, die
vergroeid zijn met de eigen, smachtende, jeugd-sentimenten. Daarin herinnert zijn
roman aan het eerste boek van Maurice Maeterlinck, den bundel verzen Les Serres
chaudes, al is het veel naïever, veel minder ingewikkeld, lang niet zoo gecondenseerd.
Bij het lezen ervan kon een uitgeweken, een ‘verloste’ Gentenaar moeilijk een
glimlach onderdrukken, die eenigszins weemoedig was: in den held van En Ville
morte erkende hij zonder veel moeite zich zelf; dat hij zich-zelf eenigszins bespottelijk
vindt, - het was waarlijk niet zijne schuld, want Gent kweekt bij de jeugd der twintig
jaren eene wrange sentimentaliteit aan, die opwalmt uit de onroerende grachten, die
drukt van uit de logge en hooge muren. En Ville morte was trouwens iets anders nog
dan een sentimenteel-Gentsch boek: het was een heel goed literair debuut, geschreven
met schroom maar met krachtigevoceerend talent. Het was een bitter, maar een warm
boek, dat deed glimlachen, niet omdat het belachelijk, maar omdat het verteederend
was. Het deed heel jong aan, al was het koortsig; maar het deed ook reeds rijp aan,
want het vertoonde eigenschappen, die, reeds zeer ontwikkeld, van Franz Hellens
nog steeds het blijvend en kenmerkend, het werkelijk eigenaardig bezit zijn.
Eén dier eigenschappen is het fantastische, dat hem nooit heeft verlaten. Ik zei u
bij den aanvang van dit opstel, dat hij zeer intelligent is, en dat intelligente het in de
laatste jaren zelfs schijnt te winnen op het imaginatieve. Doch hier wil ik niet verkeerd
worden begrepen. Al is bij hem tegenwoordig eene opzettelijkheid in het vreemde,
in het ultra-personeele niet te verbloemen,
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al wordt die moedwilligheid niet gedragen op een beeldenrijkdom die een blijk zou
zijn van oprechtheid en van dat wonderbare de vergoelijking, toch dient gezegd, dat
de intelligentie van Franz Hellens nooit discursief is geweest, en nooit heeft gewandeld
langs de wegen der rede. Zijne bevatting, opgroeiend tot begrip, geschiedt bij vonken;
zijn denken is impulsief, en het is steeds zijne schrijversweelde geweest, dat de
impulsen bij hem zoo verbluffend talrijk en schitterend zijn gebleken. Ik vrees mij
niet te vergissen, als ik zeg, dat hij thans de beelden uit-zich-zelf zwepen moet: zijn
tegenwoordig werk doet thans meer literair aan in den minder goeden zin van het
woord, wat vermoedelijk gevolg is van eenige vermoeidheid. Doch de beelden zijn
er, en ze zijn van hem, evenzeer als toen hij zijn tweede boek schreef, zijn bundel
hallucinatorische schetsen, die hij Les Hors-le-Vent betitelde.
Het verschil tusschen dit boek en En Ville morte ligt in de beheersching, die de
schrijver thans heeft overwonnen. Zeker, hij behoort nog tot het milieu, waarin zijne
fantasmen evoluëeren. Doch hij ziet ze reeds buiten zich om. Hij is nog geenszins
verlost van de atmospheer, waarin hij leeft, maar zij beklemt hem minder, en reeds
ziet hij de mogelijkheid in, eraan te ontsnappen. Hij was in zijn eerste boek bevangen
en tevens ‘schwärmerisch’: thans is de bezonkenheid ingetreden, die keus toelaat.
Zijne geaardheid blijft pessimistisch: het is de schuld van de geestelijke armen, die
hij zich tot onderwerp gekozen heeft. Doch is zijn pessimisme zelfs geen medelijden
meer: er is een spottende wrangheid in, die de eigen ontbolstering beteekent.
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Die ontbolstering, die nieuwe liefde, die blijde ontvangenis van nieuwe liefde, blijkt
uit Les Clartés latentes.
Ik ken geen boek van Hellens, dat voller is aan onbevangen, aan oprecht en gelukkig
leven. Meer dan elk ander, meer zelfs dan de laatste werken van Hellens, is het
fantastisch. Doch het imaginatieve ervan vindt zijn grond niet in een schrandere
gezochtheid, maar in een boordevolle levensvreugde. Ik ken weinig boeken, die zoo
ongemeenpersoonlijk en tevens zoo persoonlijk-echt zijn. Hier is de scheidslijn niet
te trekken tusschen bedachtheid en intuïtie: zij bestaat eenvoudig niet. Hellens vloeit
over van de vreemdste verhalen, die voor hem de natuurlijkste zijn der wereld. Hij
heeft zich een hemel en aarde geschonken; neen: er zijn komen te ontstaan een hemel
en een aarde, die er voor hem alleen zijn. Doch hij wil er niet van genieten voor
zich-zelf alleen, want de gulle kunstenaar, die hij is, zou het eenvoudig niet kunnen.
Hij is, hij die in dien tijd traag voortbracht, tot mededeelzaamheid gedwongen. Les
Clartés latentes zijn inderdaad een dionysisch boek.
Intusschen is de naoorlogsche beheersching ingetreden, die ik misschien beter
zelf-dwang zou noemen. Op eerste zicht is de persoonlijkheid van Franz Hellens
dezelfde gebleven. Doch, doordat hij zich eene zekere strakheid heeft opgelegd....
Of moet ik zeggen, dat eene zekere strakheid over hem is gekomen, die het gevolg
is van verdorring?
Thans, ik herhaal het, klinkt zijne imaginatie nu en dan valsch. Het kan eenvoudig
eene tijdelijke anemiëering zijn, waar hij, zeer terecht, tegen strijdt. Dan hoop ik, dat
ze gauw geneest, en die hoop is gewettigd
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door de natuurlijke weelde, die zijn gelukkig eigendom is.
N.R.C., 16 September 1922.

Karel van de Woestijne, Verzameld journalistiek werk. Deel 11: Nieuwe Rotterdamsche Courant december 1921 - december 1922

510

Het driejaarlijksch salon te Gent
V
Gent, 17 September.
De tentoonstelling zal straks gesloten worden en ik moet nog mijn belofte houden
te schrijven over het beeldhouwwerk en de belangrijke inzending uit den vreemde.
Wat de Belgische schilderkunst betreft, heeft deze ruime overzichtelijke
tentoonstelling ons de gelegenheid gegeven het tekort op te maken van het
kunststreven in België op dit gebied, en tevens enkele blijvende talenten op den
voorgrond te halen. De Belgische beeldhouwkunst is hier eveneens vertegenwoordigd
in al haar bonte verscheidenheid. Er is grof-materialistisch werk uit de oude school,
als de plompe Flandria van Josué Dupon: een brok van een Kempische boerin met
korven en neerhangende vruchten van allerlei aard op een zwaar labeurpaard, een
nachtmerrie die nu al ettelijke jaren alle groote tentoonstellingen onveilig maakt met
haar zwaarzinnig symbolisme. Waarom wordt zoo dikwijls Vlaanderen verzinnebeeld
door plompheid, welke men, door een euphemisme, zinnelijke weelde heet? En er
is verder veel eerlijke, oprechte, en ja, flinke nabootsing van de werkelijkheid, wat
men steeds verwachten mag van de Vlaamsche kunstenaars, die hun ambacht in hun
vingeren hebben - en wien het te zeer ontbreekt aan geestrijkheid en verbeelding.
Verbeelding? Toch eenigszins - niet in Philippe Wolfers' werken, maar in het knappe
werk van Sinia, die zeer verre komen zal als hij meer styleert, en in het goede werk
van Verbanck, die een buitengewoon fijnen kop ‘Meditatie’ schiep, waar
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het beweeglijke licht een luister van innerlijk leven op legt, en in het bekende werk
van Victor Rousseau, en zelfs in een portret door een jonge juffrouw Van Thorenburg.
Werkelijk hooggestemde kunst is en blijft het beeldhouwwerk van Georges Minne.
Twee van zijn knielende figuren mochten wij hier weer zien: dit geluk is ons al te
schaars beschoren. En het zal den jongeren goed doen zulke kunst weer onder de
oogen te krijgen. Het is cubistisch avant la lettre: het bestond voor het cubisme
opkwam; het leeft door zijn matige vlakverdeeling, maar men kan er geen
systematische formule in ontdekken, het is zoo doorvoeld, het is zoo gezien, vol maat
en evenwicht, en bovendien is er in overmate aanwezig wat al te zeer ontbreekt in
vele meer-moderne werken: de innige aandoening van den kunstenaar, de beving
van zijn ziel, die overgaat in zijn schepping.
Onder de Belgische beeldhouwers is er geen te vinden, die tot nogtoe Minne heeft
voorbij gestreefd, of zelfs die ook maar bekwaam was de door hem ontgonnen
kunstschacht verder uit te baten.
Was Rik Wouters blijven leven! Die ten minste ging nieuwe wegen op - en met
welk een geweld! Hij heeft echter zijn Elias-mantel nagelaten aan een kameraad van
hem, ook uit Mechelen: Ernest Wynants. Deze naam is te onthouden. Het is de naam
van een jongere, die met een eigen stijl voor den dag komt, een stijl zonder gewildheid
en zonder geredeneer, een stijl opgeweld uit het zeer bizondere levensgevoel van
den artiest, en die tevens op treffende wijze zich aanpast bij het modern levensgevoel.
Hij blijft over het algemeen bij het vrouwefiguur, waaraan
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hij een kieskeurige bekoring geeft door lenige lijnen en vervloeiende vlakken en
lichtspelingen, en een uitdrukking van naïeve overgave aan de innerlijke
aanschouwing eener rijke ziel. Enkele van zijn beelden, in steviger opbouw, naderen
de zuiverheid van klassiek-Grieksche beelden. Ik zeg hier niets te veel. Hun
compositie is één logische opbouw van bestanddeelen, die harmonieeren in contrast
en evenwicht. Dit geldt alleen zijn beelden, die driekwart van de figuur weergeven.
De andere hebben beenen, zwaar, kort, zuiver realistisch, die als uit een andere visie
zijn dan het overige van het lichaam.
Over de beide zalen van wat men hier grootscheepsch noemt ‘monumentale kunst’
zal ik liefst vlug heen glijden. De zaalinrichting is nog het meest den lof waardig van
den criticus. Overigens was er al weinig nieuws en al te weinig merkwaardigs. De
poëet-schilder Jean Delville is reeds voldoende gekend om zijn bedenksels van
mystischen en mystificeerenden aard, waarmee hij tientallen van vierkante meters
vult.
Emile Fabry doet hetzelfde, is echter meer schilder, maar kan al evenmin steeds
een plastischen vorm verleenen aan zijn poëtische, allegorische droomen. Het best
is nog zijn enorm paneel ‘L'expansion coloniale’, dat duidelijk spreekt en
hoedanigheden heeft van schilderachtigen aard: een tros naakte mannen trekken met
krachtsinspanning het schip der beschaving voort. Het geheel is in een rijken, bruinen
toon gehouden, doch waarom niet logisch het systeem van decoratie-schilderen
doorgevoerd, waarom die lichamen zooveel vorm en diepte-modeleering gegeven?
Montald verzwakt zichtbaar: ik heb niets tegen zijn
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blauwe waters en zijn gouden boomen in zijn decoratieve paneelen, wel àlweer tegen
het onlogische in het niet styleeren van zijn figuren: in zijn ‘Le Bain’ staan drie
vrouwen op den voorgrond, die zich wasschen. Doeken ziet men wel, doch waarom
geen zeep? vraagt een spotvogel. Wel, omdat hij de vrouwen zelf van zeep heeft
gemaakt.
Langaskens gaat nu ook den weg op van de decoratieschildering. Het is echter
zeer poover werk, dat hij levert: rammelig, onevenwichtig, stijlloos.
Het is zeer te waardeeren dat de Driejaarlijksche zooveel ruimte, en dan nog de
beste, afstaat voor de ‘monumentale kunst’. Dit is een kunstvak, dat voor de eerste
toekomst niet genoeg kan aangemoedigd worden. Doch voor men op dit gebied in
België beteekenisvol werk zal leveren, zal het noodig wezen, dat men nog meer
begrip leert krijgen van het vereenvoudigen, het styleeren en het samenstellen. Alles
wat wij hier te zien krijgen is te onduidelijk, of te hard, of te schreeuwerig, of te
woelig. Er ontbreekt hier stijl, maatvolle stijl. En ik begrijp maar niet, waarom men
op dit gebied niet bij Puvis de Chavannes - het gemakkelijk te bereiken voorbeeld in de leer wil gaan. Het is haast te laat. De komende decoratief-schilders zullen hun
lessen misschien halen uit het vastbouwend expressionisme.
Bij de ‘monumentale kunst’ heeft men ook ondergebracht de groote
beeldhouwkunst en de architectuur. Een werk viel hier, terecht, zeer in den smaak.
Het is een fonteintje voor een wintertuin; simpel en rein van vorm en opbouw en
sober versierd met beeldhouwwerk; bovenop, een bronzen kindje: het is gezamenlijk
werk van den bouwkundige A. Van Kuyck en den beeldhouwer Geo Verbanck.
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De architectuur is, zooals gewoonlijk in dergelijke Belgische tentoonstellingen, zeer
slecht vertegenwoordigd. Zij is hier echter niet achteruitgeduwd tot nevenzaaltjes.
Doch zij geeft ons weinig goeds. Een goed plan van een volksbank door O. Van de
Voorde, een flink plein van Victor Horta, een onzer beste modernisten, een paar
eigenaardige, stevige oorlogsmonumenten van Henri Lacoste. Het is niet veel. Alleen
moet er bijgevoegd worden dat niet al de beste architecten van het land hebben
ingezonden. Zij deden het zelfs niet op de tentoonstelling voor architectuur, welke
op dit oogenblik open is in het Egmont-paleis te Brussel, ter gelegenheid van het
internationaal congres der architecten. De Belgen zijn op hun tentoonstelling heel
gastvrij: het leeuwenaandeel laten zij aan de vreemde inzenders, en den bijval van
hun tentoonstellingen schatten zij naar den omvang en de belangrijkheid van de
buitenlandsche inzendingen. Op voornoemde tentoonstelling te Brussel is Amerika
aan het woord: de Vereenigde Staten toonen er de wordende architectuur van hun
skyscrapers - die zich zal moeten haasten om tot vollen wasdom te komen, vooraleer
zij ook hier, tengevolge van den woningnood, zal toegepast worden, - de ongeschikte
navolgingen van klassieke stijlen, en de voorzichtige vervormingen van de Engelsche
en Hollandsche stijlen in de landshuizen.
In de Belgische afdeeling is er, naast veel ouden rommel, hier en daar frisch werk
van een jongere zooals Petit; wij merken vooral veel tasten naar een stijl, die in
verband is met het huidige levensgevoel.
Op architecturaal gebied dus ook weer, in België, de wanorde van een stervende
stijlperiode, de onwil, de tegen-
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zin, de weerstand tegen het oude, en het verlangen en pogen naar vernieuwing. Wie
zal den grooten stoot geven? Wie zal hier de Berlage zijn en de K. De Bazel? Ik
meen dat hij er reeds is. Hij werkt al jaren en jaren in stilte. Een volksjongen, eindelijk
bewust geworden van zijn kracht, en eindelijk moreel gesteund. Hij exposeert niet.
Noch te Brussel, noch te Gent. Hij werkt. Hij werkt zelfs voor Holland: heeft hij niet,
op buitengewoon smaakvolle wijze, een buitenhuis gestoffeerd op den Heidenheuvel
te Nijmegen? Intusschen is hij driftig bezig aan iets wat hij als een levenstaak heeft
opgevat, een enorm werk, een groot nationaal gebouw. Ik hoop later over hem meer
te zeggen, maar wil nu zijn naam niet verzwijgen: Arthur van Huffel.
N.R.C., 20 September 1922.

VI
Gent, 17 September.
Over de buitenlandsche inzendingen, een woord nog. Reeds heb ik er hier over
geklaagd, dat Nederland niet meer heeft gestuurd. Het is meer dan tijd dat aan de
Belgen, en aan de Belgische kunstenaars vooral even getoond wordt, dat Holland ik zal stout en oprecht doorspreken het verst en het zekerst staat op de baan van de
vernieuwde kunst. Het is hier de plaats niet om daarover meer
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te zeggen. Aan de Belgen moet hieromtrent nog alles wijsgemaakt worden. En de
kunstminnende Belgen, die gedurende den oorlog van dichtbij Holland's
kunstontwikkeling volgden, zullen daaraan gaarne medewerken. Het juist verschenen
nummer van het waarlijk flinke Sélection doet al een goede poging in dezen zin: het
is een Holland-nummer, rijk geïllustreerd en krachtig lovend. En de redactie dringt
aan op het houden van een goede Hollandsche tentoonstelling in België en van een
goede Belgische tentoonstelling in Holland.
Hoezeer Sélection gelijk heeft daarop aan te dringen, blijkt uit het feit, dat op dit
internationaal salon slechts drie Nederlanders verschenen: Bauer met twee bekende
werken, waaronder zijn heerlijk ‘Constantinopel’ in waterverf, Piet van Wijngaerdt
met een stevig geschilderd stil-leven, - en gelukkig ook Jan Sluyters met drie van
zijn uitstekende werken.
De inzending van Sluyters is een troef geweest voor Holland. Wij kregen hier
tijdelijk te zien het groot portret van mevrouw Mann-Bouwmeester, zoo diep
psychologisch doorvoeld en met zulk een fijnen zin voor valeurs geschilderd, en
daarnaast twee van Sluyters' geweldige stillevens met bloemen, waarin de kleur
dreunt en het zinsgevoel zindert als onder de werking van een bedwelmenden drank.
Engeland is veel ruimer vertegenwoordigd, met enkele eerste rangs-artisten en
verschillende schilders, die te Parijs wonen en Parijschen invloed ondergaan. Onder
deze laatsten is geen enkele belangrijke kracht. Overigens zijn er heel wat Londensche
schilders, en de Schotten, die zoo interessant zijn, ontbreken ten eenenmale.
Nicholson, de buitengewone realist, heeft hier een
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klein schilderijtje, dat een wonder is van weergave der werkelijkheid, ‘The watches’:
er komt een aarden pot op voor en men wordt met zekerheid gewaar, dat de pot het
bekende geluid zal geven, als men er met den kneukel tegen tokt. Sir J. Lavery zond
een flink - Engelsch - portret ‘The silver turban’ en Dawson een Carnaval-beeld in
meer impressionistischen trant.
Er zijn nog heel wat goede portretten, naar ouden trant, en er is een serie
voorstellingen van de zeven sacramenten door Chas Sims, die werkelijk aardig zijn
van gevoel en weergave: een paar zijn uitstekend van kleurschakeering op zijn Fra
Angelico's. Men nam het hier algemeen voor zeer modern werk, in den trant van
Maurice Denis, en men vergat dat Sims al lang niet meer in deze richting werkt. Zijn
‘vrouw aan den spiegel’, hier ook aanwezig, kan het ons anders wel leeren.
De overgroote meerderheid van vreemde werken kwam uit Parijs. Het zijn werken
van Fransche meesters en ook niet-Fransche meesters - Polen, Zwitsers, Japaneezen
zelfs - die te Parijs verblijven. Deze werken werden verzonden met bescherming van
het Fransch staatsbestuur, dat aan de tentoonstelling zijn officieele medewerking
verleende, en dat deze week nog officieel een oud-minister ter bezichtiging van de
expositie naar Gent stuurde.
De keus van de werken is gedaan door Gentenaars. Ze gebeurde echter meest bij
de handelaars - een noodzakelijk kwaad in Parijs. Dit is niet gunstig noch voor de
meesters zelf noch voor het publiek. Van de meesters wordt niet het beste afgestaan:
heel dikwijls doeken en beeldhouwstukken, die men niet aan den man heeft kunnen
bren-
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gen, - en het publiek, dat zich niet goed thuis weet in de moderne schilderkunst, gaat
zich een verkeerd oordeel vormen over de waarde van zeer geroemde kunstenaars,
waarvan dit werk niet beantwoordt aan zijn verwachting.
En toch is de ruime Fransche inzending op zich-zelf meer waard dan de Belgische
afdeeling. Frankrijk blijft vooralsnog het land der vruchtbare kunstverjongingen. Er
is steeds te Parijs een febriele levensvruchtbaarheid, er is steeds een lust om vooruit
te hollen. Dit vooruithollen zou impulsief lijken, als het niet steeds bleek, dat het
niets anders is dan een evolueeren, uitgaande van een gezonden geestesaanleg. Let
er maar op: telkens wanneer Frankrijk een nieuwen kunstvorm aanwendt, komt men
daar het eerst tot bedaarde toepassing, terwijl men de navolgende buren ziet
voorthollen naar paradoxale toepassingen. In Frankrijk bijvoorbeeld, waar het cubisme
geboren werd, doet men niet meer, zooals elders, aan delireerende geometrie.
Ik kan u hier niet, leidend door deze expositie, een overzicht geven van de Fransche
kunst in de laatste tientallen jaren. Uit wat ik vooraf zei, blijkt, dat dit onmogelijk
is: de ‘marchands’ hebben maar los gelaten, wat zij kwijt wilden zijn, en van alle
goede kunstenaars was er niet meer een best werk voorhanden. Zoo hangt hier van
Matisse een groot Naakt, dat zeer zeker van zijn vlug en vast werkende hand is, maar
het volumen is niet bereikt in de gestalte, er is zorgeloosheid in de teekening; alleen
de fijne beschaafdheid van de kleurgeving, dit is weer van den besten Matisse.
Uit de periode van het impressionisme - ze is reeds ten einde - is hier het meest
bijeengebracht. Een door-
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loopen van een expositie als deze kan niet gelijk gesteld worden met een bezoek aan
een zoo rijke, zoo volledige verzameling als die van Durand-Ruel, maar het geeft
toch weer een kijk in dit zoo weelderige tijdperk, waarin het blijde, verblindende
licht van het Ile-de-France in de schilderkunst doordrong en er de teerste, subtiele
schakeeringen gaf aan de kleur der dingen. Hier is nog waarachtig de oude school
van voor 1874 met J.E. Blanche, den pas gestorven verdediger van het oude: een
sappige zeekreeft en een kleurig portret van de schrijfster Hélène Vacaresco, en ook
met Ménard en zijn klassiek werk.
Van de groote impressionisten is er geen bizonder werk. Niets van Manet, niets
van Monet, niets van Sisley, niets van Picasso. Maar dan weer van Le Sidaner, niet
een avondstemming doch een noteering van een namiddaglicht op oude huizen te
Chartres, met een trillend vervloeien van de kleur door de lucht en over de gebouwen,
- en van Renoir een gewoon portret, met een buitengewoon teer rose erin: een plezier
voor het oog.
Ook het divisionisme, het tijdelijk verworden van de theorie van het
impressionisme, is hier in al zijn gewildheid bij Signac, - eigenaardig, dat de geboren
Gentenaar Theo van Rysselberghe ten eenenmale ontbreekt - en dan heel wat
na-impressionisme: Lebasque wordt, als hier blijkt, oppervlakkig wanneer hij doeken
met groote afmetingen schildert; Ottmann blijft blijde toonen zoeken, die een
rijkklinkenden klank hebben; Bonnard kan de namiddaglucht doen trillen van warmte
door een bizondere zindering van zijn penseel; Louis Legrand geeft met vaste, korte
streepjes het rythme weer van het frissche levensgevoel in zijn ‘Entrée d'artistes’;
Georges d'Espagnat door-
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dringt de contours van zijn personnages met een zekeren gloed, die hun lichtheid
geeft, terwijl hij hun toch het volumen laat; Flandrin schreeuwt zijn blijdschap om
de zonbeschenen dingen uit in heldere, harde kleurigheid.
Stil aan gaan wij zoo naar het expressionisme, naar het steviger opbouwen van
den vorm, en het uitdrukken van wat in de ziel omgaat door middel van vastere
vlakken en steviger kleuren. Marquet vereenvoudigt reeds en maakt synthese in een
krachtig Naakt, even stout opgebouwd als stout aangevoeld, maar hij is nog de
impressionist - en op zijn best - in het schilderen van stadsgezichten met losse en
zekere toetsen, die wonderen zijn van schakeeringen.
Asselin brengt de vereenvoudiging verder en bereikt met simpele middelen een
aangrijpende levensdiepte in zijn ‘Goûter d'Elaury’, waarop de arbeider zijn korst
eet met deemoed en dankbaarheid, en zijn dochtertje achter hem staat als de ongerepte
ziel van zijn schoon wezen.
Mela Muter leverde twee werken, die hier een openbaring waren. Een mansportret,
met dunne toetsen verf schaars opgebouwd, maar krachtig toch van psychologische
weergave, en de ‘Jota’, een dans van verarmde, verschrompelde kinderen, die
melodramatisch zou worden, als niet de heele techniek - het coloriet en de wijze van
de penseelvoering - het tragisch gevoel ondersteunden.
Derain en Friesz zijn hier niet naar waarde vertegenwoordigd: dit is niet van hun
karakteristieke kunst. Maar van Dufresne is hier een meesterwerk van techniek, een
stilleven vol rijke tonen van bruin, die tot harmonische valeurs worden. Van Yves
Alix twee zwaar opgebouwde werken. Van Zingg een doek, rijk aan kleurigheid.
Van
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Sabbagh o.m. ‘Meules’, stevig samengesteld en met een streep wit water, dat al een
rijke droom is. Vlaminck levert een allerprachtigste waterverfschilderij - zwart en
wit, vol diepe pracht, en, als fauve van de ergste soort, een Dorpsuitzicht, waarin
onweer broeit in de lucht en in elke woeste penseelstreep. Foesjita wordt hoe langer
hoe wijzer en hoe knapper, maar hij schiet er zijn schoone naïeveteit bij in, die zoo
aanlokkelijk was in zijn eerste Parijsche werk, waarin hij onze westersche wereld
zag met de oogen van een Oosterling. Marie Laurencin is teeder pervers in haar ‘Drie
Gratiën’, waarin de gewilde opstelling tegensteekt, maar de teere kleurschakeering
allerfijnst is. De geboren Hollanders Kees Roovers en Kees van Dongen blijven
zichzelf gelijk: Roovers braaf en flink, Van Dongen meer dan ooit ‘fauve’ met een
vrouwebuste, die afschrikwekkend is, en daardoor misschien expressief als uiting
van het weerzinwekkende in een vervallen vrouw.... Men zegt echter, dat het een
besteld damesportret is, en dan begrijp ik het niet. Verder is er Maurice Denis en zijn
er een drietal Zwitsers, die alle drie vereenvoudigen.
Onder de teekeningen munten die van Jouve uit, welke meer dan wie ook het
sluipachtige der dieren heeft aangevoeld, die van Andreû vol schalkschheid en uiterste
verfijning, en de machtige romp-in-zwart van Dorignac.
De Fransche beeldhouwkunst is het best vertegenwoordigd met Madame Serruys,
die buitengewoon zuiver werk inzond, en met het overprachtig werk - ik gebruik niet
dikwijls zulke lovende benaming - van Bourdelle: een Herakles, schutter vol levendige
spierenwerking, en een portret van Dr. Koeberlé, dat aangekocht werd door het
museum
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te Gent. Dit laatste is naar mijn bescheiden meening de ‘clou’ van de tentoonstelling,
als er, naar ouderwetsch gebruik, een ‘clou’ moet wezen. Dit is klassiek, blijvend
werk: een kop als van een Griekschen wijsgeer, en waard van een besten beeldhouwer
uit het oude Griekenland: natuur en geest te gelijk, stijl en métier, gevoel en vorm:
het is er allemaal.
Hiermee heb ik slechts het beste genoemd van de Fransche inzending, en de slotsom
is, dat Frankrijk niet nagelaten heeft, opnieuw een bewijs te leveren van zijn
kunstzinnigheid - en zijn zin om door den geest en de schoonheid te blijven gelden,
ook in het buitenland. Een voorbeeld voor andere landen.
N.R.C., 22 September 1922.
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Schoonheid te Oostende
I
Oostende, 22 September.
Een terugblik.
Een terugblik op den zomer ‘dien men ons ontstolen heeft’, gelijk naast mij gezeten,
mij eene vrouw zegt, die niet heel jong meer is en haar bitterheid achter haar
doorzuchten glimlach nauwelijks verheelt.
Al is deze dag als een weemoedige vertroosting, als een laatste en aarzelende hoop
in hopeloosheid. Achter de onwezenlijke maar harde spiegelruit die ons, o veiligheid,
hier in de Kurzaal afsluit van de buitenwereld, liggen, als in eene verte van verbleekte
kleur, dijk, strand, zee. En ze zijn verlaten, - gelijk, trouwens, de duisterend-ruime
zaal met hare honderden leege stoelen, alle recht in de rij, waar wij ons bevinden.
Het is hier pluizig stil, gelijk wat daar buiten ligt onhoorbaar is. Onhoorbaarheid der
zee die haar vreemd maakt, vreemder nog dan deze concertzaal zonder muziek. Wij
spreken fluisterend: er is dood om ons heen.
Nochtans had deze dag, de eerste van het najaar, eene weemoedige vertroosting
kunnen wezen. Waar lichte misten ze sluierend verbinden, zijn lucht en zee éen
groote, inbuigende peerlemoeren schaal, bij teedere en wisselende schakeeringen
van zilver, roze en azuur, waar, hier en daar, een schichtige speling van het licht op
den kam van een trage baar lange esmeralden flitsen schiet. De vloed heeft op het
strand rosse vegen nagelaten van verbrijzelde schelpjes, en wijde onroerende plassen
van dun
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ultramarijn. Bonkige paarden hebben aan wiegelheupen de meeste badhuisjes naar
boven gehaald: effen en eenzaam ligt de vochtige zandplaat uitgestrekt tot in de
wazige diepte, waar, schimmig-blauw in de nog vroege nevelen verdoezeld, rijst het
‘Palace-Hôtel’. Op den dijk staan reeds al de restaurants met het vlakke en stomme,
roode of grauwe masker voor van hun winter-verschijning. Haast geen mensch meer:
te beter en te pijnlijker ziet men wat elk voorjaar en elken herfst dit mondaine strand
zijn diepen levensernst schenkt, - de lange rieten wagentjes waar pleegzusters of
nonnen gezwollen-rachitische kinderen in voortduwen. Nog wat meisjes en jongens,
zwierend met tennis-raket, veerig van tred op witte schoenen, koketteerend en tevens
brutaal van gebaar: de Oostendsche jeunesse dorée die eindelijk weêr in het bezit
komt van haar bloed-eigen gebied, en de wereld-elegantie, die als zij Engelsch praat,
met naïeve affectatie en een ietwat linksch aplomb. Helaas, spijtig nàleven, onder
het bleeke blauw van een lucht die nooit zoo hoog leek, aan de eeuwige zee en hare
oneindige onbevolktheid....
- ‘Vindt gij het dan niet jammer?’, vraagt mij mijne ‘bestolen’ gezellin, geprikkeld
als ze is door mijn starend zwijgen.
Ik antwoord nog al mal, terwijl ik even de schouders ophaal: ‘Waarom? De zee
blijft zee, de lucht blijft lucht. Gij zijt volgende week weer te Brussel; ik blijf te
Oostende: ik vind ze van winter terug, schooner dan gij ze, in den schoonsten zomer
zien kunt. En dan, er is in Oostende aardig gezelschap’.
Doch zij, niet zonder bitsigheid: ‘Alsof er, zelfs voor u, spraak kan zijn van het
Oostendsch gezelschap!
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Of krijgt gij ook al behoefte aan menschen om u heen, gij, dien ik aan uw stilzwijgen
heb leeren kennen als iemand die anders aan zich-zelf genoeg heeft? Maar dan wordt
gij oud, neem mij niet kwalijk! En wat uwe natuurschoonheid betreft....’
‘Mijne natuurschoonheid?’ zeg ik met gemaakte verbazing, ‘die is toch ook de
uwe, zou ik meenen! Zij is die van al wie hier, enkele maanden, rust en ontspanning
komt zoeken na intensieven winterarbeid’.
Ik verwachtte natuurlijk een schamperen schater: er kwam alleen een ontgoochelde
plooi om een mond, dien men zoowaar had vergeten aan te rooden vandaag.
- ‘Ik zou werkelijk niet beter vragen,’ klonk het als uit tragédienne-lippen. ‘Jawel,
ik heb er behoefte aan. Maar niet meer dan gij aan uw Oostendsch gezelschap gelooft,
o patent snoerendoorsnijder, kan ik gelooven aan de schoonheid die gij bedoelt. Wat
is den rijke 't schoon des zomers? Niets! Niet meer dan de rust en de ontspanning
waar gij zoo aangenaam mee spot. Wat wij zoeken.....’
- ‘O juist,’ onderbreek ik, ‘wat gij hier zoekt..... Maar, au fait, dat hebt gij toch
ook dezen zomer gehad: de concerten, de bals, de wedrennen, de spelen zelfs.....’
Zij tikte mij nijdig met haar face à main op de vingeren.
- ‘Gij legt het er op aan om onuitstaanbaar te worden, gij de eenige met wien ik
hier nog praten kan. Gij vergalt mijne laatste vacantiedagen’, zei ze pruilend.
Ik vergoelijkte: ‘Wel neen, ik wilde alleen maar weten wat men u van den zomer
heeft ontstolen, waarom deze zomer u een verloren zomer is. O, ik geef het toe: het
is natuurlijk niet de natuurschoonheid die ge hier zijt komen
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zoeken, noch rust, noch ontspanning; “repos ailleurs” is de leus der perfecte mondaine;
en wat de ontspanning betreft: gij die niet eens speelt, gij die alle muziek beu zijt,
zelfs die der Jazz-bands die gij trouwens nooit hebt gehoord (gij zijt te wel opgevoed
om dancings te bezoeken); gij die...... - Maar wat dan, dat gij hier van zomer niet
gevonden hebt?’
Met moeheid: ‘Ach, weet ik het? Het is zoo'n slecht weêr geweest. Er was hier
zoo weinig volk. Behalve dan de gesloten kring der Engelschen die ieder jaar
terugkomen met hun wel-verzorgde ledigheid en die allen anderen gasten
zorgvuldig-ongenaakbaar blijven; behalve de groote families uit Brussel, en ook uit
Gent, die hier hun gezet en discreet-overvloedig leven in hunne villa's komen
voortzetten; behalve de dilettanten die voor de klassieke concerten overkomen;
behalve het ras der bookmakers en der jockey's, der cocottes en der eigenaars van
paarden; behalve....
- ‘Maar ik vind dat al zoo weinig niet!’ glimlachte ik, ‘en zie niet in wat, buiten
zon, u dezen zomer heeft kunnen ontbreken’....
Zij haalde de schouders op. Ik zag, dat ze geënerveerd was. Ik had iets goed te
maken. En ik zei met eene zalving waar ik zelf te veel pret in had om haar wrevel te
willen merken, die trouwens lengerhand keerde in een soort verbaasde aandacht:
- ‘Ik zal het u zelf zeggen: wat u dezen zomer ontbroken heeft, het zijn vrouwen,
onverdachte maar elegante vrouwen. Niemand immers houdt meer van vrouwen,
dan vrouwen. Wat gij in Oostende zijt komen zoeken, het zijn vrouwen, want zij zijn
het die de zomerschoonheid van Oostende
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uitmaken. En nu waren zij wel uit Oostende niet afwezig dit jaar, maar het weêr is
waarlijk te ongunstig geweest, dan dat ze zich in al hunne schoonheidsvervalsching
zouden hebben voorgedaan.
Schoonheidsvervalsching. Want die schoonheid van Oostende is vervalschte
schoonheid. Waarmede ik niet bedoel dat ze onecht is, maar onnatuurlijk. Ik laat,
met uw welgevallen, de bakvischjes terzijde: gij-zelf schenkt er geen aandacht aan,
zelfs niet waar zij, met stompe argeloosheid en den dikken slaap hunner zinnen, den
brutaalsten shimmy dansen. De vrouwen waar wij - ik bedoel: gij zoowel als ik - het
over hebben, dansen niet meer: zij kleeden zich nog alleen, en zij schminken zich
nog alleen, en zoo dat de bloote beenen en de bruin gebrande armen der jonge,
onnoozele meisjes er haast onwelvoeglijk, haast choqueerend bij worden.
Zij kleeden zich, en.... ik begrijp uw leed, mevrouw: wij hebben dit jaar het pijnlijke
beleefd, van eene mode die niet tot haar recht kon komen, een mode die zich niet te
ontpoppen vermocht. Eén enkele uitzondering, toen de Russische balletten werden
gedanst, en toen de Barrientos kwam zingen. Eén zeldzame verschijning aan de
avondlijkroode restauranttafeltjes der licht-uitgulpende hotels. Maar over den dijk,
en zelfs in de dagelijksche concertzaal, ging de lenige golflijn der lange, smalle
toilettes vol uitrafeling van zijde en wappering van lint onder de ruime capes te loor.
De hooge Spaansche kammen in de moeilijke constructie van het kapsel (het korte
haar van verleden jaar maakt het kappen al heel bezwaarlijk, nietwaar); het
barbaarsch-lompe der gesloten diademen van zilver; heel even, waar de mantel ter
zijde werd neêrge-
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laten als een eveneens Spaansche chêle, onder de blanke goldcream-naaktheid der
schouders, het metaal-rijke corselet.... Maar daarbuiten al heel weinig dat ons den
wellust verschafte van eene nieuwe heel savante mode. Want, hoe liefelijk ook om
aan te zien, aan de Nattier- en Bouchertoiletjes - spannend keurs boven wijd-uitstaande
hoepelrokken - der jonge meisjes op het bal hadden wij niet wat wij waardeeren in
een vrouw van dertig jaar, die zich waarlijk te kleeden weet met eene kunst die niets
aan de natuur hoeft te danken. Ik begrijp u, mevrouw, deze zomer werd u voor een
deel ontstolen....
Al bleef daar, weliswaar, het maquillage. Gij hebt vandaag uwe lippen niet
aangerood: het zal wel uit spijt zijn geweest, want uit inkeer hoefde het werkelijk
niet te gebeuren. Ik heb dezen zomer enkele vrouwen - zij waren niet talrijk genoeg:
ik geef het toe - ten zeerste bewonderd, zoo om hun moed als om de uitslagen die
hun kunstzin had weten te bereiken. Zij hebben van jeugd en frischheid afgezien,
ten bate van kunst. Waar de oorspronkelijke bedoeling van schminken was, zich
enkele vijftallen van jaren te verjongen, waagt men thans, wat de Japansche geisha's....
niet meer doen, de geisha's die haar gelaat met ongehoorde zorg beschilderden, doch
in hun nek een vierkantje natuurlijke huid onaangeroerd lieten, ten bewijze hoe veel
mooier hunne schilderkunst was dan hare gele natuurkleur. Zoo durven ook onze
vrouwen onnatuur aan, die haar een Oostersch hiëratisme verzekert, terwijl het haar
eene schoonheid verstrekt die hypernatuurlijk is, nu de tijd van impressionisme en
van naturalistischen schijn voorbij is.
Hebben zij ongelijk? Ach, mocht daar een echtgenoot
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wezen, die zulke vervreemding hekelt - zij verbergt hem zoowaar zijne eigen vrouw
-, dan heeft deze eene verontschuldiging van hygiënischen aard: maquillage behoedt
tegen zonneslagen, al wordt ermede bereikt, dat de zon er tot hare volle recht bij
komt, zooals in een prisma.
Neen, gij hebt volkomen gelijk, mevrouw: waar deze tijd de illusie der
natuurlijkheid heeft afgelegd, dient kleeding als schmink hare mystieke waarde terug
te vinden. De tijd is voorbij, dat men, om goed gekleed te zijn, gekleed moest zijn
als iedereen, die goed gekleed is. Wij zijn gekomen tot een nieuwe oprechtheid: die
van onze imaginatie. Dat wij ze thans kunnen lezen op de kleur van ieder gelaat, die
kleur weze dan ook deze niet van onze tegenwoordige couperose of van onze
voormalige en angstvallig-nagebootste jeugd; dat wij ons thans durven te kleeden,
volgens het sumptueuze onzer droomen of de afgetrokkenheid van een trotsch ideaal:
het is zoowaar een vooruitgang. En dat wij van die nieuwe schoonheid die dezen
zomer veel meer dan zon en lucht, dan muziek en spelen, de schoonheid van Oostende
moest zijn, ten deele verstoken bleven: ik begrijp uw leed, Mevrouw, ik begrijp hoe
gij....’
Ik staakte plots mijn monoloog: een korte snik had hem onderbroken. Want mijne
gezellin, die niet zoo heel jong meer is, zat zoowaar te huilen.
N.R.C., 27 September 1922.
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II
Oostende, 24 September.
Er is te Oostende nog iets anders dan de ettelijke kilometers dijk die, langs de zee,
loopen van aan den ouden vuurtoren en de geul, die naar de binnenwateren leidt, tot
aan het Palace-hotel, waar een nieuwe dijk begint op het voormalige gebied der
gemeente Mariakerke, en dien men heeft gedoopt ‘Ostende-Extensions’: eene nieuwe,
voorloopig nog maar weinig bewoonde badplaats, waar deze van Oostende slechts
den naam gemeens mee heeft. Die dijk biedt, zes mijlen lang, in zijne dubbele
geleding, aan schoonheid al heel veel, ook afgezien van de zomersche bevolking
ervan, en gezwegen van eene architectuur die ons, van de twintigste eeuw, maar
matig kan bekoren. Maar er is, in de eerste plaats, en 's winters als 's zomers, eene
atmospheer, die zelfs die verouderde, pretentieus-mooidoende bouwkunst van villa's,
en ook wel van de meeste hotels, levendig maakt door hare fijne, ontroerende trilling.
Want de trilling van het Oostendsche licht weet werkelijk emotie te wekken; de
innige wemeling ervan, die zelfs de kwade maanden niet vermogen te verdooven,
zweept ook de gevoeligheid op tot scherpe vinnigheid. Het gemoed werkt te Oostende
vlugger en intenser dan elders: het licht alleen kan er gelukkig maken.
Doch ik wilde het hier niet hebben over licht of zee, maar over het stadsbeeld
buiten den dijk, het stadsbeeld dat ligt als een waaier, op de as die is de Kurzaal, van
aan de havenwerken tot aan den Hippodroom: de haven die men vindt bij de oude
bouwvallige, schilderachtige vis-
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scherswijk, felkleurig en wispelturig van bouw, gegroeid uit de duinen die er de
grauwe achtergrond van zijn, uitloopend op een vuil stuk strand vol verroest ijzer en
verrot hout; de Hippodroom waar tuinen naar leiden met schraal en bibberend
gebladerte, voorbij het vreemde ‘Chalet royal’, dat voornamelijk uit hout is gebouwd,
en door koningin Victoria aan den koning der Belgen cadeau werd gegeven. Oostende
is in hoofdzaak eene nogal nieuwe, zij het dan ook niet moderne stad. Enkele
heerenhuizen uit zestiende en zeventiende eeuw, waaronder het voormalige koninklijk
paleis, schenken er weidschheid aan. Die gebouwen hebben echter erg geleden onder
den tand des tijds; enkele ervan zijn tot niet veel meer dan puin gehavend, zoodat
het karakter van het oude Oostende lengerhand teloor gaat. Men heeft ertoe
bijgedragen door de vroegere hoofdkerk neêr te leggen: met moeite heeft men den
stoeren, achthoekigen baksteenen toren ervan behouden, waaronder aan, tusschen
twee geweldige stutblokken, een barok-Calvarieberg verwrongen lichamen toont
boven grillige cartouches, die kantige rotsen versieren: misschien wel de belangrijkste
merkwaardigheid der stad, naast de vuurtorenwijk, waarover ik het hierboven heb
en die weldra wordt gesloopt, - iets waar een goed getal oorlogsbommen meê
begonnen zijn.
Biedt Oostende dus maar weinig meer dat herinnert aan den tijd van het Beleg
(ook het Paleis waar onze eerste koningin gestorven is, en dat uit dien tijd ongeveer
dagteekent, wordt binnenkort platgelegd), het blijft een prettige stad, zooals de meeste
winkelsteden zijn, en een stad met eigen karakter, wat beter is. Dat karakter ontleent
het in de eerste plaats aan zijne nijverheid,
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de zeevisscherij. Het lot dier nijverheid moge nu ook wankel zijn, na wisselvallig te
zijn geweest: het belet niet dat de visschershaven met zijne honderden groene
garnaalsloepen, wier netten aan de masten hangen als zeilen en met hare mazen de
lucht verbrokkelen tot eene mozaïek, een levendig-blijvend schouwspel blijft; terwijl
de kommen waar de grootere booten, die 's nachts op visschen gaan, de bonkige
zwartheid hunner rompen log verroeren en het terra-cotta hunner lappen massief
afteekenen tegen den woeligen hemel, als eene tragische rust vertoonen. Voeg daar
de kroegen en danszalen aan toe, waar de elegante dijk op uitloopt en die de
visschershaven begrenzen, waarvan de roode en groene gevels barbaarsch lokken
als prae-historische kermistenten en wier binnenmuren behangen zijn met een papier
dat wemelt van wippende boeren of een tot duizeling toe herhaalden Herakles, die
den Nemeïschen leeuw aan het bevechten is (zulk papier vindt men alleen daar);
waar groote potten geledigd worden tot er gevochten wordt; waar de draaiorgels
janken en de oneindige, wit-geschuurde klompen aan hooge schelle sokken het zand
der plankenvloeren hoog opdansen doen onder daverend gestamp. En dan de diepe,
donkere winkeltjes en hun lucht van teer en zweet, waar kleurige suikerbollen plakken
aan den groenig glazen wand der bokalen, naast zachte kaasjes die op hun beduimelde
borden vervloeien, en waar oliejekkers hangen aan den zwarten gevelmuur bij
glimmend-gedeukte zuidwesters. En dan de verweerd-houten stapelplaatsen met hun
witte reddingsboei als een Cyklopen-oog; en de gore bureelen met spinnewebbige
ruiten; en daarboven uit het gehuil van de fluitende overzetboot.
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Vlak daarnaast wordt, aan de mijn, de visch gelost en verkocht, van op de sloepen
gul en pletsend geplengd over de vlakke steenen. De klok luidt aanhoudend. De
vischwijven, die de witte muts met korte binders en den zwartlaken kapmantel nog
steeds niet hebben afgelegd, doen kijvend hun bod. De glimmende, glibberige waar
wordt op de platte karretjes geladen der venters, die ze aan huis verkoopen gaan, of
in manden gebracht naar de vischmarkt. Die vischmarktwijk, aansluitend bij de
vischhavens, is mede éen der karakteristieke hoeken van de stad. De markt zelf, een
ruim dak op ijzeren pilaren, is een gore plek vol pekelgeuren van onderscheiden aard.
Open van voren en aan de zijkanten, wordt ze besloten door een schilferiggelen muur,
waar zilte vlekken vieze landkaarten aan teekenen. Doch twee hangkapelletjes
vertoonen, in hun zwart huisje, onder hun puntig dakje met ijzeren festoen, achter
een geel bespikkelde bruin-bewolkte ruit, eene stijve, Spaansche madonna in wit
brokaat en met een hooge zilveren kroon, en kleiner, tusschen twee in onmacht
gevallen kaarsen, een Sint Rochus die zijne donkere pij opheft om ons zijn knieën
te onthullen. - Om de markt heen, scheef en schots, de winkeltjes, waar gedroogde
schollen en scharretjes aan lange reesems hangen voor het winkelraam, boven bronzen
bokkings en het warme bruin van gerookte botbrokken, waarnaast de groote
porseleinen kom die kabeljauw-wangen biedt in nogal vuil zuur. Voor de deur geurt
en walmt op een ijzerdraden horde de versch-gekookte garnaal, vermengd met den
stank van zuur bier die buiten geurt telkens wanneer de rinkelende deur opengaat
van een der talrijke herbergjes, waarboven weleens 't glimmend barbiersbekken
bewijst dat de ringbaarden er toilet kunnen
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maken. En dit alles vormt een symphonie van reuken, waar de prikkelende dissonanten
niet bij ontbreken.
Die reuken, gij vindt ze nauwelijks gedempt, en verbonden met de exquise geuren
van brandende was en wierook, terug in het kleine kerkje dat iederen ochtend vol zit
met visschers en vischverkoopsters. Dat kerkje is oud en vreemd: twee beuken onder
een dubbel, donker-houten, scherp-uitloopend dak; twee altaren van bruin hout en
flikkerend goud, onder zwarte schilderijen; langs de wanden en hun hoog eiken
beschot, onderbroken door de eiken biechtstoelen met hun vergaan-groen gordijntje;
daarboven weêr schilderijen en ex-voto's, en hier en daar een bootje met al zijne
masten, sprieten en zeilen. Aan den rechtermuur hangt de preekstoel als een zoutbak:
van daaruit galmen 's Zondags over de duttende hoofden de eeuwige waarheden.
Laag en duister en zonder toren, in zijne verweerde omgeving van hard bedrijf gevat,
is dit kerkje schoon als een symbool.
Treedt ge erbuiten, dan snuift gij weldra frissche geuren op; die van fruit- en
groentenmarkt, waarover soms golft, in het voorjaar vooral, de geheimzinnige
amberreuk die aanwaait uit de zee. Die fel-kleurige markt verbindt de westerwijk,
hierboven beschreven, met de moderne stad die, zonder eigenlijke schoonheid, prettig
aandoet. Van zoovele andere badplaatsen, ook in het buitenland, wint Oostende het
doordat zij eene werkelijk-levende stad is, en niet alleen des zomers. Zij is zindelijk
en goed onderhouden, en zelfs des winters vol vermakelijkheden.
Doch van die nieuwere stad zijn de breed-aangelegde handelshavens, en de
aanpalende kommen en dokken het schoonst, die haar vatten in een ring van water.
In hunne
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weidschheid beperkt binnen de geometrie der rechte lijnen van kaaien en stapelhuizen
zelf met rechte lijnen bevolkt die elkander breken en doorkruisen, schieten zij
onbeperkt lucht in, en verschiet. Soms schijnt een log gebouw hun stuwkracht te
stuiten: zoo het zeestation, een soort reusachtig hotel in tentoonstellingstijl, dat den
booten van de lijn Dover-Oostende aansluiting geeft met het binnenland en de verdere
Europeesche spoorwegen; zoo ook de meer grillige gebouwen van het loodswezen,
of van een hospitaal, of van eene kazerne. Dan buigt de lijn der kommen in. En zoo
komt zij te liggen voor het eigenlijke station der stad Oostende. Daar vindt men bij
het buitentreden, de bekoorlijkheid van twee smalle dokken, waar yachts en kotters
traag wiegelen. Uit hun wateren slaat u frischheid tegen; uit hun wateren stijgt ijl de
damp die het stadsbeeld, ineens geopenbaard, in zijne wazigheid kleurt. Achter die
kommen, het blanke front der hotels, doorbroken door de kloof der drukke hoofdstraat.
Achtereen de twee schrale en zilvergrijze torens der hoofdkerk, gothische nonsens
uit het laatste kwarteeuw, maar die, van aan het station gezien, een waardeerbare
gratie is. Daarnaast de hechte zeearchitectuur van den wijn-rooden ouden toren vaak
overtogen met diep violet. Rechts de havenwerken. Links een park, en, daarvoor,
eene zaak waar visscherssloepen worden versteld.
Dat betreden der stad is, vanwege die kleine dokken en hun traag roerend
mastenspel, een aangename verrassing: inleiding tot zeegenot. Welnu (en dit alleen
is een voldoende aanleiding tot dezen brief), welnu, men wil deze dokken dempen.
Voor het station wil men een plein aanleggen, natuurlijk met bebloemde squares.
Menschen, die te
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lang in Oostende wonen om er nog de schoonheid van te zien of die, omdat ze in
Oostende zijn geboren, nooit die schoonheid hebben gesnapt, willen voor het station
een ruimte, waar de vigilantes, de taxi's en de bussen der hotels gemakkelijk plaats
kunnen vinden; waar een dagbladkiosk zal komen te staan en een andere kiosk waar
hoog boven het hoofd der menschen, fanfares zullen weêrklinken. Die menschen
hebben natuurlijk nooit iets gemerkt van de Oostendsche atmospheer, van het
Oostendsche licht dat leeft van water. Zij hebben niet gemerkt hoe de gaping dier
kommen aan de eigenlijke stad, die er achter ligt, perspectief verstrekt, en het uitzicht
van zoowaar eene weidsche stad. Oostende, meenen zij, moet er gaan uitzien bij het
verlaten van het station, als Leuven, of Kortrijk: vanwege eene te groote, 's avonds
al te ledige vlakte een oord der verlatenheid. Oostende moet zijn karakter, dat bij
den dag schaarscher wordt, maar heel en al opgeven.
De stad verliest overkort zijn oud schipperskwartier. Het duurt zeker geen
kwarteeuw, of de niet zeer gezonde en trouwens slecht-aangelegde wijk der vischmarkt
wordt eveneens vervangen door zeer moderne gebouwen zonder eigenaardigheid.
Wellicht moet er ook de oude toren aan. Wat zal er dan van Oostende overblijven?
Niets, dan zijne havens en dokken die wel niet Oostendsch aandoen, maar dan toch
der stad eene nerveuze schoonheid verstrekken. En nu wil men van die dokken deze
dempen, die het onmiddellijkst-zichtbaar zijn, en de stad aan den vreemdeling in
haar innigst wezen openbaren.
Zij, die dat doen willen, of althans geestesgenooten van dezen, hebben onlangs de
maat van hun kunstzin gegeven. Een maand geleden heeft de stad Oostende een
stand-
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beeld opgericht aan de onder den oorlog gesneuvelde Oostendenaren. De bedoeling
is natuurlijk goed; ze heeft ons echter, het land door, begraven onder leelijkheid. Het
leelijkste gedenkteeken is echter zonder den minsten twijfel dat van Oostende: met
al zijne grootschdoenerij een gruwel. Laat ik hier trouwens tusschen haakjes aan
toevoegen, dat aan al die beeldhouwers van België dergelijke monumenten werden
besteld of staan besteld te worden, behalve aan een enkelen: aan Georges Minne....
Ik wil niet zeggen dat het bestuur van Oostende in slechte handen is. Maar hier,
als in elke stad van eenige beteekenis of eenig karakter, diende een aesthetisch
adviseur bij verbouwen of versieren zijn woordje meê te spreken te hebben. Te
Oostende zou men niet ver moeten zoeken: deze stad is de wieg van James Ensor.
N.R.C., 28 September 1922.

