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Persbericht
William Degouve de Nuncques (1867 – 1935) is één van de Belgische grootmeesters van het
symbolisme. Zijn hele leven schilderde hij landschappen, spelend met kleurennuances, om daarna
een stijl te ontwikkelen waarin de nachtelijke, stedelijke taferelen plaats ruimen voor de heldere
kleuren van ondergesneeuwde werken. In 1936 schreef de recensent Arnold Goffin: " De naam
en het werk van deze meester zijn al lang duur maar ze krijgen, althans in België, nog lang niet de
erkenning die hen toekomt." De huidige tentoonstelling is opgebouwd in samenwerking met het
Kröller-Müller Museum (The Netherlands) en hanteert het kleurenpalet van Degouve de
Nuncques als thema om zijn werken rond te organiseren.
Na een korte academische carrière beslist de jonge Degouve de Nuncques zich te wijden aan de
kunst en deelt een atelier met Henry de Groux; een kunstenaar met een sterke maar instabiele
persoonlijkheid. De vriendschap die zich tussen beiden ontwikkelde was sterk genoeg om de
instabiliteit van de Groux' karakter te overleven. Welvarend genoeg om van zijn kunst te leven en
te reizen bezocht Degouve regelmatig de Belgische avant-gardistische kunstkringen, exposeerde
hij steeds vaker in het buitenland en reisde hij samen met zijn jonge vrouw Juliette Massin – de
schoonzus van Emile Verhaeren- Europa door. Ze bezochten Spanje, Frankrijk, Italië, Nederland
en Duitsland en exposeerden verschillende keren samen hun werk. Degouve de Nuncques
concentreert zich in deze periode op de natuur; zijn werken vertellen over een stille en nachtelijke
natuur waarin het maanlicht een gevoel van zonderlinge ongerustheid oproept.
In de jaren 1890 oefenen Brugge en Venetië een speciale aantrekkingskracht uit op de
symbolistische kunstenaars. Ook Degouve laat zich inspireren door deze watersteden en ziet ze
als het symbool voor het stilstaan van de tijd, de herinnering aan een vervlogen, gouden tijd en
een broeiende atmosfeer omhuld in een waas van mysterie.
Op het einde van de 19e eeuw herdefinieert Degouve de Nuncques zijn relatie met de
schilderkunst en laat de nachtelijke taferelen en effecten achter zich. Hij werkt steeds vaker met
een klaarheid in kleur die hem uiteindelijk brengt tot het gebruik van sneeuwwit. De overgang
van het sombere en donkere in Bruges-la-Morte naar lichte kleuren vindt plaats tijdens een verblijf
in Spanje (1899 – 1902) en opent de deur naar een sensibiliteit die het gebruik van licht met zich
mee brengt. Degouve trekt zich terug, ver weg van de steden, en begint te schilderen op doek,
eerst op de Balearen, dan op het Brabants platteland en uiteindelijk in de Belgische Ardennen.
Daarmee volgt hij het voorbeeld van een groot aantal kunstenaars die de industrialisatie de rug
toe keren en hun toevlucht zoeken in een ongerepte natuur.

