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AANTEEKENINGEN
OVER KUNST IN BELGIË.

I. GEORGE MINNE.

In 1908 publiceerde ditzelfde tijdschrift
een opstel van mij over dezen beeldhouwer,
dat later in mijn boek over „Kunst en Geest
in Vlaanderen" herdrukt werd. De lezer
veroorlove mij, er het volgende uit over te
nemen tot inleiding van deze regelen, die
bedoelen voorloopige aanvulling, tevens be-
vestiging der leidende vooruitzettingen van
die eerste studie.

Ik schreef toen: „Het is geenszins over-
drijving te zeggen, dat zijn arbeid (deze van
George Minne), in geleidelijke uitvoering naar
de eindelijke voltooiing, en steeds, het hoeft
herhaald, binnen de perken van zijn wezen en
zijn kunst, — die is deze van den beeld-
houwer, — gehoorzaamt, als de arbeid der
allergrootsten, en met ecne duidelijkheid die
den doorgronder verbaast, aan den eisch,
door ons vooruitzicht en de onontkomelijke
decreten gesteld, dat hij, in steeds-een-
voudigerc en toch steeds bepaaldere persoon-
lijkheid, de grootste som van algemeene
menschelijkheid weêrgeve".

En verder verduidelijkte ik: „Begonnen —
ik vat samen — bij verbeelden van naakte,
maar scherpe realiteit, om later het gedweeë
of schrijnende, onmiddellijk of overdrachte-
lijk, in legendarisch onderwerp en bepaald-
gekozen gedaante of de afgetrokkenheid van
een veelbeteekenend gebaar, ervan uit te
drukken; later gerezen en gepuurd tot ont-
werpen, die hoogere gevoelens, in hunne
fijnste schakeeringen, tot bij eenc eeuwige
beteekenis, wisten weer te geven; — hiëra-
tisch geworden haast, na zijne kunst uit de
liefde voor werkelijkheid naar 't reinste be-
doelen te hebben geleid (zoo voert de „Dorps-
schcut uit het Mus.xum van Gizeh naar 't
„Wegen dei Zielen" in de Egyptische
tempels): langs zulken weg reist de nog-jongc
George Minne — hij is pas over de veertig —
naar eene misschien meer en meer aparte,
maar diep- en diepere menschclijke kunst

die — het heeft herhaald — daarom nooit
gedachtelijk zal worden".

— Toen ik dit, zes jaar geleden, uit volle
overtuiging neêr-schreef, overtuiging die te
vaster stond, dat de kunstenaar, met wien
ik, in tijden van groote vertrouwelijkheid,
haast nooit over zijne kunst sprak (hij ver-
afschuwde zulke gesprekken, instinctief als
hij was — en blijft — in het volgen van het-
geen ik niet aarzel te noemen zijne roeping),
dat de kunstenaar, zeg ik, mijne verzwegen
inzichten steeds maar opnieuw bevestigde
bij krachte van zijn werk; — toen ik dit
schreef, kon ik niet vermoeden, en hadde
ik als eene onmogelijkheid verworpen, dat
nauwelijks drie jaren later eene plotse ken-
tering in de uitvoerende werk-wijze mij
iets als eene tegen-spraak zou te verduren
geven.