III
Oostende, 26 September.
Een verloren seizoen? Het hangt natuurlijk af van het standpunt waarop men zich
plaatst, van de belangen die men dient of verdedigt.
Vraag ik aan James Ensor: ‘Een verloren seizoen?’, dan zal hij vermoedelijk
antwoorden: ‘Ja, veel volk is er dit jaar niet geweest; het weêr was toch wel heel
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slecht. Maar de atmospheer is bijzonder fijn bij zoo'n slecht weêr, en als een holle,
zware zee geel is van al het verzwolgen zand, dan geeft zij gelijk aan den donkeren
Permeke. Ja, ja, onze Noordzee is bij voorkeur donker; de duinen zijn zwart. Alleen
de lucht.... Kleur komt van het Zuiden, maar het licht komt van het Noorden, dat heb
ik al eens meer gezegd.... Een verloren seizoen? Ik weet niet. Ik heb den zomer meer
gewerkt dan verleden jaar. Gij kent mijn Chineesch Park: ik heb er eene “Redding
van het kind Mozes” van gemaakt, - eene Chineesche redding dan.... Ik heb er een
kindje bij geschilderd, dat in een mandje spartelt; het is groen van de kou, vanwege
't water natuurlijk.... Dan, een veertien dagen geleden is, in het atelier, een oude
dameshoed gevallen op een doodshoofd. Ik had juist een verweerd doekje bij de
hand, dat vuil genoeg was om er licht uit te doen komen. Beide omstandigheden
hebben mij gedwongen tot een nieuw schilderij. Het doodshoofd-met-den-dameshoed
is een gekleed damesgeraamte geworden. Een gemaskerd man kust haar de
knekelhand, en zie, het wonder gebeurt: de knekelhand krijgt vleesch, gaat leven.
Twee maskers, de eeuwige gescandaliseerde maskers, nijpen er hun neus voor toe.
Andere maskers, door de gebeurtenis verteederd, zoenen elkaar. Gij ziet, veel fantazie
is daar niet voor noodig. Als het Noodlot maar een ouden hoed laat vallen op een
verbruind doodshoofd.... Neen, ik geloof niet, dat ik mijn zomer geheel verloren
heb....
En dan, gij waart hier toch allen te Oostende, gij, mijne vrienden. Herinnert gij u
het soiréetje, dat ik op een laten avond heb ingericht? Ik heb, als gastheer, wel eenige
wroeging: met een ouden vrijgezel als ik moe-
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ten de dames medelijden hebben. En dan, ik vergat mijn programma in zijn geheel
door te voeren. Ik had voor iedere aanwezige een passend masker klaargelegd. Maar
daar is niets van gekomen: die eeuwige verlegenheid, en dan, het ongewone van het
geval.... Maar het danseresje dat toen passen uitvoerde op muziek van Bach en van
Brahms en van.... hoe heet ook weêr die Rus?; in hare kleurige kleeren, met hare
distinctievolle gebaren.... Ik durf daar niet heel goed aan terug te denken. Volgend
jaar zal het beter zijn. - En nu wil ik verder werken, het werk van dezen zomer
voltooien. Neen, ik zal voorloopig mijn verblijf te Brussel maar verdagen: het is wel
een aardige zomer geweest voor mij.’
‘Voor mij: egoïstisch standpunt. Niet eigenzuchtiger echter dan dat van de
hotelhouders, die bij definitie klagen, en die wij daarom niet verketteren moeten.
Doch, den welken men toch geen al te duidelijken eerbied hoeft te betoonen, daar
ze u niet goed begrijpen zouden. Moest men hun immers, op hunne klacht: ‘Wij
hebben geen zaken gedaan!’, antwoorden door: ‘Maar schoonheid hebt gij ons toch
geschonken’, zij zouden wellicht eerst groote oogen openzetten, en daarna gaan
zoeken.... hoe ze u met uw schoonheidszin exploiteeren kunnen.
Neen, de season is niet zoo schitterend geweest als de verleden, uniek heerlijke
zomer, aan wat ik hotelschoonheid noemen zal: de schoonheid der banaal-pompeuze,
maar magnifiek-lichte zalen, waar het blanke vleesch en de
duizendvoudig-schakeerende zijde; het geflikker van eetgerei en juweelen; de doffe,
warme witheid van het linnen; de gecompasseerdheid van het keurig gezelschap, alles, in zijn afgemeten waardigheid, wel heel valsch
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en wel heel alledaagsch zelfs, maar des te moderner, en waar een artiest steeds naïef
genoeg voor blijft om het, vanwege kleur en lijn en goed geordineerde samenstelling,
met gespalkte of half-gesloten oogen te bewonderen.
Niet zoo schitterend als verleden jaar, maar keuriger, dewijl schaarscher (weêr
een egoïstisch standpunt!). Keuriger tevens, omdat het toch wel anders was. - Verleden
jaar had zich bij de vaste, telken jare terugkeerende klandizie aan Engelschen en
rijke Belgen een nieuw element gevoegd, dat, gelukkig, al dadelijk opviel: dat der
nieuwe rijken. Ik zal niet zeggen, dat zij door ongemanierdheid de hôtelschoonheid
onveilig maakten; zij maakten ze veel meer door hun eigen gedwongenheid, stijver
en boerscher. Een gezette Engelschman mag een kop hebben als een bal gehakt: hij
weet zijn smoking te dragen; een nieuwe rijke mag er voornaam uitzien als een
Italiaansch acteur, het is of de naden van zijn rok steeds op het springen staan. Dat
komt vooral aan tafel uit, - de tafel, die, achter de fel-verlichte ruit, als op straat staat;
waar ieder, zonder het zelf te weten, naar kijkt; hetgeen de gêne niet vermindert. Met
de dames is het nog veel erger, want zij hebben doorgaans de pudeur niet van haar
gebrek aan manieren. Zij rooken hun cigaret als een koe, en drinken met opgeheven
pink, om hare diamanten tot volle recht te laten komen. Er is daar verandering in
gekomen: dit jaar heeft men de nieuwe rijken zoogoed als niet gezien. Niet omdat
ze afwezig waren: zij waren zoowaar rechtstreeks uit Cannes, Deauville en Biarritz
naar hier overgekomen, zonder zelfs hunne blinkende woning aan te doen. Maar
oefening heeft hun veel geleerd; zoo ze hun luxe nog niet geheel beu zijn, dan
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zijn ze er toch al heel goed aan gewend geraakt; hunne dochters hebben aristocratische
scholen bezocht, hunne zonen hoeven geen spekslager meer te worden en studeeren
aan de militaire school: hunne ouders hebben zij ingewijd en gedrild, zoodat de vader
thans behoorlijk weet te buigen en de moeder in gezelschap te zwijgen weet. Het is
een groote stap vooruit op den weg van het juiste inzicht: de oeconomische
omwenteling gaat aan hen haar gang. Morgen is meneer een kieskeurige Maecenas,
wien men geen croûtes voor citroenen verkoopt: men merkt het van nu af aan in de
Kurzaal, waar hij met gedempte stem zijn oordeel uit over Strawinsky en Ravel,
zooals zijne dochter het heeft uit de heilige lippen van haar pianoleeraar.
De Kurzaal, centrum van het schoonheidsleven te Oostende. Die gekke moskee
van ijzer, glas en porcelein, geel en groen als een ananas, waar binnen en buiten,
daar waar het maar eenigszins kon, elke rechte lijn uit gebannen is, zoodat bij een
eerste bezoek eraan heel het gebouw, waar men zich ook bevindt, om u heen schijnt
te draaien; de Kurzaal in al hare leelijkheid, waar tevens gedesoeuvreerde
onzedelijkheid gedanst en gespeeld wordt, biedt om te beginnen één onovertroffen
natuurlijke schoonheid, het zicht dat men van de leeszaal uit heeft op zee en strand.
Een lange booglijn van iriseerend krystal schenkt er wondere vergezichten. Slaat
men zijn oogen op van zijne krant - er liggen hier een honderdtwintig kranten te
lezen, meest Engelsche en Fransche, behalve zoo goed als de Fransch-Belgische,
enkele Vlaamsche en drie Hollandsche -, dan ziet men de indieping van den dijk en
de hooge blankheid of innige wijnkleur van hotels en villa's, de
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strakke pijl van het room-kleurige gaanpad met al de wandelende poppetjes, en
beneden, met zijne tenten en badhuisjes, vlug en fel bevlagd, het dieper-gele, soms
azuurbevlekte strand met de wriemeling der duizenden kinderen. En dan de zee in
hare aanhoudende wisseling, onder de lucht waar zij zoo innig één mee is, en waar
de zon speelt en rolt en tuimelt over haar onzichtbaar-gespannen brug.
Het schouwspel wordt begeleid met muziek: van 's ochtends tien uur reeds wordt
in de naastgelegen rotonde gerepeteerd. De kapelmeesters zijn lang niet de eersten
de besten. De hoofdleiding heeft François Rasse, in Holland geen onbekende naar
ik meen. Deze Waal is één vurigheid. Voor deze ochtendrepetities schiet hij een
gemakkelijk jasje aan: geen overbodige voorzorg. Want mocht het, trouwens
allerbekwaamst orkest, waarvan de voornaamste leden conservatorium-leeraars zijn,
zich tegenover de uitgevoerde meesters eenigszins nonchalant betoonen, dan is Rasse
daar om ze onverwijld weer op de baan van plichtsbesef terug te brengen. Hij doet
het niet alleen bij het gebaar, dat energiek of streelend is; niet alleen bij de dansdeining
van het nogal zware lichaam, dat callisthenie prijs geeft voor uitdrukkelijkheid: hij
doet het ook met de falset van het stemgeluid, dat zingt en huilt, zindert als de snaren
en percuteert als de groote trom, om dan fanfares uit te schateren of smeltend te
droppelen als harpgetokkel. Het is hem niet genoeg: Rasse weet er het vuur in te
houden door wèl-gepaste toespraken, die alles missen behalve Waalsche
schilderachtigheid. Vooral waar de modernste muziek wordt gerepeteerd (ze was dit
jaar vrij goed op de programma's vertegenwoordigd, naast de Belgische die eene
eereplaats kreeg) is de lei-
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ding van Rasse kostelijk en - ik zeg het met dankbare waardeering - uiterst leerzaam.
Deze orkestmeester heeft den warmen dissectie-ijver van een entomologist. Zijn
begrip gaat wonderdiep, zijn mededeelzaamheid is wondermachtig. Het is geen
electriciteit die van hem uitgaat, het is niet wat men bezieling pleegt te noemen: wat
hebben zij feitelijk met eene goede muzikale uitvoering te maken? Het is integendeel,
uitgedrukt in soms verbluffende beeldspraak, het openbaren van een inhoud, ‘avec
la manière de s'en servir.’ En dat is te meer te waardeeren, dat Rasse niet steeds speelt
wat hij wil, en soms dingen uitvoert die hij liever achterwege zou laten. Het is hem
echter eene behoefte te doorgronden; en zoo komt het dat deze zeer intelligente
musicus weleens verbaast door zijne vertolking, niet alleen van de klassieke
meesterstukken, waar hij een persoonlijk leven aan weet te verstrekken, maar van
de romantici, die hij liefst als klassieken weergeeft, niet zelden zonder verbazend
hoogstaande gevolgen. François Rasse volgde, dit jaar voor het eerst, den
gezaghebbenden Jehin op. Dezen, in de eerste plaats operaleider, was het meestal
om de kleur te doen. Rasse, als echte Waal, heeft de lijn lief. Hij is bij uitstek
rythmisch. Daardoor bracht hij in de klassieke concerten van de Kurzaal iets nieuws,
waar hij onmiddellijk den grootsten bijval mee behaald heeft.
Naast hem staat, als orkestmeester die om de beurt met hem den staf zwaait, de
Gentenaar Jules Toussaint de Sutter, tevens bestuurder der Oostendsche muziekschool.
Hij is, onder de Vlaamsche componisten, één der beschaafdste; en, keert hij den
Antwerpenaren, die Peter Benoit blijven navolgen, den rug toe, dan is dat niet uit
minach-
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ting, maar uit natuurlijke, en beminnelijke voornaamheid. Van hem voerde Rasse
dit jaar een ‘Russisch verhaal’ uit, dat een zeer gedistingeerd symphonisch gedicht
is, al ligt de lijn van De Sutter meer in de zuivere muziek zonder pittoreske
bedoelingen. Zijne voornaamheid gaat natuurlijk gepaard met bescheidenheid. Zijne
overredingsmiddelen zijn niet deze van Rasse: zijn elegant figuur kan niet uitbundig
worden; kenschetsend is dat hij eens, nauwelijks terug uit den oorlog, dirigeerde met
spannende glacé-handschoenen. Deze gracieuze ingetogenheid is fijnheid, maar sluit
geen kracht, en vooral geen precisie uit. Indien De Sutter - evenals Rasse trouwens
- maar mocht doen wat hij wou, dan zou er van hem als kapelmeester nog heel wat
schooners te verwachten zijn, wat thans noodzakelijk achterwege blijft.
Want - keerzijde van wat Oostende aan schoonheid biedt, zelfs als het seizoen
minder goed is, en niettegenstaande weergalooze toewijding - er valt te Oostende af
te rekenen met den smaak van het publiek. Dat cosmopolitisch publiek is nu eenmaal
niet muzikaal. Het is vooral gemakzuchtig. Wat de schoonheid in Oostende, ‘reine
des plages’, dreigt te worgen, het is die gemakzucht. Jaarlijks hooren wij hier de
befaamdste zangers en zangeressen, de hoogst-staande virtuozen. Dit jaar weer de
helden van het Zuidersche bel-canto, eene Barrientos aan het hoofd, en een Walter
Rummel als pianist en een Thibaud als violist. Doch zij kennen den smaak van het
publiek, dat wil worden gewiegd op de meest bekende vooyskens.
Het is om razend te worden, dat Rasse en De Sutter aldoor maar hetzelfde moeten
spelen. Krachtdadig en halsstarrig voeren zij niettemin nu en dan hun wil door, zoo-

Karel van de Woestijne, Verzameld journalistiek werk. Deel 11: Nieuwe Rotterdamsche Courant december 1921 - december 1922