2

William Degouve de Nuncques

Schilder van het mysterie
De huidige tentoonstelling dient een tweeledig doel. Aan de ene kant wil ze de nadruk leggen op
de symbolistische periode van de kunstenaar in de jaren 1890. De schilderijen die dateren uit deze
periode zijn een schoolvoorbeeld voor de esthetische uitdagingen van een symbolisme waarin de
nachtelijke uren en de in stilte ondergedompelde landschappen centraal staan. Aan de andere kant
wil het museum met deze tentoonstelling, en de bijhorende catalogus, Degouve de Nuncques
situeren in zijn netwerk van medewerkers om, aan de hand van tot nu toe onuitgegeven materiaal,
nieuw licht te werpen op het symbolisme. Deze invalshoek laat eveneens toe de relatie tussen
Degouve de Nuncques en zijn gelijken zoals Jan Toorop, Maurice Maeterlinck, Emile Verhaeren
en Henry de Groux verder uit te diepen.
De tentoonstelling is opgebouwd rond een eenvoudig concept: de werken van Degouve de
Nuncques worden gerangschikt volgens de kleurenevolutie die men terug vindt in zijn werk - het
donkere van de nacht, het aarzelende licht van het ochtendgloren en het volle, heldere licht van
de dag, en later de sneeuw. De bezoekers ontdekken het werk van Degouve de Nuncques in de
verschillende delen van de tentoonstelling en volgen het licht; ze beginnen bij het harmonieuze,
nachtelijke blauw en komen doorheen de ochtendnevel uit in het licht, niet het volle, felle licht
van het fauvisme maar het heldere, zachte licht van ondergesneeuwde, geïsoleerde landschappen.
Het kleurenparcours bestaat uit de volgende 6 delen:
Deel 1 : Meester van het mysterie
Het onderzoek en de research die in kader van deze tentoonstelling
gevoerd zijn hebben nieuwe informatie bloot gelegd over het leven van
Degouve de Nuncques. Dit eerste deel van de tentoonstelling is dan ook
gewijd aan de artiest, zijn werk en zijn vriendschappen. Portretten van
Degouve de Nuncques geven ons bovendien een uniek inzicht over hoe
zijn gelijken hem zagen. In dit eerste deel wordt aan de hand van zijn
brieven aan Jan Toorop ook de band met Nederland uitgediept. De
schilderijen in 'Meester van het mysterie' evolueren van sombere naar
lichte werken en zijn een eerste introductie tot het thema van deze
tentoonstelling.
Deel 2 : Obscure illusies / verbeelding
Degouve is gepassioneerd door het vreemde in de
natuur en schildert talloze roerloze en
beklemmende landschappen. De werken leunen
sterk aan bij het bovennatuurlijke en het
surrealisme en de atmosfeer gedrenkt in stilte en
de dood is een typisch voorbeeld van het
symbolisme uit 1880-1890. Boomwortels in
monstrueuze vormen, lijnrechte boomstammen
en bevreemdende bosgezichten; het incorporeren van deze elementen in de schilderkunst maakte
van deze periode een ode aan de herontdekking van de natuur die ons omringt.
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Deel 3 : Blauwe nachten: de nachtelijke uren van
het symbolisme
Degouve de Nuncques wijdde zich hoofdzakelijk aan
het schilderen van nachtelijke scènes. Zijn visie op de
nacht, beïnvloed door Whistler en Redon, past perfect
in de ontwikkeling van dit nieuwe genre binnen de
landschapsschilderkunst van de jaren 1890. In zijn werk
zit ook een link met de poëzie. Aan de hand van
verschillende documenten wordt het verband tussen
het werk van de artiest en de wereld der letteren
ontleed. Vanuit thematisch oogpunt roepen de 'zwarte
trilogie' van Verhaeren, de teksten van de jonge Maeterlinck en van Rodenbach een
landschapsbeeld op dat gedomineerd wordt door het bleke maanlicht van de late nachtelijke uren.
Het maanlicht is alom tegenwoordig in het kleurenpalet van Maeterlinck en komt regelmatig
terug in zijn werken. In navolging van de dichters laat ook Degouve de Nuncques zich verleiden
door het maanlicht en gebruikt het in zijn werk om de zekerheden die het daglicht ons geven in
vraag te stellen. De natuur in haar stille nachtelijke uren wordt het symbool voor twijfel, de
uitdrukking van een bevreemdende onrust en een weerspiegeling van de menselijke ziel.

Deel 4 : Religieuze inspiratie
De mystieke crisis die Degouve de Nuncques doormaakt tussen
1907 en 1912 geeft aanleiding tot een reeks religieuze werken
waarin de figuren Maria en Christus een belangrijke rol spelen. De
kruisweg, bedroefde gezichten en fysiek lijden zijn veelvuldig
terugkomende thema's in het werk van deze periode. Deze
religieuze iconografie komt niet enkel voort uit zijn persoonlijke
crisis, ze kadert in een bredere beweging binnen de artistieke
wereld: een beweging die een terugkeer inzet naar de traditionele
waarden en zich afzet tegen de snelle ontwikkeling van grootsteden,
ongecontroleerde industrialisatie en het verlies van gekende bakens.
De wereld kiest resoluut voor industrialisatie en een
individualistische economie, de kunstenaars kiezen voor een
terugkeer naar het platteland en christelijke waarden.
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Deel 5 : Poëtisch zonlicht