Want — het dient andermaal bevestigd —
de evolutie van George Minne is er eene van
onvergelijkelijke, dewijl misschien wel zoo
natuurlijke, en in elk geval zeer zeker onbe-
wuste logica. Zij volgt geene liefhebberij, en
kent geene grillen. In hierboven aangehaald
opstel sprak ik ergens van „fantazie", waar,
in kleine figuurtjes, en als het ware tot tijd-
verdrijf, de meester een „Redenaar", eene
„Baadstcr" boetseerde. — Bij een ander
beeldhouwer, en onder de strengsten, roept
het woord „Baadster" alleen reeds een beeld
op aan werken, die hij allicht nimmer zag
en waarvan het goed kan gebeuren, dat zij
nimmer bestonden, maar die behooren of
konden behcoren tot een tijd, tot eene kui-
tuur, tct eene school, waarvan de, misschien
gewaande, wezenlijkheid of geest hem onder
den arbeid niet verlaten zullen, — tenzij hij
ze met opzet verwierp, wat op zijn eigen ont-
werp nog schadelijker inwerken kon, dan
dat hij de neigingen hadde gevolgd van zijn
kennis en zijn keurenden smaak. Niets der-
gelijks bij George Minne: ook waar tot vei-
poozing van meer-monumentaal werk eene
lossere verbeelding zijne boetsecrende vin-
geren leidt, beheerscht de hem van nature
en opleiding opgelegde stijl zijn geest en
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zijne hand, en blijft wat is niet meer dan spel
toch steeds de uiting van eene, zooals ik
zegde onderbewuste, maar des te vastere
logica. De geleidelijke kentering in de kunst
van George Minne is er geene die het gevolg
zou zijn van keuze of van ondergane invloe-
den. Waar anderen zich keerden tot de
Italiaansche Renaissance; waar de allcr-
jongstcn inspiratie zoeken bij de Assyriërs:
waar sommigen — de futuristen — met
allerlei vernuftige mid-
delen een onbereik-
baar, vermits anti-
plastisch doel onder-
vorm trachten te
brengen; waar ande-
ren — de kubisten
— na vele wikkende
en wegende cerebrali-
teit, uitslagen berei-
ken, hoe dan ook van
mindere hoedanigheid,
waar Minne toe kwam
alleen door de eigen
genialiteit; waar een
Constantin Meimier
zijne grootsche en
strenge kunst dankte
aan uiterlijke omstan-
digheden, die zouden
vormen naar diepte
en breedte zijn ge-
moed; waar zelfs een
Rodin, waar zelfs de
Proteus Rodin als het
ware heel de beeld-
houwkunst van alle volkeren en alle tijden
noodig schijnt te hebben om te komen tot
eigen inzicht en uiting: daar zien wij George
Minne, sterk van de traditie van zijn ras, naar
den geest een Vlaamsen vroeg-Renaissancist
die werk leverde, dat doet denken aai de
beeldsnijders welke onder de bevelen en ge-
nade derHertogen van Bourgondiö arbeidden,
nog vóór hij hun arbeid kende, — daar zien
wij George Minne, wars van alle buiten hem
staande beïnvloeding, de lijn volgen, die zijn,
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zeer intens, innerlijk leven en ecne vaste,
preciese en wils-taaie bouwkundige opleiding
hem voorschreven. En zoo ken ik geene
kunst-evolutie, die op even stevige bodem
berust; die door meer-zekeren, hoe ook on-
bewusten, tucht wordt geleid; die beter en
onmiskenbarer den stempel draagt van eene
personaliteit, welke alle toevalligheid, welke
alle inwerking kon missen bij haar steeds
groeiende volmaking, en niets te danken had

dan aan hare steeds
rijpere innerlijkheid.

En zie, ineens, een
drietal jaar geleden,
bereikt de vrienden
van George Minne
het verbazingwekken-
de nieuws: met eene
belangrijke wijziging
in de levens-omstan-
digheden van den
meester, heeft ook
zijne kunst cene ken-
tering ondergaan, ken-
tering die wel ken
gelden als ecne ver-
loochening van al de
vorige pogingen, van
al de vroeger-bereik te
schoonheid George
Minne, waarvan de
individuëele ontwik-
keling niet kon ver-
geleken worden dan
bij die, in de beeld-
houwkunst, van heel

een volk: het Egyptische, staakt ineer.s;
verlaat plots de baan die hij volgde, en
deze was hem door den eigen aard en
verwerkte discipline gewezen; hij gaat ecne
gansch nieuwe loopbaan in: hij keert zich.
hij den bouw-meeester, naar de grilligheid
der natuur toe, en heeft geen ideaal meer
dan te zijn haar willooze slaaf, die niet
kiest, die niet redeneert, die blind gehoor-
zaamt, — voorzoover men zich een beeld-
houwer voorstelt, die blind zou zijn... .
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Meer dan wie was ik verbaasd; minder dan
wie, echter, overtuigd. Ik weet nu eenmaal,
meen althans te weten, wie Minne is, en hoe.
Ik weet dat niemand, in zake kunst, meer aan
natuurlijke impulsen gehoorzaamt dan hij.
Nimmer beredeneerd in den gewonen zin van
dit woord, hetwelk bedeelt: oordeelkundig en
overdacht samen-gesteld; steeds geniaal, in
de beteekenis, die de
oorspronkelijke is, van
spontaan-geboren, is
het beslist onmogelijk
dat Minne's werk dooi-
de bedoeling en den
wil van zijn schepper,
zoo onvoorbereid van
haast-hié'ratische stijl-
betrachting zou over-
slaan in bandclooze
ontucht die niets dan
hand werkelijke knap-
heid zou kunnen be-
wijzen.