545
dat wij iets van dezen tijd en van ons eigen hooren mogen. Te grooter erom is onze
belangstellende dankbaarheid.
N.R.C., 29 September 1922.
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Volkstooneel
Brussel, 27 September.
Een paar dagen geleden had alhier in het socialistisch Volkshuis de eerste plaats van
de vertooningen die er om de week zullen gegeven worden. Het comité, te dien einde
samengesteld, staat onder voorzitterschap van, en werd naar ik meen bijeengebracht
door den oud-minister van schoone kunsten Jules Destrée. De bedoeling is, klassieke
en moderne stukken te laten vertoonen ter artistieke opleiding van het volk. De poging
is niet de eerste, in dien zin ondernomen: bedriegt me mijn geheugen niet, dan werden
jaren geleden in hetzelfde lokaal vertooningen ingericht van het aller-modernste werk
van het Belgisch repertorium. Die voorstellingen, minder geschikt voor het eigenlijke
volk, waren echter sporadisch. Thans wil men voor de arbeidende menigte doen wat
te Brussel-zelf in den Parkschouwburg ieder speelseizoen ten behoeve der burgerij
en vooral der burgerjeugd gebeurt, en men wil er gedeeltelijk dezelfde elementen bij
gebruiken, dit is: men wil stukken met educatieve waarde laten vertoonen door de
tooneelspelers die daar nog steeds het best voor geschikt lijken, die der Comédie
Française. Want met educatieve waarde wordt natuurlijk bedoeld: hetgeen tot de
kennis van de Fransche tooneelliteratuur, vertegenwoordigd door hare hoofdwerken,
kan bijdragen. Aldus werd deze eerste reeks ingeluid door Beaumarchais' meesterstuk:
Le Barbier de Séville; Firmin Gémier, die zich voor de zaak bijzonder schijnt te
interesseeren, heeft hierbij eene aanspraak gehouden, waarin hij het had over
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de sociale beteekenis van de onderneming, en die hij besloot met de woorden: ‘Croyez
au théêtre populaire: en y croyant vous le créerez’. - Na hem schetste Georges
Eekhoud op kernachtige wijze de loopbaan en de rol van Beaumarchais. Waarna het
stuk werd gespeeld met André Brunot, de triomphantelijken Figaro van het Théêtre
français.
Het sukses was de onderneming waardig: zijn de heeren en dames van het Maison
de Molière aan meer discretie gewoon, de luidruchtige, geestdriftige bijval, dien ze
zeker mogen zijn, in het Brusselsche Volkshuis te zullen oogsten, zal hun alle spijt
wegnemen zich te hebben gedemocratiseerd. De tijd is voorbij dat men den neus
toeneep voor volkshulde: Célimène niet meer dan Figaro, kan nog koel blijven voor
den bijval van zelfs het plebs. Zoodat wij ons morgen verwachten aan eene reeks
voorstellingen, waarvan het belangwekkende evenzeer in de zaal als op het tooneel
zal na te gaan zijn.
Echter met welk gevolg?
Want daar ligt, mijns inziens, de knoop: wat zal het volk, wat zal de toeschouwer
uit de arbeidende klasse aan deze voorstellingen hebben?
Zeker, en het lijdt niet den minsten twijfel: het volk zal toejuichen. Doch het volk
juicht altijd toe, en niet het minst bij draken. Waarop men mij antwoordt: ‘Daarom
willen wij juist niets dan probaat-goed werk geven’. Doch het voornaamste is: zal
het volk, zelfs na langen duur, onderscheid weten te maken als men het te eenzijdig
opvoedt? Dat juist is heel het probleem.
Ik zei u daareven, dat sedert jaren, allang voor den oorlog, de Comédie Française
te Brussel, en niet alleen
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te Brussel maar onder meer te Gent, reeksen vertooningen geeft van stukken die op
haar repertorium staan - niet de allerjongste, maar diegene die den tijd weerstand
vermochten te bieden en waarvan brokstukken staan in al de bloemlezingen. De
stukken dus die men thans ook in het Volkshuis spelen gaat. Het publiek nu van deze
vertooningen bestaat, meer speciaal te Brussel, uit de jeugd die pas de middelbare
school heeft verlaten, of nog op deze banken zit. Die jeugd kent de vertoonde werken.
Zij heeft ze in hare anthologieën gedeeltelijk gelezen; hare leeraren hebben ze haar
gecommentariëerd; ze weet ze te verplaatsen in hun tijd en in hun milieu; eene goede
vertolking zal ze hun beter doen begrijpen; in een woord: die jeugd is uitstekend
geschikt om er het meeste uit te halen wat er uit te halen is.
Wat zien wij nochtans gebeuren? Zeker die schooljeugd, die geschoolde jeugd
amuseert zich bij de vertooning uitstekend. Zij heeft er deugd aan, een soms dor
onderwijs verlevendigd te zien door het levende, het bewegende, het in gestalten en
actatie volmaakte der vertolking. Maar daarna? Wat blijft er, na ettelijke soms heel
weinige jaren van deze ‘educatieve’ vertooningen over? Kan, natuurlijk buiten het
noodlottige snobisme om, Molière het dan nog houden bij.... ik zal geen namen
noemen: ze staan op al de programma's der hoofdstad. Want dat is de brutale
vaststelling: niettegenstaande de meestzorgvuldige, de meest-toegewijde
voorbereiding, faalt na enkelen tijd het ‘educatieve’ tooneel: het moet de plaats
ruimen, zooniet steeds voor het gemeene vaudeville met de onontbeerlijke bed- of
badkamer, dan toch voor een tooneel dat, hoe hoog ook bedoeld, er zich wel voor
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hoedt, educatief te zijn.
Aldus voor de, dan toch wel eenigszins onderlegde burgerij. Wat dan te verwachten
van het eigenlijke volk? - Het volk gaat niet dan naar de lagere, de practische lagere
school, waar men zich, voorloopig, niet om literatuur bekommert, hetgeen geen
kwaad is. Geniet het, op avondof vakscholen, nog eenig verder onderwijs, dan is dat
onderwijs van nog meer practischen aard. In zijne leesboeken vindt het niets, dat
literaire voorbereiding kan heeten. Leest het op zichzelf, voor zichzelf, dan gaat zijn
keus natuurlijkerwijs, hetzij naar vakliteratuur, hetzij naar ontspanningsliteratuur.
Zelfs als het naar tooneelstukken grijpt, en tooneelstukken in handen krijgt die als
‘klassiek’ gelden, dan zoekt het ook daar niets dan ontspanning in, die voortvloeit
uit de voorgestelde voorvallen veel meer dan uit stijl, uit voordracht, uit
karakterteekening. Het is te vreezen dat hoe beter van stijl, hoe evenwichtiger van
samenstelling, hoe scherper van karakterteekening de klassieke stukken zijn, hoe
minder de man uit het volk ze lusten zal. Immers, hem ontbreekt alle voorbereiding.
Hij weet de stukken niet te verplaatsen in hun tijd, zoodat hij weleens stuiten zal op
onbegrijpelijkheden. Verouderde zeden en gebruiken, verdaagde uitdrukkingen, verre
van zijne aandacht te prikkelen, zullen zijn onbegrip vermoeien. En dit niet alleen
bij lezing: veel meer nog bij de vertooning ten tooneele, die alle nadenken onmogelijk
maakt en alle vergelijkende deductie uitsluit.
Voorafgaande conferenties kunnen daar weinig in verhelpen. Daargelaten dat
verklarende literatoren zich al heel moeilijk kunnen verlagen tot het peil van het volk
-
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wat hun van-zelf-sprekend lijkt is voor 't volk een arcanum -, komt het volk naar den
schouwburg niet voor den conférencier, maar voor het stuk. Het luistert alleen naar
het stuk, niet naar den voordrachtgever. Of beter, het luistert zoo goed als niet: het
kijkt in hoofdzaak: het heeft kijkstukken noodig. Gij zegt mij dat het nochtans ook
andere stukken toejuicht met bewonderenswaardige energie. Maar het volk komt
naar den schouwburg om toe te juichen: de twee begrippen, kijken en juichen, zijn
onafscheidbaar.
Zoodat de poging van den heer Destrée en zijne vrienden, tot feitelijke mislukking
gedoemd zou zijn, doordat ze haar educatief doel niet vermag te bereiken? Ik vrees
het, omdat ze te systematisch is. Vooral bij het volk bereikt men met systemen maar
heel weinig. De woorden van Gémier ‘croyez au théâtre populaire, et vous le créerez’,
zijn er in hoofdzaak voor de promotors, die zich door de toejuichingen der
schouwburg-bezoekers zullen laten begoochelen. Mijns inziens ligt de oplossing van
het vraagstuk, hoe men het volk beschaaft bij middel van het tooneel, elders, en
buiten dwang. Men moet niet perse opvoedkundig willen zijn; men moet iets anders
doen dan het volk probaat-goede stukken op te disschen. Men moet het volk vrij
laten, wil men eenige opvoeding bereiken. Men moet, met andere woorden, het volk
leeren kiezen.
En in de eerste plaats dan het klassieke zoo goed als weren, vooral als het eene
historische voorbereiding eischt. Bij veel van dat klassieke kan het volk zeker
genieten: alle goede stukken zijn kijkstukken, dus ook de klassieke. Maar het klassieke
geldt toch nog door iets anders dan door vlugge en pittige handeling! Het volk,
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dat niet in het verleden leeft en wiens geest door het verleden niet is gevoed, zal dus
meer gebaat zijn door het tegenwoordige. Men geve derhalve aan het volk van dat
tegenwoordige het beste: de werken die, goed geschreven en logisch opgebouwd, de
sociale en vooral de moreele problemen van dezen tijd behandelen; of, misschien
beter nog, de stukken die eenvoudig, en zonder bijbedoelingen, doodgewoon
algemeen-humaan zijn, en waar het eens goed bij huilen of lachen kan, zooals bij
De Twee Weezen.
En men sluite, om der wille der hoogere tooneelliteratuur, voorloopig De Twee
Weezen niet uit. Ik zei het: leert het volk kiezen door aanhoudende vergelijking.
Aanvankelijk zal het weinig onderscheid maken tusschen de nu ten derden male
genoemde Twee Weezen en bijvoorbeeld Charles Vildrac's Paquebot Tenacity. Maar
beide drama's op het programma te laten afwisselen, zal na zekeren tijd mee brengen,
dat het volk in Le Paquebot Tenacity meer terugvindt van zich-zelf, dan in de Twee
Weezen. Wat der eigenlijke literatuur ten goede komt, al kan het volk zich dit heel
goed onbewust blijven. Het werk van Herman Heijermans Jr. heeft al de pakkende
hoedanigheden der draken, maar staat literair veel hooger: het heeft, nieuwe Siegfried,
alle draken geveld. En dat zou noch Bredero, noch Langendijk, noch zelfs Jan Vos'
‘cluchte van Oene’ hebben vermocht, omdat ze voorbereiding eischen, evenals
Vondel, die toch wel minder vermakelijk is, al werd hij in de laatste twintig jaar ook
al toegejuicht door het volk.
Er is iets anders dat de onderneming van het Brusselsche Volkshuis maakt tot eene
schoone illusie. Die onderneming is een Fransche, en de overgroote meerderheid
van
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het zelfs-ontvoogde Brusselsche volk is door en door Vlaamsch. Nu hoeft men
waarlijk niet aan taalpolitiek te doen om zich af te vragen, wat zoo'n Vlaamsch
publiek aan de taal van Beaumarchais, aan zijne door en door Fransche subtiliteiten,
en zelfs aan zijne kwinkslagen hebben kan, - ook als het vol overtuiging André Brunot
toejuicht.... zooals het Ivotet zou hebben toegejuicht. Hier is de illusie eenvoudig
weg verblinding: de verblinding, die velen socialistischen leiders in dit land, zelfs
bij de eerbiedwaardigste en de schoonste bedoeling, eigen is.
Gémier heeft gesproken van ‘créer le théâtre populaire’: hij wist natuurlijk niet,
dat hij te Brussel, voor het Brusselsch-Vlaamsche volk, allang bestaat. Men haalt er
hier gemakkelijk zijn neus voor op, - misschien juist omdat hij bestaat met zulk een
overtuigende kracht. Want wij bezitten immers een Vlaamschen schouwburg. Die
Vlaamsche Schouwburg - misschien de beste tooneelzaal van Brussel - heeft lang
blootgestaan aan verguizing, en niet het minst vanwege de intellectueele Vlamingen
der hoofdstad. Terecht: de voormalige bestuurders beschouwden die tooneelzaak als
zaak, doordat zij te veel toegaven aan den volkssmaak voor ‘Weezen’ (ten vijfden
male genoemd). Daar is echter verleden jaar verandering in gekomen, met de
vertooning van Herman Teirlinck's toch wel heel literairen Vertraagden Film, die
een groot succes was. Een succes, dat een spoorslag werd, èn voor den tegenwoordigen
bestuurder van den Vlaamschen Schouwburg, èn voor onze meest-aristocratische
schrijvers. Dit jaar wordt ons serieus werk geboden van Herman Teirlinck, en ook
van F.V. Toussaint van Boelaere. Misschien komen er nog anderen
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bij. Het tooneeljaar werd geopend door een Tijl Uylenspiegel, in uitnemende
alexandrijnen van Maurice Roelants. En er komt daarbij vertaald schoons van 't beste
dat Frankrijk thans biedt: bewerkingen van Jules Romains en Charles Vildrac.
Natuurlijk in afwisseling met minder werk, dat wij niet aarzelen in de
drakenmenagerie onder te brengen.
Maar hebben wij niet bewezen, of nagenoeg, dat deze draken zullen eindigen met
heilzamen schrik in te boezemen?
N.R.C., 30 September 1922.
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Een pantheon
Brussel, 30 September.
Alle Belgische dagbladen spreken over een feit, dat nogal merkwaardig is, en dan
ook ter plaatse met allerlei feestelijkheden zal worden gevierd: de groote gemeente
Sint-Amandsberg, Noord-Oostelijke voorstad van Gent, viert morgen, eersten October,
haar vijftigjarig bestaan.
Het wil natuurlijk niet zeggen dat het grondgebied van Sint-Amandsberg eerst
sedert eene halve eeuw bebouwd is en bewoond. Lang voor dien tijd was het een
belangrijk nijverheidscentrum, waar vooral de teelt van bloemen en sierplanten, druk
beoefend werd. Sedert den oorlog heeft de plantennijverheid in de omstreken van
Gent, vooral door het Amerikaansche invoerverbod, veel geleden. Maar
Sint-Amandsberg telt ook brouwerijen, zeepziederijen, weefselfabrieken die er een
zeer levendige wijk der stad Gent van maken, tevens ruim aangelegd en goed
onderhouden.
Vóór vijftig jaar maakte Sint-Amandsberg nog deel uit van de gemeente Oostacker,
die wat meer in het Noorden ligt, en op zijn minst even vermaard is als de thans
feestvierende gemeente. Oostacker is immers het Vlaamsche Lourdes. Eene
fantastische grot vol ex-voto's is er gewijd aan de Moedermaagd, bij een bron waar
heel wat mirakelen heeten gebeurd te zijn, en waar ieder jaar uit al de hoeken van
het land caravanen bedevaarders en zieken heentrekken. Het oord is zeer eigenaardig
om aan te zien: om voormelde grot zijn een aantal andere, waar de staties van een
grooten, steenen Kruisweg cirkelvormig zijn ondergebracht. Voor de hoofdgrot is
een cementen preekstoel,
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waaruit de pelgrims in open lucht worden toegesproken. Een eindje verder is eene
nogal groote kapel, wier versiering getuigt van de mildheid der aldaar genezen zieken.
En ernaast is natuurlijk, ten behoeve der vrome gezonden, een hotel dat naar het heet,
goede zaken maakt bij het verkoopen van vooral boterkoeken en dun bier, en 's
zomers, van geurige wafels.
Van de bidplaats uit, langs allerlei kraampjes waar beeldjes en paternosters worden
verkocht, leidt een breede baan, tusschen hooge en schoone boomen, voorbij sierlijk
beplante landverblijven en kokette villa's, naar het tegenwoordige Sint-Amandsberg,
dat, wegens zijne belangrijkheid, zij het ook niet zonder moeite, in 1872 van de
gemeente Oostacker werd gescheiden en zijne administratieve autonomie verkreeg,
hetgeen dan morgen, onder meer door een historischen stoet, wordt gevierd.
Ik ben niet ingewijd in het geheim der goden, en weet dan ook niet wat in dien
historischen stoet - eene Gentsche traditie: Gent is heel fier op zijn verleden - zal
worden voorgesteld. Heel moeilijk te gissen is het echter niet voor wie de geschiedenis
van de gemeente kent, - niet de vijftigjarige, die alleen gekenmerkt wordt, bij iedere
verkiezing, door heftige politieken strijd, want, naast het liberale Gent was indertijd
Sint Amandsberg een katholiek wingewest; maar de geschiedenis, die opklimt tot in
het verleden, toen Vlaanderen nog christelijk moest worden. Het midden der gemeente
wordt ingenomen door een vrij hoogen heuvel, van waarop, naar de legende verluidt,
de heilige Amandus de bevolking moet hebben bekeerd, en waar hij, toen hij daarmeê
klaar was, bleef leven als een heremijt, die liefhebber moet zijn geweest van schoone
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vergezichten. Men kan daartegenover natuurlijk sceptisch blijven: eerst in 1469 wordt
Sint-Amandsberg in de archiefstukken genoemd, als afhangende van het zeer rijke
bisdom Gent. Omtrent 1570, middenin de beroerlijke tijden, greep eene gebeurtenis
plaats, die in den voormelden optocht eveneens aanleiding kan geven tot een
indrukwekkenden praalwagen: de pest brak uit, en de kapel, die op den St.
Amandusheuvel stond en aan de moeder Anna was gewijd, werd, misschien wel in
verband hiermee, tot parochiekerk ingesteld. Het is ook in dien hachelijken tijd, Alva
regnante, dat tezelfder plaatse de Sint Baafsgalg verrees, die, naar men kan vermoeden,
druk werd gebruikt: weêr een motief voor een interessante groep. Al is daar, voor
de feestviering, minder akeligs voor te stellen: de oeconomische opbloei, die, te
rekenen van de achttiende eeuw, Sint-Amandsberg ten deel viel. Wij weten, dat het
gehucht in 1750 niet minder dan acht-en-negentig weefgetouwen telde; dat de
olieslagerijen, de zeepziederijen en zelfs de kloosters er uit den grond rezen; en dat
Sint-Amandsberg er zich in verheugen kon, onder de rijkste voorsteden van het
aloude Gent te worden gerekend. Weldra was de bevolking ervan talrijker dan die
van het overige der gemeente Oostacker, die nochtans uitgebreid is. En zoo komt
het, dat men eene halfeeuw geleden kon denken aan de zelfstandigheid van
Sint-Amandsberg.
Doch het is niet om de herdenking van dat half-eeuwfeest, noch om bovenstaande
wetenswaardigheden, noch zelfs omdat enkele Vlaamsche dichters, waaronder René
de Clercq, te Sint-Amandsberg hebben verblijf gehouden, dat ik dit briefje neêrpen.
Het is omdat Sint-Amandsberg kan worden genoemd het pantheon der Vlaamsche
literatuur, hetgeen
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in Holland misschien minder bekend is, zoodat ik de feestelijke gelegenheid te baat
neem om er hier aan te herinneren.
Sint-Amandsberg bezit een kerkhof (neem mij deze nieuwe lugubere bijzonderheid
niet kwalijk), dat zich naast bovengemelden kapellenheuvel uitstrekt tot kilometers
ver. Want het is een zeer uitgebreid kerkhof, dat dag aan dag grooter wordt, en langen
tijd het eenige waar de Gentenaars zich konden laten begraven. In den loop der
negentiende eeuw liet het gemeentebestuur aan de Brugschepoort een nieuw kerkhof
aanleggen, dat niet gewijd werd en derhalve bij het volk het geuzenkerkhof heette.
Wie echter in gewijde aarde rusten wil wordt nog steeds te Sint Amandsberg begraven,
waar talrijke gezinnen hun weidschen familiekelder bezitten, dien ze, bij mooie
zomersche Zondagnamiddagen, vroom bezoeken gaan, ook als hij voorloopig nog
leêg is. Want het is een oude gewoonte der gezette Gentsche burgerij, zijn
begraafplaats naar eigen smaak lang op voorhand te laten aanleggen. Dat eigendom
wordt met groote zorg en een soort jaloerschen wedijver onderhouden, op
Allerzielendag met brandend was versierd, en met groote ruikers chrysanten. Aldus
vertrouwt men zich met de idee des doods. En zoo weet men waar men voor het
laatst en eindelijk zal gaan rusten, bij zijn vader en zijne moeder: ik verzeker u dat,
alles behalve belachelijk, die gedachte zoet kan zijn.
Het oudste deel nu van dat kerkhof, dat tegen den heuvel aanleunt, is het Pantheon
waar ik u over sprak. De graven zijn er mossig, wel eenigszins verlaten, de marmeren
platen ervan met roest bevlekt, de steunmuren aan hunne steenen gescheiden, of in
den drassigen grond ge-
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zakt. Het is de eenige plaats van dit weelderig kerkhof met zijne haast feestelijke
aandoende monumenten, dat melancholisch aandoet. De plek is romantisch: het is
het rustoord van de meeste onzer romantische dichters die schreven tusschen 1830
en 1860.
Ge weet dat onze literaire romantiek twee brandpunten had: Antwerpen met
Conscience, de Van Ryswyck's, Zetternam, Van Kerckhoven; Gent met Jan Frans
Willems, Ledeganck, Prudens van Duyse, en de philologen Snellaert, Blommaert,
Serrure. In Antwerpen bloeide het proza, de vinnige volkslyriek, het pittige verhaal
in verzen. Gent was de burcht der hoogere dichterschap, terwijl de niet genoeg
gewaardeerde opzoekingen van vaak zeer gelukkige speurders er onze literatuur van
middeleeuwen en Renaissance weer aan het licht brachten. Men denke aan de
veelzijdige werkzaamheid van den wonderbaar aangelegden vader der Vlaamsche
Beweging Jan Frans Willems, en van zijne medewerkers aan het ‘Belgisch Museum’;
men herleze wat die kring geleerden, die in feite niets dan dilettanten konden zijn
maar schoolsche opleiding wisten te vervangen door geduld en niet zelden door
buitengewoon doorzicht, door de intuïtie van een soort genie, in dat tijdschrift
schreven; men herinnere zich al de schatten die ze hebben opgedolven en met
zeldzame kieskeurigheid en ja, voor dien tijd zeer waardeerbare wetenschappelijkheid
aan het licht brachten; men vergete vooral niet welke levenswekkende invloed van
hen uitging, niet alleen in geleerden kring, niet alleen onder de dichters, maar zelfs
onder gansch het volk. Toen Willems en Snellaert hunne Oude Vlaamsche Liederen
uitgaven, was het of het geheugen van het volk, of een diep verleden openging, waar
het zich

Karel van de Woestijne, Verzameld journalistiek werk. Deel 11: Nieuwe Rotterdamsche Courant december 1921 - december 1922

559
ineens in herkende; het was of die liederen als oude bekenden in hunne ooren klonken,
of zij ze ineens in hen zelf terugvonden na een eeuwenlangen slaap die ze vergeten
deed. Neen, het werk van deze baanbrekers op het gebied van teksuitgave en literaire
geschiedenis was geen dor werk, dat alleen vakgenooten bereikte; toen de zoo goed
als gebannen Hoffmann von Fallersleben in Vlaanderen werken kwam, ging een deel
van de geestdrift dier noeste, en zoo goed, zoo dankbaar begrepen ontginners op hem
over, en wellicht danken wij er onrechtstreeks de ‘Horae belgicae’ aan. Het werk
van een Blommaert, van een Serrure, van den te Gent verblijvenden Schrant, was
niet minder vruchtdragend dan dat van een Willems en van een Snellaert, zij het dan
ook in meer bescheiden kring. Hadden Blommaert en Serrure niet anders gedaan dan
hunne bibliotheek verzameld, dat zou reeds een reden zijn van hooggestemde
dankbaarheid. Veel immers van onze zestiende eeuwsche literatuur werd door hen
met onverdroten ijver nagespoord; dat het werk van onze oude schrijvers tot ons
mocht komen, is hun gedeeltelijk toe te schrijven. De universiteitsbibliotheek te Gent
is eene goudmijn voor wie zich de moeite wil geven er te arbeiden: het is voor een
goed deel aan hen dat wij het danken.
De rol van de dichters, die naast hen leefden was niet minder groot. Het blijft ons,
menschen van de twintigste eeuw, een geheim, hoe een Ledeganck, hoe een Van
Duyse vooral, zoo rechtstreeks konden inwerken op hun volk. Zonder iets van hun
dichterlijk geweten prijs te geven, zonder iets op te geven van hun dichterlijk ideaal,
- wij denken en voelen niet meer als zij, in vele gevallen kunnen wij ze niet meer
smaken en volgen, maar aan hunne

Karel van de Woestijne, Verzameld journalistiek werk. Deel 11: Nieuwe Rotterdamsche Courant december 1921 - december 1922

560
literaire eerlijkheid, aan de hooge eischen, die ze zich stelden kan men geen oogenblik
twijfelen: waar Prudens van Duyse aan het improviseeren slaat wil hij ons dat niet
bieden als poëzie, en hoe schroomvol hij tegenover eigen arbeid stond wordt bewezen
door het feit, dat hij, de overvruchtbare, onder zijn leven zelf zoo weinig uitgaf zonder eenige toegeving dus aan het volk, wisten zij het volk te veroveren. Men
vergete het niet: ook zij golden eens voor revolutionaire ‘jongeren’; Prudens van
Duyse moest het hooren, dat hij ‘onbegrijpelijk’ was: de schranderheid van het volk
ging verder dan die van de heeren critici; het wist zijn dichters te huldigen en te
beminnen, dat Vlaamsche volk, dat de ‘Jaerboekjes’ van vader Rens met gretigheid
ontving.
Thans liggen zij allen begraven, daar, te Sint-Amandsberg, onder den heuvel met
de Sinte Annakapel, waar Sint Amandus, naar het heet, eens het goede woord bracht.
Ook zij brachten het goede, het nieuwe woord, het woord dat verlost. Zij rusten onder
hunne bemoste roest-gele steenen: Jan Frans Willems, de goede dokter Snellaert, die
evenveel liefde betoonde aan zijne zieken als aan zijne boeken, jonkheer Philips
Blommaert, professor Serrure. Naast de hunne verrijzen de verweerde gedenkteekenen
van Karel Lodewijk Ledeganck, van den gullen, fijnen, geleerden Prudens van Duyse,
die een groot dichter blijft in een klein getal gedichten; de ijverige Frans Rens, die
zoovele jongere tijdgenooten door het literaire leven hielp en zooveel bijdroeg tot
loutering van den volkssmaak; en de zachtmoedig-verhevene Rosalie Loveling
eindelijk, de zuivere dichteres en stevige novelliste, aan wie eens volle recht zal
wedervaren om hare oprechtheid
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en het zeer persoonlijke, hoe dan ook zoo eenvoudige van hare poëzie.
Ik weet niet of in den historischen stoet van morgen plaats zal zijn voor de helden
van dit Pantheon, naast de pest van 1570 en den galg van Sint Baafs. Wij, in deze
barre tijden, wij vergeten ze niet.
Misschien omdat wij ze benijden.
N.R.C., 3 October 1922.
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Literaire inzinking in Vlaanderen?
Enkele Vlaamsche schrijvers, vertegenwoordigers der diverse richtingen in onze
literatuur, hebben een brief ontvangen van den heer Jozef Muls, hoofdredacteur van
het tijdschrift ‘Vlaamsche Arbeid’, waarin hun wordt gevraagd, hunne meening
bekend te maken over ‘de huidige malaise in de Vlaamsche letterkunde’, waarmede
wordt bedoeld een eerste poging te doen ‘in een verwarde en pijnlijke atmosfeer tot
een objectieve uiteenzetting te komen’. - ‘De literaire inzinking in Vlaanderen is een
feit’, zegt de heer Muls: met zijn referendum wil hij ten behoeve zijner lezers te
weten komen waaraan die verzwakking te wijten is.
Nu moge het wel eenigszins vreemd lijken dat het tijdschrift waaromheen zich
een aantal jongeren hebben geschaard die de dragers willen zijn van eene
fundamenteele vernieuwing onzer literaire kunst, een tijdschrift dat dus in die
vernieuwing gelooft als in eene werkelijkheid, of eene mogelijkheid althans - dit
laatste geldt in hoofdzaak voor den heer Muls: zijne jonge medewerkers gelooven
in het feit -; het moge vreemd schijnen dat juist ‘Vlaamsche Arbeid’ spreekt van
verzwakking als van een algemeen verschijnsel: eene bekentenis dus van onmacht
bij iedereen.
Intusschen, verzwakking is er inderdaad, en dat hoeft ons niet te verwonderen.
Afgezien ook van de kultureele en politieke factoren die, naar de heer Muls gist, er
de oorzaak van kunnen zijn - ik kom erop terug -, is daar de vaststelling, dat in
Vlaanderen de oorlog eene lite-
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raire periode afsloot van buitengewonen bloei. Twintig jaar lang hadden de meeste
schrijvers, die zich hadden gegroepeerd, eerst om ‘Van Nu en Straks’, daarna om
het tijdschrift ‘Vlaanderen’, blijk gegeven van een talent, dat onze literatuur heel wat
sporten hooger had gebracht, niet alleen in haar eigen wezen, maar ook in de
waardeering der kritiek als der lezers zoo buiten als binnen de Belgische grenzen.
De zege werd zonder heel veel moeite thuis gehaald, de waarde van dichters als een
Prosper van Langendonck, van prozaschrijvers als Vermeylen, Streuvels, Teirlinck,
Buysse, was te klaarblijkend, dan dat men ze niet erkennen zou. Een andere reden
van hun bijval was hieraan te wijten, dat ze volgden op eene periode zonder grooten
glans. Zeker, de beteekenis van een Victor de la Montagne valt niet te betwisten, de
krachtdadige ijver van Pol de Mont verdient allen lof, en wie die thans nog twijfelt
aan het genie van Guido Gezelle? Maar De la Montagne was een uiterst-bescheidene
die niet gaf wat hij had kunnen geven; De Mont, zinnelijk geestdriftig, was doorgaans
onpersoonlijk; Guido Gezelle was de groote eenzame die op ‘Van Nu en Straks’
moest wachten om tot algemeene notoriëteit te komen. Toen de oprichters van dit
tijdschrift opstonden, waren zij reeds in het bezit van een gerijpt kunnen; van meetaf
wisten zij daar blijk van te geven buiten getheoretizeer om; kwamen zij tot
getheoretizeer, dan bleek echter dat ze ook op dat gebied vasten grond onder de
voeten hadden: de critisch-opbouwende opstellen van een Prosper van Langendonck,
van een August Vermeylen, hebben hunne waarde behouden, zij het dan in historisch
opzicht, ook voor wie ze tegenwoordig mochten bekampen. - Er komt bij, dat de
stichters van
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‘Van Nu en Straks’ niet lang alleen hoefden te staan: de tweede helft der jaren
negentig blijft gekenmerkt door een literairen opbloei, die ten onzent zoo goed als
weêrgaloos is en met de jaren aldoor maar veld won. En dan, die toenmalige jongeren,
de regionalisten onder hen niet te na gesproken, dorsten wat verder zien dan den
Vlaamschen horizont; zij bleven Vlaamsch, zij wilden Vlaamsch zijn uit al hunne
kracht, maar waren gedrenkt met Europeeschen geest, - eene verruiming van
onschatbare beteekenis.
Dat reeds vóór den oorlog eenige verslapping te bemerken was, kan echter niet
worden ontkend. De oorzaak ervan kan te zoeken zijn in een teveel aan regionalisme
en versnipperend impressionisme. Zij is tevens te wijten aan het feit, dat, op eene
enkele uitzondering na, de epigonen der oorspronkelijke ‘Van Nu en Straks’,
misschien wel minder talent en hier en daar minder kultuur bezaten. En dan: de
bewering had twintig jaar geduurd! Dat eene letterkundige generatie haast een
kwarteeuw haar gezag behoudt, dat is haast zoo goed als een wonder, een troost
tevens en een trots voor wie tot die generatie behooren mocht.
Was die verslapping eene inzinking te noemen, zooals de heer Muls zegt?
Hier dient onderscheid gemaakt. De inzinking kan algemeen zijn; zij kan ook op
personen slaan. Is er inzinking van eene beweging geweest? Zijn het de persoonlijke
talenten, die ingezonken zijn? - Het is eene natuurwet, dat eene gezamenlijke
beweging ondergaat ten voordeele van sommige uit-stekende enkelingen. Was dit
reeds het geval vóór den oorlog met het algemeene streven van ‘Van
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Nu en Straks’ en ‘Vlaanderen’? Neen. De idealen bleven onaangevochten en kregen
zelfs scherper en scherper vorm en beteekenis, breidden zich zelfs uit over andere
gebieden dan het zuiver literaire. Alleen, ‘Vlaanderen’ bezat niet meer de strenge
geslotenheid van ‘Van Nu en Straks’, en haalde weleens medewerkers aan, die er
zonder schade hadden kunnen buiten blijven: plethora is ook een ziekte!
Was er inzinking bij de personen? Het is helaas een feit: de ‘Van Nu en Straksers’
hebben niet allen gegeven wat van hen te verwachten was, - een verlies, dat natuurlijk
te betreuren is. Doch, dat heel dikwijls de levensomstandigheden en de
levensvoorwaarden sommigen dwongen het te laten bij het ééne boek.... dat ze
trouwens beroemd heeft gemaakt, dat wil niet zeggen, dat er voor hen spraak kon
zijn van inzinking: er is alleen verplaatsing van werkzaamheid, hetgeen het land
eveneens ten goede komt, al is het jammer, dat de fraaie letteren eronder lijden. En
dan, er zijn er toch die zijn blijven werken, die hun laatste woord nog niet hebben
gezegd, en van wie men zelfs niet beweren kan, dat ze zichzelf herhalen, ook al
bestaat de emulatie niet meer van den vruchtbaren vooroorlogschen tijd....
Bestaat er nu, op letterkundig gebied, verschil tusschen toestanden, van kort vóór
den oorlog en die van den tegenwoordigen tijd? Ongetwijfeld. En hoe zou het anders
kunnen? Bij het uitbreken van het wereldcataclysme waren de jongeren van thans
nog piepjong, te jong om den invloed van ‘Van Nu en Straks’ te hebben ondergaan,
te jong zelfs om de verschrikkelijkheden van den oorlog ten volle te beseffen. Het
wil zeggen, dat eensdeels de literaire traditie voor hen doorgesneden was, en dat zij
van
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een anderen kant zonder wrok of weemoed, met benijdenswaardige argeloosheid
nieuwe toestanden konden aanvaarden. Met hunne ouderen kon dat niet het geval
zijn: zij zagen het verleden, dat hun lief was, al hadden zij zelf er de wanverhoudingen
van aangetoond en afgezweept, kantelen en afbrokkelen; terwijl zij niet dan met
argwaan, althans niet dan met een kritischen blik, de toekomst inkeken. Waren zij
dan voor die toekomst bevreesd? Geenszins. Wij allen immers leven alleen van en
voor den dag van morgen, wij kennen geen bestaan dan in het verlangen. Waren zij
voor die toekomst, vanwege hunne opvoeding en de vorige levenslijn, niet meer
geschikt? Maar zij hebben te zeer naar de omwenteling gestreefd in de geesten en in
de zielen, dan dat zij niet zouden meêhelpen den nieuwen tijd op te bouwen, met al
hun wil en al hunne ervaring, die evenveel waard zijn als geestdrift. Doch zie: zij
hebben onder den oorlog geleden in hun mannenhart, en dat heeft hun eenige
voorzichtigheid geleerd, in de keus der middelen, die het nieuwe gebouw moeten
optrekken: de tijden zijn immers zóó, dat men zich liefst niet vergissen moet, zelfs
niet in zake literatuur.
Hunne houding is derhalve te omschrijven als volgt: evengoed als wie ook weten
zij dat het oude, als beweging wel te verstaan, en niet als statisch feit, dood is. ‘Van
Nu en Straks’ bestaat niet meer, al is het geen reden om de voortarbeidende ‘Van
Nu en Straksers’ te negeeren. Ze verketteren kan men wel, uit naam dan van de
nieuwere idealen. Maar men moet hun toelaten, die nieuwe idealen te toetsen aan
hetgeen ze in den grond beteekenen, en liefst nog aan hetgeen ze aan werken, aan
zuiver-literaire productie opleveren. En dan moet men hun verder

Karel van de Woestijne, Verzameld journalistiek werk. Deel 11: Nieuwe Rotterdamsche Courant december 1921 - december 1922

567
toelaten het hunne bij te dragen aan het nieuwe dat ook zij voelen naderen, al weten
zij heel goed dat het zich niet goedschiks aanpassen zal bij deze of gene
vooropgezetheid....
Dat de voortvarendheid van sommige jongeren niet strookt met deze houding; dat
die jongeren voorloopig liever vechten dan werken: men kan het hun niet kwalijk
nemen, daar zijn zij jong voor. Maar het geeft de reden aan der ‘pijnlijke malaise’
waar de heer Muls in zijn brief op doelt. Er is geen verstandhouding; ik vrees zelfs
dat alle verstandhouding onmogelijk wordt met menschen die het voorloopig houden
met schimpen en schelden....
Behalve de ‘malaise’ is er ook, meent de heer Muls, de inzinking. Zij is er
inderdaad. Zonder te zoeken aan welke zijde zij het meest merkbaar is, na herhaald
te hebben dat van ‘Van Nu en Straks’ alleen nog personen bestaan bij wie dan die
inzinking zou zijn te bespeuren, stel ik vast dat - enkelen, als een Wies Moens, ter
zijde gelaten, alsook hen die de traditie weêr aan te knoopen wenschen - het materiaal
ontbreekt, ik bedoel de boeken, het klaarblijkelijk-talentvolle, hetwelk bewijzen zou
dat de jongeren er waarlijk geen schuld aan hebben. Er is niet alleen eene inzinking:
er is eene kloof. Alleen wederzijdsch vertrouwen, alleen gezamenlijk en eerlijk werk
kan ze dempen; alleen eene waardevolle productie kan ze overbruggen. Helaas, die
productie is tegenwoordig, aan de overzijde van de kloof, in hoofdzaak negatief, en
in elk geval, niettegenstaande alle theorie, chaotisch.
Ik geef toe dat het moeilijk anders kan. Zelfs bij gelijk talent kan men thans
bezwaarlijk eene voortbrengst wenschen die gelijk zou staan met de vroegere. De
tijden
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zijn nog steeds te onvast dan dat ze rustig werken zouden bevorderen; ze trekken
tevens de geesten terug in den kreits der politiek, waar ‘Van Nu en Straks’ de literatuur
voor een goed deel uit gered had. Vóór de jaren negentig waren literatuur en politiek
onafscheidbaar, en ik spreek hier niet alleen van Vlaamschgezinde politiek. Thans
schijnt het weêr heel moeilijk geworden te zijn, nog te schrijven om der wille der
literaire schoonheid alleen, literaire schoonheid opgevat met al wat ze ook aan
zedelijks, aan grondig menschelijks inhoudt. Er staat in dezen tijd als het ware verbod
op de ingetogenheid die een voorwaarde is van literaire voortbrengst. Hoe de
ingetogenheid gered? Door in te gaan zien dat wie een schoon boek schrijft in de
taal voor zijn volk, voor zijn volk evenveel doet als de redenaar op eene
parlementstribune of of als de journalist in zijn blad. Het is alleen van anderen aard,
- een aard die niemand het recht heeft te misprijzen, omdat de uitwerking ervan
misschien trager is.
Zijn er misschien ook redenen van kultureelen aard die de inzinking hebben
bewerkt?, vraagt de heer Muls. Ik geloof het niet. De Vlaamsche literatuur van vóor
de jaren negentig kwam voor ruim de helft uit de lagere school; de Fransche literatuur
in België uit de middelbare school, hetgeen het verschil van toon verklaart. Doch,
de wet van 1883 die het middelbaar onderwijs zou vervlaamschen, gedeeltelijk
althans, had de verheffing onzer Vlaamsche literatuur met ‘Van Nu en Straks’ tot
gevolg, en het is de vervlaamschte middelbare school die de meesten onzer literatoren
blijft vormen. Hunne persoonlijke kultuur is dus over het algemeen nagenoeg dezelfde.
Er komt bij dat de algemeene kultuur in Vlaanderen in de laatste kwart-
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eeuw eerder gestegen dan gezakt is, en in Vlaamschen zin. De toestand kan dus niet
ongunstig worden geacht, te minder daar de jongeren dan toch van de ‘Van Nu en
Straks’-beweging de vruchten hebben geplukt.
Maar om een goed dichter te maken is nog iets anders noodig dan eenvoudig
kultuur. Man kan zelfs een goed dichter zijn zonder kultuur, althans schoolsche
kultuur. Een beetje genie is bij literaire-productie steeds gewenscht; en verder is daar
het werken, dat het talent steeds bevorderd, want ontwikkeld heeft.
Ik zie dan ook niet in wat ons anders, dan arbeiden, uit de inzinking redden kan.
Wat de malaise betreft, die wordt genezen, niet door een strijd tegen windmolens,
maar door elk onaangevochten zijn gang te laten gaan op het literaire pad dat hij zich
gekozen heeft. Want nogmaals, het komt minder op de bewegingen aan, dan op het
literair-deugdelijke, laat staan blijvend-schoone dat ze hebben teweeg gebracht.
N.R.C., 7 October 1922.
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De pallieterige vergissing
Er zijn menschen, die het Geluk te slikken krijgen als eene dagelijksche beproeving.
Onder dezen is Felix Timmerman, de zes en dertigjarige vader van Pallieter.
Op dit oogenblik wordt hij te Lier, zijne geboortestad, gevierd, waarbij eene traditie
van vóór den oorlog weer aangeknoopt wordt, - traditie, die evenzeer
algemeen-Belgisch als speciaal-Vlaamsch moet heeten, aangezien ze opklimt tot
Camille Lemonnier, die het eerste slachtoffer was van den letterkundigen roes des
volks, toen hij met zijn prachtigen roman Un mâle eveneens den grooten Belgischen
Staatsprijs voor Literatuur kreeg. Op Camille Lemonnier volgden velen, die konden
doen gelooven, dat België, en meer bepaald Vlaanderen, het gezegend land der
schrijvers is. Feitelijk zijn wij in hoofdzaak het land van feest-vieren, en zelfs de
letterkunde wordt als aanleiding daar niet te slecht voor geacht. Intusschen voor
feest-vieren bleek België een paar jaar na den oorlog minder geschikt, toen de geleden
schade aan een paar nieuwbekroonden in 1921 goed werd gemaakt. Reeds in 1922
is daar weer een verandering in gekomen: Felix Timmermans kreeg óók de officieele
drieduizend francs, en het mocht niet waar zijn, dat deze bij uitstek populaire
personaliteit op dat gulden lauwerbed zou gaan rusten zonder dat het even door den
goedgunstigen volke luidruchtig pallieterig zou worden opgeschud. Doch,
Quelqu'un troubla la fête,
Pendant qu'ils étaient en train,