Zijn interesse in en onderzoek naar vlinders beweegt Degouve de Nunques ertoe om samen met
zijn vrouw Juliette Massin te verhuizen naar de Balearen (1899 – 1902). Juliette is eveneens
kunstenares en samen exposeren ze op Mallorca en in Barcelona. Degouve ontdekt een passie
voor het licht "van dit Afrika (…) met haar ontelbare schoonheden die door een felle en altijd
aanwezige zon voor het voetlicht worden gezet en gepoëtiseerd" (brief aan Jan Toorop). De
ontdekking van een verwelkomende en in het licht badende natuur stimuleert de schilder om zijn
kleurenpalet aan te passen en landschappen niet langer te benaderen als een plaats waar talrijke
mysteries zich schuilhouden maar als een plaats waar plezier het woord voert.
Deel 6 : De stilte van de sneeuw
Het platteland is voor Degouve de Nuncques een
ideaalbeeld waarvan de stilte en de onbeweeglijkheid in
schril contrast staan met het stadsleven. Rond 1900
krijgt de landschapsschilderkunst een pantheïstisch
trekje: kunstenaars zien in de natuur een antigif voor de
kwellingen van de metropolen, het oord van alle kwaad.
De animistische werken van Degouve de Nuncques met
als thema het Belgische platteland schrijven zich perfect
in, in deze ode aan de natuur en kaderen in de bredere
context van een terugkeer naar een onbezoedelde
natuur. Een natuur die, zoals Verhaeren het in 1893
poëtisch omschreef, nog niet besmet is door het
industrialisatieproces van de blind om zich heen
grijpende
grootsteden.
De
ondergesneeuwde
landschappen van de Ardennen en Stavelot, de plaats
waar Degouve de herfstdagen van zijn leven doorbracht,
getuigen van een groot respect voor de natuur. Een
natuur waaraan hij zijn leven, zijn werk en zijn ziel had
gewijd.
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De tentoonstelling William Degouve de Nuncques, Schilder van het mysterie bestaat uit een zestigtal
schilderijen, tekeningen, werkboekjes en documenten van het Kröller-Müller Museum en tal van
Europese musea en privécollecties. Het onderzoek dat aan deze tentoonstelling vooraf ging liet
eveneens toe de biografie van de kunstenaar op punt te stellen. De informatie die hieruit
voortvloeide is opgenomen in de catalogus (bestaande in een Nederlandse en Franse versie):
Degouve de Nuncques, maître du mystère, onder wetenschappelijk toezicht van Denis Laoureux,
Mercatorfonds, 140 p, 120 illustraties. Prijs: 29,90€
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activiteiten in het kader van de Tentoonstelling
Zondag 05.02.2012
Gratis toegang tot het museum
Gratis rondleiding met gids om 14u30
Reservatie verplicht – 081/77 67 55
Vrijdag 10.02.2012
Nocturne, museum geopend tot 21u
Gratis rondleiding met gids om 20u, begeleid door Véronique Carpiaux, conservatrice van het
museum
Reservatie verplicht – 081/77 67 55
Zondag 04.03.2012
Gratis toegang tot het museum
Gratis rondleiding met gids om 14u30
Reservatie verplicht – 081/77 67 55
Vrijdag 16.03.2012 om 12u30
Apé'Rops
Concert
In samenwerking met het IMEP geven Sophie Hallynck en haar leerlingen een harpconcert. Het
programma is geënt op het repertoire van de Cercle des XX, een avant-gardistische kunstkring
opgericht in 1883 en regelmatig bezocht door Rops.
Prijs: 7€ (toegang tot het museum, concert en lunch) of inbegrepen in uw abonnement
Reservatie verplicht – 081/77 67 55
Vrijdag 23.03.2012
Nocturne, museum geopend tot 21u
Gratis rondleiding om 19u30, in het gezelschap van Laurence Brogniez, Bibiane Fréché, Denis
Laoureux en Hubert Roland
Reservatie verplicht – 081/77 67 55
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Zondag 01.04.2012
Gratis toegang tot het museum
Gratis rondleiding met gids om 14u30
Reservatie verplicht – 081/77 67 55
Vrijdag 20.04.2012
Nocturne, museum geopend tot 21u
Gratis rondleiding met gids om 20u
Reservatie verplicht – 081/77 67 55
Zaterdag 05.05.2012 van 7u30 tot 21u
Bezoek aan het Kröller-Müller Museum, Otterlo (The Netherlands)
Een dag gewijd aan culturele en kunstzinnige ontdekkingen! Het museum, een gebouw van Henri