Ik weet: er kon eene
psycho- phy si ologi sc he
verklaring zijn. Zon-
der dat i.v er verder
zal op ingaan, dien
ik er hier op te wijzen,
dat sommige functio-
neele verrichtingen,
onafhankelijk van on-
zen wil, verband hou-
den met uitingen-in-
kunst, en dat dus
wijzigingen, gevolg
van het levens-ver-
loop, in bedoelde ver-
richtingen als natuur-
lijk corollarium veranderingen in die kunst-
uitingen medebrengen. Het terrein, dat wij
hier betreden, is glibberig: zulke wetenschap
kon ons leiden, althans verleiden tot gissingen,
tot afleidingen waar wij niet den minsten be-
wijsgrond voor hebben. Immers, een beeldhou-
wer is geen dichter, die niet anders kan dan,
op soms zeer onkiesche wijze, zich-zelf te ver-

tellen (hoe onkiescher trouwens, hoe beter),
en in wiens verzen wij, voor zoover wij lezen
kunnen, steeds de reden terug zullen vinden
van zelfs de minstverwachte wending in zijn
ontwikkelingsgang. Minne echter is, ik zei
het u al. eenerzijds als kunstenaar te oprecht
en te betrouwbaar, en anderdeels hebben de
uiterlijke omstandigheden en eventueele in-

werkingen op hem te
weinig vat, dan dat
wij deze eenvoudige
en natuurlijke verkla-
ring zouden verwer-
pen.

Er is echter nog
eene andere, en, mijns
inziens, betere, omdat
zij, even natuurlijk,
rekening houdt met
een der teekenen van
het waarachtig genie:
de bestendigheid, den
drang naar bestendig-
heid, de noodzakelijk-
heid der uiting en de
noodwendige zclfvcr-
nieuwing die de uiting
mogelijk maakt.

Eenrozelaar—men
veroorlove het beeld,
dat mijne bedoeling
verduidelijkt, — een
rozelaar, gemaakt om
te bloeien, doet zulks
dan ook, zoo de om-
standigheden van
lucht en giond hem
voordcelig zijn, maar
zal armer worden

deze bloemen zullen
kelk-bladeren, zoo de

plant niet te gepasten tijde wordt her-ent.
Aldus de kunstenaar: hij bloeit in zijn werk,
als het leven het hem niet al te zeer on-
mogelijk maakt. Is hij geniaal, dan zal niets
hem ontmoedigen, en zijne span-kracht
wordt gn-oter allicht, naar grooter worden
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aan bloemen, en
armer worden aan
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de ontmoete moeilijkheden. Maar, dit niet-
tegenstaande, zal zijn bloei tot uitbloei ver-
minderen, zal zijn werk armer worden in getal
en aan gehalte, zoo het nu en dan geene ver-
nieuwingskuur ondergaat, zoo nu en dan
nieuwe bronnen het niet mogen verleven-
digen. — Trouwens, gij weet, om van iets
anders te spreken, dat Anüiios de aarde
noodig had, al
was ze bar en
dor, om weer op
te kunnen wip-
pen, wanneer hij
voelde, dat hij
viel.

George Minne,
natuur-kind als
de reus Antak.s,
en veel meer na-
tuur-kind dan
zijne gewaande
gecompliceerd-

heid zou doen
vermoeden, de-
wijl hij is, zon-
der restrictie, een
geniaal artiest,
— George Minne
heeft in de duis-
terheden der sub-
conscicntic, (die
misschien niets
is dan de thermo-
meter der godde-
lijkheid in ons),
gevoeld, dat hij
nu maar eens op
de aarde moest
vallen, om te

beter rechtop te kunnen staan. En zoo ging hij
zich nu verknechten aan de natuur-weergave,
met het hardnekkige en het absolute, met het
overdrijvende ook en het barsche van den
geboren Gentenaar, die niets half doet

Verliet hij erbij de baan, die zijn kunste-
naarschap, zijn overweldigend-persoonlijk
kunstenaarschap hem van uit de tijden voor
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de tijden aanwees? — Ik zal niet zeggen:
geens-zins, omdat sommige vroegere beelden
mij toch nog liever zijn dan de tegen-
woordige. Maar ik zeg: nauwelijks, omdat
sommige, mij al te naturalistische, al te
schrcomvallig-natuurgetrouwe bijzonderhe-
den — de dikke aderen, b.v. op de armen van
den grooten mannen-romp, — niet vermogen,

mij af te leiden
van het algc-
meene aspect;
omdat zij maar
heel w einig scha
de brengen aan
den geheclen in-
druk, die er een
is van opper-
machtigen Stijl.

Neen, George
Minne heeft zich-
zelf niet verlo-
ren. Nog minder
heeft hij zich-zelf
den rug toege-
keerd. En ten
bewijze: verge-
lijk, met den hier-
boven genoem-
den romp, het
tweemaal-levens-
groote hoofd dat
hier eveneens is
gereproduceerd.
Te romp is het
tweede of derde
werk van na de
vernieuwing. Gij
zoudt het moe-
ten zien in het

Mus.ium te Brussel, waar het thans staat, —
het eerste werk, dat cene Belgische Regeering
van Minne heeft aangekocht, terwijl al de
beeldhouwers van zijne generatie en ook
van lateren tijd sedert lang reeds en meer-
maals de officiëele gratie mechten genieten,
zonder van de expresse bestellingen te
spreken (dit terloops). In de dichte nabijheid