zooals La Fontaine zegt, en zooals gij reeds weet door
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een Brusselsch berichtje, dat hier uit het Amsterdamsche Handelsblad werd
overgedrukt: Timmermans, die de beproeving moest kennen van een nieuwe en lange
teug aan den beker van den roem, werd van dien dronk onwaardig gekeurd en
behandeld als iemand, die niet veel minder was dan een oplichter. En.... aldus wordt,
wel te verstaan, de geboden eerewijn een soort kruidwijn: een wijn doormengd met
den peper van eene oproerigheid, die den Vlamingen - zij houden van prikkels bijzonder lief is. Men wil Timmermans van zijn arme drieduizend frankjes berooven:
te grooter wordt Timmermans in de waardeering van zijne tallooze bewonderaars.
Natuurlijk winnen de bewonderaars het gemakkelijk van de kleinzieligheid der
vitters. Die vitters betoonen een administratieven aanleg, waar zelfs de ijver van de
bevoegde administratie, die der schoone kunsten en letteren, bij verbleekt. Want deze
administratie heeft nog geen uitspraak gedaan; de minister wien het aangaat heeft
nog geen oordeel gestreken; het Koninklijk Besluit, waarbij Felix Timmermans werd
bekroond, werd nog niet verbroken, - voorzoover het reeds verschenen is, wat ik niet
weet en voor het oogenblik niet nagaan kan. Hoogergemelde vitters konden dus wel
wat wachten met de ontnuchterende gal die ze door de heildronken gingen mengen,
- gal die trouwens honig en kaneel zou worden in bedwelmenden malvezij. Zij
begingen derhalve eene psychologische fout, en tevens eene fout tegen den
administratieven smaak, aangenomen dat deze bestaat, hetgeen zij leeren betwijfelen.
Eene fout tegen de logica begingen zij echter niet: het dient toegegeven. De werken
van Felix Timmermans,
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die werden bekroond en heeten: Het Kindeken Jezus in Vlaanderen en De zeer
schoone Uren van Juffrouw Symforosa, Begijntje, verschenen inderdaad vóór het
tijdperk, dat ditmaal in aanmerking kwam. Wat meer is: zij werden in het verslag
over het voorafgaande tijdperk, de knappe brok literatuurgeschiedenis van Arthur
Cornette, behandeld en beoordeeld. De jury, wier spreekbuis de heer Cornette was,
had ze zachthandig maar liefst afgewezen, zooals vroeger Pallieter door de Koninklijke
Vlaamsche Academie voor den Beernaertprijs afgewezen werd (de heer Timmermans
moest het toen afleggen voor mejuffrouw Virginie Loveling, zooals hij het ditmaal
doen moest voor den heer Cyriel Buysse). Natuurlijk gevolg van dit alles was, dat
het Kindeken Jezus en het Begijntje Symforosa zoo niet undesirable, dan toch te oud
in jaren bleken om opnieuw voor het jongst-verloopen literaire tijdvak in aanmerking
te komen.
Desniettemin werden zij met goud bekroond: eene vergissing dus.
Aan wie nu ligt ze, die vergissing, geopenbaard op het joligste oogenblik?
Die pijnlijke vraag is er in de eerste plaats eene voor den nieuwen minister van
wetenschappen en kunsten, den heer Léon Leclère. deze is een beroeps-historicus:
hij zal dus tot de bronnen opklimmen. Hij zal vragen naar het verslag van de jury
die Timmermans heeft bekroond: het zal vermoedelijk blijken, dat deze jury haar
rapport nog niet heeft ingediend. Want weêr heeft men maar bekroond, zonder de
redenen der bekroning te kennen: eene Belgische gewoonte, die ditmaal eenige
toekomstige omzichtigheid ten gevolge hebben zal, naar wij althans hopen.
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- Bij gebrek aan verslag der jury zal de minister aan het bevoegde ambt volgende
vragen stellen:
Primo, heeft Felix Timmermans-zelf zijne twee boekjes ter beoordeeling
ingezonden? Zoo ja, dan is Timmermans de eerste schuldige. Hij is de hoofdzakelijke
aanleiding tot de vergissing, hij, die wist dat zijne werkjes niet meer in aanmerking
konden komen. Zulk bedrog - het woord is niet te grof - moest zelfs Pallieter, zij het
uit naam der vaderlandsche lol, zich niet permitteeren, en het zou maar billijk zijn,
dat een nieuw Koninklijk besluit het oude, bekronende Koninklijk besluit kwam
verbreken, - hoe onaangenaam dit voor den betrokken minister zelf wezen moge.
Tweede vraag van den minister: Zoo de heer Timmermans de werken niet zelf
heeft ingestuurd (zooals zeer waarschijnlijk is: Felix Timmermans is bij mijn weten
zoo'n domoor niet); zoo de jury dus, wat haar recht is, beide boeken ter bespreking
en beoordeeling heeft aangevraagd, heeft die jury dan niet gezien, dat zij verschenen
waren lang vóór den datum, die het in aanmerking komende tijdperk opende? - De
jury heeft natuurlijk het recht, het verslag over den vorigen prijskamp, dat van den
heer Cornette, niet te kennen; zij heeft zelfs het recht, het niet te willen kennen: zij
moet buiten allen invloed blijven. Maar zij heeft als allereersten plicht, de data,
waarop de boeken verschenen zijn, te controleeren, zelfs als Timmermans de
bedoeling had gehad ze er te laten inloopen. Dat heeft ze niet gedaan. Zoodat de jury
heeft gezondigd, hetzij door een teveel aan goede trouw, hetzij door eene....
toegevendheid, die geene andere verklaring of verontschuldiging zou kunnen aanvoe-
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ren dan het gebrek aan schrifturen, die drieduizend officieele franken waardig bleken
te zijn. Maar dan zal de minister antwoorden, eerst, dat het reglement der wedstrijden
een vast tijdperk voorschrijft, en ten tweede, dat niet een goed, maar het beste werk
dient bekroond, - al was het nog zoo slecht. Werd niet Hilda Ram's Klaverken op 's
levens akker bekroond?, zal de minister vragen (zulke belezenheid is hij zich-zelf
verplicht). En daarmeê is de jury veroordeeld, en.... behoudt de argelooze Pallieter
zijne drieduizend zilverlingen van papier, bijaldien hij deze reeds ontvangen heeft.
Want wie kan hem doen boeten voor de wandaad van eene jury, die niet kan gehouden
worden voor ontoerekenbaar, aangezien ze door den minister zelf werd aangesteld?
Er is een derde vraag die de minister stellen kan. Hij kan zich richten tot de
bureelen, en zeggen: Bennen jullie dan blind, of met doofstomheid geslagen? (want
het spreekt vanzelf dat hij in zulke ver-reikende zaak verontwaardigd is). Doch de
bureelen hebben hun antwoord klaar; zij zullen eene nota opmaken met volgenden
inhoud: te gepasten tijde hebben wij den minister eene lijst van eventueele juryleden
voorgelegd, waarvan de minister eene lijst van reëele juryleden heeft gemaakt; die
juryleden hebben de bekroning van den heer Timmermans voorgesteld; de minister
heeft goedgekeurd, natuurlijk na onderzoek door zijn kabinet, en heeft een ontwerp
tot besluit bevolen, dat den Koning zou worden onderworpen. De bureelen hebben
dus hun strikten plicht gedaan.
En ziedaar hoe de zaken staan, - aangenomen dat Felix Timmermans werkelijk
reeds bij Koninklijk besluit zou zijn bekroond, hetgeen ik herhaal niet goed te weten.
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In welk negatief geval de Liersche feestvierders zelf maar voor de drieduizend francs
- iets meer dan vijfhonderd gulden: geen Dorado! - als schadevergoeding moeten
zorgen.
Intusschen is heel het dolle, het Vlaamsch-lichtzinnige gevalletje voor den schrijver
van Pallieter een reusachtige reclame geworden, zooals zelfs een Pierre Benoit ze
niet zou hebben uitgedacht, waarvan men de weerga zoekt in de geschiedenis van
onze Nederlandsche letterkunde, en.... die het gelukskind Felix Timmermans wel
het allereerst zal hebben verwonderd: ik bedoelde, in allen ernst, een moreelen, en
ook wel literairen toetssteen. En hierbij wil ik er niet aan denken of hij den prijs niet
moest weigeren: heeft Pallieter, die ‘au jour le jour’ leeft het recht niet den almanak,
bezorgdheid van den ‘Bourgeois gentilhomme’, te ignoreeren? Thans wordt de
beproeving erger, en zij is ditmaal uit den booze: men tempteert hem met goud, met
toegegooid, met teruggenomen goud, een ebbe en vloed van goudklank, een dageraad
en een schemering van goud. En het zijn de vitters, de Vitters met eene hoofdletter,
die hem aldus beheksen, de vitters die den minister attent maken op wat zij niet ver
zijn te bestempelen met het woord knevelarij, de vitters die zelfs een Koninklijk
besluit in het gedrang brengen om het vermaak....
Om het vermaak, dat intusschen niet voor hen is, maar voor ons, weer maar eens
te herhalen, dat Felix Timmermans in dit land een zeer uitzonderlijk schrijver is.
Rechtuit gezeid, was ik lid geweest van de schuldige en niet zeer handige jury, ik
zou aan mijne medeleden hebben gezegd: ‘Mijne heeren en medeleden, men heeft
ons hier belast
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met een leelijk karreweitje. Van al de boeken, die aan ons hooggeschat oordeel
worden onderworpen, is er geen enkel dat wij voor eigen gebruik zouden koopen,
en voor het gebruik van onze kinderen en kindskinderen in verguld kalfsleer zouden
laten inbinden. Men zegt ons: “het beste is goed genoeg,” maar dat dienen wij, volgens
ons geweten, te beantwoorden met de opmerking dat het slechte niet goed wordt, als
het van het slechte het beste is. Drieduizend francs is tegenwoordig nauwelijks genoeg
om er een maand van te leven; maar, als inquisitors der Vlaamsche literatuur, hebben
wij het recht niet, het letterbeoefenende leven van één onzer stamgenooten met eene
maand te verlengen, zoo die beoefenaar alleen het kwade bedrijft en voor het goede
alleen zijne onmacht weet te bewijzen. - Anderdeels is er, dat wij in dezen
bezuinigenden tijd zelfs geen drieduizend francs voor de Vlaamsche literatuur mogen
verloren laten gaan. Er blijft ons dus niets over dan, hetzij de toekomst aan te halen,
hetzij het verleden te zetten op onzen schoot. De toekomst?: alle anticipatie is voor
onze befaamdheid een gevaar. Het verleden?: noch Vermeylen, noch Teirlinck, noch
Felix Pallieter, de welgenaamde, kregen ooit de officieele erkenning. Doch Vermeylen
gaf zijn Wandelenden Jood nooit den broeder dien wij hoopten. Wat Herman Teirlinck
betreft, de oude vriendschap die mij bindt aan hem heeft het mij tot op heden
onmogelijk gemaakt te onderscheiden, wat zijn Thijl Uylenspiegel beneden Het
Kindeken Jezus in Vlaanderen stelt, want dit laatste boek vind ik nog al gemaakt,
zoodat ik het een plaats moet geven onder wat Verlaine “Littérature” noemt; terwijl
ik - nu wij het over Timmermans hebben, Symforosa een zeer gevoelige uitbeelding
acht
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van een al te bedacht gevalletje. Maar om het even: waar ik mijne partijdigheid beken,
stel ik u voor tusschen den verleden Teirlinck en den verleden Timmermans te kiezen,
en dan den lastgevenden minister te schrijven dat het heden onbevredigend is voor
wie zijn eigen literair geweten eerbiedigt (geen minister die ons dat kwalijk nemen
kan!); dat wij geen toekomst aanspreken willen waar wij trouwens zelf toe behooren
(men kan nooit weten!); en derhalve wijziging vragen van het reglement in dezer
voege: voor elken wedstrijd kunnen aangenomen, werken die in het onmiddellijk
voorafgaande tijdperk de aandacht waardig bleken, zoo in het
tegenwoordig-behandelde tijdperk geen enkel werk speciaal de aandacht trekt. En
de minister zou beslissen.’
Ditmaal heeft men den minister niet geraadpleegd. Hij heeft dus niet kunnen
antwoorden. Men heeft gehandeld alsof er geen reglement, ik bedoel: alsof er geen
minister was. En Felix Timmermans wordt dubbel gevierd, omdat hij een prijs kreeg
buiten alle reglementen om, en.... dien hij, per slot van rekening, toch heel goed
verdiende.
En met dat al krijgt men genoeg van dergelijke wedstrijden, die doorgaans niemand
bevredigen, dan de bekroonden, en die ze vieren willen te Lier of elders.
N.R.C., 28 October 1922.
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Kunst te Brussel
XVIII
Brussel, 26 October.
Vier tentoonstellingen eischen tegenwoordig te Brussel de aandacht. Van twee ten
minste is die eisch eene aanmatiging: het ‘Salon de la Société royale des aquarellistes’,
acht en vijftigste in het jaarlijksch getal, zoogoed als het ‘Salon d'Automne’ dat niet
genummerd is, misschien wel om zijn leeftijd te verbergen, zijn stichtende
voorbeelden van wat het beteekent, jong te willen blijven: eene koketterie die zich
in de middelen vergist en jeugd zoekt in het leelijkste maquillage. Toch zijn beide
tentoonstellingen leerrijk. Zij leeren namelijk wat bij de ouderen aan jeugd geduld
wordt, en anderdeels hoe oudgeboren sommige jeugd is. In België als elders stelt
men het verschijnsel vast, dat opduikt bij elke periode van kunstvernieuwing: er
ontstaat eene jeugd-bij-berekening. Zij bestaat uit heden die doorgaans jonger zijn
dan de echte en toonaangevende jongeren, die van deze laatsten de beste
hoedanigheden weten over te nemen - een soort zakkenrollerij, - om bij het publiek
ermeê uit te pakken als met eigen plunje, doch die eigenlijk oud zijn als de straat,
vroeg-oud als verrimpelde zuigelingen, die te kort hebben, en die dan ook in het
huishouden der kunst-van-eergisteren opgenomen worden als troetelkinderen. Beziet
men ze goed, dan ziet men heel duidelijk dat zij, niettegenstaande het eerste uitzicht,
bij hunne pleegouders achter staan, zoo wat gezondheid (men noemt dat temperament,
geloof ik), als werkelijke kunde betreft. Zij bezitten in hoofdzaak handigheid, de
handigheid van
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apen en dwergen, eene handigheid zonder geest, zonder inhoud. Zij hebben nooit
minachting gekend, en zijn buiten de liefde gesloten: het is wellicht de oorzaak van
hun sukses.
Naast de waterververs en de schilders van het welgenaamde najaarssalon, zijn
daar in een derde tentoonstelling de meesters die Georges Giroux voor een
openingstentoonstelling wist te vereenigen. Deze expositie doet een beroep op den
zin voor eclectisme, die in dezen tijd eene zeldzaamheid, want eene moreele
moeilijkheid is. Het is immers tegenwoordig heel lastig, niet partijdig te zijn, want
partijdigheid houdt thans een aesthetische rem in zich. De kunstrevolutie gaat
ontzettend vlug. Hoe lang heeft het futurisme het uitgehouden? Geen tien jaar. En
het cubisme? Eigenlijk geen vijf. Tegenwoordig komt er weliswaar rust, eenvoudig
omdat daar weer, vooral in Frankrijk, een aantal schilders zijn die er niet buiten
kunnen, eenvoudig schilders te wezen. Maar zij hebben uit de voorafgaande theorieën
formules overgehouden, aan welke zij leven schenken, en weleens overdadig leven
door het feit van hun schilder zijn. Zij overtuigen, want zij boeien door hunne
technische begaafdheid. Daardoor geven zij levend en blijvend aanschijn aan nieuwe
vormgeving, waarvan men alleen vreezen moet dat zij een nieuw academisme eene
werkelijkheid maken. Maar daartegenover hebben wij den tijd van wachten. - Het
herkauwen nu van dat getaste, dat bezonkene, dat van opzet natuur-gewordene nieuwe,
leidt gemakkelijk van het oude af, al is dat oude pas van gisteren of althans van de
eigene jeugd. Het is den mensch natuurlijk, in de toekomst te leven, als hij niet bij
eigen-aard tot de klasse der koraalboomen be-
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hoort, die door de artiesten genoemd wordt de klasse der bourgeois. Ook in die
toekomst zoekt hij wel een houvast, maar dat houvast ziet er anders uit dan in het
verleden en zelfs dan in het eigen verleden. Het heeft voor natuurlijk gevolg, dat
men op dat verleden neer ziet, zooniet met minachting, toch wel met een zekeren
wrevel die eigenlijk beteekent heel veel liefde, zij het dan misschien slecht-geplaatste
liefde. - Dat men zich in deze heel gemakkelijk vergist, bewijst de tentoonstelling
bij Giroux. Het is eene zeer degelijke tentoonstelling van werken, die de geschiedenis
der Belgische kunst van de vijf en twintig laatste jaren op zeer bevredigende wijze
illustreert.
Blijft dan de laatste der vier Brusselsche exposities, die in feite de eerste is. Zij
vertoont zes en vijftig doeken van Léon Spilliaert, en het is de bestuurder van Le
Centaure, die ze te bemachtigen wist. ‘Le Centaure’ treedt met deze expositie het
tweede jaar in van zijn bestaan. De zalen van deze kunstzaak zijn gebleven wat zij
waren: wat al te stemmig-grauw. Ik heb er mij nooit goed thuis kunnen voelen, niet
omdat ze te eng zijn, maar als het ware te afgetrokken. Het is er deftig, dus niet intiem
genoeg. Er ontbreekt beminnelijkheid, en tevens atmospheer. Het belet niet, dat hier
uitnemend werk wordt verricht. De poging van wijlen ‘Sélection’ wordt er beredeneerd
en met uitnemende kieskeurigheid en een kundig schiftingsvermogen voortgezet.
Dit jaar zullen wij hebben de jonge Fransche meesters, die heeten Ch. Dufresne, R.
De Waroquier, Raoul Dufy; Foesjita belooft tegen Mei een nieuwe inzending; de
Gentenaars gaan triumpheeren met V. Lorein, H. Daeye, J. Verdegem en G. Van de
Woestijne;
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er zullen vier tentoonstellingen zijn van de allerjongsten, die zich noemen, niet zonder
fierheid en met een schoon betrouwen: ‘Ceux de demain’. En dan zijn daar nog
kunstenaars als Paerels, als J. Albert, als Claes-Thobois, die steeds te boeien weten.
Dit tweede jaar van ‘Le Centaure’ belooft dus een prikkelende verscheidenheid, die
berust op degelijke namen. Intusschen brengt deze kunstzaak, die voorloopig aandoet
alsof ze geen zaak zou zijn (weldadige indruk!), een eerste tentoonstelling, gewijd
aan Spilliaert.
Léon Spilliaert is een Oostendenaar, en zijn vader een kapper. Die kapper houdt
niet van schilderijen, hetgeen bewijst, dat tegen alle gewoonte in, Spilliaert in zijne
roeping gedwarsboomd werd. Er is niets dat een Belg doorgaans meer als een
goddelijke genade beschouwt, dan een zoon te hebben, die schilder wil worden: vader
Spilliaert is in deze geen echte Belg geweest. Hij gaf zich-zelf als reden op, dat zijn
zoon een groote begaafdheid toonde voor het snijden van haar en het friseeren van
snorren, hoedanigheden, die wijzen op zin voor evenredigheid. Ik moet zeggen, dat
die zoon deze hoedanigheden nooit heeft verloochend: hij is inderdaad symmetrisch;
zijn teekenen is rechtlijnig als een ordentelijke scheiding; heel zijn aesthetiek is
overwogen als het verfraaien van een menschehoofd, voor zoover dit afhangt van
het haar.
Maar ik wil niet schertsen, hoe Spilliaert er ook aanleiding toe geve; want hij is,
met al zijne geometrische hoedanigheden, die van hem, die er niet van weten wil,
een cubist maken ‘avant la lettre’, een schilder dien men niet onopgemerkt voorbijgaat.
Hij is immers een geboren kunstenaar, en de eerste die dat geraden heeft, was
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niemand minder dan Emile Verhaeren. Tien, twaalf jaar geleden kwam Spilliaert
voor het eerst op het tooneel der kunst - ik meen op eene tentoonstelling der
toenmalige ‘Indépendants’ - met schilderijen die verbluften. Het waren gestoffeerde
zeegezichten. De zee nu heeft een decadent dichter ‘la grande horizontale’ genoemd,
hetgeen aanleiding gaf tot gemakkelijke woordspelingen. Spilliaert nu toonde zich,
met zijn uitdrukkelijk realisme, in hoofdzaak horizontaal. Hij was in de eerste plaats
de man van de zuiver-rechte lijn: zijne eerste eigenaardigheid is eene eenigszins
cerebrale, want synthetische oprechtheid. Die oprechtheid strekte zich te dien tijde
niet uit tot de kleur. Ook hierin was een groote zin voor synthese: Spilliaert houdt
niet van het wemelend schilderen der impressionisten, - misschien wel eene onmacht.
Hij sloot schakeering uit voor effen en vlakke toonen, scherp omlijnd: het wil niet
zeggen dat hij het anders had gekund. Zijne kleur was trouwens niet die van een
schoon colorist: zij was opzettelijk, want zij herleidde tot een abstrakten grondtoon;
zij was tevens leelijk, want van eene austeriteit, die buiten beminnelijkheid stond.
Met deze strenge middelen bereikte echter Spilliaert eene soort opdringende tragiek.
Het opzettelijke van deze koppige kunst riep niet alleen de aandacht op zich: zij
imponeerde eerbied. Zij verried een zoo goed als ascetischen aanleg; er was niet veel
vreugde bij Spilliaert: er was vooral overlegdheid en begrip. Het was - een
zeldzaamheid in dit blij schildersland - iets meer zelfs dan bedachtzaamheid: er was
gedachte.
Er was iets meer dan gedachte, die in kunst verfoeilijk kan zijn: er was fantazie.
Het bleek later, na de
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eerste openbaringen. Spilliaert is een nogal vreemd fantast. Lyrisch is hij alles behalve.
Zijne schilderijen zingen nooit. Er is iets didactisch in hem: hij wil, ook in zijne
grillen, overtuigen. Zijne fantazie staat nimmer buiten wat de schilders compositie
noemen. Het natuurlijk-spontane ervan komt nooit tot rechtstreeksche uitdrukking:
zij wordt gefiltreerd door overwogenheid. Meestal doen de schilderijen van Spilliaert,
zelfs de vreemdste, aan als tot het uiterste bedacht. Hij zet zich nooit voor zijn ezel
zonder te weten wat hij wil. Zoo hij geene mathematische overtuigingen in formules
bewijzen wil, dan laat hij in geen geval zijne luimen over aan het dyonisische der
improvisatie.
Dit blijkt weêr uit de tentoonstelling die hij heeft in ‘Le Centaure’. Er is veel
speelsch bij hem: het gehoorzaamt aan een voorop-gezetten regel. Het ingenium
neemt den weg van de aangenomen norma. Spilliaert wordt ontegensprekelijk beter
en beter; hij heeft de eigen meesterschap veroverd; maar de strakheid die den grond
uitmaakt van zijne persoonlijkheid wordt meer en meer duidelijk; aan indrukken
geeft hij minder en minder toe, althans wat de uitdrukking ervan betreft; zijne techniek
kent geene toegevingen; hij schildert veel beter dan hij ooit heeft gedaan: hij straft
zijne virtuositeit met de roeden van een meesterlijke tucht. Als voorbeeld hiervan
kan gelden het portret dat hij heeft gemaakt van zijn stadgenoot, den kunstschilder
Constant Permeke, die voor u geen onbekende is. Hij heeft Permeke heel goed en
juist gezien. Hij heeft zijn karakter gevat, - hetgeen nu juist niet moeilijk is, want
Permeke is niet onbegrijpelijk. Doch de zeer intelligente Spilliaert heeft hem
doorgrond,
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zooals weinigen dat zouden hebben vermoogd. Psychologisch is zijn portret dan ook
uitnemend, overtuigend, en zelfs persoonlijk; sommige physionomische
bijzonderheden zijn treffend als eene openbaring. Maar dat portret is leelijk van kleur,
omdat die kleur synthetisch wil zijn. De teekening ervan is dor om dezelfde reden.
Dat portret is zeer levend: men kan het niet tegenspreken. Maar het is het meer om
den inhoud dan om de uitbeelding. Men moet een poging doen, en eene ernstige, om
het naar waarde te schatten: het spreekt niet onmiddellijk aan. De opzettelijkheid
van Spilliaert doet rechtstreeks aan, en is welsprekend. Maar zij is wat men noemt
literair, want zijne middelen zijn niet deze van een rasschilder. Zijne hoedanigheden
zijn meer van een houtsnijder dan van iemand die den wellust kent, met verf te
werken.
Zijne bloemstukken zijn in deze veel merkwaardiger. Niet alleen zijn ze meer
‘geschilderd’: zij bieden iets nieuws, zelfs in de kunst van Spilliaert wien het niet
ontbreekt aan steeds herhaalde vondsten. Ditmaal heeft hij de voorgestelde bloemen
- rozen, tulpen, margerieten - in waarlijk zeer intieme overeenstemming gebracht
met het landschap dat er den achtergrond van uitmaakt. Maar, daargelaten dat die
achtergrond weer zeer synthetischsymbolisch, en - om het pejoratieve woord te
gebruiken - in hoofdzaak decoratief behandeld is, terwijl de bloemen doorgaans
voortreffelijk schilderwerk zijn (de purperen rozen laat ik er buiten), is hier weer een
opzet die, hoe gevoelig ook, onmiskenbaar is. Deze schilderijen zijn treffend: het
cerebrale ervan valt niet te loochenen, en het is geen wonder dat het velen ontstemt.
Ons, intusschen, ontstemt het maar half. In dit land
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van schilders, die niet anders bezitten dan gescherpte zintuigen en eene grandioze
handigheid, kunnen wij het wel lijden dat iemand opstaat, die getuigenis aflegt van
geoefende intellectualiteit. Maar, Vlamingen als wij zijn, staat het ons niet tegen dat
hij naïef en weelderig schilderen gaat. Spilliaert is op den goeden weg: wij hopen
dat hij hem niet verlaat.
N.R.C., 28 October 1922.
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Taveernen
Brussel, 26 October.
Er is te Brussel iets verdwenen, waarvan men niet weet door wat men het vervangen
gaat. Dit druischt tegen alle Brusselsche gewoonten en gebruiken in. Als men in de
hoofdstad van België afbreekt (en hier gaat het eveneens, zoo niet om afbraak, dan
toch om sluiting van een gebouw dat zijne voormalige bestemming verliest), dan is
het omdat men iets veel mooiers, veel grootschers in de plaats wil hebben, iets dat
onverbiddelijk-noodig heet te zijn, iets onontkomelijks want dringend als een
levensbehoefte, en waarvan men zich afvraagt hoe het komt dat gansche generaties
er buiten konden. Voor men den Berg van 't Hof ofte Montagne de la Cour aan zijn
eene zijde met al de belendende perceelen van het Cantersteen wegbrak, wist men
dat daar een lang-gedroomd kunstpaleis moest verrijzen; en het onontbeerlijke
Centraalstation was de imponeerende reden waarom de Putterijwijk werd platgelegd.
Intusschen wachten wij nog steeds, wachten wij reeds een kleine twintig jaar op
genoemd kunstgebouw, terwijl van gemeld station werd afgezien, - hetgeen de aloude
en schilderachtige Putterij uit zijn puinhoopen niet verrijzen doet.
Het geval, waar wij het hier heden over hebben willen, doet zich eenigszins anders
voor. Het gaat om een eenvoudige herberg, die men niet verlaten heeft ten voordeele
van een betere, ruimere, reeds gevonden gelegenheid. De Brusselsche traditie krijgt
in deze een knak. De herberg wordt niet gesloten om der wille van een ideaal - al
komt er misschien wel iets heel erg idealistisch in de plaats:
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een cinema bijvoorbeeld, of een wisselkantoor. De ‘Caves de Maestricht’ - om de
lokaliteit bij haar naam te noemen - worden van hare gewone bezoekers verlaten,
niet omdat dezen geheelonthouders zijn geworden of in deze barre tijden geen geld
meer hebben voor biertjes; minder nog omdat zij onderdak hebben gevonden in meer
sumptueuze zalen; maar misschien wel omdat de waard voor zijn duurgewonnen
fortuin eene betere belegging heeft ontdekt, of de eigenaar voor zijn perceel een
voordeeliger bestemming. Intusschen treuren wij: de literatuur heeft te Brussel haar
voornaamste, haar best-gevestigde schuiloord verloren.
Want de Maastrichter kelder was een ‘café littéraire’, net als vroeger Parijs de
Voltaire en de Tortoni bezat, en die eerbiedwekkende Procope, door Paul Verlaine
vereeuwigd in de verzen:
J'entre au Procope
Boire une chope;

net als de Napolitains waar Ernest la Jeunesse heerschte en de Closerie des Lilas
waar Paul Fort, prince des poètes, hof houdt; net als de ‘bakjes’ van Montmartre
waar het symbolisme over de doopvont gehouden werd, en académiciens als Maurice
Donnay door een Rodolphe Salis voor hun kiesche roeping werden opgekweekt.
Op deze veelheid kan Brussel niet bogen. Wij hadden echter de, helaas verdwenen,
Caves de Maestricht, en dat was onzer nederigheid genoeg. Vooral voor onze Fransche
literatoren waren zij de navel van Boeddha: het eenige punt dat hunne aandacht
waardig bleef, het oord waar zij wijsheid, veiligheid, en in de late uurtjes, het gevoel,
den voorsmaak, de zekerheid der eeuwigheid vonden, zelfs
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buiten de eenzaamheid en de ascesis die voor dit doeleinde worden aangeprezen. In
het literaire huis van Brussel zijn er vele kameren weliswaar, en onze dichters zijn
wars van exclusivisme. De Maastrichter kelder was echter, sedert wel een kwarteeuw,
een centrum; hij oefende eene kracht uit, die ik geen oogenblik aarzel centripetisch
te noemen; hij was eene vertroosting in de ellende zooals hij een spoorslag was voor
het genie. Het bier dat men er dronk was slap maar bezielend. Ik zal niet zeggen dat
het er gezellig was vanwege de stemmigheid eener goedbegrepen decoratie of de
exquise verfijning der bedienende geesten; maar de daaimoon der vriendschap waarde
er rond en liet zich nooit onaangeroerd, zoodat de heftigste ruzie er steeds uitliep op
talrijke omhelzingen.
Gelegen aan de Naamsche Poort, de plaats waar de Brusselsche drukte, die er een
knoop vormt van belang, hare hoogst-aristocratische uiting vindt (men drijft er geen
zaken als aan de beurs; het is het aankomstpunt niet van heteroclytische,
vijandig-aandoende vreemdelingen zooals Noorder- en Zuiderstation), waren de
Caves de Maestricht een soort van oase. Drie reusachtige restaurants flankeerden
haar, een aantal bodega's en echt Brusselsche burgerkroegen omringden ze met
onverschilligheid: deze waren de vergaderplaatsen van het publiek der schouwburgen
en bioscopen die aldaar talrijk zijn. Daar middenin lag de Maastrichter Kelder als
eene verlatenheid, waar zelfs het gutsende avondlicht der straat aan voorbijgleed
zonder sympathieke mededeelzaamheid. - ‘Des te beter’, meenden de stoïsche
gewone-bezoekers: het paar Hollanders die er geregeld kwamen borrelen (in den
gezegenden on-drogen tijd) en 's avonds domino-spelen en vooral het literaire
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bent dat Georges Ramaekers er om zich heen, en om den gloed zijner innerlijke
personaliteit had weten te verzamelen.
Al was daar niet Ramaekers alleen met zijn trouwe trawanten. Ik heb er van Henry
de Groux geleerd, hoe men groetend zijn hoed zwaait volgens de onvervalschte
traditie der Drie Musketiers. James Ensor, één der oudste bezoekers, zal dezen winter
Oostende niet verlaten, voor een goed deel om zich de smart te sparen, de ‘Caves de
Maestricht’ gesloten te bevinden. Laurent Tailhade en zijn cyclopenoog deed nooit
Brussel aan, waar hij zijn lijfarts had dien hij om een dubbele dosis morphine ging
smeeken - trouwens tevergeefs - telkens hij hier eene ‘besogne de valet de chambre’
kwam verrichten (waarmede hij bedoelde: eene lezing houden), zonder de lucht op
te gaan snuiven van den Kelder die galmde van zijne boutades en Aristophanische
oordeelvellingen. Dezen waren echter trekvogels, - evenals onze arme, weemoedige,
soms tragisch-ontredderde Prosper van Langendonck, die er verscheen als een schim,
om, na een eenzaam en afwerend drankje, met de afgetrokkenheid van een schim te
verdwijnen. Doch de echte meester des huizes, de eenige wiens glimmende gekleede
jas één geworden was met het bezaan der wandbanken was Georges Ramaekers.
Arme Ramaekers! Waar zal hij voortaan zijne bezieling vinden, hij die weliswaar
menige andere gelegenheden pleegt aan te doen, maar alleen om zich het bitter genot
te verschaffen van den walg?
Ik heb hem u onlangs voorgesteld: de laatste, trouwens zeer beschaafde
vertegenwoordiger onzer literaire bohème. Onder het lange, wel eenigszins vettige
kroezelhaar, het flets-bleeke, slap-dikke gelaat met den dunnen baard,

Karel van de Woestijne, Verzameld journalistiek werk. Deel 11: Nieuwe Rotterdamsche Courant december 1921 - december 1922

590
en den nogal lammen mond die brabbelend mystieke waarheden openbaart, die de
hoofdbedoeling hebben, nu al vijf-en-twintig jaar, steeds nieuwe tijdschriften te
stichten; binnen de blinkendste jas die Chaunard zich kopen dorst, zijn spannende
lichaam met de vlug-bewegende armen en de kleine, reeds oude handen; en met dat
al de fideelste kerel der wereld, naïever dan een zuigeling, belezener dan een
Benedictijn, verwrongen-grootsch dichter, argeloos-knappe teekenaar,
ijverig-grootsprakig overtuiger en de schoonste vriendenziel der wereld. Naast hem
zie ik - zag ik althans voor en onder den oorlog - den hoekigen, geweldig-gebarenden
Crommelynck en de drastiek van zijn vertel-genie, den langen platten man met de
handen als witte vlammen; ik zag Horace van Offel, met zijn zelfvoldane
onderofficiers-verzorgdheid en de orakelende zekerheid van iemand, die iederen dag
een nieuwe gemeenplaats ontdekt; ik zag de gedrongenheid van Gaston Heux die
onder een verwilderden haarbos en achter een lorgnet met gebroken glazen de ellipsen
van een Mallarmé bestreeft; ik zag er de oneindige smalheid van Marcel Wyseur de
hoogten van Verhaeren bestreven; ik zag er den martialen Grégoire Le Roy naast
den inschikkelijken Gaston Pulings, en den gedistingeerden hooge-zij van Marcel
Angenot naast de boerschheid van een Prosper Henry Devos, die onder den oorlog
stierf als een held. Ik zag er den rooden schilder Blandin en den zwarten musicus
Scharrés. Wie zag ik er niet? Ik zag er zoowaar me-zelf, in een spiegel, tusschen de
onwelvoeglijkheid in van vliegen.
En dat alles is nu voorbij.
Zooals trouwens zooveel andere literaire cafés in Brussel verdwenen zijn. Het is
pas eenige maanden geleden
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dat aan de Beurs het ‘café Sésino’ in bankhuis werd omgezet. Aan dat café Sésino
zijn heel wat letterkundige herinneringen verbonden: de Jeune Belgique hield er hare
vergaderingen, toen zij reeds hare tweede generatie had bereikt. Fernand Severin
hield er met zijne schuchtere schijn-koelheid zelfs de rosserie van Albert Giraud op
afstand. Iwan Gilkin pakte er uit met een christelijk satanisme dat hij bij Barbey
d'Aurevilly evenzeer als bij Charles Baudelaire gaan leenen was. Nu en dan zag men
er Charles van Lerberghe verschijnen, die pijnlijk aandeed, en hoe sympathiek!, door
zijne linkschheid. Maurice Kufferath wijdde, op eene aemechtige piano, zijne vrienden
in bij glorieuze Parsifal-muziek. De gebroeders Destrée kwamen daar als trouwe
gasten, de slordige die minister zou worden, de zéér verzorgde die sterven zou als
Benediktijner monnik. En Georges Eekhoud zat om miskenning te mopperen in zijn
hoekje.
En dat alles is al heel lang geleden, bijna zoolang als de stichting van la Jeune
Belgique-zelf.
Ook dat gebeurde in eene taveerne: in de ‘Régence’, waar de Paris-Alexander, de
schoone herder en de onweerstaanbare veroveraar Max Waller, de Siebel die een
zoo zuiver fluitje bespeelde, zitting hield. Men ontdekte er en huldigde een romancier
die wereldroem waardig bleek: Charles de Coster van den onsterfelijken Uylenspiegel.
Men vereerde de gevoelige philosoof Pirmez. En het was vermoedelijk in de Régence
dat de gedachte ontstond, Camille Lemonnier met een banket te vieren, toen zijn
‘Mâle’ den literairen staatsprijs kreeg: uitgangspunt van eene als degelijk-erkende
Belgische literatuur.
De Régence, die gelegen was op de Koninklijke Plaats
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en thans verhuisd is, stond op het eindpunt van eene dwarslijn, waarvan het andere
punt de ‘Taverne du Globe’ is. Het is daar dat, een tiental jaren later, in 1893 namelijk,
het tijdschrift ‘Van Nu en Straks’ werd gesticht. De Paris-Alexander heette ditmaal
August Vermeylen. Zal ik over die stichting spreken? Er zijn in Holland menschen,
een Albert Verwey, een Johan Thorn Prikker, een Jan Toorop, die daar vermoedelijk
meer van weten dan ik. Over hen werden mij, die niet tot die eerste Van Nu en
Straks-generatie behoor, anecdoten verteld, die mij deze kunstenaars nog dierbaarder
maken dan hun werk. Ik brand van verlangen, ze u na te vertellen. Maar ik wil
bescheiden wezen.
‘Van Nu en Straks’ bleef zijn taveerne niet getrouw. Wat al verhuizingen hebben
wij, sedert den ‘Globe’ niet gekend? In welke oorden zouden wij niet worden gelokt,
in Roode Leeuwen en in Tinnen Potten! De invloed, die imponeerend was, van
Herman Teirlinck, verplaatste het centrum der Vlaamsche literatuur niet zelden naar
het middelpunt vliegende Molenbeek en een onwelvoeglijk-genaamd ‘Vossegat’,
Vlaamsche vaderlandsliefde zocht een symbolisch toevluchtsoord in de
Arteveldestraat. Maar er was eene oorspronkelijke aantrekkingskracht die ons
terugvoerde naar de hooge stad: onder den oorlog kwamen de Vlamingen bijeen op
een paar stappen van het lokaal der Fransch-schrijvende Belgen: naast de Caves de
Maestricht ontdekten zij de Drie Sleutels....
Met het verdwijnen van den Maastrichter kelder is dat alles verleden geworden.
Men bezoekt in Brussel geen koffiehuizen meer om der wille der literatuur, zoolang
althans Georges Ramaekers tusschen Naamsche Poort, Madou-
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plaats, Elsene-gemeenteplaats en Sint-Joostmarkt - het klassieke kwadraat - geen
nieuw vergaderoord ontdekt heeft. De literatoren zijn trouwens heel deftig geworden:
zij stichten clubs. Wij hebben reeds een ‘Club des Ecrivains belges’, die verleden
Zaterdag John Galsworthy te gast had op een heel chic avondmaal. Ook de Vlamingen
krijgen weldra hun club, en dan onthalen zij wellicht Rabindranath Tagore of Gabriele
d'Annunzio, die blijken heeft gegeven van flamingantisme.
Helaas, die deftigheid maakt ons niet jonger!
N.R.C., 31 October 1922.
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Tooneel te Brussel
Brussel, 27 October.
Naast de negentien bioscopen die in de Brusselsche bladen adverteeren - ik heb ze
te uwen behoeve opgeteld - en die zeker niet de helft uitmaken van de kinema's die
de stad doortingelen, hebben thans de zestien eigenlijke schouwburgen, die iederen
avond volle zalen lokken, hun deuren geopend. Daaronder is er een nieuwe
Vlaamsche, hetgeen het getal tooneelen, van waarop onze taal klinkt, op drie brengt,
wat in de verfranschte, verburgerlijkte hoofdstad nog zoo kwaad niet is, als men
vooral bedenkt dat niet minder dan negen tooneelkringen of kamers van rhetorica,
zooals ze zich blijven noemen, geregeld Vlaamsche vertooningen geven voor een
zeer genegen, zeer geestdriftig publiek dat uit duizenden trouwe toeschouwers bestaat.
Twee van de drie geregelde gezelschappen spelen doorgaans meer of min pittige
operettes; het eerste en oudste der twee doet zelfs de provincie aan, en speelt te Gent,
te Oostende, te Mechelen, te Leuven, hetgeen aan de vertoonde zangspelen eene
groote verspreiding verzekert en meebrengt dat in een groot deel van het Vlaamsche
land dezelfde deuntjes eene dagelijksche concurrentie doen aan, laat ons zeggen, den
Vlaamschen Leeuw en andere volkszangen. Het andere Vlaamsche tooneel, het
Koninklijke, doet ook al meê aan de operettes-epidemie. gelukkig speelt het in
hoofdzaak drama's en blijspelen, oorspronkelijke en vertaalde, waaronder er zijn die
bij de directie getuigen van durf en smaak.
Bij de zestien schouwburgen is er een zeventiende ge-
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komen, die niet alle dagen speelt, en waar ik u verleden maand reeds over schreef.
Het heet: Le Théâtre du Peuple, is sociaal-democratisch, en heeft paedagogische
oogmerken. Tot op den dag van gisteren uitten die bedoelingen zich bij uitsluiting
in het gesproken woord; sedert gisteren wordt dat woord er gezongen. Voor eene
enthousiaste zaal werd, door weinig-geschoolde maar des te meer overtuigde krachten,
met begeleiding van een orkest dat eveneens van meer ijver en toewijding dan van
beschaafdheid en eensgezindheid getuigde, de stokoude maar steeds medesleepende
Trovatore gegeven. Wat daar aan opvoedkundigheid van te verwachten is, blijft mij
een duister geheim. Het volksche publiek inwijden in het logisch verloop eener
handeling zal het zeker niet, noch bekend maken met den tegenwoordigen toestand
der dramatische muziek in West-Europa. Zulke vertooning bewijst derhalve slechts
één ding: naast den Muntschouwburg, met zijn voortreffelijk gezelschap, zijne zeer
artistieke leiding, zijn uitstekend orkest, zijn kieskeurig repertorium, en waarvan de
prijzen niet buitengewoon hoog zijn (ondersteuning van staat, provincie en stad maakt
het mogelijk, dat de schouwburg toegankelijk blijft voor zelfs zoo goed als platte
beurzen) is er te Brussel plaats voor eene opera, waar zelfs verouderde werken,
middelmatig uitgevoerd, - het orkest bestaat in hoofdzaak uit een piano - overvloedig
volk vermogen te lokken: oeconomisch verschijnsel, want gevolg der hooge loonen.
Het in de tijdsorde en naar leeftijd voorlaatste der gezelschappen, is dat van het
Théâtre du Marais. Verleden speelseizoen heb ik er herhaald uwe aandacht op
gevestigd. Bestuurd door een echt en harmonieus dichter, den heer
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Jules Delacre; ondersteund door al wat in Brussel voor kunst en maecenaat voelt;
met jonge krachten die onder de talentvolste zijn en een repertorium dat geene
toegeeflijkheid kent, al is het uiterst eclectisch, heeft ‘Le Marais’ zijn doel bereikt,
dat was, naar de krachtdadige uitdrukking van zijn leider: ‘l'ardent désir de résister
à la sottise, au mauvais goût du théâtre en général’. Hij heeft er, verleden jaar reeds,
een talrijk publiek voor gevonden: het aantal abonnementen is dit jaar veel grooter
geworden, en Delacre heeft er, in zijn prospectus, een schoon compliment voor over:
‘Il nous donne un spectacle, le plus beau de tous: celui d'une idée en marche’. De
lof is geene grootspraak: Delacre, geholpen door een publiek, vecht voor eene idee,
die buiten winstbejag staat, - hetgeen in België nooit was gebeurd. Die idee heeft
maar één gebrek: zij mist oorspronkelijkheid. Zij moge, zooals de heer Delacre
mededeelt, den grootsten bijval hebben geoogst in de Brusselsche en Belgische pers
niet alleen, maar in Fransche, Engelsche, Hollandsche, Spaansche, Italiaansche,
Zwitsersche, Scandinaafsche en zelfs Amerikaansche bladen; zij moge tot gevolg
hebben gehad dat ‘le Marais’ uitgenoodigd werd, te gaan spelen te Londen, te Parijs
en ook in uw land (uitnoodiging die voorloopig onbeantwoord moest blijven): van
den nochtans zeer ingeniëuzen, zeer voortvarenden heer Delacre is zij niet: zij is van
Jacques Copeau. Ik zal niet zeggen dat ‘Le Marais’ eene succursale is van ‘Le Vieux
Colombier’: het is er eene repliek van, met eigen middelen uitgevoerd. Het bestuur
ervan verbergt het trouwens niet, al vliegt ze op eigen vlerken; want de ensceneering
van Delacre, hoe ook gesteund op sobere doelmatigheid, op haat voor
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schijn, op vrees voor cabotinage, draagt een zeer persoonlijken stempel, die door
kleur en groepeering Belgisch-Vlaamsch, en soms eenigszins Hollandsch aandoet
(ik stel mij voor dat een Verkade er plezier aan beleven zou), Doch Delacre heeft
‘Le Vieux Colombier’ tot het geven van eene reeks vertooningen uitgenoodigd, net
als trouwens ‘Le Théâtre des Champs-Elysées’ waar voor het oogenblik het gezelschap
van Pitoëff speelt, ‘La Chimère’ die onder het bestuur staat van Gaston Baty, ‘Le
Théâtre Montmartre’ dien Charles Dullin leidt, en de Fransch-Russische ‘Compagnie
de Sam Vermeil’: eene Fransche invasie waar wij, eerlijk gezegd, wel buiten konden,
aangezien wij reeds in den Parkschouwburg de ‘Comédie française’ en het ‘Théâtre
de l'OEuvre’ van Lugné-Poe en Suzanne Després geregeld zien optreden, om niet te
spreken van de ‘grandes vedettes’, zoo vrouwelijke als mannelijke, en waaronder op
dit oogenblik Lucien Guitry die het grove melodrama L'Emigré van Paul Bourget
met overstelpende meesterschap speelt, welke vedettes hier iedere week een groote
plaats innemen op de Brusselsche affiches.
‘Le Marais’ verhoogt trouwens door deze vertooningen-uit-Frankrijk zijn prestige
niet: hij kan ze alleen gebruiken als ‘repoussoir’. Ik zie wel in, dat hij er volle en
nieuwsgierige zalen mee zal wekken; maar het is hem toch niet te doen om de
secundaire winst, die er het gevolg van zijn kan, want iederen avond is zijne zaal
uitverkocht: geen schouwburg immers, die voorloopig meer en beter publiek lokt.
Het is den ‘Marais’ dus alleen te doen, naar ik vermoed, om te toonen, dat hij bij
Parijs niet achterstaat: zonder ijdelheid mag hij zich de vergelijking veroorloven, en
de eerste vertooning van dit too-
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neeljaar komt het bewijzen en bevestigen.
Men speelde Le Menteur, van Corneille. Die vertooning is vanwege Delacre een
koketterie: gij weet dat de eerste vertooning van het stuk - in 1643, het roemrijke
jaar van Polyeucte en van Pompée -, in den toenmaligen Parijzer ‘Théâtre du Marais’
gespeeld werd:
‘On la joue au Marais sous le nom de Menteur’,
schreef Corneille-zelf over deze comedie, waarin hij een werk van Alarcón navolgde
-, en het is dus eene elegante attentie, ze in den Brusselschen ‘Marais’ weêr voor het
voetlicht te brengen. Men doet het zonder anarchistische bedoelingen. Waar Delacre
gaarne den eenvoud van zijne decoratieve regie met eene, weleens al te overdachte
verfijning gepaard laat gaan, die voor het décor een deel der aandacht opeischt, welke
geheel aan het stuk toekomen moest, heeft hij er zich op toegelegd, ditmaal de
tooneelaanwijzigingen van Pierre Corneille-zelf op den voet te volgen, en zelfs zonder
fantazie, dan eene archeologiseerende. Het is de onverschilligheid niet van het
‘Théâtre français’, die overigens den klassieken meesterstukken en hun onvervalschten
tekst zoozeer ten goede komt; het is ook niet een modern-vernuftige vernieuwing,
die het snobistisch publiek van heden dien tekst veraangenamen komt: het zijn alleen
een paar Fransche zeventiend'eeuwsche prenten, gekleurd zooals men het te dien
tijde placht te doen (dus niet zonder eenige overdrachtelijkheid), en op bekwame
grootte gebracht. Daarin acteurs met niet al te opvallende costumes, zoo natuurlijk
als het maar zijn kan, met een opzet zelfs van natuurlijkheid, die des te aangenamer
aandoet, dat het stuk meer gelijkt op eene reeks frappante portretten dan op eene
comedie waar