Van de Velde, is gelegen in het hartje van een natuurreservaat en stelt, naast prachtige
permanente tentoonstellingen, de grootste privécollectie van Vincent Van Gogh tentoon. De dag
wordt begeleid door Stéphane Colin, kunsthistoricus en gastspreker.
Prijs: 35€, reductie 30€ (student, kind, werkloos) (vervoer, toegang tot het museum en gids)
Informatie en inschrijvingen (verplicht) – 081/77 67 55
Zondag 06.05.2012
Gratis toegang tot het museum
Gratis rondleiding met gids om 14u30
Reservatie verplicht – 081/77 67 55
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Chronologie
1867
William Degouve de Nuncques wordt op 28 februari geboren in Monthermé (Frankrijk).
1874
Het gezin Degouve de Nuncques woont in Brussel. William is ingeschreven in de eerste klas van
de middelbare gemeenteschool van Elsene.
1883
Degouve komt in contact met een kunstenaarskolonie in Machelen, even ten noorden van
Brussel. Volgens André de Ridder ontmoet hij Toorop, die daar woont. In een brief van
omstreeks 1902 schrijft Degouve: ‘Ik maakte kennis met Henry de Groux, die mijn beste vriend
werd, en daarna met Toorop, en we waren soms samen in Machelen.’
1886
Begin van een lange vriendschap met collega-schilder De Groux, die vanaf oktober een jaar lang
met tussenpozen aan het werk is in een atelier op het domein van de Degouves in Perwez, ten
zuiden van Brussel.
1888
Degouve gaat in Brussel wonen maar keert geregeld terug naar Perwez. Hij schildert de eerste
schilderijen die in zijn eigen ogen geslaagd zijn. De Groux en Toorop dragen hem vruchteloos
voor als nieuw lid van Les XX.
1889
Nadat zijn moeder in juni 1889 overleden is en als gevolg daarvan het huis van de familie is
verkocht, vestigt De Groux zich in Brussel in een wijk waar veel kunstenaars komen. Degouve,
die weer naar Perwez was getrokken, volgt zijn vriend. Van september 1889 tot mei 1891 wonen
beiden in het nummer 202 van de Wijnheuvelenstraat.
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1890
Degouve neemt voor het eerst deel aan tentoonstellingen. Het Portret van Henry de Groux is te zien
op de Exposition générale des Beaux-Arts in Brussel, waar De Groux zijn Bespotting van Christus
exposeert. Varischet (1887–1888) en Zwarte schapen gaan naar de salon in Parijs. Galerie Burlington
in Londen ontvangt een inzending van meerdere schilderijen. Degouves kandidatuur bij de
verkiezing van een nieuw lid van Les XX blijft zonder gevolg.
1891
In mei verhuist De Groux naar Parijs. Degouve gaat tijdelijk in de rand van Brussel wonen,
namelijk in Jette.
1892
Degouve schildert Het blinde huis en Kind met uil. De doeken die hij op de salon van Gent
tentoonstelt, trekken de aandacht van kunstcriticus Ernest Verlant, die als eerste over hem
schrijft.
1893
Degouve stelt tentoon op de laatste salon van Les XX. Daarna stuurt hij geregeld werk naar La
Libre Esthétique: in 1894, 1895, 1896, 1897, 1899, 1903, 1905 en 1908. Samen met onder meer
Khnopff, Maeterlinck en Demolder neemt hij in november deel aan het banket ter ere van
Georges Eekhoud. Na zijn deelname aan de tentoonstelling van de Nederlandsche Etsclub in
Amsterdam schrijft Toorop hem: ‘mijn beste William! men houdt veel van de dingen die je hebt
gemaakt [...]. Men zou zeggen dat je tuin was gemaakt door een Nederlandse “Vermeer”.’
1894
Op 30 oktober trouwt Degouve de Nuncques met Juliette Massin, een schilderes die hij heeft
ontmoet door toedoen van Maria van Rysselberghe. Hij is vertegenwoordigd op de Exposition
des Beaux-Arts in Leuven en op die van Oostende, op de Salon du Champ-de-Mars van de
Société nationale des Beaux-Arts in Parijs, en in de Continental Gallery in Londen. In L’Art
moderne van 19 augustus staat te lezen: ‘Wat een verfijnde, dromerige ziel komt aan het licht […]
in de plannen van deze alleraardigste Tuin – net een decor voor Intérieur van Maeterlinck! De
doeken van dhr. Degouve zijn kostbare koffertjes die hun inhoud alleen prijsgeven aan dichters.’
1895
Degouve reist via Milaan en Bologna naar Venetië. Voor de decors van een mise-en-scène van
Intérieur in het Théâtre de l’Œuvre werkt hij samen met Maeterlinck. ‘Van allen die ik nu
bewonder, bent u de enige die de juiste sfeer kon scheppen om het tot leven te brengen’, schrijft
Maeterlinck aan Degouve.
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1898
Eerste solotentoonstelling van Degouve, eerst in Rotterdam, daarna in Den Haag. Eind jaren
1890 breekt Degouve internationaal door: Dresden (1897), Utrecht (1897), Rotterdam (1898,
1911), Den Haag (1899, 1901, 1903, 1911), Barcelona (1902, 1912), Palma (1902), Parijs (1900,
1902, 1903, 1905), Frankfurt (1904, 1914), Wenen (1905), Amsterdam (1911, 1912), Buenos Aires
(1911)...
1899
Degouve is gefascineerd door vlinders. Om ze te bestuderen gaat hij op Majorca wonen. Hij blijft
er tot 1902. ‘Wij wonen op Majorca, een zonovergoten Afrikaans land […] van een rijk
geschakeerde schoonheid dat door het krachtige zonlicht een poëtische dimensie krijgt’, schrijft
hij in een brief aan Toorop.
1902
De tentoonstellingen volgen elkaar op. Degouve toont schilderijen uit zijn periode op Majorca in
de Circol Mallorquí in Palma, in Barcelona en Londen, bij Bing in Parijs en bij La Libre
Esthétique in Brussel. Daarna vestigt het echtpaar zich in Brussel.
1905
Degouve stelt tentoon bij de kunstkring Vie et Lumière en op de herfstsalon in Parijs. Toorop
beveelt Degouve aan bij Galerie Miethke in Wenen en geeft hem raad voor de solotentoonstelling
die hij daar krijgt. De expositie wordt voorbereid door Carl Moll, de schilder en mede-oprichter
van de Wiener Secession die in hetzelfde jaar en in dezelfde galerie ook een tentoonstelling met
werk van George Minne organiseerde.
1911
Degouve heeft tal van tentoonstellingen in het buitenland, onder meer in Barcelona en Buenos
Aires en in meerdere steden in Nederland. Op aanraden van H.P. Bremmer koopt Helene
Kröller-Müller vijf werken die geëxposeerd waren in de Rotterdamsche Kunstkring. Het echtpaar
Degouve voegt zich in Saint-Cloud bij het echtpaar Verhaeren.
1912
Degouve is met drie doeken vertegenwoordigd op de salon voor religieuze kunst in Brussel. Hij
verwelkomt het Duitse schrijversechtpaar Carl en Thea Sternheim. Zij brengen hem in contact
met kunsthandelaar Alfred Flechtheim. Deze organiseert in 1914 een reizende tentoonstelling die
meerdere Duitse steden moet aandoen, maar onderbroken wordt door het uitbreken van de
Eerste Wereldoorlog.
1916
Het echtpaar gaat in Nederland wonen en blijft daar tot 1919.
1919
Op 9 juli, een jaar na het overlijden van Degouves moeder (juni 1918) en kort na zijn terugkeer
naar Brussel, overlijdt zijn vrouw. Hij zal drie jaar lang niet schilderen.
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1922
Degouve vestigt zich in Stavelot. Hij blijft er tot het eind van zijn leven. Over deze laatste periode
in zijn leven als kunstenaar schreef Christian Bert in 1932: ‘Hij voelde zich van binnenuit verwant
met wat zich voor zijn ogen ontrolde: de onpersoonlijke en alles overheersende aanwezigheid van
de natuur wanneer alles onder een dik sneeuwtapijt ligt, wanneer de dingen door het licht worden
getransfigureerd of wanneer de ruimte wordt opgesloten in het samenspel van de lijnen van de
aarde en die van de wolkenhemel […].’
1926
Degouve heeft een belangrijke solotentoonstelling in Galerie Georges Giroux in Brussel. Hij
wordt even hoog aangeslagen als Ensor.
1928
Degouve wordt getroffen door verlamdheid. Hij kan niet meer schilderen.
1930
Degouve trouwt met Suzanne Poulet, die gehuwd was geweest met Adrien de Gerlache de
Gomery.
1935
Degouve sterft op 1 maart in Stavelot en wordt begraven op het kerkhof van Ukkel.
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1.William Degouve de Nuncques, La Maison aveugle, 1892, olie op doek, 63 x 43
cm. Otterlo, Kröller-Müller Museum.© indien van toepassing, kontakt opnemen
met Pictoright, Amsterdam (www.pictoright.nl)