Karel van de Woestijne, Verzameld journalistiek werk. Deel 11: Nieuwe Rotterdamsche Courant december 1921 - december 1922

599
het om de verwikkeling gaat.
Toen Corneille het schreef was hij niet alleen prachtig op dreef - dat jaar 1643 is
zijn vruchtbaarste - maar zich zelf volkomen meester. Zeven-en-dertig jaar oud had
hij een drievoudig sukses achter den rug. Zonder van Polyeucte te spreken, hadden
Le Cid, Horace en Cinna zijn roem bevestigd en hem het noodige zelf-vertrouwen
geschonken, die het aandurven van lichter werk als Le Menteur konden wettigen en
mogelijk maken. Ook dat werk geniet grooten bijval. Hij zelf schrijft niet zonder
zelf-genoegzaamheid:
‘La pièce a réussi’;
hij voegt er nederig aan toe:
‘quoique faible de style’,
en dát is zelf-kennis. In Le Cid had Corneille zijne scenische vaardigheid bewezen;
Horace bewees zijn klassiek begrip van evenredigheid, van evenwicht; Cinna
schitterde door den vorm. Voor den dichter golden de drie hoedanigheden als ‘style’.
Met Le Menteur zou hij eenvoudig zichzelf worden, zonder moedwilligheid; om
handeling zou hij zich niet bekreunen; aan de compositie wilde hij niet meer
beteekenis hechten dan noodig; van een flikkerend vers zag hij af: hij bedoelde niet
anders dan zich te amuseeren: die kortswijl, tusschen pompeuze treurspelen in, werd
het natuurlijkste, het gemoedelijkste, het spirituëelste zijner stukken. Het is vlug, het
wordt bijwijlen lyrisch, het is zonder pretentie elegant; het komische ervan is nergens
geforceerd: daardoor en om al deze redenen is het wel het moeilijkste om te spelen
van al Corneille's voortbrengselen.
De vertooning nu van ‘Le Marais’ - niet de Parijsche:
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de Brusselsche - stond wel boven het middelmatige, maar bereikte noch in eenheid,
noch in traditie wat wij ons zouden kunnen voorstellen van eene vertooning door de
‘Comédie française’. De tooneelspelers van Delacre, die jong zijn, missen veel van
wat voor een klassiek werk als hoofdvereischte kan gelden, en in de eerste plaats
eene verzorgde dictie. Er is bij hen een neiging tot ‘praten’. Een modern tooneelspel
praat men. Hier en daar voegt men aan den tekst iets toe, of men laat van den tekst
iets weg, en dat is een noodwendigheid, want dat tooneelspel is modern leven. Met
klassieke comedies, zelfs met grappen als van Molière, hoe levend zij ook gebleven
zijn, is dat zoo goed als onmogelijk, en is het vooral eene heiligschennis. Die stukken
zijn in hun tekst definitief; zij zijn ‘gevestigd’. Het brengt meê dat men ze niet luchtig
voordragen kan, zelfs niet zonder den eerbied, woord voor woord, van het gedrukte.
En die eerbied gaat niet zonder een zeer gevatte en zeer uitdrukkelijke dictie; hierbij
vreeze men niet, buiten eene natuurlijke vertolking te gaan: die vertolking mag gerust
metanatuurlijk zijn: de natuurlijkheid ervan moet essentiëel worden; en daarom ergert
het mij, sommige klassieke blijspelen door ‘Le Marais’ al te zeer als ‘farces’ gespeeld
te zien, met middelen, die clownesk zijn, of die althans de grandezza missen, welke
past bij de hooge waardeering, die Jules Delacre ongetwijfeld voor dergelijke stukken
heeft.
Hij zelf speelde in Le Menteur de hoofdrol. Hij deed het met eene merkwaardige
intelligentie: de intelligentie, niet van een cabotin, maar van een criticus. Maar de
literator scheen wel eens te vreezen, niet genoeg een tooneelspeler te gelijken. Hij
vreesde eene gemaaktheid,
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die zijne liefde trouwens uitsloot. Delacre staat bij nature buiten cerebrale
samenstelling: daartoe is hij, de dichter, te lyrisch. Hij late zich dan ook gaan op zijn
lyrisch gevoel: zijn begrip zal hem wel mate leeren. Hij vreeze niet: in klassiek werk
als dit is hij steeds natuurlijk genoeg. En hij behoude zijn verbluffenden zin voor
werkelijkheid voor de stukken van hedendaagsche schrijvers, die hij met zulke scherpe
distinctie te vertolken weet. - De makkers en vriendinnen van den heer Delacre, die
geen dichters zijn als hij, lijden veel meer dan hij aan het gebrek, Corneille te spelen
of hij Tristan Bernard was: het directeurschapsgezag van Jules Delacre moest het
hun afleeren. Zij, die zoo gaarne ledepoppen worden waar zij er aanleiding toe vinden
- gij zult zien wat zij zullen maken van L'Annonce faite à Marie: men weet immers
hoe zij Soeur Béatrice hebben vertolkt! - zij moeten ‘grand siècle’ weten te blijven
waar zij Corneille spelen. Want wat Corneille onderscheidt van zijn Spaansche
voorbeelden, is juist maat. Hij kleedt zijne Spanjolen in een ‘habit à la française’:
laat het ons niet vergeten; laat ons er hem dankbaar voor zijn, en hem ‘à la française’,
niet al te boertig dus en niet al te fantastisch, spelen.
De aanvang van dit tooneelseizoen is eerder slecht geweest: Le Menteur is eene
gelukkige uitzondering. Daarom juist zijn wij, bij alle dankbaarheid, zoo streng.
Want weldra wordt ‘Le Marais’ de eenige schouwburg waar wij nog heen kunnen:
wij moeten er dan ook alles vinden, wat wij wenschen kunnen. Er is dan toch nog
een zekere cultuur in dit land: laat de heer Delacre haar een volkomen vaardig en
waardig tehuis vinden.
N.R.C., 31 October 1922.
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Hugo Verriest of het drievoudige geluk
Brussel, 29 October.
Bij het sterven van sommigen onder onze vrienden, voelen wij als eene physische
pijn, eene neep om het hart, eene ontreddering van het denkvermogen: het is of van
onszelf, in ons-zelf iets gekrenkt wordt. Toen, weldra twee jaar geleden, Prosper van
Langendonck ons werd ontrukt, hebben wij dat lijden gekend in zulke mate, dat het
ons op dat oogenblik onmogelijk zou zijn geweest over hem te schrijven: het is dat
wij te zeer aan elkaar waren verkleefd, dat banden werden verbroken, dat vezels
werden verscheurd die hem en ons, zijne vrienden, tot eene eenheid verbonden
hielden. En heden nog kunnen wij aan hem niet denken zonder zijn verscheiden als
eene groote ledigte in ons-zelf gewaar te worden.
Andere dooden, niet zelden onder onze naastbestaanden, verwekken een gevoel
van verlossing: het zijn de armen, de onbewuste ellendigen, die eindelijk rusten gaan.
Hun leven is klein geweest aan strijd, en zelfs hun leed is niet groot geweest. Zij
hebben een verduldig bestaan gedragen zonder verzet, als een last die niet zwaar
genoeg was om wanhoop te verwekken. Hunne miserie, geestelijk als lichamelijk,
hebben wij misschien meer gevoeld dan zij-zelf. Hunne middelmatigheid, die zij niet
beseften kon niet tot opstand groeien, dan bij wie ze schamel leven zagen, en op hun
laatste ziektebed lijden zooals de dieren lijden: met de gelatenheid van het
onoverkomelijke. De dood is hun als eene stille belooning: zij zijn doorgaans heel
goed geweest, zonder het zelf te weten.
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Wij vernemen den dood van Hugo Verriest: wij ondergaan ditmaal noch de innerlijke
verscheuring, noch de gedachte der bevrijding. Wij herdenken alleen een bestaan
van harmonieuze schoonheid, van heel veel en heel bewuste toewijding. Wij weten
niet van treuren: wij blijven dankbaar bewonderen. Verriest heeft zelf, als laatste,
sereene levensdaad, zijn doodsbericht opgesteld. Zijne bevende hand schreef deze
laatste woorden: ‘Hij beminde zijn volk en zijn land, en heeft ze getrouwelijk willen
dienen’. Als een wijze, de oneindelijke wijze die de Grieken vergeleken bij den krekel
die, onsterfelijk, met zingen niet ophouden kan, hooren wij Verriest in ons dienend
voortleven. Zijn tweede doopnaam luidde Nestor: het was eene voorbestemming.
Dees leven van liefde, van liefde die zelfs met den dood niet vergaat, en die
trouwens steunde op de voorbeeldige herinnering aan den heldhaftigen
opofferingsgeest, die vader en moeder Verriest hunnen zonen hadden medegegeven,
- dees leven van innig plichtbesef dat uitstraalde in schoonheid: het werd gedragen
op een drievoudig geluk, dat er bestemming aan gaf en er dankbaarheid voor
verzekerde. Dat Verriest zoo kalm, zoo onbevangen rustig sterven kon, hij die het
leven nochtans zoo lief had, het is omdat hij wist wat hij van het leven ontvangen
had, en dat het hem alle egoïsme verbood, dat zelfs elke zelfzucht onmogelijk maakte.
Zoo hij bij zijne overheid de erkenning niet vond waar hij recht op had: hij kon het
zonder wrok verdragen, - hij had zooveel ontvangen dat het hem toeliet, eenige
miskenning te dragen zonder op te houden, te glimlachen. Zoo hij zooveel kon geven
- en wie met hem langs de golvende kouters van Ingoyghem
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gewandeld heeft, weet wat dit groot hart was, ook vér van de huldigende feestzaal
en buiten het liefdevolle boek, - zoo hij de rijke was die nimmer spaarde, het is dat
hij van het leven oneindig-veel had meêgekregen, en dat hij mededeelen kon zonder
ooit armer te worden. men heeft hem, den fijnen genieter, een Epicuriër genoemd:
hij was veel meer, hij was een erkentelijk altruïst, de minnaar der menschen die den
plicht der liefde wist te meten naar 't gebod van den ontvangen schat, van het
drievoudige geluk, zooals ik zei, dat hem beschooren was.
Het eerste geluk, het meest-overstelpende, was, een leerling geweest te zijn van
Guido Gezelle.
Het heet, dat hij de betrekking tusschen hem en Gezelle overdreven heeft, dat
Gezelle voor hem geenszins de hooge vriendschap heeft gehad waar Hugo Verriest
zich op beroemde. Wij kunnen dit twistpunt onaangeroerd laten: wie heeft inderdaad
Gezelle genoeg gekend, om te weten waar en bij wien hij zijne liefde had belegd?
Gezelle was een schuchtere zwijger: men had hem geleerd, juist in den tijd dat hij
te Rousselare doceerde, met de uitingen van zijn gemoed niet al te mild zijn. Veel
kropte hij op; norsch hield hij voor zich wat hem het innigst bewoog. Zelfs zoo daar
geen verbod had gestaan op te milde uitstorting, zou de afgetrokkenheid van Gezelle
haar grond hebben gevonden in zijne kieschheid. Ik ben overtuigd dat Guido Gezelle
als lyrisch dichter moedwillig beneden zich-zelf is gebleven: de grootheid des dichters
in het algemeen ligt in zijne overgave, zelfs waar hij kuischheid en eerbaarheid
trotseert. En Guido Gezelle heeft nooit vergeten dat hij in de eerste plaats een
Roomsch-Katholiek priester was, even wars van predikanten-gemoedelijk-
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heid als van heidensche passie. - Doch daar komt het in deze niet op aan. Het is ons
niet te doen om eventueele vriendschap van meester tot leerling: het gaat hier om
liefde van leerling tot meester. En hierin is Hugo Verriest bewonderenswaardig
geweest. Hij kon het nooit genoeg herhalen, en hij herhaalde het mij, nog geen zes
maand geleden: ‘Guido Gezelle is mijn meester geweest’. Hij, die een volmaakt
acteur was en de koketterie bezat der schakeering, nooit was hij oprechter dan wanneer
hij, met tranen in de zoo jong gebleven oogen, voor de duizendste maal zei: ‘Gezelle
was eens mijn meester’. En die trouwe, die onsterfelijke dankbaarheid was er niet
om het feit, dat hij les had gekregen van iemand die nu eenmaal als dichter beroemd
is: aan Gezelle schreef hij alles toe, wat hij-zelf geworden was. Dat deed hij immers
eveneens voor den nogal pooveren rijmelaar meester Renier, zijn eerste onderwijzer
in zijn gemeentedorp Deerlijk, en dien niemand zou gedenken, zelfs als paedagoog,
zoo koster Verriest geen vier zeer begaafde zonen had gehad. Die zonen hadden een
behoefte aan erkentelijk-zijn: de milde natuur van Hugo Verriest zou Guido Gezelle
hebben gehuldigd, zelfs als Gezelle onze groote dichter niet was geweest. Doch,
Gezelle was nu eenmaal die dichter, en hij was het ook in de lessen die hij gaf in
poësis op het klein seminarie te Rousselare. - De herinneringen die ik aan hem bewaar
en hetgeen mij van hem buiten de boeken, die met de beroemdheid rekening houden,
werd verteld, laten mij niet toe, mij Guido Gezelle als een goed leeraar voor het
middelbaar onderwijs voor te stellen. Hij miste heel zeker de medesleepende
opgewektheid, die door alle professoren in de paedagogie wordt geëischt
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en opgedrongen. Verriest zelf deelt mee dat hij gebrek leed aan methode. Maar hij
miste allesbehalve het uitstralingsvermogen, dat den dichters eigen is, de jongens
van zestien jaar aantrekt, de jonge vrouwen met schuchterheid slaat, en den ouden
heeren verdacht voorkomt. Toen Gezelle Hugo Verriest tot leerling kreeg, was hij
in den mysterieuzen leeftijd van het dertigste jaar, den tijd der ruimste en dankbaarste
intuïtie, waarop men heel de wereld op de borst wou prangen, zooals Van
Langendonck dichtte; de tijd ook dat men, onwillekeurig, het meest van zich raden
laat. Hugo Verriest nu was eene uiterst receptieve natuur. Zijn aanleg voor literair
gevoel, ik zeg niet: voor literaire schepping - hij was in de eerste plaats een redenaar,
die evenveel eischte van stemgeluid en gebaar als van gedachte en beeld - zijn aanleg
voor literair gevoel moet ten zeerste aangeroerd zijn geweest door wat van zijn
meester aan psychische kracht uitging; psychische kracht die het Woord voorbijstreeft,
den inhoud van den meester mededeelt nog voor hij, meest gebrekkig, heeft gesproken.
- ‘Wij lazen’, zegt Verriest, ‘Homeros en Tasso, de Niebelungen en Calderon’ (ik
citeer uit het hoofd: zij lazen misschien nog veel meer, en het was misschien
eenigszins minder): ik blijf sceptisch, want ik weet hoe weinig leeraars bereiken, die
niet buiten het opgelegd programma gaan, en dat het ondoenlijk is iets buiten dat
afgemeten programma te doen stappen.... als men geen dichter is die uitstraalt, naar
leerlingen toe in dewelke iedere straal een nieuwe kiem tot gistend leven ontwekt...
Hugo Verriest werd al heel jong leeraar. En toen viel hem zijn tweede geluk te
beurt: onder zijne leerlingen was Albrecht Rodenbach.
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Het was eene andere machtspreuk van hem, met de eerlijkste aandoening herhaald
te getuigen: ‘Albrecht Rodenbach was mijn kind’. Ik ben zoo vrij ook hierbij
eenigszins sceptisch te blijven. Is Verriest werkelijk een zoo heel goed professor
geweest? Rodenbach antwoordt zelf in een bewaarden brief: ‘Als gij spreekt, dan
voel ik het licht door mijne ziele stroomen, en ik ben dan niet gejaagd, maar versta,
begrijp en omvatte, en hebbe meer verstand dan anderszins’. Doch - Verriest, dien
ik nog niet kan gelooven dood te zijn, vergeve mij, -: is daar, in dezen volzin, niet
iets, dat meer tot den student aantrekt dan tot den docent? ‘Ik ben dan niet gejaagd’:
die gejaagdheid: nieuwe, onafwijsbare, overtuigende phasis van het dichterschap,
en die tweede, na de verschrikking, dat men anders is dan zijne makkers. Gejaagdheid
die den zeventien-jarigen Rimbaud zijn ‘Bateau ivre’ ingaf; gejaagdheid die van
jonge dichters doorgaans geniepigerds maakt en meestal grillige en slechte leerlingen.
- Hugo Verriest had Guido Gezelle geraden: hij raadde Albrecht Rodenbach. Hij
kreeg in zijne klas dien schoonen jongeling met den romantische kop, den ephebus
met de voorbestemde facie. Was deze waarlijk intelligent? Was hij, bedoel ik, onder
de ontvangende geesten? Hij was, veel meer, de imponeerende natuur, en Verriest
zou weêr ondergaan, meer dan hij inblazen zou. Zeker, de verstandhouding is er
onmiddellijk geweest, tusschen den gretigen leerling en den leeraar die het misschien
meer was dan hij. Wij weten hoe Rodenbach, zonder het minste opzet trouwens, een
heerscher was: Verriest had hij onmiddellijk behekst. Van beiden was Rodenbach,
die een dichter was, de Meester: hij was het met te grootere kracht dat al zijne
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vermogens hun doordringensmacht binnen de spanne van enkele jaren moesten uiten.
Rodenbach had in zich het vuur van wie bestemd zijn voor een vroegen dood: het is
Hugo Verriest die de eerste door dat vuur zou zijn geblakerd.
Gezelle en Rodenbach: zij hadden Verriest's oorspronkelijk-negatieve, althans
meer ontvankelijke dan scheppende natuur tot vruchtbaar leven gewekt. Zij hadden
hem aan hem-zelf veropenbaard, zelfs in zijn zeer groot talent van tweedehandsche
mededeelzaamheid. De tijd nu was gekomen van zijn apostolaat. De gelegenheid tot
dat apostolaat moest echter wachten tot bij het derde geluk van zijn leven: den tijd
dat Prosper van Langendonck hem in zijn verre West-Vlaamsche dorp zou ontdekken.
Prosper van Langendonck in het bijzonder, heel ‘Van Nu en Straks’ in het
algemeen, hebben voor Verriest heel veel gedaan. Zij hebben hem uit
West-Vlaanderen naar Groot-Nederland getogen, van den ‘eenvoudigen pastor van
den lande’ eene algemeen-Nederlandsche kracht gemaakt.
Weêr eene leuze van hem, en waar men placht om te ‘monkelen’ als om een
onschuldig cabotinage; die ‘eenvoudige pastor van den lande’, zooals deze triumphator
zich noemen bleef toen hij waarlijk niet meer was alleen de eerste op zijn dorp. En
hierbij was Verriest nochtans ten zeerste oprecht. En niet alleen oprecht, maar
dankbaar. - De waarheden die men het best bezit, zijn deze die men zelf heeft ontdekt
(Chamfort heeft dat veel beter gezegd dan ik het hier doe; maar ik heb geen Chamfort
onder de hand), en voor dergelijke ontdekkingen is niets voordeeligers dan de
eenzaamheid. De eenzaamheid van Verriest hebben zijne vrienden gekend: zij mocht
‘aurea’ heeten als de mediocritas van den dichter uit Tibur. Met zijne telkens her-
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lezene en niet al te talrijke boeken - cave confusionem! -, met het doodemasker van
Gezelle; met de portretten van zijne werkelijk-doorluchtige broeders; met wat
puërielaandoenlijke lauwerkransen; met een Rijnsch wijntje van goud en een Portwijn
van purper; met de eenigszins knorrige dienstmeid Pauline en op tafel een geurige
fazant (ik stel mij Verriest niet voor dan met den fazant dien wij samen eens aten,
den dag dat hij mij verklaarde hoezeer hij de armoede liefhad), had Verriest zich
eene omgeving geschapen, die voor de meditatie ten zeerste was geschikt. Hij had
er zijne waarheden geplukt als appelen uit een Hesperieden-tuin. Die waarheden
waren niet vele, maar doorproefd en echt bevonden. Het was de kunst van Verriest,
ze te schikken in steeds nieuwe, steeds verrassende verbindingen. Zij berustten op
herinneringen en ervaringen, die dorheid uitsloten en de openbaring ervan levendig
maakten door haar pittig verhaal: kinetische illustratie van bestendige waarheid.
Verriest droeg ze in zich als een onvervreemdbaren schat; ze openbaar te doen
schitteren in al zijne schakeeringen was hem eene fierheid: de fierheid van den
‘eenvoudigen pastor’, die ze wist te vergaderen; het was hem eene vreugd, omdat
hij dien schat vergaderd had uit zich-zelf: de beuheid van boekenwijsheid heeft hij
zich-zelf gespaard, en het is zijn lang leven geweest zich-zelf aldus genoeg te wezen.
Van Nu en Straks nu komt de eer toe, die fierheid en die vreugd algemeen te
hebben geopenbaard. Wij, zijn jongere vrienden, hebben hem dat derde geluk
verzekerd: zich naar buiten te kunnen openbaren. En dat had hij juist noodig. Hij,
geen werkelijk schepper, die echter over-
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stelpt was geworden met al de kostbare geschenken, eerst van twee groote dichters,
daarna van het eigen rijke gemoed, hij had een behoefte aan vernuftig proselytisme,
waar Ingoyghem toch wel wat te eng voor was. Bij gebrek aan een bisschopsstoel,
heeft de verspreiding in Holland van de Vlaamsche jongere tijdschriften hem aan
Groot-Nederland geschonken. Meer wenschen kon hij niet: hij kon in allen vrede de
eeuwige rust ingaan, natuurlijk zoo laat mogelijk, na zonder de minste bijgedachte
te hebben geschreven: ik heb voor mijn land en voor mijn volk mijn best gedaan.
N.R.C., 1 November 1922.
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Camille Lemonnier gehuldigd
Brussel, 30 October.
In de kille en donkere antichambre der Belgische Kamer van
Volksvertegenwoordigers, daar waar gewichtige dorpsnotarissen aan de
afgevaardigden van het land hun wil trachten in te pompen met de overtuigingskracht
die een wel-begrepen parlementarisme schenkt, of waar sjofele en van verzuchting
krimpende sollicitanten met trillende lippen eene aanbeveling afsmeeken bij den
minister, die ze grootmoedig tot klerk der derde klasse moet benoemen, hangt, boven
eene waarlijk zeer lange, zeer groene tafel, een schilderij van flets-bleeke kleur. Den
naam van den schilder ervan ben ik zoowaar vergeten, en ik gevoel niet den minsten
lust hem in de verstofte hoeken van mijn geheugen op te gaan zoeken. Wat de
oneindige lap voorstelt is mij haast evenmin duidelijk, maar het moet, naar alle
waarschijnlijkheid, de verbeelding zijn van het vieren, te Brussel, der halfeeuwfeesten
van onze onafhankelijkheid. Men ziet er den koning, de koningin, de koninklijke
familie op de trap van het koninklijk paleis. Ze staan te kijken naar een optocht vol
vlaggen-geestdrift. Zij zijn omringd door vele Doorluchtigheden. Al speelt de
vertooning in 1885, toch herkent men er parlementsleden op, die nog niet zoo heel
lang zijn verscheiden: den glad-geschoren en glunderen Jules Lejeune, de korte
bakkebaarden van August Beernaert, de langere bakkebaarden van Charles Woeste.
Maar veel duidelijker-aansprekend is daar de tronie van toenmalige beroemdheden,
die in den rechter onderhoek hun enthousiasme in vurige gebaren

Karel van de Woestijne, Verzameld journalistiek werk. Deel 11: Nieuwe Rotterdamsche Courant december 1921 - december 1922

612
staan te bewijzen: midden in een groep van dames met ruime ‘tournures’,
ontzettend-kleine hoedjes en zonnenschermen als doorgesneden en uitgeholde
meloenen, ziet men er Emmanuel Hiel staan in een verbluffend-deftige houding,
naast August Gevaert, den geleerden musicus, wiens haar toen reeds de witte stijfheid
had van den dood. Doch, meer nog op het voorplan, de jonge literatuur van dien tijd.
Edmond Picard met zijne geheimzinnige sluimeroogen en zijn zwarten sik; en, als
jongste wellicht van heel deze officieelheid, Camille Lemonnier; Camille Lemonnier,
die, pas veertig jaar geworden, bij al dat rumoer zich prachtig in zijn element schijnt
te gevoelen ‘als een zwemvisch’, zooals Herman Gorter om dienzelfden tijd zou
dichten; Camille Lemonnier, die voor het gemak van het luide huldigen, een
bijzonder-uitgesneden boord heeft omgedaan; Camille Lemonnier, die twee jaar
vroeger zijn ‘Mâle’ had geschreven, door de jongeren van de ‘Jeune Belgique’ te
dier gelegenheid befuifd was geworden, en derhalve kon gelden als een nationale
held, - hetgeen dit schilderij bewijst, waarvan ik voor het oogenblik den maker niet
te noemen weet.
Hoe hij er in dien tijd uitzag, wij weten het uit nog andere bronnen, en wél literaire;
zijn groote vriend, de perfekte stylist Léon Cladel, beschreef hem: ‘Si je ne parus
pas être désagréable à qui m'accueillait à bras ouverts, en son modeste paradis où
dans le giron de sa tendre compagne rutilaient les flamboyantes chevelures de deux
petits anges féminins, s'il sied d'attribuer un sexe à ces créatures immaculées, il est
certain que lui me plut beaucoup. Imaginez le plus authentique des Wallons, malgré
sa structure germanique et son teint de Ba-
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tave; un magnifique poil-roux, aux yeux smaragdins, haut en couleur et découplé
comme le “Tombeau des Lutteurs” lui-même, mangeant, buvant, tapant comme un
flamingant d'Oudenaerde ou d'Alost, avec des jovialités rabelaisiennes et des
outrecuidances castillanes mais souriant aussi comme un pur Parisien’. - En van
Verhaeren, deze herinnering aan denzelfden tijd: ‘Comme elle était hospitalière,
votre petite maison de la chaussée de Vleurgat, et comme elle sentait bon le travail,
votre chambre, où, parmi les journaux épars sur les fauteuils et les chaises, au milieu
de vos livres tassés en ligne dans votre bibliothèque, comme des rayons de pensées
dans la ruche de votre cerveau, vous apparaissiez tel un fervent ouvrier d'art, appuyé
à votre table sur vos deux poings comme sur deux blocs de force, et travaillant avec
ferveur, comme jadis on priait! Ah! que de fois la bonne chambre m'a abrité! Que
d'heures fières et douces j'y ai passées! Nous nous sommes dit des paroles claires et
inoubliables, qui restent imprimées, pareilles à des scels écarlates, sur le solide
parchemin de notre amitié’....
Waarbij komt het dat zulke getuigenissen ons ontroeren, en dat zelfs eene zekere
bewogenheid des geestes ons tot denken brengt voor het domme doek dat gansch
een wand beslaat van de ongezellige antichambre der Kamer van
Volksvertegenwoordigers, die ik om goede en gegronde redenen verafschuw. (Ik
heb er te vergeefs het leven afgesmeekt van mijn armen Prosper van Langendonck)?
Het is, omdat, in die tweede helft der jaren tachtig, Camille Lemonnier een zeer
authentieke held was.
Hij was, in 1844, geboren in de Brusselsche voorstad waar hij gestorven is. Van
rustig-burgerlijken komaf,
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had hij het goed kunnen hebben: alles bestemde hem voor eene loopbaan buiten
handel of nijverheid, die hem aanzien kon schenken onder doktoren of advokaten en
die hem, overigens, tijd zou laten voor zijne liefhebberij: de literatuur. Literatuur,
zij moest immers niet anders wezen dan liefhebberij, - liefhebberij, die trouwens
geenszins roem uitsloot, zooals André van Hasselt had bewezen en de kasteelheer
Octave Pirmez; die echter ten gronde voerde als ze levensdoel werd -, zooals het lot
van Charles de Coster betoogde.
Maar Camille Lemonnier was iemand, die nu eenmaal niet van liefhebberen hield.
Hij wil schrijver zijn, van zijn pen leven.... of sterven. Deze oorspronkelijke Vlaming
kent geene compromissies; met het leven gaat hij geen vergelijk aan, dat hem wat
brood leent voor wat toegeving. Overtuigd dat voor iemand met zijne ambities in
België geen plaats is, want geen bezigheid bestaat, trekt hij al heel jong naar Parijs.
Hij wordt er journalist; het was de tijd, toen men te Parijs van den journalist dan ook
nog literaire hoedanigheden eischte; de tijd, die nog beheerscht was door den geest
van Villemessant, Girardin, Veuillot. Hij bezat eene struische vaardigheid, die een
soort genie leek. Zonder zeer groote oorspronkelijkheid - nooit heeft hij dergelijke
personaliteit betoond moest hij slagen in een vak, dat van scherpe persoonlijkheid
niet al te zeer gediend is. Hij had dan ook succes en vlug. Hij liet het trouwens niet
bij zijne medewerking aan de ‘Figaro’: hij schreef boeken. Deze Belg, als alle Belgen
voor plastische kunst tot de uiterste gulzigheid gevoelig, deed aan kunst-kritiek en
kunst-historie: het is een boek over Courbet, dat hem met den beheerscht-
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onstuimigen Léon Cladel in aanraking brengt. Hij schrijft ook romans, waarin hij
zich aansluit bij de school van Médan. Hij vindt voor zijn natuurlijk episme een
meester in Zola; voor zijn zeldzamen zin van het schilderende woord een geëerbiedigd
voorbeeld in Flaubert, dien hij echter, net als Joris-Karl Huysmans, met
noordelijk-barbaarsche verfijning voorbijstreeft, want klassiek-Fransch is hij,
niettegenstaande de zucht naar beheersching, die zijne latere kunst kenmerkt, nooit
kunnen worden. Hij wordt te meer opgemerkt, dat hij geen Fransche, maar Waalsche
en Vlaamsche onderwerpen behandelt. Met zijn groote zelf-vertrouwen, zijn groot
technisch talent, is het dat Belgische van zijne eerste boeken, dat hem bijval
verzekerde.
Het is dat Belgische ook, waar hij de onrust aan dankt die hem terugroept naar het
vaderland. En dat is het wat bij Lemonnier het heroïsche gaat worden, in een tijd dat
Maeterlinck en Verhaeren van het Vlaamsch-zijn nog geen gewild export-artikel
hadden gemaakt, den tijd dat het symbolisme de exotische schoonheid nog niet had
opgedrongen, en dat anderdeels België nog niet van eigen literaire kunst weten wilde,
tenzij in het Vlaamsch (want in deze is Vlaanderen Wallonië lang voor geweest).
Lemonnier keerde naar Elsene-bij-Brussel terug, om er te werken als te Parijs, maar
zonder de waarborgen die Parijs opleverde. Hij kwam terug met deze eenige
zekerheid: een Belgisch zelfvertrouwen, en deze nog zeer precaire hoop: het opstaan
van eene literaire jeugd, die in ‘La Jeune Belgique’ den strijd had aangebonden tegen
de Droogstoppels, die Kaekebroek en Beulemans heeten. Ja, wij zagen gebeuren,
dat een man van aanzien, die met eene zeer degelijke,
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zij het nog geenszins rijk-persoonlijke literatuur in Frankrijk fortuin had kunnen
maken, om der wille van de eigen ziel en een oneindig geloof in de toekomst, voor
hem-zelf, zijn vrouw en zijne kinderen de verzekerde armoede verkoos en aanvaardde
met de noodwendigheid van hard labeur.
Voor zulk ascetisch idealisme is deze Jordaneske natuur ruim beloond geworden.
Eerst door de liefde der jongeren: zij bewezen ze in het banket dat hem in 1883 bij
het verschijnen van zijn schoonste boek: ‘Un Mâle’, werd aangeboden. Daarna door
zijn eigen werk: Lemonnier is ergongelijk, en doorgaans ongelukkig als hij
literair-internationaal, of eenvoudig-menschelijk wil zijn, maar meestal voortreffelijk
als hij zich baadt in de eigen stroomen; zijn ruime longen opengezet voor de eigen
luchten; zijn nederige helden kiest in Wallonië, waarvan hij de spiritueele
natuurschoonheid doorvoelt, maar vooral waar hij ze verplaatst in het Vlaanderen,
het neersche en breede, rustige en vlakke Vlaanderen, dat hij meer dan iemand heeft
liefgehad, het effene Vlaanderen der Vergiliaansche Leieboorden, waar zijn
aangeboren romantisme zich veralgemeent tot grootschen eenvoud, met diepe
innigheid kosmisch bewogen.
En hier moeten wij wel denken aan een ander schilderij: het portret dat Emile
Claus (ditmaal zijn wij den naam niet vergeten) van hem maakte, wandelend door
wuivend koren, zijn smaragden, neen: zijn turkoozen oogen recht in het reuzenoog
der zon. Daarop is hij een man van zestig jaar, - zooals ik hem te dien tijde met zijn
volle kracht en zijn bewonderenswaardige nederigheid mocht leeren kennen, hem
den schrijver van vijftig boeken -, en die stapt
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met zijn gedegen gezondheid, zijn misschien wel wat bezorgden wil, maar zijn
eeuwigen geestdrift. Op dat oogenblik - ik weet het zeer stipt - moest hij vier boeken
in het jaar leveren, wilde hij zijn gezin recht houden. Huishoudelijk leed, waar deze
groote, eerlijke man geen schuld aan had en dat hij niet had verdiend dan om er
innerlijk rijker op te worden, was hem niet gespaard gebleven. Aan rust, voor nu of
later, viel er niet te denken. Wisselvalligheid van den bijval had hij getrotseerd door
halsstarrige vernieuwing: het had niet altijd geholpen, al werd hem liefde nooit
onthouden of geweigerd. Hij echter, hij bezat het groote, het reddende geloof. Zooals
hij, op dat stralende schilderij van Claus door het heete koren waadt, zoo ging hij
door het leven, en deed zijn dagelijksch werk met starre koppigheid, en kende geen
verpoozing dan, bij een rinschen voorjaarsochtend of onder het najaarsche brons,
een wandeling door het Zoniënbosch met zijn twee dochters, die hij eveneens te
werken had geleerd. - En zoo leefde hij, tot op den dag dat men hem, in volle en
doordrijvende levenskracht, op een operatietafel lei, waarvan hij niet meer opstaan
zou...
Gisteren heeft men hem te Brussel gehuldigd, zijne heroïsche offervaardigheid
vereeuwigd in steen. Op één der schoonste plekken der stad, vlak voor het ‘Bois de
la Cambre’ dat zijne geliefde wandeling was, heeft men een standbeeld opgericht
midden in de rhododendrons die er 's zomers een vuur van kleuren ontsteken. Men
heeft er redevoeringen uitgesproken. Georges Eekhoud heeft gezeid wat de jongeren
der jaren tachtig verschuldigd zijn aan den oudere, die voor hen veel roem en veel
welstand had prijsgegeven. De nieuwe minister van schoone
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kunsten, professor Leclère, verwekte er sympathie, door te vertellen hoe hij, leerling
in de rhetorica, het banket van drie en tachtig als jong en geestdriftig broekje met al
zijne schuchterheid en al zijn geestdrift had bijgewoond. Een jongen uit de Brusselsche
voorstad Schaerbeek, de voormalige telegraphist Boëx, die thans Rosny Ainé, de
l'Académie Goncourt, heet, bracht den groet uit Parijs. Men speelde muziek dat door
werk van Lemonnier werd geïnspireerd. De koning was vertegenwoordigd. De
Vlaamsche literatuur was het bij mijn weten niet: misschien had men vergeten, haar
uit te noodigen.
Het zal haar niet beletten, Lemonnier te gedenken. Hij was, per slot van rekening,
- hij was, deze prachtige Belg, in hoofdzaak een Vlaming. Hij had ons land
hartstochtelijk lief: de beste onder zijne laatste werken heeft hij ten onzent geschreven,
te Astene namelijk, bij Claus, in het gezicht der Vlaamsche Leie en der wijde
over-Leische kouters. Aldus heeft hij ons roem bezorgd en verzekerd. Wij kunnen
niet ophouden, er hem dankbaar om te zijn.
N.R.C., 2 November 1922.
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Volksbibliotheken in Belgie
Ik had onlangs de gelegenheid, in de N.R.C. te schrijven over de herinrichting der
Belgische volksbibliotheken. Ik ben bij machte u thans hieromtrent meer volledige
inlichtingen te geven. Waar het oprichten van openbare, voor iedereen toegankelijke
bibliotheken in vele landen van West-Europa aan de orde is, kan het zijn nut hebben,
u bekend te maken met de Belgische instellingen van dien aard, zooals zij thans
bestaan.
Laat ik u eerst zeggen dat de volksbibliotheken, die tot verleden jaar toe afhingen,
in het Ministerie van Wetenschappen en Kunsten, van het Algemeen Beheer van het
Hooger Onderwijs, de Letteren en de Wetenschappen (dit zijn de wetenschappelijke
instellingen, de academies, de Sterrenwacht, en wat dies meer), thans bij de Schoone
Kunsten zijn ingedeeld onder een nieuw algemeen beheer dat eveneens de letterkunde
onder zijn bevoegdheid heeft. Algemeen bestuurder is een bekend Fransch-Belgisch
literator en criticus, de alleszins bevoegde Arthur Daxhelet. Volksbibliotheken zijn
dus weer met fraaie letteren verbonden. Zij vormen nochtans voortaan een
afzonderlijke, van de letteren afgescheiden dienst, wat vroeger niet het geval was.
Vóór de wet van 17 Oct. 1921, die den nieuwen status van de volksbibliotheken
regelt, hingen deze van den dienst der letteren af in dezen zin, dat zij voor een groot
deel ‘gevoed’ werden met de boekaankoopen, op voorstel van den dienst der letteren
gedaan. Dit gebeurde als volgt: bij verschijnen van een nieuw boek zond de schrijver
of uitgever een exemplaar ervan naar
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het ministerie (het spreekt vanzelf dat hij zich daar ook van onthouden kon, en het
was geen zeldzaamheid, dat dit ook inderdaad geschiedde). De afdeeling letteren gaf
over het boek haar advies, dat sedert enkele jaren werd uitgebracht door deskundigen,
daartoe speciaal door den minister aangesteld. Van het boek werd alsdan een zeker
aantal exemplaren aangekocht, welke exemplaren werden overgemaakt aan den
dienst der volksbibliotheken, die de uitdeeling aan de boekerijen deed welke daarvoor
in aanmerking kwamen. Dat hierin weleens vergissingen gebeurden, spreekt haast
van zelf: het deed zich voor dat sommige boeken met verontwaardiging werden terug
gestuurd. Dat de Staat de bibliotheken meestal slechts bij naam kende, en er niet het
minste toezicht over had, legt de vergissingen, en zelfs de verontwaardiging ten volle
uit.
Dit was echter niet het ergste. De gedane aankoopen golden als aanmoediging van
de literatuur; de schrijver, die eene bestelling kreeg, moest zich daardoor
aangemoedigd achten; had hij nu met zijn uitgever geene bijzondere afspraak rakende
de bestellingen die langs hem om gebeurden, dan was die aanmoediging al heel
platonisch. Aanvankelijk was dat weliswaar niet het geval: het is zoo heel lang niet
geleden, en het gebeurt nog, dat de schrijver zijn eigen uitgever was, of de uitgever
slechts een strooman die tegen een zeker procent de exploitatie van het werk op zich
nam. De auteur droeg zelf de drukkosten, en de bestelling van het ministerie, die
meer of min belangrijk was, kwam dan ook in mindering van die kosten, zoo dat er
nu en dan wel iets aan overschoot. Nu zijn echter de toestanden doorgaans omgekeerd.
De uitgever koopt het boek van den auteur af, en houdt de voordeelen
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der bestellingen voor zich. Zoodat het tot voor kort met de mirifieke
staatsaanmoediging al heel slecht gesteld was: slechts de uitgevers werden nog
‘aangemoedigd’, hetgeen zeker wel prijzenswaard was, maar niet in de bedoeling
lag van de bestaande regeling. Erbij komt, dat, zooals ik zei, sommige schrijvers niet
verkozen aangemoedigd te worden. Het gevolg was dat hun werk niet werd
aangekocht, en derhalve ontbrak in de door den Staat ondersteunde bibliotheken.
Het was het geval met heel veel, zoo Vlaamsche als Fransche schrijvers, en in de
eerste plaats met dezen die, befaamd of fier op hunne waardigheid, afzagen van wat
zij bedelarij achtten te zijn. Hetzelfde geschiedde met de auteurs die niet hielden van
de door de regeering gehuldigde politiek, - hetgeen weêr maar eens de lezers uit de
volksbibliotheek moesten bekoopen. Zoodat het bestaande stelsel op den duur niemand
meer kon bevallen, behalve dan misschien de, heel dikwijls buitenlandsche, uitgevers.
Daar is nu verandering in gekomen. De bestellingen worden niet meer gedaan op
voorstel van den literairen adviseur, ambtenaar van den dienst der letteren, maar
rechtstreeks door den dienst der bibliotheken, en op aanvraag van de bibliotheken
zelf. Te dien einde ontvangen de volksbibliotheken geregeld eene bibliographie, in
het ministerie zelf opgemaakt (zij ontvingen ook eene lijst der Fransche en Vlaamsche
boeken die nog in voorraad zijn). Den schrijvers is het verder aanbevolen, een
prospectus van hun nieuwe uitgaven naar de aangenomen bibliotheken te sturen.
Lijsten van die bibliotheken vindt men in het, door het ministerie uitgegeven ‘Bulletin
der Openbare Bibliotheken, opgesteld door den Hoogeren Raad der Open-
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bare Bibliotheken’, waar men op inschrijven kan ad vijf francs per jaar: het
goedkoopste tijdschrift der gansche wereld. Aldus verkrijgt het bevoegde ambt de
zekerheid, dat het geene onaangename vergissingen meer begaat; de boekerijen
ontvangen wat zij begeeren en naar de gading van hare lezers; en de auteurs.... worden
aangemoedigd op de eenige wijze die werkelijk doel treft: door subsidies en
reisgelden.
Aan het tegenwoordige stelsel is nog alleen te verwijten, dat de op die manier
voorziene bibliotheken niet geheel beantwoorden zullen aan wat ervan kan worden
geeischt. Zelfs als de plaatselijke bibliothecaris zich met de noodige toewijding van
zijne taak kwijt door zorgvuldig de verschenen bibliographieën te raadplegen (en er
zijn er, die vollediger, derhalve nuttiger zijn dan deze van het ministerie), kan hij
alleen in de toekomst werken. Het gevolg hiervan is, dat veel belangrijks in zijne
bibliotheek ontbreken zal, als hij niet op de hoogte is van hetgeen in het verleden
verschenen is, zoo hij van dat verleden niet op de hoogte is of gebracht wordt. Hierin
kan het bevoegde ambt natuurlijk voorzien, door een lijst te laten drukken van de
voornaamste werken uit de twee nationale literaturen, en zich bereid te verklaren die
werken op aanvraag beschikbaar te stellen, of wel - hetgeen misschien doeltreffender
ware - door aan elke bibliotheek een fonds van deze werken buiten elke aanvraag
om te schenken, - zonder dat dit depot zou mogen geweigerd worden; algemeene
belangen staan immers boven plaatselijke voorkeur, en het is maar billijk dat het
beste der nationale literatuur, deze vooral der laatste eeuw, in elke boekerij
hoegenaamd aanwezig zij. Het zal dan ook niet
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meer gebeuren dat belangrijke auteurs slechts door aanvangswerk, of door werk van
lateren datum, doch niet door hunne belangrijkste boeken vertegenwoordigd zijn,
tot eigen schade en schande van den lezer. Ik weet dat dit maar al te dikwijls het
geval is, niettegenstaande klachten der bibliothecarissen bij den minister.
Ik heb u gezeid dat de staat voortaan nog slechts aangenomen bibliotheken
ondersteunt. De aanneming gebeurt op eenvoudige aanvraag. Het verwondert dan
ook, dat nog zoo weinig bibliotheken - een vijfhonderdtal, naar ik meen te weten hare erkenning hebben aangevraagd, terwijl zij feitelijk bij duizendtallen bestaan,
en de nieuwe wet voorschrijft dat in elke gemeente eene bibliotheek moet worden
ingericht ‘zoodra zulks aangevraagd wordt door een aantal kiezers, het vijfde deel
van het kiezerskorps vertegenwoordigd.’ In een circulaire, den provinciegouverneurs
door den minister toegestuurd, wordt gewezen op een koninklijk besluit tot aanvulling
der wet, waarin het heet ‘dat elke in deze voorwaarden ontstane bibliotheek binnen
de drie maanden na het neerleggen der vraag moet ingericht en geopend worden’;
en de minister dringt erop aan, onverwijld elke aanvraag aan het bevoegde ambt over
te maken. Dat dit de verwachte vruchten niet heeft afgeworpen; dat zelfs een groot
getal der bestaande bibliotheken voorloopig om erkenning niet hebben verzocht, kan
eenvoudig liggen aan slordigheid. Het ambt der volksbibliotheken beschikt over een
aantal inspecteurs: deze kunnen in die slordigheid verhelpen door op hunne rondreis
tot aanvraag aan te dringen, waar dit nog niet is geschied. Waar het instellen van
gemeentebibliotheken op vele plaatsen van het platteland iets nieuws is, kan
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het tevens meêbrengen dat met die inrichting getalmd wordt. Er dient verder op
gewezen, dat in groote steden de volksbibliotheken van staatssteun kunnen afzien:
het gemeentebestuur, in enkele gevallen ook het provinciebestuur treden hier in de
plaats van de regeering op. En dan is er nog, dat vele instellingen, door ongewettigden
argwaan gedreven, liefst buiten toezicht blijven en hunne zaakjes zelf verkiezen te
regelen, ook al moesten de lezers er onder lijden; in vele gevallen bestaat iets als
vrees voor staatsinmenging: een Belgisch verschijnsel, waar de wet moeilijk
verandering in brengen kan; het onafhankelijkheidsgevoel is bij ons diep geworteld.
Intusschen bestaat de nieuwe wet nog geen jaar; vele bibliotheken kunnen nog tot
betere inzichten komen; de ijver der opzieners kan hier trouwens van groote hulp
zijn. De termijn voor de aanvraag tot aanneming werd reeds verlengd, en dat zal
ongetwijfeld in de toekomst verder geschieden.
Zooals ik in mijn vorig stukje mededeelde, werden examens voor bibliothecarissen
ingericht, na voorafgaande leergangen, gegeven door een keur van beslagen
professoren; conservators van universiteits-, staats- en stadsbibliotheken, archivarissen,
enz. De behandelde stof, bij officieel besluit vastgesteld, is uitvoerig: naast algemeene
vakken over lezen, over de sociale rol van lectuur, over de diverse soorten van
bibliotheken, over de verhouding van bibliotheek tot school en familie, loopt de
leergang over bibliotheconomie, over de wijzen van uitgave, over het tot stand komen
van het boek en zijn bewaring, over de keus der boeken, over de administratie en de
inrichting der bibliotheken, over haar catalogus, over
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de inrichting en den inhoud van openbare leeszalen, over de wijze van uitleeningen,
enz. Bibliotheken, drukkerijen, boekbinderijen worden bezocht; practische oefeningen
op catalogus en indexatie gehouden.
De uitslagen van deze leergangen waren van meet af ten zeerste verheugend. Al
werd een inschrijvingsgeld van tien francs geëischt, niet minder dan twaalfhonderd
leerlingen volgden de talrijk-ingestelde cursussen; de uitslag der examens was verder
uiterst bevredigend: waar de wet van elken bibliothecaris een bekwaamheidsdiploma
eischt (de bibliothecaris moet niet alleen een boekenuitdeeler zijn, maar een beslagen
leider, niet alleen administratief, maar ook moreel), kan voortaan worden voldaan
aan den wenk van de memorie van toelichting die de wet voorafgaat, waarin het heet:
‘la vie de la bibliothèque publique dépend en grande partie des qualités de celui qui
la dirige’.
De dienst der openbare bibliotheken heeft verder, ten behoeve der nieuwe
bibliothecarissen, lijsten laten drukken van bibliographische en bibliotheconomische
bronnen uit de meeste landen van Europa. Hij heeft tevens een weloverwogen
type-reglement opgemaakt voor dergelijke boekerijen, dat echter niet bindend is,
doch zeker groote diensten kan bewijzen. Tenslotte, in de meening dat de
volksbibliotheken het centrum moesten worden van gansch het intellectueele leven
der gemeente, kent de staat geldelijke ondersteuning toe aan de zoogenaamde
na-schoolsche werken of instellingen die er zich om heen groepeeren; hij steunt het
stichten van kinderbibliotheken naar Amerikaansch en Engelsch model, begunstigt
de inrichting van ‘vertel-uurtjes’ voor kinde-