2.William Degouve de Nuncques, Le Canal,
1894, olie op doek, 42,4 x 122,5 cm. Otterlo,
Kröller-Müller Museum. © indien van
toepassing, kontakt opnemen met Pictoright,
Amsterdam (www.pictoright.nl)

3.William Degouve de Nuncques, Nocturne au parc royal de Bruxelles, 1897, pastel
op papier, 65 x 50 cm. Paris, Musée d’Orsay. (C) RMN (Musée d'Orsay) /
Hervé Lewandowski

4.William Degouve de Nuncques, Le Cygne noir, 1895, pastel op
karton, 38 x 47 cm. Otterlo, Kröller-Müller Museum. © indien van
toepassing, kontakt opnemen met Pictoright, Amsterdam
(www.pictoright.nl)
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5. William Degouve de Nuncques, La Forêt lépreuse, 1895, olie op
doek, 66 x 127 cm. Privécollectie

6. William Degouve de Nuncques, Jardin mystérieux, 1891, olie op
doek, 36 x 44 cm. Privécollectie © Luc Schrobiltgen

7. William Degouve de Nuncques, Côte aux Baléares
(Majorque, Kala San Vicente), 1900, olie op hout 21 x 47 cm.
Privécollectie.

8.William Degouve de Nuncques, Vers le Cap Formentor aux Baléares,
1902, olie op doek, 68 x 79 cm. Privécollectie.
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9.William Degouve de Nuncques, zonder titel, 1925, olie op doek, 68
x 74 cm. Collectie PBdM.

10.William Degouve de Nuncques, L’Arbreaux Corbeaux, 1925, olie op
doek, 140 x 103 cm. Eigendom van de Belgische Staat – depot Musée
de l’Ancienne Abbaye de Stavelot.

V1. Anoniem, William Degouve de Nuncques dans son atelier, s.d., fotografie, 13,5
x 9,7 cm. Brussel, MRBAB, AACB.
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De werkboekjes van William Degouve de Nuncques
De onuitgegeven geschriften van William Degouve de Nuncques worden bewaard in de Archives
de l’Art contemporain en Belgique (AACB). Het betreft drie schoolschriften met gedichten,
theaterstukken, beschouwingen over het leven, de religie en de oorlog en lange lijsten met citaten.
Ondanks het feit dat deze geschriften niet met zekerheid kunnen gedateerd worden, lijkt het erop
dat een belangrijk deel ervan werd geredigeerd tijdens de Eerste Wereldoorlog. Van de 312
pagina's bevatten er maar vier vluchtige schetsen en ontwerpen van plattelandslandschappen.
Indrukken en gevoelens! (22349
32-33)1
Indrukken en gevoelens!
Geen titel. Zo zou mijn boek
zijn als ik er ongelukkigerwijs één zou
maken. Geen onderwerp dus; een
schimprede, fragmenten van een
oproerling, paradoxen.
Ook geen woord vooraf om
me bij mijn lezers te excuseren. Dat
zij die moedig genoeg zijn om mij te
volgen en te doorgronden, geduld
oefenen. Ze zullen er de worsteling
van nobele, sterke zielen vinden, en
hun haat voor de overal verspreide
domheid. Sommigen zullen wellicht
merken dat ik hen enkele zweepslagen
toedien, maar onze tijdgenoten hebben een sterke ruggengraat en een niet bepaald nobele ziel.
Helaas! Omdat het niet kan met het bloed van mijn vijanden, schrijf ik met rode inkt.
Mooie, grote ideeën zijn altijd de zaak van de minderheid. De meerderheid heeft
vooroordelen. Waarheid, in welke vorm ook, ontstaat in afzondering en is altijd paradoxaal.
Sociale welvoeglijkheid, behaagzucht en wat dies meer zij, vormen samen de alomtegenwoordige
menselijke hypocrisie, het masker met vele gezichten dat de mens is. Het komt er dus op aan
voorzichtig dit masker weg te nemen en zo het volle licht te laten schijnen op dit schitterende
product van de evolutie. Op organisch vlak kennen we het al voldoende, op moreel gebied nog
niet. Het zal mij dan ook een vreugde wezen het te etaleren. En ik wil dat dit goed en netjes
gebeurt. Voor sommigen meen ik geslaagd te zijn. Tot daaraan toe voor de ééndagshelden die de
1