Karel van de Woestijne, Verzameld journalistiek werk. Deel 11: Nieuwe Rotterdamsche Courant december 1921 - december 1922

626
ren. En aldus wordt bedoelde dienst der bibliotheken, die onder het ijverig bestuur
staat van Professor Lhonneux der Universiteit te Gent, één der belangrijkste ambten
van het land, dat vele andere landen in enkele deelen tot voorbeeld kan dienen.
N.R.C., 4 November 1922.
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Kunst te Brussel
XIX
Brussel, November.
Sedert ik u, nauwelijks een week geleden, voor het laatst over schilderkunst te Brussel
schreef, is er alhier eene nieuwe kunstzaal opengegaan. Het bewijst dat er vraag is.
De prijzen van schilderijen zijn vertienvoudigd; wie er tegenwoordig koopt in een
openbare gelegenheid betaalt een weeldetaks van tien ten honderd, en, blijft de kooper
in gebreke of onbekend, dan is het de schilder die voor de taks wordt aangesproken
en gepraamd. Het belet niet dat, zooals reeds onder den oorlog gebeurde en meer
nog sedert den tijd dat de vrede heet te heerschen, meer dan ooit schijnt gekocht te
worden. Wat blijkbaar den slechten schilders ten goede komt.
Want vooral dézer voortbrengst blijkt grooter en grooter, wat natuurlijk der
hoedanigheid niet ten goede komt. Er is, zelfs wat de middelmatigheid betreft, eene
onmiskenbare inzinking.
‘Exposition des Aquarellistes’, ‘Salon d'Automne’, vóór den oorlog
eerbiedwaardige uitingen van de heerschende toestanden, dompelen tegenwoordig
zelfs de officiëele en reactionaire critiek in de zwartste verslagenheid. Ik lees ergens,
dat iemand, die pleegt overvloedig te zijn aan lof voor alle dalende sterren, niet aarzelt
te schrijven: ‘L'Impression qui s'en dégage est terne, maussade, presque morne: les
murailles ne chantent pas.’ Men zou haast lust krijgen, om sommige oud-grootheden
wat op te monteren, de eigen lier wat hooger te stemmen en zich verduldig te toonen
in een medelijden dat trouwens
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kwaadaardigheid uitsluiten zou.
Vooral de ‘Aquarellistes’ schijnen eene armoede gewijd, die zelfs Franciskaansche
liefde uitsluit. Nochtans zijn de vroegere ‘amateurs’, vóór den oorlog eene
beminnelijk-aandoenlijke maar pretentieuze minderheid, uitgesloten. Men ziet in
den catalogus alleen namen, die patent hebben gekocht. Doch, met welke matte
onverschilligheid schijnen zij thans hun dasharigen kwast in het gekleurde water te
doopen! De eens zeer gevoelige Delaunois houdt alleen, in steeds herhaalde
kerkgezichten, zijne overvloedige knapheid over, die hij voedt aan alle invloeden.
Marcette en Cassiers, Wagemans en Pinot, Charlet en Lynen, verloren hunne
meesterschap in hun gemakzucht, in een geestelijke Pigritia die, zooals men weet,
de moeder is van alle zonden. Smeers en Baseleer kan men thans niet méér
aanbevelen, dan, bijvoorbeeld, mevrouw Gilsoul-Hoppe, die nimmer hunne gelijke
was. Emile Fabry, tot voor kort een belangrijk décorateur, geeft thans op de zenuwen,
terwijl een ander décorateur, de eens grootsche Montald, zich thans vermeit in
behaaglijke, maar toch peuterige kleinheid.
Bij dat al heeft men wijlen Fernand Khnopff bijzonder willen herdenken. Zijne
kleine paneeltjes doen aan als de distinctie van een oud heertje dat nog vol illusies
zit, vooral over zich-zelf, wat altijd eenigszins belachelijk, en soms weleens
weerzinwekkend is. Blijven over Jakob Smits, Allard l'Olivier, Ramah en Anto Carte.
Ik geloof niet dat men ooit ophouden zal, voor Jakob Smits respect te hebben.
Zeker, deze tentoonstelling zal zijn roem niet verhoogen. Maar zijne
kracht-en-innigheid, de gebondenheid van zijn stijl waar veel wil - of hebt
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gij het liever: gewildheid - nimmer een diep-gekoesterd gevoel uitsluit, blijven van
een meester. Ik aarzel steeds, hem een groot schilder te noemen: bij dat laatste woord
denkt men steeds aan hoedanigheden, die Smits zeker bezit, maar die hij liefst weert.
Deze geboren Hollander bezit de hoedanigheden van zijn ras: hij heeft het stoffelijke
van zijne kunst bij nature lief. Maar als een Jozef Israëls - ik durf hier den naam
Rembrandt niet te noemen, al denk ik er bij Smits steeds aan, zonder trouwens de
verhoudingen uit het oog te verliezen - stijgt hij meer en meer boven materie en
métier uit. Er is tevens in hem een forschheid, een stoerheid die treffen in de eerste
plaats; maar men ziet niet lang toe of de teederheid komt over u, die het beste
bestanddeel is van Smits' kunst. Het is deze teederheid, die door stoerheid voor
sentimentaliteit behoed wordt, die beletten dat Smits oud wordt. Hij is niet jong meer,
doch er is niets seniels aan hem, en hij hoeft het niet te vreezen, want steeds wordt
rijper en zuiverder in hem een gevoel, dat de luchthartigheid der jeugd meer en meer
te boven rijst. En wie zelf zoo heel jong niet meer is, en er voor zijn ouden dag aan
denkt zich een kleine verzameling kunstwerken aan te leggen, waar hij zijn leven,
neen: hét leven aan verbinden kan, - hij zou moeten denken aan Jakob Smits als aan
een weldadig sieraad, wil hij het eigen gemoed volledig terugvinden.
Ik weet niet hoe mijne meening over Allard l'Olivier zal zijn eer enkele jaren zijn
verloopen. Hij is nog jong. Maar die jeugd bezit merkwaardige hoedanigheden. Hij
is buitengewoon knap, maar hoe anders zijne knapheid dan die van den thans zoo
gevierden Anto Carte, die in het
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‘Salon des Aquarellistes’ met vier werken de eereplaats heeft gekregen. Ik heb me-zelf
op kwaadaardigheid betrapt, toen ik voor zijne hier tentoongestelde ‘Clowns’ stond,
en aan Anto Carte-zelf dacht. Die jonge veertiger is veel meer dan handig: hij vermag
het, op zijne handen als op zijne voeten te loopen, en het is daarom dat ik hem noem
onder de merkwaardigheden van dit salon. Hij-zelf is iets als een clown: zijne kunst
is eene wonderbare acrobatie. Als ik in ernst naar eene definitie zoek voor zijne kunst,
die hem niet vermindert en niemand in zijne bewondering kwetst (men moet nooit
eene bewondering kwetsen: bewondering is steeds een edel gevoel), dan zou ik
zeggen, dat Anto Carte is een kleinzoon van Gustave Doré. Zoo goed als Gustave
Doré bezit hij aangeboren goochelkunst. Teekening, kleur, compositie: zij hebben
voor hem geen geheimen, omdat hij ze nooit heeft gekend als eene pijn. Hij heeft
het genie der middelmatigheid die de bourgeoisie aanvoelt als hare eigen hoogste
deugd. Men heeft het nog niet aangedurfd, bij mijn weten, dat edel bestanddeel der
burgerlijke psychologie te ontleden, dan in sommige versnipperende romans. De
burger heeft behoefte aan schoonheid, want veel meer dan de kunstenaar is hij een
utopist: een man der verbeelding. Wat immers het leven van den kunstenaar verbittert,
is juist zijn verbijsterd gevoel der werkelijkheid. Maar de burgerlijke verbeelding
plaatst hem boven eene zekere geruststellende middelmatigheid. Men moet den
burger niet verontrusten, en hem liefst verheugen. Voorloopig is Anto Carte, die met
wonderbare zekerheid teekent en met bijzondere geestigheid schildert, eenigszins
verontrustend, en niet steeds verheugend. Derhalve koopen hem de lieden die artistiek
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en dus geenszins buitenissig aangelegd willen heeten. maar het burgerlijke verleidt
hem van nu af aan: weldra is hij ‘de tout repos’. Ik ben niet zeker dat hij niet reeds
naar deze perfectie dingt: de perfectie van een idealistisch illustrator.
Er blijft Ramah. (Ik heb vergeten Auguste Oleffe te vernoemen, die niet heel groot
is, maar merkwaardig zuiver blijft, en in deze als prachtig schilder zich zelf gelijk
blijft, net als de zeer gevoelige Hageman). Er blijft dus Ramah, of de goochelaar.
Hij heeft in de ‘Aquarellistes’ drie kleine dingetjes die waarlijk beminnelijk zijn,
maar door puëriliteit. Ramah heeft het vroeger gedaan door eene gevoelige virtuositeit.
Hij wil thans virtuositeit verleeren: zij wreekt zich. Hij teekent thans en schildert als
een heel jong meisje: het wordt de kunst van eene oude dame die zonder veel geleerd
te hebben, zuchtend haar brood moet verdienen met het les geven in het schilderen.
Dit is trouwens maar een enkele week in zijne evolutie: iedere week brengt hem iets
nieuws, dat trouwens iets ouds is, want geïnspireerd op een modebeheerschenden
meester. Het neemt niets af van zijne onbetwistbare artisticiteit (hij staat heel wat
hooger dan Anto Carte). Maar hij is zijn eigen vijand geworden: hij wil zich-zelf niet
meer zijn.
In den ‘Salon d'Automne’ is de ontstemming niet minder dan bij de ‘Aquarellistes’.
Weer Anto Carte, weer Delaunois, weer de doode Khnopff. Zij hebben weliswaar
Toussaint, Stevens, Van de Leene, Baes, Houben en een aantal andere verkoopers
als repoussoir, zoodat vorig genoemden nog zoo'n slecht figuur niet maken. Met des
te grooter pleizier groet ik Saverys, en weer Allard l'Olivier, en
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vooral Pierre Paulus.
De jeugd van Saverys verbiedt ons voorloopig, over hem een oordeel te hebben.
Deze Vlaming van Deynze - eene kleine fabriekstad - bezit de hardnekkigheid van
wie vechten tegen een leelijk milieu. Er is een soort stoere haat in zijne kunst, althans
een wrok tegen de zoetsappigheid en de opgetogenheid van wie leven in de
dagelijkschheid van een schoone streek. Hij is een koppig opbouwer; hij bezit, als
vele Gentenaars, iets constructiefs dat boeit, zoodra het heeft aangetrokken. Zoeken
wij geestelijke verwantschap, dan denken wij aan wijlen Albert Baertsoen. Maar hij
is nog jong genoeg, om niet als Baertsoen donkerpessimistisch te zijn, hetgeen het
diep-menschelijke in zijn werk vermindert. Er komt bij, dat Saverys na de cubisten,
na de post-cubisten vooral, optreedt. Zijn opbouw heeft bedoelingen, die buiten het
zuiver-schilderkundige staan. Van het schilderachtige heeft hij daarentegen een
grootsch en episch gezicht op de verschijnselen. Ik zie in het ‘Salon d'Automne’ een
schilderij, dat, wat al te literair, ‘le Pont de Détresse’ heet. Het schilderij heeft echter
met literatuur niets te maken, al spreekt er waarlijk ‘détresse’ uit, maar dan alleen
vanwege een breeden blik, en door een kunde die nog niet uit de verf is, maar dan
toch, bij nederig en ijverig werken, en geen toegeven aan door sukses te wijten waan,
leiden zal tot een loutering die geen vermindering aan kracht behoeft te worden.
Allard l'Olivier toont hier weer een doek, dat een schoone en sterke kunde paart
aan eene in België vaak afwezige verbeelding, al is zijn kunst uit gemakzucht
eenigszins zwaar. Pierre Paulus is daarentegen lang niet zoo handig, althans niet
uiterlijk, maar hij is meer en
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beter.
Ik neem gaarne de gelegenheid te baat, om over dezen Waal uit het Borinage wat
uitvoeriger te schrijven. Buiten het ‘Salon d'Automne’, heeft hij ook nogal veel werk
in de nieuwe kunstzaal waar ik het in den eersten regel van dezen brief over had.
Paulus is uit het land, dat Constantin Meunier heeft geïnspireerd. Als deze schildert
hij het landschap der kolenmijnen, met zijne industriëele geometrie en het reusachtige
der bergen slakken die, zwart bij dag, niet zelden den nacht doorgloeien, en waar de
sintelgarende vrouwen tegenaan kruipen als insekten. Hij is de zeer moderne
omschepper van eene nijverheidsschoonheid. Zijne kunst is trouwens niet louter
landschappelijk: de figuren die hij schildert zijn grootsch en tevens teeder. Wat men
eraan verwijten kan is eene droogheid der kleur, waar eene zeer opzettelijke techniek
aanleiding toe geeft. Paulus is een zeer gevoelig teekenaar, die zich eene bijzondere
kleur heeft eigen gemaakt.
De kleur, de eigen aard der kleur van Paulus moet hare voorbeelden niet ver zoeken.
Zij heeft ze bij Vuillard; zij heeft ze soms bij Bonnard: zij is ingetogen en vindt haar
eersten oorsprong bij Chardin. Maar zij is veel droger, en mist den schoonen veeg,
de arabesk van een teekenend penseel. Zij is met korte halen aangezet, die
schroomvallig zijn. Zij is voorzichtig als op sommige schilderijen van James Ensor.
Doch waar Ensor zijn Vlaamsche frischheid nooit verloochenen kan, en nooit werkt
dan onder den drang van een haast wreede gevoeligheid (ik ken zijne coloristische
scrupules), is Paulus niet veel minder dan cerebraal. Zijn moedwilligheid wordt niet
geleid door intuïtie: zij is discursief als van een profes-
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sor, - het Waalsche aan hem. Want de Waal is minder sensuëel dan de Vlaming,
waardoor hij een teekenaar is en, als muzikant, een uitnemend technicus.
Ik zou u nog moeten schrijven over de tentoonstelling bij Giroux: ik stel het voor
ditmaal uit, al zouden drie teekeningen van Georges Minne voldoende zijn om mij
den plicht op te leggen, er eenige lijnen aan te wijden.
N.R.C., 7 November 1922.
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Kunst te Brussel
XX
Brussel, 4 December.
De vorige week is de tentoonstelling gesloten, die de Brusselsche ‘Cercle Artistique’
had ingericht ter gelegenheid van zijn vijf en twintigjarig bestaan. De Brusselsche
‘Cercle Artistique’, ik heb het u herhaald gezeid, wordt, vooral in de laatste jaren,
gehouden voor eene oude dame - vijf en zeventig jaar! -, die zich meer en meer
afkeerig betoont van eene weliswaar nogal rumoerige jeugd. Of juister gezegd
misschien, de jeugd van na den oorlog, die trouwens goede manieren, zooniet heeft
afgeleerd, dan toch veel minder noodig is gaan achten - zij heeft den oorlog
meegemaakt, en gedraagt zich als veroveraars die, naar de getuigenis van Paul
Claudel, ‘ont une odeur forte’ -, de jeugd van na 1918 heeft de oude dame den rug
toegekeerd. Voor de wereldramp gold voor de toenmalige jongeren eene
tentoonstelling in den ‘Cercle Artistique’ als iets zeer nuttigs, zooniet als eene eer:
zij was als de sanctie van hun talent. Onder mekaar spotten zij er wel meê, de zalen
voor een veertiental dagen geleend te krijgen: er toegelaten te worden bleef niettemin
het teeken van eene consecratie; het was het ‘dignus intrare’, verleend door het
bevoegde, kunstminnende publiek; niet zelden tevens het begin van verzekerden
verkoop.
Sedert den oorlog is echter Brussel een aantal kunstzalen rijker geworden; het
kunstzinnige publiek heeft zich verplaatst en wat van grooter belang is, heeft in zijne
kritische middelen eene geduchtige verandering ondergaan. De grootere durf der
jongeren heeft, met meer vast-
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heid in de aangenomen richting, grooteren durf bij het publiek gewekt: beiden
wedijveren voortaan in voortvarendheid. De ‘Cercle Artistique’, hij blijft den gulden
middenweg bewandelen, die helaas meestal eene guldene middelmatigheid beteekent.
De tentoonstellingen die hij inricht, vertoonen de kloof tusschen voor- en naoorlogsche
opvattingen, - ik ging zeggen: zeden. Die tentoonstellingen geven den schok niet
meer, die ze vroeger meer dan eens levendig en levenswekkend maakte; feitelijk zijn
ze vervelend geworden, tenzij misschien voor menschen die houden van hun gemak.
Doch, wie zou nog durven pralen met gemakzucht?....
De exposities van den ‘Cercle’ zijn dus gewoonlijk verlaten; ze zijn nog zeer
geschikt voor menschen die gaarne mediteeren over de vergankelijkheid van aardsche
goederen: dezen worden er in hunne meditatie maar zelden gestoord.
Ditmaal is het echter anders geworden: de tentoonstelling die hare deuren sloot,
was hoogstmerkwaardig. Zij bood, in uitnemende voorbeelden, de geschiedenis van
vijf en zeventig jaar Belgische kunst, waar de ‘Cercle’ - het is zijne eer - werkdadig
aan meêgeholpen heeft: het is voldoende om voor de oude dame weêr respect te
krijgen. Het brengt meê, dat wij niet nalaten kunnen voor die werkdadigheid den
hoed te lichten. Wij doen het te liever, dat wij te dezer gelegenheid in het allerbeste
gezelschap verkeeren.
De retrospectieve waar ik het hier over heb, vertoonde keurwerken van slechts
doode meesters, te beginnen met François Navez, tot en met onzen diep-betreurden
Rik Wouters. Terzelfder tijd nu toonde Giroux in zijne lokalen
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een goed getal doeken van nog levende, doch voor het meerendeel reeds met faam
beladen schilders: geene eigenlijke retrospectieve, deze, maar eene overzichtelijke
expositie die niettemin eerder denken deed aan gisteren dan aan morgen. In de
afgeloopen maand hadden wij dus gelegenheid, de geschiedenis der Belgische
plastische kunst in hare evolutie sedert 1830 na te gaan, in betere voorwaarden dan
onze musea die bieden. Onze musea zijn, het spreekt van-zelf, completer: feitelijk
zijn ze overvolledig en dat is het euvel. Zij zijn opgepropt met middelmatigs, en het
wordt dan ook tijd er te doen wat vroeger wel meer is gebeurd: eene schifting, die
de zolders zou gaan verrijken, - na die zolders nog eens goed in oogenschouw te
hebben genomen: men heeft er meer dan eens verborgen meesterstukken ontdekt. De exposities bij Giroux en in den ‘Cercle’ zijn niet zoo overvloedig; zelfs ontbreken
er meesters die men niet had mogen vergeten; maar men ziet er gemakkelijk wat van
vijf en zeventig jaar schilderkunst over te houden is; zoodat de kennis die men opdoet,
aangenaam wordt voorgedragen.
Kennis die niet zelden openbaring is.
Dit geldt natuurlijk niet voor de tentoonstelling in de ‘Galeries Georges Giroux’.
De schilders die er vertegenwoordigd zijn, staan te dicht bij ons dan dat wij er een
definitief oordeel over hebben zouden; niet dat wij van omzichtigheid zouden houden;
doch zij zijn te zeer van verre of van nabij in den tegenwoordigen strijd betrokken
om er onpartijdig tegenover te staan. Er komt het weinig bemoedigende, het
scrupules-wekkende bij, dat enkele van deze schilders aan het einde van hunne
loopbaan, niet meer bij machte blijken zich te vernieuwen
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(aangenomen dat zij daar lust toe gevoelen) en - wat erger is - niet meer over hunne
volle kracht beschikken, hetgeen herhalingen eenigszins billijken kon. - Ik zeg dit
niet voor Emile Claus die, bij vernieuwde aanraking met de Vlaamsche moederaarde,
bij terugkeer naar het neersche Leieland, weer frissche jeugd betoont na de pijnlijke
Londensche inzinking van onder den oorlog. Ik zeg het niet voor Eugène Laermans,
die hier wel blijkt zich-zelf gelijk te kunnen blijven, en naar wien onze expressionisten
wel mogen opzien als naar een voorlooper, al kan het onbevooroordeeld publiek
betreuren dat hij zijne verrassende verjongingskuur van voor enkele jaren maar matig
heeft doorgezet. Doch Theo van Rijsselberghe, die wél evoluëerde, doch met meer
moedwilligheid dan hartstocht, en er zijne levendige, zijne tintelende voordracht bij
inschoot, hoe anders dan te betreuren dat hij niet veel minder opgaf dan zijne
personaliteit? En hoe niet kregel te worden bij het werk van, anders wel heel knappe,
schilders, oudere naast lang nog niet oude - een Gilsoul, een Opsomer, een Swyncop
-, die met eene onartistieke zelfgenoegzaamheid steeds hetzelfde schilderij
herbeginnen, dat alleen nog getuigt van hunne gemakkelijke vaardigheid? Liever
dan de vrome Paulus, de schilder van onze kolenstreek; de sterke en toch ingetogen
Navez, de minder-persoonlijke maar dan toch frissche Frison of De Kat. En eindelijk
de grootste van allen, de zich steeds vernieuwende want steeds zuiver-gevoelende
Georges Minne, waarvan men eindelijk de volle kunde en het steeds rijkere gemoed
naar waarde schatten gaat.
- Zooals ik zei, biedt de Kunstkring in zijne met fijnen smaak en weidsche
voornaamheid ingerichte salons een en-
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semble dat, al loopt het over bijna gansch eene eeuw, minder-gemengde indrukken
nalaat. Hier zien wij niets dan werken die treffen, evenzeer door edel gehalte als door
schilderkundige gaafheid. Bij de keus is men streng geweest, - even streng, als mild
de verzamelaars die er de beste stukken van hunne collecties voor afstonden. Een
aantal schilders, vooral onder de jongst-gestorvene, die anders wel wat argwaan
konden wekken - ik denk aan Fernand Khnopff, - ziet men er vertegenwoordigd door
voortreffelijk werk. Van anderen - zoo Artan - ziet men doeken die verrassen door
hunne ongewoonheid. Van geen enkele kan men zeggen dat hij, blijkens het geboden
werk, het niet waardig was, hier eene plaats te krijgen.
Het is François Navez die, naar de tijdsorde, de rij der meesters opent. Leerling
van David, onderscheidt hij zich van dezen door zijne vranke, eenigszins glazurige
kleur. Maar van zijn meester heeft hij, oppermachtig, stijl geleerd. Laat deze portrettist
koel heeten en wat al te afgetrokken-voornaam. Maar bemerkt de gratievolle kracht
der constructie, het zeer bewuste evenwicht van alle deelen, een overwegen van
gansch het schilderij, dat echter niet leidt tot cerebraliteit, maar volkomen picturaal
weet te blijven: een voorbeeld voor onze jongeren die in post-cubisme een nieuw
classicisme zoeken, en hier vinden een classicisme van het beste allooi.
Onze vroege romantici, Wappers en Gallait, de eens suksesvolle tegenstrevers van
Navez, die op hun tijd heel wat meer invloed hebben uitgeoefend, ook in het
buitenland, kan men hier niet bestudeeren. Ook Simonau de vlugge en schitterende
prachtschilder, is er op onvoldoende wijze vertegenwoordigd. Maar de later-komende
Eugène
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Smits toont er eens te meer, welke eereplaats hem toekomt onder de meesters van
alle tijden en alle landen. Op een oogenblik dat classicisme en romantiek beide
dreigen te vervloeien in de verstarde bombast van zielloosacademisme, brengt hij
uit Italië eene kunst meê, die is als de weêrspiegeling der meesters door een wonderfijn
gemoed. Meer dan wie bezit Smits het gevoel der atmospheer; zijne
hoofdhoedanigheid is stemming. Het is of zijne schilderijen in de eerste plaats ontstaan
uit eene half-bewuste stemming, maar die hij weldra bevolkt met nobele figuren. Het
volumen dezer figuren schijnt te willen vervloeien in onstoffelijkheid; zij ademen
in haast-onwezenlijke luchten, warm en verguld als droomen. Men voelt ze geboren
uit de rijkste en geheimste schoonheidsverzuchting, zonder dat de minste
sentimentaliteit den ernst en de verborgen forschheid ervan vermindert.
Naast Smits rijst Lieven de Winne, niet als een gedempt lyricus maar als een
vlijmend psycholoog. Zijne portretten missen geenszins malschheid: hij wist op
wonderbare wijze de stof uit te drukken. Zij missen evenmin poëzie: zij is van zijne
doordringendheid onafscheidbaar. Toch is het deze doordringendheid die in de eerste
plaats treft en van zijne meesterschap getuigt en overtuigt. Beschouwt zijn werk na
dat van een ander Gentsch portrettist, Gustaaf Vanaise. Deze laatste doet breed en
struisch, al leent hij deze ontzaglijke schildersgave aan eene gestrenge opvatting die
weleens herinnert aan sommige Spanjolen. De raakheid echter van zijn blik kent de
eenigszins wrange liefde niet, waarmede De Winne elken trek ontleedt, zonder
nochtans ooit in kleinheid te vervallen.
Met de gebroeders Stevens treden wij uit eene kunst

Karel van de Woestijne, Verzameld journalistiek werk. Deel 11: Nieuwe Rotterdamsche Courant december 1921 - december 1922

641
die van alle tijden kon zijn, om te verwijlen in een afgebakend tijdperk. Alfred,
schilder van het Fransche Tweede-Keizerrijk en zijne grillig-kokette gevoelerigheid;
Jozef, die deze gevoeligheid overbrengt op onze broeders de dieren. De eerste een,
wel wat verdacht, aristocraat; de democratische tweede die zich vermeit in huilerigheid
om vuile en hongerige honden. Maar welke schilders bieden, de eerste waar hij
evenveel liefdevolle zorg wijdt aan de kraanvogels die wieken op een Japansch
kamerschut als aan het modepoppetje dat ernaast te mijmeren zit; de tweede, forscher,
die gelukkig evenveel gevoelt voor een druilerige Novembernacht als voor een
vlooien-geteisterden hond.
Charles de Groux' gevoeligheid is van beter gehalte, al drukt hij ze soms met
naïevere middelen uit. Zij bereikt de hoogten niet, waar Xavier Mellery, de waardige
volgeling van Eugène Smits (ik blijf hier op het gebied van het gemoedsleven) mijn
innig-bewogen intimiteiten met goden en menschen vestigt. Zij blijft echter van eene
buitengewone zuiverheid. De Groux, zachtmoedige vader van een geweldigen zoon,
sloot de werkelijkheid niet uit; hij bestraalde ze echter met de eigen innerlijkheid.
Kan men hetzelfde niet zeggen van het schilderwerk van Constantin Meunier, die
de eigen wrange strengheid als een schaduw afwierp op eene werkelijkheid, die er
eene symbolistische waarde door verkreeg?
Met Hendrik de Braekeleer als met Jan Stobbaerts keeren wij terug naar
schilderkundigheid, eene kundigheid die aan haar-zelf genoeg heeft, als is zij gedrenkt
met echt-Vlaamsche liefde voor wezenlijkheid. Zij luiden, bevrijd van alle
romantisme, wars van wat hier nog aan academisme
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overleefde, een gezond naturalisme in, en hiermee zijn zij de inleider van de kunst
die slechts met den oorlog hare decadentie zou naderen.
Hunne tijdgenooten en onmiddellijke jongeren waren in hoofdzaak
landschapsschilders. Ware het alleen om de prachtige tentoonstelling van
landschappen, die op zulke schitterende wijze de ontwikkeling ten onzent van het
genre openbaart, dan reeds zou de retrospectieve van den Kunstkring van zeldzame
beteekenis zijn. - Aanvankelijk is onze School van Tervueren in schijn slechts eene
verplaatsing in de ruimte van de School van Barbizon. Doch, zooals later weer zal
blijken met onze impressionisten, die leerlingen zijn, in hoofdzaak, van Claude
Monet, is die verplaatsing eerder eene transponeering te noemen. Dit hoeft geenszins
eene gemeenplaats te wezen, het spreekt van-zelf dat de indrukken, te Tervueren
opgedaan en weergegeven door schilders die niet wenschten van de natuur af te
wijken, anders moesten zijn dan de impressies, die Fransche schilders aan het woud
van Fontainebleau dankten. Doch bij de meesters van het Zoniënbosch is nog iets
anders: er is bij hen de openbaring van eene nieuwe formule geweest, maar ze hebben
ze verwerkt naar eigene geestigheid die er nieuwe eigenschappen aan toevoegen
moest. Onze schilders waren te eerlijk en te oprecht om laffe navolgers te worden.
Zoo konden zij, van Baron en Boulanger af tot aan A.J. Heymans, aan de jongeren
een weg wijzen die weliswaar in Frankrijk begon, doch die liep, terdege, door onze
eigene streken. Walen als Vlamingen bleven, niettegenstaande de uitheemsche
voorbeelden, zonen van den eigen grond.
Evengoed als de meesters van de Haagsche school, hun-
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ne tijdgenooten, blijven zij eene eigenaardigheid bezitten die berust, in de eerste
plaats, op raseigenschappen.
Dit relaas over eene der schoonste exposities, die wij sedert jaren te Brussel zagen
is, het spreekt van zelf, onvolledig. Het spijt mij, u alleen de groote lijnen en de
groote namen te hebben kunnen aangeven van eene evolutie waar de eigen geaardheid
van ons volk, en allermeest die van het Vlaamsche volk, ten volle tot haar recht bij
komt. De gedwongen beperking deed zelfs waardevolle kunstenaars, als Rik Wouters,
verzwijgen. Moge echter uit dezen brief blijken hoe wenschelijk het ware, eene
verzameling als deze ook in het buitenland bekend te maken.
N.R.C., 5 December 1922.
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Fransch-Belgisch tooneel
Brussel, 5 December.
Dezer dagen is in het Belgisch Staatsblad of ‘Moniteur belge’, van de hand van den
journalist-letterkundige Arthur de Rudder, het belangwekkend verslag verschenen
over den ‘concours triennal de littérature dramatique en langue française pour la
vingt et unième période, 1918-1920’. Gij weet wat met zulk ‘concours’ wordt bedoeld:
om de drie jaar wordt aan het beste, Fransche of Vlaamsche, tooneelwerk een
staatsprijs van drieduizend francs uitgereikt, op voordracht van een door de regeering
aangestelde jury. Hiermede wordt de tooneelliteratuur afgescheiden van, en tevens
gelijkgesteld met het overige, niet-dramatische literaire werk (dat ook de kritiek
omvat), hetwelk met een prijs van gelijke waarde, eveneens om de drie jaar, kan
worden bekroond. Hieraan te herinneren, verschaft mij de gelegenheid, even terug
te keeren op het geval van Felix Timmermans, zooals gij weet met den jongsten prijs
voor Nederlandsche letterkunde vereerd, doch die zich den prijs betwisten zag op
grond dat zijn bekroonde werk door de jury die het vorige tijdperk te beoordeelen
had, reeds was besproken, hoe dan ook afgewezen ten voordeele van Cyriel Buysse.
Nu heet gebleken te zijn dat deze jury abusievelijk gehandeld heeft, en bedoelde
boeken niet te kennen had, als verschenen na de periode die zij had te behandelen.
De talrijke Hollandsche vrienden van Felix Timmermans kunnen dus gerust zijn: hij
zal het slachtoffer niet worden van eene vergissing, die zich trouwens wel meer
voordoet; hij krijgt zijn prijs;
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vermoedelijk heeft hij hem reeds gekregen. En men vergete niet dat wat men bekroont
veel meer een bepaald boek is, dan een hoogstaande naam. Wie zou, dien ten gevolge,
durven ontkennen dat Felix Timmermans den prijs verdiende?
Ik sluit deze parenthesis en keer terug tot de prijzen voor tooneelliteratuur - Wie,
in dit land, van letterkunde eene winstgevende bezigheid hoopt te maken, doet maar
best geen gedichten of verhalen te schrijven, maar zijn schip veilig te gaan bergen
in de haven der dramatiek. Niet alleen heeft hij kans er een driejaarlijkschen prijs
meê te verwerven, die milddadiger wordt uitgereikt dan voor de andere vakken (de
lijst der bekroonden is daar om het te bewijzen, dewelke lijst ontallige namen bevat
die voor goed vergeten zijn), maar ook heel wat prijzen door steden - Antwerpen
b.v., - provincies en tooneelkringen uitgeloofd; terwijl de regeering voor
extra-belooningen zorgt door het toekennen van niet-onbelangrijke premies aan alle
daartoe door een bijzondere commissie goedgekeurde tooneelstukken die in bepaalde,
niet zeer strenge voorwaarden worden vertoond.
Nochtans - en hier keer ik tot het verslag terug van den heer De Rudder, waar ik
het speciaal over hebben wil, - nochtans heeft de overvloedige aanmoediging geleid
tot een nationale tooneelliteratuur: een eerste vaststelling van den verslaggever. Van
‘scholen’ kan men nog het best in Vlaanderen spreken. Wij hebben de school van
het historisch-legendarisch heldendrama, met Rodenbach's Gudrun als type; de school
van het burgerdrama, dat doorgaans klein-burgerlijk is, en waar Edmond Roeland
goede stalen van heeft geleverd; de school van het kluchtspel, dat niet zelden
plaatselijk is, niet meer dan onze vijftiend'
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eeuwsche cluyten voor platheid terugdeinst, en waarin August Hendrikx na Hendrik
van Peene heeft uitgeblonken. De drie genres zijn wel bij uitstek Vlaamsch: kans op
succes in het buitenland is dan ook gering, zooals gebleken is. En het bewijst in de
eerste plaats dat, zoo wij desnoods van een Vlaamsch-nationale kunnen spreken met
bepaald-eigene strekkingen, wij de dichters missen die het echt-Vlaamsche tot
algemeene menschelijkheid weten te verheffen.
Met het Fransch-Belgische tooneel gaat het, kan men zeggen, andersom. Sluit men
de, vrij talrijke, Belgen uit die, naar Parijs uitgeweken, er met meer of minder talent
de stroomingen der mode volgen of zelfs leiden - ik denk aan Kistemaekers en aan
Francis de Croisset, om te zwijgen van exploitanten als Hanswick en De Wattine ziet men sommigen over het hoofd die, hoewel Belg, door hunne bestrevingen bewust
of onbewust onder Fransche invloeden staan - en ik noem hier meer bepaald den zeer
begaafden, zeer ernstigen Gustave van Zype, die niet ten onrechte de Belgische
Brieux heet - dan vertoont onze Fransche tooneelliteratuur een reeks auteurs, die met
elkander moeilijk te vergelijken zijn, of onder een zelfde ‘school’ te rangschikken.
Nochtans is hun ééne hoedanigheid, men kan wel zeggen een raseigenschap, gemeens:
een natuurlijke neiging tot overdrijven, tot de ‘outrance’ die een kenmerk heet te zijn
van ons, zoowel Waalsch als Vlaamsch temperament, en die zich trouwens evengoed
in een te weinig als in een te veel kan uiten. Hier moeten wij natuurlijk weêr schiften,
om het alleen te houden met echt dramatisch-aangelegde auteurs. Zoodat lyrici als
Albert Giraud, dichter van Eros et Psyché, en Iwan
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Gilkin, schrijver van de anders wel pakkende Etudiants russes en Savonarole,
wegvallen, evenzeer trouwens als de beminnelijke en wat zoete dichter van Kaatje,
de advokaat-tooneelbestuurder Paul Spaak. De overigen te beginnen met Maurice
Maeterlinck, (die voor Princesse Maleine den prijs weigerde om hem later te
aanvaarden, ik meen met Monna Vanna), en met Emile Verhaeren van Les Aubes,
Le Cloître, Philippe II en Hélène de Sparte, vertoonen die buitensporigheid als een
onafwijsbaar kenmerk, - de Waal Henry Maubel dan in het sterk-elliptisch hermetisme
van zijn helderen en nochtans zoo geheimen-vollen stijl, evengoed als de zoo
Vlaamsch-aandoende, zij het dan ook Fransch-geborene Fernand Crommelynck in
het barbaarsch-burleske eener voorstelling, die erdoor de hoogste tragiek nabijstreeft.
Crommelynck was onder de voornaamste mededingers naar den jongsten prijs.
Naast hem noemt Arthur de Rudder den Luikenaar Paul Demasy en de Brusselsche
Marguerite Duterme. Het is deze laatste die de officieele lauweren wegdroeg. Ook
zij en Demasy dragen het Belgische teeken eener geweldige uitdrukking, - geweldig
dan elk naar eigen aard, en niet geheel in den gewonen zin van het woord. Het is
trouwens het eenige wat ze verbindt; buiten deze bijzonderheid zijn ze net als hunne
oudere voorgangers, scherpafgeteekende personaliteiten. Wat ze derhalve op een
zelfde lijn plaatst is een ras-eigene opvatting der tooneeloptiek, - misschien wel een
verkeerd begrip ervan, en iets als een vrees dat de toeschouwer hunne bedoelingen
niet vatten zou; al kan men het verschijnsel ook wel verklaren door artistieke
bezorgdheid: een aandikken tot zelf-bevrediging, een aanscherpen tot beter zelfbegrip;
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gebrek dat keerzijde is van een deugd, en dat zeker afslijt, zooals het bij Maeterlinck
is afgesleten.
Van de drie bovengenoemde dramaturgen die voor den laatsten prijs in aanmerking
kwamen is Fernand Crommelynck zeker de beroemdste en zelfs op het populaire af.
Hoe dan ook gesteund door Verhaeren, die zijn succes voorzag en dien het
paroxistische van den jongen dichter aantrekken moest, had Crommelynck het jaren
lang heel hard, al werd zijn belangrijke Sculpteur de Masques ook gewaardeerd.
Doch het is Lugné-Poe die hem, na zooveel anderen, de groote befaamdheid
verzekeren moest, door eene uitstekende vertooning van Le Cocu magnifique. Men
heeft hoog opgegeven met het verrassend nieuwe van het onderwerp dat in deze
‘farce’ wordt gewerkt: een man die, om zich te verzekeren van de getrouwheid zijner
vrouw, haar geleidelijk brengt, eenvoudig, tot overspel. Dat nieuwgewaande is
eigenlijk al heel oud. Zonder dat Crommelynck het misschien zelf weet - zoo heel
belezen is hij bij mijn weten niet, en, literair als anders, is hij zeker onder de eerlijkste
menschen der wereld - zonder dus eenige verdenking van mijnentwege, vind ik
hetzelfde onderwerp in eene novelle, die Cervantes als XXXIIIe hoofdstuk gelascht
heeft in zijn Don Quichote. In de Fransche vertaling heet zij ‘la nouvelle du curieux
malavisé’, en het is niet onmogelijk dat Cervantes-zelf eene episode ervan ontleend
heeft aan Ariosto. Doch om het gegeven is het hier niet te doen, al dankt Crommelynck
er zijn eerste succes aan: dat der nieuwsgierigheid. Wat zijn stuk vooral
belangwekkend maakt is, wat ik gemakshalve de inkleeding zal noemen.
Crommelynck is een kerver, iemand die poppen snijdt uit hard hout, met messen die
soms wel wat
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te diep tasten. Vereenvoudiging eenerzijds, te diep uithollen anderdeels; te scherpe
lijnen en te diepe schaduwen; en daarbij een prachtig-vaardige taal, vol verfijning
in hare grofheid, primitief en uiterst-gevoelig: de wel heel eigen ‘outrance’ van
Crommelynck, die meer van veertiend'eeuwsche houtsneden houdt, en misschien
zelfs van negerkunst, dan van achttiend'eeuwsche pastels en hare schalksche ondeugd.
- Nu ben ik onder dezen die meenen, dat Le Cocu magnifique zou winnen bij minder
expressionistische middelen. Maar dit is hier niet de zaak, en voor wie Crommelynck
kent kan het zelfs de zaak niet wezen, aangezien geen spraak van opzet kan zijn bij
wie leeft zooals hij schrijft. Hij is iemand die anders niet dan opschudding vermag.
De juryleden, die hem moesten bekronen en hem niet hebben bekroond, houden er
misschien niet van, geschokt te worden (zij zijn de eerste jeugd voorbij, ook
geestelijk).
Paul Demasy, naast Crommelynck in het verslag genoemd, schokt op andere wijze,
en naar den aard zijner eigene buitensporigheid. Deze zachtaardige, die eveneens te
Parijs vertoeft en bij een zekeren adel een vlijenden bijval verwierf, is als elke Belg
grootsprakerig. Als een andere landgenoot die in Frankrijk woont, graaf Albert du
Bois, heeft hij zich als levenstaak opgelegd, dramatisch iets als eene Légende des
Siècles voort te brengen. Zoo heeft hij eene Tragédie d'Alexandre geschreven, en
een Faust, en, geloof ik, een Tristan, en eene Judith. Doch, waar een Albert du Bois
niet ontsnapt aan cabotinage en aan de middeltjes die Victor Hugo verbinden met
Edmond Rostand - ‘des ficelles comme des cables’, heeft ik weet niet welke criticus
gezeid -, drenkt Demasy zijn onderwerpen
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met leidende ideeën. Helaas, hij alleen, naar ik vrees, heeft over de nieuwheid van
deze ideeën illusies. Het is dan ook niet in diepzinnigheid dat wij het soort schoonheid
zoeken, hetwelk zeer zeker in zijn werk te vinden is. Het is veel meer in een
neo-classicisme der taal en der beelden. Taal en beelden zijn bij uitstek ‘nobel’. Dat
nobele echter - en dat is Demasy's verdienste - is nieuw, oorspronkelijk, en in het
pathetische... overdreven. Zeker, Demasy is qua tooneelschrijver, qua schepper van
toestanden, als weinigen handig. Zijn vernuft bereikt zelfs onaangename
spitsvondigheid. Maar dat is de bron niet van zijn bijval: veel meer het
evenwichtig-balanceerende der volzinnen, en vooral het optillende en neersmakkende
der beelden waar het conflict der zielen op veelal-verrassende wijze in uitgedrukt
wordt. Hij neme het mij niet kwalijk: Paul Demasy is een soort paroxistische
Corneille, die het hebben moet van ‘woorden’.
De kunst van mevrouw Marguerite Duterme is bescheidener. Hare stukken - ik
noem Bastien le lâche en Le Musée d'Amour - bedoelen meer psychologie dan
philosophie te leveren, en zijn geschreven in eene taal die, ten uiterste verzorgd,
alleen door hare verzorgdheid kan ergeren. Hare buitensporigheid ligt dan ook noch
in de felle kleur der voorstelling, noch in het declamatorische der gesproken
voordracht. Zij is in hare middelen zeer omzichtig. Alleen in hare psychologische
ontleding.... Men heeft haar verweten, onder den invloed te staan van Ibsen, den
Ibsen der laatste stukken. En niet geheel ten onrechte. Nochtans zou ik wel de laatste
zijn om aan eene jonge vrouw de keus van zulke voorbeelden te verwijten, indien
deze jonge vrouw tegen zulke voorbeelden bestand kon zijn. In deze,
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immers, kan eene jonge vrouw, vanwege hare geaardheidzelve, niet anders dan
overdrijven. - ‘Mme Marguerite Duterme est curieuse d'âmes et de caractères précieux
et rares’, schrijft Arthur de Rudder, en zeer terecht, in zijn subtiel verslag. Dat is nu
geen reden om hare boeken van meet af naar de vergetelheid te verwijzen, al zoeken
wij thans naar wat meer gezondheid, naar grooteren eenvoud, naar vooral
meer-algemeene menschelijkheid, - zooals wij ze trouwens vinden in de symbolen
van Ibsen. Nochtans zouden wij de decadente nieuwsgierigheid van Marguerite
Duterme over het hoofd zien, indien zij er een logische voorstelling van te geven
vermocht. Maar daar ligt het hem juist. Mevrouw Duterme heeft een bijzonder begrip
van dramatische toestanden. Echte tooneelschrijfster, ontdekte zij de ‘scène à faire’
beter dan de meest geroutineerden. Maar dat mag de logica der karakters, die is de
logica der handeling-zelve, niet uitsluiten. De Rudder spreekt van ‘humanités
bizarres’: zij zijn het vooral door de psychologische karpersprongen die de dichteres
hun oplegt. Die ‘humanités’ zijn er vanwege vooropbedachte toestanden, die het
succes moeten verzekeren: het is het buitenissige dat haar kenmerkt als eene begaafde
en reeds met bijval, zij het vooralsnog Belgische bijval, beladen dramaturge.
En daarmede heb ik u drie nieuwe Belgische auteurs voorgesteld, waarvan, naar
ik vermoed, slechts de eerste bij name in Holland bekend was. Ik meen dat gij,
niettegenstaande mijne kritiek, goed zult doen, ze niet te vergeten.
N.R.C., 6 December 1922.
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Dehoy, Charles: 54, 56, 57, 123
Delacre, Jules: 67, 68, 71-74, 131, 132, 134, 283-289, 596-598, 600, 601
Delacroix, Henri Edmond: zie Cross
Delacroix, Léon: 205, 209, 413
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Delattre, Louis: 298
Delaunois, Alfred: 628, 631
Delville, Jean: 126, 474, 512
Delvin, Jean-Joseph: 451
Demasy, Paul: 647, 649, 650
Demolder, Eugène: 298, 376, 419: 370
Denijn, Jef: 400-407
Denis, Maurice: 54, 187, 335, 337, 338, 517, 521
Dennery, Philippe (of d'Ennery): 69
Derain, André: 55, 330, 426, 520
Després, Josquin: 102
Desprès, Suzanne: 597
Destrée, dom Bruno (=Olivier-Georges): 302, 591
Destrée, Jules: 18-20, 22, 23, 28, 31-33, 36, 38, 42, 83-89, 113-119, 190, 299,
301, 302, 383, 396, 546, 550, 591
Devos, Prosper Henry: 590
Deyssel, Lodewijk van: 173, 272, 402-406
Diaghilev, Serge de: 425, 426
Dickens, Charles: 410
Diderot, Denis: 65
Dillens, Juliaan: 26
Dishoeck, C.A.J. van: 402
Donatello (= Donato di Niccolo di Betto dei Bardi): 29
Dongen, Kees van: 281, 335, 336, 521
Donnay, Auguste: 127
Donnay, Maurice: 587
Doré, Gustave: 630
Dostojewski, Fjodor Michajlovitsj: 249
Douwes Dekker, Eduard: zie Multatuli
Drecht, H.H. van: 100
Dubois, Paul: 201, 389
Duerer, Albrecht: 136, 141, 325
Dufresne, Charles Georges: 520, 580
Dufy, Raoul: 27, 55, 580
Duhamel, Georges: 298, 498
Dullin, Charles: 597
Dumas, Alexandre: 429
Duncan, Isadora: 425, 428, 429
Dupon, Josué: 510
Dupré, Jules: 13
Durand-Ruel: 519
Duterme, Marguerite: 647, 650, 651
Duym, Jacob: 133
Duyse, Prudens van: 558-560
Dyck, Anton van: 65, 197, 310
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Eckhart, Meister: 492
Eeghem, Willem van: 100
Eekhoud, Georges: 43, 298, 369, 372-376, 419, 547, 591, 617
Einstein, Albert: 428
Elskamp, Max: 376
Ennery, Philippe d': zie Dennery
Ensor, James Sidney: 15-17, 108, 109, 126, 174, 182, 188, 244, 260, 261, 266,
270, 271, 322, 323, 384, 408-437, 440, 444-447, 473-480, 537, 589, 633
Erasmus, Desiderius: 65
Ermengem, Emile Pierre Marie van: 504
Ermengem, Frans van: 24-26
Ermenghem, Frédéric van: zie Hellens, Franz
Espagnat, Georges d': 519
Este, Lionel d': 29
Evenepoel, Henry-Jacques-Edouard: 198
Everaerts, Jan: zie Janus Secundus
Eyck, gebroeders Hubrecht en Jan: 21, 22, 82
Eyck, Jan van: 65
Fabricius, Jan: 69
Fabry, Emile: 474, 512, 628
Fantin-Latour, Henri: 280, 332, 386, 387
Faure, Elie: 330
Favory, André: 27, 281, 344
Feltre, Vittorino da: 29
Fénéon, Félix: 200
Fierens, Alfons: 35
Fierens, Paul: 488
Fierens-Gevaert, Hippolyte: 28, 383, 385
Flaubert, Gustave: 251, 294, 300, 615
Fleischmann, Henry: 370
Foesjita: zie Foujita
Fontaine, Henri de la: 205-208, 210
Fontaine, Jean de la: 392, 507
Forain, Jean-Louis: 278-280, 413
Fort, Paul: 587
Foujita, Tsuguharu: 76-81, 344, 384, 521, 580
Fra Angelico: 517
Fragonard, Jean-Honoré: 281
France, Anatole: 35, 123
Franciscus van Assisi: 357
Frédéric, Léon: 244, 453
Fredericq, Paul: 33, 402
Frederik II van Pruisen, koning: 483
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Friesz, Othon-Emile: 55, 344, 520
Frison, Jehan: 638
Froidmont, Laurent: 22
Fulda, Ludwig: 68
Fuller, Loïe: 425
Gabriël, Paul-Jozef-Constantin: 327
Gaillard, Edward: 35
Gallait, Louis: 639
Galsworthy, John: 225, 593
Gastemans, Emiel: 462
Gauguin, Paul: 280, 386
Gautier, Théophile: 428
Gellée, Claude (= Le Lorrain, Claude): 15, 16, 414
Gémier, Firmin: 546, 550, 552
Genelle, Arthur: 126
Geudens, Albert: 125, 126
Gevaert, François-August: 612
Gevers, Marie: 477
Gezelle, Guido: 35, 193, 380, 404, 563, 604-609
Gide, André: 252
Gijsen, Marnix: 360
Gilkin, Ivan: 419, 591, 647
Gilsoul, Victor: 638
Gilsoul-Hoppe, Ketty: 628
Giovanni, Benvenuto di: 28
Girardin, Emile de: 614
Giraud, Albert: 38, 419, 591, 646
Giroux, Georges: 26, 27, 106, 266, 307, 579
Glazoenov, Alexander Konstantinovitsj: 427
Glesener, Edmond: 299-301
Glinka, Michail Ivanovitsj: 427
Gluck, Christoph Willibald: 425
Goethe, Johann Wolfgang von: 65, 97, 294, 355
Goffin, Robert: 488
Gogh, Vincent van: 280, 305, 306
Goldoni, Carlo: 73
Goncourt, Edmond de: 40, 41
Gorter, Herman: 612
Gounod, Charles-François: 147, 328
Gouweloos, Jean-Léon: 456
Greco, El: 281
Gredeghom, van: 673
Gregh, Fernand: 249
Groux, Charles de: 641
Groux, Henry de: 589
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Gruyter, Jan Oscar de: 70
Guérin, Charles: 249, 338
Guillaumin, Jean-Baptiste-Armand: 388
Guitry, Lucien-Germain: 597
Hageman, Victor-Karel: 631
Hagemans, Maurice: 454
Hals, Frans: 310, 406
Hankar, Paul: 482
Hanswick of d'Hanswyck, Yoris: 646
Hasselt, André van: 614
Hauptmann, Gerhard: 68
Haveloose, Marnix d': 24-26
Hecke, Firmin van: 353
Hecke, Paul Gustave van: 488
Heere, Lucas de: 99
Hegenscheidt, Alfred: 359, 360
Heger, Paul: 369
Heijermans jr., Herman: 69, 551
Hellens, Franz of Frans (= Frédéric van Erminghem): 157, 260, 488, 490,
500-509
Helleputte, Joris: 34
Hémon, Loris: 129
Hendrikx, August: 646
Heux, Gaston: 590
Heymans, Adriaan Jozef: 11-17, 106-112, 174, 182, 183, 322, 323, 642
Hiel, Emmanuel: 36, 612
Hoene-Wronski, Joseph Marie: 209
Hoffmann von Fallersleben, August Heinrich: 559
Hokusai, Katsushika: 80
Homeros: 99, 606
Hooft, Pieter Corneliszoon: 101
Horatius Flaccus, Quintus: 277
Horta, Victor: 349, 482, 514, 670
Houben, Henri: 631
Houte, van (porseleinfabriek): 670
Hubert, Eugène: 83, 117-119, 190, 191, 196, 240, 241, 309, 365, 367, 369-371,
383
Huebner, Friedrich-Markus: 491
Hugo, Victor: 649
Hulzen, Gerard van: 401
Huysmans, Joris Karl: 478, 615
Ibsen, Hendrik: 73, 650, 651
Indy, Vincent d': 69
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Ingres, Jean Auguste Dominique: 27, 49, 178, 184, 281
Israëls, Isaac: 306
Israëls, Jozef: 629
Ivotet of Yvotet: 552
Jacob, Max: 249, 504
Jan van Boendale: 218, 219
Janus Secundus: 376
Jarry, Alfred: 249
Jefferys, Marcel: 455
Jehin, Léon Noël Joseph: 543, 544
Jeunesse, Ernest la: 587
Joergensen, Jens Johannes: 291
Joos, Amaat: 35
Jordaens, Jacob: 259
Kadelburg, Gustav: 68
Kahn, Gustave: 251
Kandinsky, Wassily: 281
Karel V: 320
Kat, Anne-Pierre de: 58, 123, 638
Kerckhoven, Pieter Frans van: 558, 559, 585, 587, 590
Khnopff, Fernand: 628, 631, 639
Kistemaeckers, Henry: 70, 646
Kloos, Willem: 280, 492
Kock, Paul de: 392
Kufferath, Maurice: 591
Kuyck, Albert van: 513
Laclos, Pierre Ambroise Choderlos de: 34
Laermans, Eugène: 440, 638
La Fontaine, Henri de: zie Fontaine, Henri de la
La Fontaine, Jean de: zie Fontaine, Jean de la
Laforgue, Jules: 467
Lagae, Jules: 26, 353
La Jeunesse, Ernest: zie Jeunesse, Ernest la
Lalo, Edouard Victor Antoine: 69
Lamarinière, Jan-Pieter-Frans de: 108
Langaskens, Maurice: 48, 513
Langendonck, Prosper van: 14, 353-360, 382, 563, 589, 602, 606, 608, 613
Langendijk, Pieter: 551
Laszlo, Filip: 344
Lateur, Frank: zie Stijn Streuvels
La Touche, Gaston: zie Touche, Gaston la
Laurencin, Marie: 521
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Lautréamont, Isidore Lucien Ducasse, graaf de: 251
Lavery, John: 344, 517
Lebasque, Henri: 279, 519
Lebrun-Rodenbach, Georges: 461
Leclerc, Léon: 572, 618
Lecoutere, Karel: 35
Ledeganck, Karel-Lodewijk: 36, 558-560
Leempoels, Jef: 83-86, 136-143, 456
Leene, Jules van de: 631
Legrand, Louis: 519
Lejeune, Jules: 611
Lemonnier, Camille: 298, 570, 591, 611-618
Lenbach, Franz von: 327
Leonardo da Vinci: 138
Leopold II, koning: 136, 483
Lepaige, Francisca: 361
Lerberghe, Charles van: 13, 63, 65, 69, 189, 363, 376, 417, 470, 591
Le Roy, Grégoire: zie Roy, Grégoire le
Le Sidaner, Henri: zie Sidaner, Henri le
Level: 169
Leys, Hendrik: 244
Lhonneux, Joseph Désiré: 626
Lhote, André: 51, 330, 343
Lodewijk XIV: 240, 483
Logelain, Alphonse: 126, 127
Logelain, Henri: 126
Lombroso, Cesare: 356
Lorein, Victor: 461, 580
Lorenzetti, Ambrogio: 29
Lorrain of Le Lorrain, Claude: zie Gellée, Claude
Louis Philippe, koning: 429
Loveling, Rosalie: 560
Loveling, Virginie: 35, 61, 193, 572
Lubov-Thernicheva: 429
Lugné-Poe, Aurélien François Marie: 70, 129, 283, 597, 648
Lullus of Lulle, Raimond: 217
Luyken Joan: 99-105
Lynen, Amedée-Ernest: 628
Mac Leod, Julius: 35
Mac Orlan, Pierre: 249
Maeterlinck, Maurice: 43, 69, 92, 163, 200, 288, 294, 296, 300, 315, 363, 364,
376, 417, 464-472, 506, 615, 647, 648
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Maj/iano, Benedetto da: 29
Malatesta, Sigismondo: 29
Mallarmé, Stéphane: 86, 245-247, 428, 464, 590
Mambour, Auguste: 461
Manet, Eduard: 386-388, 519
Mann-Bouwmeester, mevr.: 516
Mansion, Joseph: 35
Maran, René: 500
Marcana, Don Juan van: 320
Marcette, Alexandre: 628
Mareels, Maurice: 125
Maria, Maagd: 79, 554
Maris, Thijs (= Mathijs): 11, 12
Maris, Willem: 327
Marivaux, Piere Carlet de Chamblain de: 73
Marlow, Georges Joseph: 43
Marnix van Sint Aldegonde: 365
Marquet, Albert: 520
Martini, Simone: 29 (zie ook Memmi)
Masano, Benedetto da: 29
Massillon, Jean-Baptiste: 364
Massin, Marthe: 365, 366, 372
Mathieu de Noailles, gravin: 38, 60-66, 290-292, 477
Mathys, Albert F.: 59
Matisse, Henri Emile Benoit: 27, 54, 202, 242, 243, 281, 340, 343, 344, 518
Matteo de Rasti: 29
Matton, Arsène: 166
Maubel, Henry: 69, 647
Maupassant, Guy de: 322
Maus, mevrouw Charles: 201
Mazzoni, Guido: 29
Melle, Louis van: zie Vanmelle
Mellery, Xavier: 440, 641
Mélot du Dy: 488
Memlinc, Hans: 258
Memmi, Simone: 28
Ménard, Emile René: 279, 334, 335, 338, 519
Menippos: 150
Merlijn: 251
Merrill, Stuart: 248, 251
Mertens, meester: 362
Mertens, Charles: 452
Meunier, Constantin-Emile: 373, 633, 641
Meyerbeer, Giacomo: 328
Michel, André: 136, 137, 141
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Michelangelo Buonarroti: 138, 140
Michot, August: 196, 235
Millet, Jean-François: 84
Minne, George(s): 172, 184, 186, 200, 243, 315, 450, 465, 466, 474, 511, 537,
634, 638
Minne, Richard: 360
Mirbeau, Octave: 347, 464, 465
Mockel, Albert: 369
Modigliani, Amadeo: 77-79, 81, 281
Moens, Wies: 360, 567
Moerbeke, Willem van: 376
Molder, Eugène de: zie Demolder
Molière (= Jean-Baptiste Poquelin): 73, 74, 86, 128-135, 240, 284-287, 547,
548, 600
Monet, Claude: 257, 278, 279, 388, 519, 642
Monnom, Marie: zie Rijsselberghe, van
Mont, Pol de: 359, 563
Montagne, Victor de la: 403, 563
Montaigne, Michel de: 65
Montald, Constant: 366, 474, 512, 628
Montigny, Jenny: 449
Moréas, Jean: 246, 248
Moreau, Gustave: 429
Morisot, Berthe: 389
Mozes: 538
Muls, Jozef: 562, 567, 568
Multatuli (= Eduard Douwes Dekker): 241
Musset, Alfred de: 126, 131, 133, 285-288
Muter, Mela: 520
Muyldermans, Jakob: 35
Naeff, Top: 404
Napoleon Bonaparte: 130, 286
Nattier, Jean Marc: 528
Navez Arthur: 49-51
Navez, François Joseph: 49-51, 636, 638, 639
Nemtchinova, Vera: 429
Neroccio di Bartolommeo Landi: 29
Neste, Maxime van: 434
Neujean, Grégoire: 485
Nicholson: 516
Nijinska: 428
Nordau, Max (= M.S. Suedfeld): 136, 137, 139
Obrecht, Jacob: 102
Ockeghem, Johannes: 102
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Oene: 551
Oest, G. van & Cie: 260, 261, 419
Offel, Edmond van: 479
Offel, Horace van: 478, 590
Offel, Stan (=Constant) van: 479
Oleffe, Auguste: 125, 440, 631
Opsomer, Isidoor: 454, 638
Orley, Barend van: 23
Otlet, Paul: 205, 207-210
Ottmann, Henry: 344, 519
Padua, Antonius van: 453
Paelinck, Jozef: 178
Paerels, Willem: 54, 58, 123, 462, 581
Palestrina, Giovanni da: 176
Paolo di Giovanni Fei: 29
Paris, Gaston: 39
Parmentier, Georges: 125
Pasti, Matteo de: 29
Pasture, Rogier de la: zie Weyden, van der
Paulhan, Jean: 488
Paulus de Chatelet, Pierre: 632, 633, 638
Peene, Hendrik van (= Hippoliet Jan): 646
Pennell: 458
Périer, Gaston-Denys: 169
Périer, Odilon-Jean: 488
Permeke, Constant: 440, 443, 450, 460, 475, 476, 538, 583
Perrin (uitgever): 19
Petit: 514
Phidias: 172
Philippe, Charles-Louis: 249, 477, 496
Picard, Edmond: 40-44, 364, 612
Picasso, Pablo: 280, 343, 426, 519
Piérard, Louis: 268, 305
Pinot, Albert: 628
Pirmez, Octave: 591, 614
Pisanello ( = Antonio di Puccio Pisano): 29
Pissarro, Camille: 388
Polderman: 369, 373
Pontius Pilatus: 14
Poquelin: zie Molière
Porto-Riche, Georges de: 74
Prévost, Marcel: 62
Prinsen, Jacob Lz.: 159
Pulings, Gaston: 372, 590
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Putte, Henri van de: 477, 479
Puvis de Chavannes, Pierre Cécile: 147, 513
Rabelais, François: 211, 247, 432
Racine, Jean: 16, 98, 130, 240, 364
Rafaël: zie Raphaël
Raffaëlli, Jean François: 80, 278, 279
Ram, Hilde: 193, 574
Ramaekers, Georges: 478, 479, 494, 589, 592
Ramah, Henri François: 229-234, 461, 628, 631
Rancé, Armand de: 217
Raphaël (= Raffaello Santi of Sanzio): 138, 140, 155, 184, 281, 338
Rasse, François: 542, 543
Rasti, Matteo de: 29
Ravel, Maurice Joseph: 541
Redon, Odilon (= Bertrand-Jean): 281
Régamey, Guillaume: 386, 387
Régnier, Henri de: 248
Rembrandt, Harmensz. van Rijn: 154, 310, 447, 629
Renard, Jules: 73
Renier, Pieter Jan: 605
Renoir, Pierre August: 263, 266, 386, 519
Rens, Frans: 560
Reyer, Ernest: 69
Ridder, André de: 170-172, 488
Rimbaud, Jean-Arthur: 405, 418, 492, 496, 607
Rimini, Isotta di: 29
Rimsky-Korsakow, Nikolaï Andrejevitsj: 427
Robbia, Lucca della: 29
Rochus, sint: 533
Rodenbach, Albrecht: 364, 606-608, 645
Rodenbach, Georges: 65, 363, 364
Rodin, Auguste: 266, 277, 341, 389, 417
Roeland, Edmond: 645
Roelants, Maurice: 358, 360, 553
Roemer Visscher: 99
Rohan, hertogin van: 62
Romains, Jules: 298, 493-498, 553
Ronsard, Pierre de: 99
Roovers, Kees: 521
Rosny, Joseph Henri Ainé: 618
Rostand, Edmond: 62, 649
Rothschild, barones James de: 331
Roty, Oscar Louis: 389
Rousseau-le-douanier (= Henri Julien Félix): 13, 54, 59
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Rousseau, Jean-Jacques: 145
Rousseau, Victor: 511
Rouveyre, André: 245, 247
Roy, Grégoire le: 43, 261, 278, 363, 411, 416, 417, 422, 590
Roy, le (galerijhouder): 139
Royaards, Cornelis Willem: 284
Rubens, Peter Paul: 21, 65, 138, 140, 258, 310, 413, 445, 446, 454
Rubinstein, Ida: 39
Rudder, Arthur de: 644, 645, 647, 651
Rummel, Walter Morse: 544
Rutten, Martinus Hubertus: 34
Ruusbroec, Jan van: 215, 469
Ruydant, F.: 170
Rijsselberghe, mej. van: 201
Rijsselberghe, mevr. van (= Maria Monnom): 201
Rijsselberghe, Theo van: 174-188, 197-203, 315, 519, 638
Ryswyck, Theodoor van: 278, 558
Sabbagh, Georges Hanna: 521
Sabbe, Maurits: 35, 99, 403
Saedeleer, Valerius de: 450, 462, 474
Saint-Saëns, Camille: 69
Salis, Louis-Rodolphe: 587
Salmon, André: 249, 251, 252, 298, 330, 488, 490, 496, 498, 504
Salsmans, Jozef: 195
Santi of Sanzio: zie Raphaël
Sanzio, Raphaël: 281
Sarkoff, Sacha: 425
Sassetta (= Stefano di Giovanni): 29
Sauwen, Arnold, 354
Saverys, Albert: 631, 632
Savonarola: 647
Scaramelli: 215
Scharpé, Lodewijk: 35
Scharrès, Charles: 590
Schiller, Johann Christoph Friedrich von: 97, 147, 148, 355
Schirren, Ferdinand: 54, 57, 123
Schrant, Johannes Matthias: 559
Schumann, Robert: 424, 427
Segantini, Giovanni: 327
Segers, Gustaaf: 35
Serrure, Constant Filip: 558-560
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Serruys, Yvonne: 521
Servaes, Albert: 213-219, 243, 450, 461, 474
Seurat, Georges Pierre: 182, 187, 198, 203, 280, 388
Séverin, Fernand: 38, 62-64, 369, 591
Shakespreare, William: 65, 73, 97, 133, 300
Sidaner, Henri le: 334, 335, 338, 519
Signac, Paul: 182, 184, 199, 340-343, 386, 389, 519
Simon, Lucien: 279, 280, 332
Simonau, Frans of Gustave-Auguste: 639
Sims, Chas (= Charles): 517
Sinia, Oscar: 510
Sisley, Alfred: 388, 519
Slingeneyer, Ernest: 62
Sluyters, Jan: 442, 516
Smeers, Frans: 628
Smet, Gustave de: 440, 443, 450
Smet, Jozef de: 368, 371, 372
Smet, Léon de: 220-226, 450, 456
Smits, Eugène: 640, 641
Smits, Jakob of Jacob: 90-96, 174, 456, 628, 629
Snellaert, Ferdinand Augustijn: 558-560
Spaak, Paul: 43, 44, 131, 647
Spiegel, Hendrik Laurenszn.: 99
Spilliaert, Léon: 127, 475, 476, 580-585
Steurs, Edmond de: 116
Stevens, Alfred: 244, 631, 641
Stevens, Jozef: 641
Stevens, Leopold: 244, 631
Stobbaerts, Jan-Baptist: 452, 641
Stoffel, Cornelis Gieljan: 148
Strawinsky, Igor Feodorovitsj: 180, 541
Strebelle, Rodolphe: 126, 462
Streuvels, Stijn: 35, 148, 256, 297, 380, 563
Struyf, Ivo: 167, 168, 170
Sudermann, Hermann: 68
Südfeld, M.S.: zie Nordau, Max
Swaelmen, Louis van der: 350
Swarth, Hélène: 359
Swyncop, Philippe: 638
Symonet, Jan: 670
Synge, John Millington: 73, 74, 491
Ta(e)ymans: 266
Tagore, Rabindranath: 593
Tailhade, Laurent: 589
Taneieff (= Tanejev, Sergei Ivanovitsj): 427
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Tasso, Torquato: 606
Tcherepnin, Nikolay Nikolayevich: 427
Tchernicheva, Li(o)ubov: 429
Teirlinck, Herman: 20, 21, 35, 148, 552, 563, 576, 577, 592
Teirlinck, Isidoor: 35
Tharaud, gebroeders Jean en Jérôme: 500, 501
Theokritos: 102
Theotokopoulos, Domenikos: zie El Greco
Theresia van Avila: 215
Thibaud, Jacques: 544
Thomas van Aquino: 286, 337
Thorenburg, juffr. van: 511
Thorm-Prikker, Johan: 305, 592
Timmermans, Felix: 211, 570-577, 644, 645
Titiaan (= Tiziano Vecellio): 138
Toorop, Charley: 305, 306
Toorop, Jan: 187, 198, 305, 306, 338, 592
Touche, Gaston la: 279-281
Toulouse-Lautrec, Henri de: 336
Tourneur, Victor: 118, 119
Toussaint, Fernand: 631
Toussaint de Zutter, Jules: 543, 544
Toussaint van Boelaere, F.V. (ps. van Fernand Victor Toussaint): 354, 356, 552
Tremerie, Carolus: 456
Tsjaikovski, Pjotr Iljitsj: 428
Tsjechov, Anton Pavlovitsj: 73
Turner, Joseph Mallord William: 257
Utamaro, Kitagawa: 80
Vacaresco, Hélène: 519
Vaes, Walter: 454
Valloton, Benjamin: 290-292, 299
Vanaise, Gustave: 640
Vanmelle, Louis: 465
Veenendaal, Adriaan: 99, 100
Velde, Albert Jacques Joseph van de: 35
Verbanck, Geo: 510, 513
Vercoullie, Jozef: 33, 35, 61
Verdegem, Jos: 461, 580
Vergilius, Publius Maro: 11, 16, 99, 102
Verhaeren, Alfred: 454
Verhaeren, Emile: 65, 70, 163, 200, 201, 231, 260, 261, 294, 298, 362-376,
378-382, 419, 420, 422, 454, 479,
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582, 590, 613, 615, 647, 648
Verhaeren, Gustaaf: 361
Verkade, Eduard: 284, 597
Verlaine, Paul-Marie: 246, 467, 492, 576, 587
Vermeil, Sam: 597
Vermeylen, August: 35, 237-240, 280, 469, 563, 576, 592
Veronese, Paolo (= Paolo Caliari): 22
Verriest, Hugo: 354, 602-610
Verster, Floris: 306
Verstraete, Theodoor: 108, 323
Verwey, Albert: 256, 592
Veth, Jan Pieter: 183
Veuillot, Louis François: 614
Victoria, koningin: 531
Vielé-Griffin, Francis: 200, 248
Viérin, Emmanuel: 456
Vigny, Alfred de: 476
Vilain, Léandre: 433
Vildrac, Charles (= Charles Messager): 73, 74, 298, 498, 551, 553
Villemessant, Jean-Hippolyte: 614
Viltelberg, Gregor: 426
Viollet-le-Duc, Eugène-Emmanuel: 352
Visscher, Roemer Pietersz.: 99
Vittorino di Pelto: 29
Vlaminck, Maurice de: 27, 344, 521
Vloten, Johannes van: 99
Voltaire, François-Marie: 34, 123, 130, 138, 139, 587
Vondel, Joost van den: 99, 358, 551
Voorde, Oscar-Henri van de: 514
Voorde, Urbain van de: 360
Vos, Jan: 551
Vourdoyer: 428
Vuillard, Edouard: 54, 281, 340, 343, 633
Wagemans, Maurice: 628
Wagenaar, Jacobus: 99
Wagner, Richard: 47
Waller, Max: 591
Wappers, Gustaaf: 639
Warlemont, Maurice: zie Waller, Max
Waroquier, Henry de: 344, 580
Watteau, Jean Antoine: 414, 418
Wattez, Omer: 354
Wattine, de: 646
Weber, Carl Maria von: 428
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Weyden, Rogier van der (= Pasture): 22, 82
Whistler, James Abbott Mac Neill: 332
Whitman, Walt: 176
Willaert, Ferdinand: 102, 456
Willems, Jan Frans: 558-560
Wilmotte, Maurice: 38, 62, 64, 66
Winne, Lieven de: 640
Witsenburg, Dirk: 671, 672
Woeste, Charles/Karel: 611
Woestijne, Gustave van de: 145, 243, 366, 440, 450, 452, 474, 580
Woestijne, Karel van de: 189, 356, 369, 374, 375, 402
Wolfers, Philippe: 510
Wouters, Rik: 262-275, 341, 443, 511, 636, 643
Wynants, Ernest: 58, 265, 511
Wijngaerdt, Piet van: 306, 516
Wyseur, Marcel: 590
Wyzeva, Téodor de (= Teodor de Wyzewski): 246
Zetternam, Eugeen: 558
Zevenberghen, Georges van: 455
Zingg: 520
Zola, Emile: 221, 615
Zubiaurre: 344
Zype of Zijpe, Gustave van: 43, 44, 69, 369, 646