Deze tekst werd met rode inkt geschreven.
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volgende dag gestorven zijn, maar voor hen die het terrein aantasten en in beslag nemen op de
onbetamelijke manier van hondsgras, dat met zijn diepe wortels elke nobele bloem versmacht: de
spade, de riem of de pen. Wat een absurditeit, wat een utopie! Wat zijn die mensen, wat zijn die
wortels krachtig! Ze groeien aldoor opnieuw. Ik zeg u: lafhartig verstikken ze hun slachtoffers!...
Wat er dan nodig is?... Minder egoïsme en wat meer moed en eer in de clan van de
gewurgden, en dit vervloekte en strak omrande terrein wordt een piëdestal voor de sterken en de
Rechtvaardigen. Belachelijk! Drogbeelden!...
Om mij heen hoor ik bulderend lachen, als was de zee ontketend!... Het is het gelach van
mensen die de sterren op zak zouden steken om ze te verkopen.
Nu, na duizend dagen meedogenloze oorlog… (22349 34)2
Nu, na duizend dagen
meedogenloze oorlog met in
het vooruitzicht
bekwaamheids attesten en
erediploma’s voor het
merendeel der strijders,
weten wij hoe die wilde
waanzin wordt
georganiseerd en geroemd.
Zo weten wij ook dat
isoleercellen alleen maar
mensen met een ander
onevenwicht herbergen. We
zouden tevens moeten
weten wat we nu kunnen
aanvaarden buiten het
schimmige – en hierom exclusief reële – leven. In onze van bitterheid, droefenis en oneindige
melancholie vervulde ballingschap zal de zwartgalligheid pas verdwijnen met ons laatste restje
energie. Want groot is de plaats van de onwrikbare noodzaak om in de algemene verdeeldheid die
het lot is van de niet-bevrijden, zichzelf, onmatig zichzelf te zijn. Kijken we de mensheid die in
doodstrijd lijkt te liggen, recht in het gezicht, dan is het alsof we ze door vervormend glas zien.
Toch is dit geen nachtmerrie maar tastbare werkelijkheid. Met een beetje verbeelding merken we
hoe dwars door de mist die ons scheidt van de vlakte die nu bezaaid is met doden en dodelijk
schroot, een geur van bloed op ons afkomt. Dat alles houdt aan, en werkt niet beter of slechter
dan een goed geregeld mechanisme dat door niets te stuiten is. Geen enkele interventie kan dit lot
een halt toeroepen. Integendeel, nieuwe steun vanuit de andere hemisfeer is het conflict nog
komen versterken. Het verhoopte succes van de onderneming rechtvaardigt de krankzinnige
uitgave van enorme sommen, sommen die totaal buiten proportie zijn en waarvan nooit ook
maar het onooglijkste deel wordt toegekend aan de arme drommels die als kanonnenvlees dienen.
Het industrialisme kan hieraan zijn motto ontlenen: strijd maar, incasseren doen wij wel, later.
Dat alles wordt *niet* tijdelijk *ondergaan*, want men doet de massa met veel vertoon geloven
dat echte morele grootheid precies hierin is gelegen, in dit schouwspel.
Zelf zal ik mij nooit onderwerpen aan ook maar één van de gegeven bevelen, de orders
die – het weze gezegd tot verontschuldiging van de slachtoffers die ze uitvoeren – niet meer zijn
dan een futiliteit die voortvloeit uit een vleesverslindende bron. Maar hola, geen collectief wapen
alstublieft! Het dateert niet van gisteren dat ik me rekenschap geef van de ijdelheid der dingen.
Om te rechtvaardigen dat ik een houding aanneem die elke éénsgezindheid onderuithaalt, moet ik
2
Van deze tekst bestaan vier versies, de ene al verder afgewerkt dan de andere. We hebben ons gebaseerd op
de best uitgewerkte (blad 22349 34).
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hier enkele verklaringen afleggen die wellicht tot één enkele te herleiden zijn en die om
welvoeglijkheidsredenen best pas na mijn dood in de openbaarheid komen. Sta toe dat ik een
bladzij losmaak uit dit programma; de eerste de beste zal daarin het gist van een op gang
gekomen revolte lezen. Een mens wordt voor minder gefusilleerd.3
De vrouw (22349 80 r°)4
Met heel mijn geest, hart en zinnen
wil ik je zijn en wezen bezingen,
wil ik de pracht van je ziel, lijf en leden
in deez’ ochtendzang hebben beleden –
de helderheid van je goudomlokt gezicht,
je multipele schoonheid naar mij gericht.
Je ligt daar ongerept en hemels naakt,
geen kwaad dat je in je slaap genaakt.
Vóór mij ontrolt zich de ultieme metamorfose
waarin niet verstilt het bloed van leliën en rozen.
Bij ’t ontwaken kijk je met grote ogen
naar je bevallige welvingen en vormen,
het tere wonder waarop mag bogen
onze hoop, ver boven alle normen.
Zachtheid, geurigheid en harmonie
vormen in jou een wond’re alchemie.
De aarde tover je om tot een goddelijk rijk
waar kwaad neemt voor goed de wijk.
Oost en west zingen in jou hun melodie,
jij bent het hart van der wereld liturgie.
Sterker ben jij dan het mysterie van het leven
want liefde moet ieder en ik je geven.
Jouw zijn omhelzen is het leven beminnen
met een kracht
zoals ik nooit eerder had gedacht,
is eenwording van geest, hart en zinnen.