2. Zaken
Aanbidding van het Lam Gods: 21, 22
Academie (Berlijn): 31
Académie Destrée (Brussel): 42
Académie française (Parijs): 62, 64, 248
Académie de Goncourt (Parijs): 40, 41, 618
Académie libre (Brussel): 41, 42
Académie Picard (Brussel): 40-44
Académie royale de Belgique (Brussel): 32, 39, 40, 42, 44, 61, 299
Academie royale beige de langue et de littérature françaises (Brussel) (=
Koninklijke Academie voor Franse taal- en letterkunde): 18, 31-45, 60-62, 66,
196, 290-296, 298, 301, 302, 369
Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde (Gent): 31-37, 39,
40, 44, 61, 193, 290-296, 353, 572, 652, 653
Académiciens: 290-296
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Academies: 31-45, 290-296, 299-303
Academisme: 83, 91, 122, 171, 184, 248, 282, 413, 579, 640, 641
Administratie: 113-119
Alexandrijn: 176, 553
Ambachten: 395, 510
Ambassadeur van Frankrijk: 62
Amis de l'Art Congolais, les (vereniging): 170
Amis des Lettres, les (vereniging): 31
Amis de la médaille, les (vereniging): 118
Amities françaises: 37, 38
Angst: 178-182, 202, 254, 255, 318, 329, 340, 423, 424
Ante- en postcubisten: 212
Anthologie nègre: 167
Antiek: 264
Apollinaires, les (groep): 493, 496, 498, 499
Aquarel, -listen: 417, 458, 516, 521, 579, 628, 631
Arbeidsbureau, internationaal: 208
Archeologie, archeoloog: 115, 288, 309, 482, 548
Architect, -uur: 184, 185, 315, 324, 350-352, 361, 481, 513, 514, 530
Architect, The (ts.): 225
Arefidji: 191
Art moderne, l' (ts.): 432
Art nègre, l': 169-173
Art Vivant, l' (groep): 242
Artiest: zie Kunstenaar
Artistes Anciens Combattants, les (tentoonstelling): 46, 49
Ascese: 174, 199, 259, 315, 468, 582, 588
Atelier, l' (toneelgroep): 288
Auteur(s): 398, 498, 620, 622
Avant-garde: 74
Avonturenroman: 250, 500
Bain, Le: 513
Bakongos: 167, 170
Ballet: 411, 423-426, 433, 434, 527
Barbaren: 30
Barok: 28, 52
Bataille littéraire, la (ts.): 494
Batouala: 500
Beeldhouwkunst: 19, 25-30, 115, 117, 242, 263, 264, 266, 275, 308, 373, 389,
440, 450, 510-522
Beeldspraak: 251, 334, 478, 505, 543
Beernaert-Prijs, August: 40, 195, 572
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Beiaard: 400, 403, 405
Beknopt Verslag (Senaat): 237
Belastingstelsel: 346
Bel Canto: 544
Belfort (Gent, ts.): 156
België/Belgen: 27, 28, 128, 152, 189, 190, 198, 209, 225, 236, 240, 292, 303,
305, 307, 327, 344, 346-348, 350, 386? 391-396, 420, 438, 440, 442, 444, 453,
460, 462, 479, 482, 488, 494, 500, 510, 513-516, 537, 540, 542, 546, 568, 570,
578, 581, 586, 596, 597, 614, 618
Belgisch Museum (ts.): 558
Beuron: 215
Beurs (Brussel): 591
Bibliografie: 209, 210, 417, 622, 625
Bibliothecarissen: 397, 398
Bibliotheconomie: 624, 625
Bibliotheek: 391-399
Bibliotheek, Koninklijke (Brussel): 116, 118
Bibliotheken, Openbare: zie Volksbibliotheek of Staatscontrole
Bibliothèque, française: 98
Biologie: 142
Bioscopen: 594
Boekdrukkunst: 29
Boerennovelle: 191, 192, 238, 241
Bohème: 478, 589
Borinage: 302, 305, 633
Boury-prijs, Karel: 195
Bouwkunde, -kunst, -meester(s): 34, 115, 184-186, 346-352, 481, 483, 513,
530
Brussel: 11-30, 46-59, 67-81, 90-96, 106-112, 120-143, 209, 211-234, 242-244,
263, 265, 266, 276-289, 305-312, 320, 327-345, 347, 349, 360, 361, 365,
383-390, 398, 403, 406, 421, 424, 425, 432, 433, 457, 461, 473, 474, 476, 477,
479, 482-488, 494, 505, 514, 515, 524, 526, 539, 547, 548, 551, 578-601, 611,
616, 627-643
Burgerlijke godshuizen (Brussel): 22
Burgerlijke Pronkkamer: 418
Byzantinisme: 182
Callisthenie: 542
Calvarieberg: 21
Canada: 129
Caricaturist, -uur: 151-153, 155, 156, 158, 165, 325, 401, 457, 479
Caritas: 498
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Carnaval: 517
Carthago: 238
Carton de Wiart-prijs: 40, 195
Cataclysme: 162, 163
Catalogus: 417, 418, 489, 624
Caves de Maestricht, les (Brussel): 587-589, 592
Centaure, le (galerij): 26, 27, 77, 79, 126, 211, 213, 327, 330, 580, 581, 583
Cercle Artistique: 32, 124, 126, 220, 255, 635-637, 642
Cerebrale, -iteit: 125, 140, 181, 187, 199, 246, 251, 259, 264, 280, 338, 343,
387, 453, 475, 582, 584, 601, 633, 639
Ceux de demain (schildersgroep): 581
Chimère, la (toneelgezelschap, Parijs): 597
China: 414, 415, 421
Chronique de la vie artistique, La (ts.): 169
Classe des Beaux-Arts (Académie, Brussel): 33, 42
Classe des Lettres (Académie, Brussel): 32, 33, 42
Classicisme, classiciteit, klassiek: 27, 125, 183, 250, 360, 388, 639, 640
Closerie des Lilas, la (lit. café, Parijs): 587
Club des écrivains belges, le: 593
Collectie-Cavens: 310, 311
Comédie française, la: 131, 285-288, 546, 547, 597, 598, 600
Commedia: 357
Commissie-Destrée: 396
Commission des Musées: 384
Compagnie du Rat Mort, Joyeuse: 432, 433
Compagnie de Sam Vermeil, la (Parijs): 597
Componist, compositie: 386, 459, 460, 543, 583, 599, 630
Concert: 400, 423, 465, 543
Congo, -lese kunst: 167, 170, 500, 501
Congolese muziek: 166
Congomuseum (Tervuren): 166
Congres: 400-403, 405, 514
Congres, Algemeen Nederlandsch Taal- en Letterkundig: 401, 402, 405, 406
Congres der architecten, Internationaal (Brussel, 1922): 514
Constructief, -visme: 92, 172, 233, 305, 342, 343, 386, 389, 461, 464, 502, 632,
639
Coq rouge, le (ts.): 432
Cosmopolitisme: 504, 544
Criticus, kritiek: 115, 117, 136, 137, 139, 266, 278, 305, 306, 330, 384, 419,
420, 432, 441, 442, 489, 512,
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560, 600, 627
Cubisme, -ten, -tisch: 27, 50-52, 59, 125, 184, 212, 232, 249, 275, 277, 281,
320, 337, 338, 343, 344, 439, 450, 511, 518, 579, 581, 632
Cynisme: 229 324, 325, 504
Dadaïsme: 249, 499
Daily Mirror: 225
Davidsfonds: 395
Decadent, -tie: 78, 108, 259, 324, 642, 651
Decor, -atieve kunst: 132-134, 146, 147, 201, 222, 234, 288, 289, 342, 426,
434, 436, 474, 512, 513, 584, 588, 628
Dialect: 36, 157, 185
Dichter: 189, 192, 238, 251, 272, 283, 285, 305, 324, 343, 353, 355, 359, 363,
365, 369-372, 374, 375, 378, 404, 406, 417, 418, 448, 478, 498, 512, 558-560,
569, 582, 588, 603, 606, 607
Dilettant: 176, 479, 526, 558
Dionysisch: 273, 323
Disque Vert, le (ts.): 488-499, 501
Distel, de (Brussel, groep): 359
Divisionisme: 519
Duitsland, Duitsers: 21, 22, 130, 327, 348, 365, 366, 491
Dynanisme, -ten: 125, 174, 250, 502
Eclectisme: 73, 392, 419, 441, 489, 494, 579, 596
Educatie: 546, 548-550
Egmont-paleis (Brussel): 55, 514
Egocentrisme, egoïsme: 159, 161
Elgin Marbles: 288
Elite: 171
Emigré, l': 597
Emotie: 142, 234, 271, 308
Encyclopédie, -sten: 65, 209
Engeland, Engelsen: 128, 163, 225, 284, 295, 329, 406, 438, 452, 458, 514,
516, 524, 526, 540
Entomologist: 543
Entrée d'artistes: 519
Epiek: 258
Escaut, l': 370
Espagnolisme: 130
Esteticisme, estetiek: zie Schoonheid
Ethiek: 354, 468, 476
Ethnografen, -ie: 167-171
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Etsen: 417, 454, 456, 457, 467
Europa, Europeaan: 189, 209, 377, 379, 491, 501, 564
Evolutie: 254, 255, 334, 496, 638
Exposition des Aquarellistes: 627
Expressionisme, -ten: 275, 278, 320, 324-326, 377, 439, 461, 475, 513, 520,
638, 649
Fabels: 167
Fantast, fantasie: 475, 489, 492, 496, 538, 582, 583, 598, 601
Farce: 135, 288, 289, 600, 648
Fauves, les: 51, 52, 125, 320, 440, 521
Femina-prijs: 41
Feministen: 61
Fetisjen: 166
Figaro (opera): 547
Figaro, le (krant): 614
Filologie: 37, 291, 299, 303, 558
Filosofie: 395, 458, 469, 470, 591
Flamingant, -isme: 196, 593, 613
Flandre littéraire, la (krant): 479
Flandria: 510
Fonds der beter-bedeelden (Brussel): 120-122
Fonteintje, het (ts. en groep): 354
Formalisme: 141, 234
Frankrijk, Franse invloeden, -kunst, -letteren: 13, 26, 27, 31, 32, 98, 128-135,
154, 163, 169, 192, 240, 245-249, 278, 280, 284, 295, 307, 327-330, 372, 377,
378, 390, 438, 440, 442, 488, 493, 494, 499-508, 517, 518, 522, 578, 546, 579,
601, 616, 642
Frans-Belgische literatoren: 33, 37, 38, 376, 592, 644
Fransgezindheid: 35
Futurisme, -ten: 59, 250, 337, 579
Galerie Georges Giroux (Brussel): 26, 27, 51, 53, 55, 56, 76, 91, 108, 151, 152,
155, 180, 197, 228, 232, 261, 266, 273, 278, 305-307, 327, 330, 457, 461, 579,
580, 634, 636, 637
Galerie Le Roy (Brussel): 139, 278
Gamme d'Amour: 411, 424, 431, 433-435, 437
Gedachtenkunst: 140, 280, 582
Gedicht: 416, 466
Geestelijkheid: 296
Geisha: 528
Gemeenschapskunst: 159, 160
Genie: 122, 194, 237, 240, 241, 250, 263, 279, 366, 377,
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380, 391, 402, 420, 558, 588, 614
Gent, Gentenaar, Gents: 144-165, 185-188, 226, 314-319, 323, 327, 329, 353,
364, 398, 416, 438-464, 466-468, 470-472, 505, 510-522, 526, 543, 548, 554,
594, 632, 640
Gerechtshof, internationaal: 208
Germanisten: 35
Globe (Taverne du, Brussel): 592
Globe, The (ts.): 225
Goncourt-prijs: 41
Groot-Nederland: 608, 610
Groteske: 183
Guide de la vie artistique: 169
Guitarist: 197
Hallucinatie: 163, 164, 421
Handelsblad (Amsterdam, krant): 571
Handschriften: 22, 190
Heliotypie: 261
Heropbouw, herstel: 18, 350
Hesperieden: 609
Hiëratisme: 528
Historici: 35, 489
Holland, Hollander: 11, 98, 107, 120, 125, 163, 236, 240, 295, 303, 305, 307,
350, 365, 395, 402, 403, 405, 442, 477, 491-493, 514-516, 521, 542, 557, 588,
592, 597, 610, 629
Honorarium: 190, 192
Houtskooltekeningen: 242
Houtsnijders: 263, 584
Humanisme, -sten: 65, 249, 295, 356, 376, 469
Humor: 317, 457, 459
Iconografie: 209, 291
Ideaal, idealist: 67, 71, 254, 616
Imaginatie, verbeelding, innerlijkheid: 175, 176, 181, 182, 187, 198, 202, 212,
216, 221, 223, 228, 231, 233, 238, 250, 251, 307, 311, 324, 339, 342, 346, 388,
408, 471, 479, 501, 502, 510, 529
Impressie, impressionisme, -ten, -tisch: 12, 15-17, 28, 50, 54, 58, 75, 80,
107-109, 112, 124, 172, 181-184, 199, 221, 233, 243, 266, 270, 275, 277, 280,
323, 324, 338, 342, 343, 377, 385, 387, 389, 390, 441, 443, 445, 447, 449, 452,
460, 466, 467, 469, 471, 496, 502, 517-520, 528, 564, 582, 640
Indépendants, les: 53, 54, 56, 123, 582
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Individualisme: 159-161, 308, 379, 497
Industriëlen: 316
Inhoud: 360, 499, 543, 584
Innerlijkheid: zie Imaginatie
Inspiratie: 251
Instinct: 502
Institut de Bibliographie (Brussel): 207
Institut Saint-Louis (Brussel): 363
Intellectualiteit, -isme, -elen: 152, 154, 225, 231, 233, 234, 246, 316, 337, 349,
478, 585
Intelligentie: 502, 504, 543, 583, 600
Internationalisme, -isten: 208, 253, 290-296, 298, 303, 453, 490, 514, 516
Intuïtie: 181, 216, 356, 491, 496, 502, 558, 633
Invloed: 266, 272, 337, 498
Italiaanse Primitieven: 18, 23, 302
Italiaanse Renaissance, -isten: 26-28, 101, 133, 159, 160, 376, 558
Italiaanse vroeg-renaissance: 28
Italië: 22, 191, 426, 640
Jaarbeurs (Brussel): 204, 250, 310
Japan, -ners: 31, 329, 517, 641
Jeunes Belges, La Jeune Belgique: 363, 376, 419, 591, 612, 615
Jezuïeten (Gent): 363, 364, 504
Johannes-Passion: 404
Jota: 520
Journalist: 190, 247, 301, 305, 401, 568, 614
Jury officiële wedstrijd: 117
Jury Prijs van Rome: 121, 122
Kamer van Volksvertegenwoordigers: 89, 186, 204, 611, 613
Kantwerk: 308
Katholiek: 34, 215, 216, 313, 359, 361, 478, 555, 604
Katoenbarons: 315
Keizerrijk, Tweede: 641
Klassiek: zie Classicisme
Kleur, coloriet: 199-201, 266, 272, 273, 281, 335, 338, 343, 344, 387, 388, 414,
416, 418, 431, 434, 437, 445, 451-454, 456, 458, 459, 461, 462, 474, 475, 483,
516, 518-520, 538, 543, 582, 584, 630, 633, 639
Kruisweg: 147
Kritiek: zie Criticus
Kultuur, cultuur: 371, 395, 396, 475, 564, 568, 569
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Kunst, klassieke: 28, 99, 471, 473, 490, 512, 514, 522, 543, 546, 549, 550, 600,
601
Kunst, kunstenaar, artiest: 11-30, 46-53, 90-96, 106-112, 115-128, 136-143,
152, 154, 159, 166-173, 177, 179, 181, 183, 186, 197, 202, 215, 216, 219, 221,
225, 227-234, 242-244, 251, 254, 255, 263-265, 276-282, 285, 300, 305-312,
320-345, 383-390, 408, 412, 423, 432, 438, 440-442, 444-463, 465, 466, 471,
475, 504, 510-522, 578-585, 614, 627-643
Kunst: zie Decoratieve kunst
Kunst van Heden (kring en tentoonstelling, Antwerpen): 305, 440
Kunst, moderne: 20, 441, 445, 518, 546
Kunstacademie (Gent): 451
Kunstgeschiedenis, -historici, -critici: 19, 20, 177, 244, 277, 302, 311, 340, 383,
385, 444, 614
Kunstpaleis: 349, 586
Kunstvulgarisatie: 309
Kurzaal Oostende: 411, 424, 426, 433, 477, 523, 530, 541, 543
Lampenpoetser: 409, 418, 421, 476
Landbouw, ministerie en tentoonstelling: 115, 138, 345
Landschapskunst, -schilders: 12, 111, 112, 153, 186, 200, 201, 273, 448, 505,
584, 642
Langendonck-comité, van: 353
Lanterne sourde, la (ts.): 493
Latijn: 376, 391
Leger des Heils: 215, 216
Leie: 220, 222, 223, 226, 448, 449, 468, 616, 618, 638
Leopoldsorde: 432, 433
Letteren, letterkunde, literatuur: 115-117, 128, 160, 167, 168, 235, 237, 240,
354, 364, 378, 488-509, 549, 584, 587
Liberaal, - alisme: 34, 438, 555
Licht: 13, 16, 199, 418, 431, 453, 462, 474, 511, 519, 538, 607
Lichtenstein-galerie (Wenen): 459
Ligue artistique (ts.): 432
Literatuur: zie Letteren
Lithografie: 261, 387
Londen: 163, 165, 226, 283, 425, 427, 638
Luminisme, -tisch: 12, 13, 106, 200, 201, 323, 324, 445, 455
Lyriek, lyrisme, lyricus: 167, 323, 503, 583, 599, 601, 604, 640, 646
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Maatschappij tot Aanmoediging van Schoone Kunsten, Koninklijke (Gent):
440, 441
Maison de Molière (Parijs): 287, 547
Maîtres de l'Impressionisme et leur temps, les (tentoonstelling): 385
Mardis des lettres belges, les (bijeenkomsten, Brussel): 494
Mechelen: 262, 263, 265, 267, 368, 400, 401, 403, 406, 594
Medailles: 29
Meditatie: 510
Megalomanie: 204
Mercure de France (ts.): 48, 248, 305, 306
Meubelen: 28, 30, 307
Micro-fotografie: 142
Middeleeuwen: 133, 159, 160, 350, 558
Minister van Staat: 34
Ministerie van Binnenlandse Zaken: 115
Ministerie van Financiën: 346
Ministerie van Kunsten: 447
Ministerie van Schone Kunsten (Frankrijk): 85, 86
Ministerie van Wetenschap(pen) en Kunst(en): 86, 113, 115, 237, 300, 546,
572, 618-620
Mode: 254, 256, 273, 282, 527, 528
Modernisme: 79, 81, 279, 514
Moniteur: 117
Monumentaliteit: 92, 156, 157, 250, 315, 512, 513
Monumenten en gedenkstenen: 25, 26, 157
Mormonenroman: 252
Muntschouwburg: 69, 131, 425, 595
Museum(wezen), musea: 19, 22, 28, 243, 244, 383
Musée du Luxembourg (Parijs): 201, 277
Museaum voor moderne kunst (Brussel): 92, 197, 200, 242, 244
Museum van Oude Kunst (Brussel): 21
Museum Wiertz (Brussel): 261, 417
Museum Rodin (Parijs): 277
Museum van Schone Kunsten (Brussel): 18, 207, 409
Museum van Schone Kunsten (Gent): 80, 200, 451, 522
Muziek: 115, 131, 353, 411, 412, 424, 431, 434, 494, 502, 523, 526, 539,
542-544, 595, 618, 634
Mystiek, -isch, -icisme: 22, 103, 104, 125, 130, 144, 155, 174, 183, 215, 217,
301, 378, 404, 418, 464, 468, 469, 478, 496, 512, 529, 590
Mythologie: 27, 28, 413
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Na-impressionistisch, -isme: 360, 519
Naïviteit, naïefheid: 226, 455, 477, 503, 521, 585
Napolitains (lit. café, Parijs): 587
Natuur, -gevoel, -lijkheid, -lyriek: 11, 13, 93, 106, 139, 167, 221, 225, 227, 234,
257, 258, 325, 338, 358, 380, 460, 461, 469, 475, 598-601
Natuur- en Stedenschoon: 115
Natuurkundigen: 35
Nederland: 405, 438, 515
Negerkunst: 166-173
Neger-literatuur: 501
Negerplastiek, -sculptuur: 168, 501
Negerroman: 500, 501
Negrito-muziek: 425
Neo-aristotelisch: 337
Neo-cubisme: 51
Neo-impressionisme: 324
Nervie, la (ts.): 494
Nieuwe rijken: 541, 542
Nihilisme: 359
Nijverheids(kunst): 307, 308
Nobelprijs: 206, 207
Noord-Afrika: 47
Nouvelle Revue Française: 250, 251
Objectiviteit: 323
Observer, the (krant): 225
Onderwijs: 115, 120, 397, 619
Ontspanningsliteratuur: 549
Oorlog: 160, 161, 163-165, 283, 295, 306, 347, 349, 425, 442, 457, 458, 484,
485, 491, 502, 514, 544, 565, 570, 635
Oostende: 226, 322, 396, 409, 425, 426, 431-434, 437, 460, 473-479, 523-545,
581, 583, 587, 594
Opvoeding, opvoedkunde: zie Pedagogie
Paleis der Natie: 204, 206
Palladium (uitg.): 99, 100
Pallieter: 454, 570-577
Pantheon (kerkhof Campo Santo): 554-561
Parijs: 27, 129, 132, 134, 283, 296, 336, 337, 348, 424, 425, 466, 467, 478, 479,
488, 494, 500, 501, 516-518, 521, 587, 599, 614, 615, 618, 646
Parkschouwburg (Brussel): 546, 597
Parlement, parlementarisme: 371, 611
Parnassianisme, parnassiens: 182, 419, 499
Particularisten: 303
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Patershol: 145, 146, 157, 158
Pedagogie, opvoeding, opvoedkunde: 21, 35, 128, 595, 605
Peintres d'aujourd'hui (tentoonstelling): 276-278, 282
Peintres de demain: 277
Penningen: 28
Persoonlijkheid, personaliteit, individualiteit: 120-123, 125-127, 307, 308, 325,
339, 341-343, 413, 441, 443, 451, 460, 583, 584, 614, 638
Pessimisme: 144, 161, 317
Peuple, le (krant): 86
Pinakothek (München): 445
Plastiek: 479, 512
Pleïade: 97, 376
Plein-airisme: 448, 449
Plethora: 465, 565
Plume, La (ts. Parijs): 245, 260
Poëzie: 189, 373, 382, 491, 494, 496, 560, 561, 640
Pointillisme/eren: 50, 80, 176, 182, 183, 198, 199, 201-203, 323, 324, 342
Politiek, -icus: 33, 34, 305, 371, 385, 395-397, 442, 455, 478, 568
Poppen: 424, 436
Porselein: 307
Portret(ten): 200, 230, 234, 258, 273, 331, 421, 452, 454, 456, 511, 516, 517,
519, 521, 583, 584, 598, 616, 639, 640
Posse: 69
Post-cubisme, -ten: 183, 275, 278, 343, 632, 639
Post Dispatch (krant, St. Louis, VSA): 137
Post impressionisme, -ist: 326, 387, 443
Post-Renaissance: 27, 344
Pre-Raphaëlieten: 282
Preromanisanten: 21
Priesters: 371
Prijs Auguste Michot: 235
Prijs Picard: 41
Prijs van Rome: 27, 83, 120, 284
Prijzen: 235, 236, 238, 240
Prijzen, literaire: 192, 193, 196
Primitiviteit, -ief, -ieven: 21, 58, 78, 91, 108, 140, 171, 214, 218, 345, 490, 491,
502, 503
Procope (lit. café, Parijs): 587
Provincialisme: 127
Proza: 272, 292, 420, 491, 492, 494, 558
Psychologie: 174, 216, 217, 221, 231, 273, 328, 350, 401, 505, 520, 571, 584,
640
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Puristen: 253
Quatrocento, Italiaanse quatrocentisti: 79, 338
Realisme, -ist(isch), realiteit: 103, 134, 167, 206, 218, 271, 279, 441, 447, 451,
452, 461, 516, 582
Redemptoristen: 487
Rederijkers: 31, 359
Régence (taverne, Brussel): 591
Regering: 18, 31, 114, 128, 194
Regionalisme, -ten: 191, 235, 241, 377, 378, 501, 505, 564
Religieuze kunst: 214-219, 418, 421
Renaissance, -cisten: 240, 281, 376
Renaissance d'Occident, la (ts.): 196
Restauratie: 351
Retrospectieve: 178-180, 187, 197, 253, 320, 637
Réveil, le (ts.): 465
Roman, -cier: 115, 156, 402, 492
Roman, historische: 195
Roode Leeuw (café, Brussel): 592
Romantiek, -isch, -ici, -isme: 27, 47, 97, 157, 167, 241, 300, 355, 362, 441,
478, 483, 543, 558, 616, 639-641, 653
Rusland, Russisch: 163, 164, 425, 426, 527, 544
Salon de 1922 (Frankrijk): 438
Salon des Aquarellistes: 630
Salon d'Art belge moderne: 53, 55, 59
Salon des Artistes modernes français: 53, 55, 56
Salon d'Automne: 27, 56, 168, 578-585, 627, 631-633
Salon bourgeois, le: 261
Salon du Printemps: 205
Salon de la Société royale des aquarellistes: 578, 579, 630, 631
Salon, Driejaarlijksch Belgisch (Antwerpen): 440, 441
Salon, Driejaarlijksch Belgisch (Gent, 1922): 416, 438-463, 510-522
Sarcasme: 228, 229, 421, 447, 457
Scepticisme: 404
Schelde: 258, 259, 362, 364, 368, 373, 454
Schematisme: 325
Schepper, schepping, -sdrang, -svermogen: 176, 192, 236, 238, 259, 274, 322,
408, 416, 511, 606, 608, 609
Schetsen: 24, 325, 451
Schilder, -kunst, -ij: 11-30, 35, 46-53, 90-96, 106-112,
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117, 120-127, 136-143, 147, 174-192, 201, 202, 215, 219, 220, 223, 226,
228-243, 250, 253, 256, 258, 259, 263, 266, 271, 272, 276, 281, 316, 318,
320-345, 365, 386-388, 411-413, 417, 418, 420, 431, 434, 438-463, 473-476,
479, 502, 510-522, 534, 574-585, 611, 616, 617, 627-643
Schone Kunsten en Letteren, Beheer van Hoger Onderwijs: 114-116, 571, 619
School, Latemse: 225, 450
Schoonheid, esteticisme, estetiek: 11, 20, 33, 140, 152, 172, 174, 215, 257, 271,
288, 309, 311, 350, 354, 358, 446, 448, 465, 476, 481, 581
Schouwburgen: 594
Schrijvers, klassieke: 98
Sélection (galerij, Brussel): 26, 27, 55, 76, 77, 79, 169, 170, 260, 278, 320, 330,
460, 516, 580
Semaine, la (weekblad, Leuven): 364
Seminarie, Klein (Roeselare): 605
Seminaries: 394
Senaat: 204, 206, 237
Seniliteit: 110
Sensibiliteit: 126
Sensitivisten: 490
Sensualiteit: 378, 418, zie ook Zinnelijkheid
Sentimentaliteit: 110, 125, 130, 224, 230, 421, 640
Sesino (café, Brussel): 591
Sganarelle ou le Cocu imaginaire: 131, 134, 135, 289
Siebel: 591
Sienna: 29
Signaux de France et de Belgique, les (ts.): 196, 488, 501
Sint Lucasschool (Gent): 215
Sint Martens-Latem: 220-226, 474
Sint Michiel: 28, 145
Sint Romboutstoren (Mechelen): 404, 405
Sint Sebastiaan: 39
Sleutels, Drie: 592
Socialist(isch), -isme: 34, 86, 157, 206, 208, 239, 240, 299, 302, 313, 316, 552,
595
Société nationale (royale) des Beaux Arts: 328-333, 337-340, 344
Socioloog, sociologie: 115, 159
Spanje, Spanjolen: 24, 186, 191, 307, 329, 601, 640
Sport: 398, 464, 468, 470, 471
Staat: 235, 237, 239, 242, 243, 394-396, 398, 620
Staatsblad: 117, 644
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Staatscontrole op openbare bibliotheken: 396
Staatsprijs voor letterkunde: 5, 193, 570, 591, 646
Standenpoëzie: 159
Sterrenwacht: 115, 619
Stijl: 187, 203, 342, 388, 443, 445, 461, 462, 470, 471, 481, 482, 486, 487, 497,
498, 511, 513, 514, 549, 599
Stilleven: 332, 516, 520
Subconsciëntie: 216-218, 408, 490, 496
Subliminale, sublieme, sublimisatie: 272, 405, 469, 492
Subsidies, premies: 235, 238, 241
Symbolisme, -ten, -tisch: 70, 172, 200, 224, 247-250, 252, 499, 510, 584, 587,
592, 615, 641
Syndikaat: 87
Synthese: 172, 280, 584
Taalkunde: 33, 37, 291
Taalpolitiek: 552
Talent: 265
Tapijten: 22, 30
Tavernen: 586-593
Techniek: 181, 182, 187, 188, 199-203, 232, 233, 448, 453, 454, 457, 458, 461,
520, 579, 633, 634
Teken-academie: 145-147, 198
Tekening, -aar: 183, 184, 266, 270-272, 275, 332, 365, 416-418, 450, 456, 457,
460, 461, 466, 518, 521, 540, 630, 633, 634
Temps nouveaux, les (ts.): 148
Tentoonstelling, expositie: 22, 24, 27, 28, 30, 46, 90, 96, 123, 136-143, 152,
169, 174-188, 197-203, 227-234, 253, 255, 266, 273, 275, 276, 278, 280,
305-307, 320, 321, 327, 328, 330, 333, 345, 385, 386, 400, 439, 441-443, 452,
457, 460, 510, 514, 516-519, 578-585, 628, 635-642, 643
Teratologie: 218
Tervu(e)ren, school van: 13, 108, 361, 362, 642
Théâtre d'Art: 70
Théâtre des Champs-Elysées (Parijs): 597
Théâtre français: 287, 547, 598
Théâtre italien (Parijs): 429
Théâtre du Marais, le: 71, 72, 131, 133, 283, 288, 424, 595-598, 601, 605
Théâtre des masques ou bouquet d'artifice, le: 446
Théâtre Montmartre (Parijs): 597
Théâtre de l'Oeuvre: 597
Théâtre du Parc: 131
Théâtre du peuple (Brussel): 595
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Théâtre royal de la Monnaie: 43
Thebaïs: 144
Theologie: 22
Thyrse, le (ts.): 196, 494
Tijdschriften: 190, 419, 488-499, 590
Tinnen Port (café, Brussel): 592
Toelagen aan schrijvers: 190, 191, 235-238, 241
Toon, tonaliteit: 281
Toneel: 129, 132, 133, 194, 283-289, 546-553, 594-601, 644-651
Toneelliteratuur: 60, 129, 193, 194, 369, 546, 551, 644
Tortini (lit. café, Parijs): 587
Touring Club: 369
Traditie, literaire: 492
Transponering: 257, 334, 475
Trappisten: 362
Triënnales, driejaarlijkse tentoonstellingen: 327-329
Trompe l'oeil: 258, 282
Tuinwijk: 350, 482
Uitgever: 239, 240, 398
Unanimisme, -ten, -tisch: 493, 496-499
Union des associations internationales: 208
Union des villes: 350
Université nouvelle (Brussel): 41, 42, 44
Universiteit: 120, 145, 364
Universiteitsbibliotheek: 100, 393, 559, 653
Vaderlander, den (krant): 654
Vakliteratuur: 549
Vakwoordenboeken: 35
Van Nu en Straks(ers): 44, 193, 353, 354, 359, 378, 379, 395, 401, 403, 563-569,
608, 609
Vastenavond: 458
Vat der Danaïeden: 411
Verbeelding: zie Imaginatie
Ver(e)niging van Letterkundigen: 402
Verfransing: 129
Vergeestelijking: 331, 421
Verhaeren-museum, -comité: 365, 372
Vie intellectuelle, la (ts.): 196, 494
Vieux Colombier, le (theater, Parijs): 73, 132, 596, 597
Virtus: 382
Vlaamsche Arbeid (ts.): 562
Vlaamse Beweging: 558, 652, 653
Vlaamse Leeuw: 594
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Vlaamse School: 454
Vlaamse Schouwburg: 552
Vlaamse taal- en letterkunde: 32, 491
Vlaamsgezindheid: 34, 568
Vlaanderen: 11, 98, 128, 181, 182, 292, 354, 360, 374, 376, 380, 397, 402, 468,
510, 562, 563, 565, 570, 616
Vlaming(en): 32, 129, 240, 377-379, 382, 402, 403, 543, 571, 585, 614, 618,
632, 634, 642
Volkenbond: 206, 207
Volksbibliotheek, -eken: 116, 394-398, 619-626
Volkshuis (Brussel): 546-548, 551
Volksontvoogding: 395
Volkstoneel: 546-553
Volksuitgaven: 29
Voltaire (lit. café, Parijs): 587
Vorm, vormgeving: 176, 177, 180, 197, 198, 202, 203, 222, 231, 254, 257, 325,
360, 416, 445, 446, 448-451, 460, 470, 482, 520, 579, 599
Vossegat (lit. café): 592
Vredesconferentie (Genève): 208
Waal, Walen: 32, 129, 240, 302, 542, 543, 612, 633, 634, 642
Wagneriaanse romantiek: 47
Wallonië: 292, 299, 616
Wandelvoordrachten: 20, 244
Watches, the: 517
Wedstrijden, letterkundige: 237
Weefsels: 307, 308
Wenen: 459
Wereldpaleis: 204-210
Wereldtentoonstelling Antwerpen: 136
Wereldtentoonstelling Saint-Louis (V.S.): 136
Wereldtentoonstelling der Schone Kunsten (Wenen): 136
Wereldtentoonstelling 1910: 306
West-Beotië: 189
Willemsfonds: 395
Zee: 523, 524, 530, 538, 541, 542, 582
Zelfkennis: 379
Zelfvernieuwing: 254
Zinnelijkheid, zintuigen, zintuiglijkheid, sensualisme: 181, 186, 218, 225, 230,
232, 272, 274, 323, 331, 388, 418, 421, 448, 451, 496, 510, 563, 585
Zoniënbos: 262, 617, 642
Zwitserland, Zwitsers: 252, 292, 329, 517, 521
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