3
In de kantlijn bovenaan blad 22349 36 v° schrijft Degouve: ‘Toen ik zei dat Romain Roland de enige is die
over de oorlog nog geen stommiteiten heeft verteld, kon ik vaststellen dat de woorden een positieve uitwerking
hebben.’
4
Er bestaan twee andere versies van dit gedicht, respectievelijk op blad 22349 79 v° en blad 22349 80 v°.
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Toneel
Tweede bedrijf (22348 6-8)
[In een hut ‘op de hoogste top’ vraagt de vader van Geva en Genista zich af wat de Onbekende
overkomen is na de ‘onweersnacht die beslist vele streken verwoest heeft’. Toch heeft hij
vertrouwen in ‘dit kind’, want slechts weinigen hebben de berghelling kunnen beklimmen tot
waar hij gekomen is. Hij vraagt aan Genista waarom zij niet bij haar zuster gebleven is. Zij
antwoordt dat zij Geva heeft achtergelaten nadat deze haar had voorgesteld terug te keren.
Onderweg heeft zij bij de bron bloemen geplukt, maar haar vader raadt haar aan ze voortaan te
laten staan, want bij de bron ‘is iets groots gebeurd’.]
Genista – (Doet enkele stappen.) Ik ga nu maar, vader, tenzij je wilt…
Hij – Blijf nog even. Zeg me, praat je zus nu minder dan vroeger met je? Is ze jou nog steeds
even genegen?
Genista – Jazeker, maar ze spreekt minder. Ze
blijft lang onbeweeglijk zitten.
Hij – Waar?
Genista – Ginds, waar de weidse horizon te
zien is.
Hij – Ja. Wat zegt ze je bijwijlen?
Genista – Ze onderbreekt vaak haar gesprek
met mij.
Hij – Goed, maar herinner je je wat ze je zegt?
Genista – Niet zo goed. Dit bijvoorbeeld:
‘Ofwel is het van de hemel naar de aarde,
ofwel van de aarde naar de hemel, afwisselend,
maar het kan ook de aarde alleen zijn. In dit geval blijft het een... een...’ Ik weet het niet meer.
Hij – Span je in om het je te herinneren.
Genista – ‘Een oproep’, en ook: ‘Ze zijn gekomen.’
Hij – Ga verder.
Genista – ‘Maar via welke weg…’ Wacht, het komt...
Hij – Zeg het.
Genista – ‘Via welke weg, door welk uiterlijk teken komt zekerheid aan het licht? Zekerheid is er
slechts en herken je slechts als je ze feilloos kunt interpreteren. Interpreteren naar de geest is
echter niet alles.’
Hij – Ja, zo is het: de interpretatie wordt altijd aangestuurd door het vrije denken, zonder invloed
van buitenaf, want dit denken is zonder beginsel noch verdraaiing.
Genista – ‘Misschien doen we dit. Misschien ook helemaal niet.’
Hij – Zeg me: waar heeft ze jou dit alles gezegd?
Genista – O, het is al enkele dagen geleden. Ah, het was ginds in het zand.
Hij – Bij de bron.
Genista – Ja. Ik herinner het me, zeer goed zelfs. Daarna bleef ze lang stil. Ze wreef met haar
hand over haar voorhoofd en keek naar de schaduw die als een grote wolk op de grond lag.
Hij – En dan?
Genista – Dan nam ze mijn hand, hield ze lang in de hare, omhelsde me, stond op en zei me: ‘De
wind komt uit het westen. Ga naar huis, het gaat stormen. Ga. Ik kom zo.’ Dan veranderde ze
van mening en ging ze met mij mee. Ze ging haar kamer binnen, nam uit een lade eerst een passer
en dan een groot blad papier met tekens die ik niet ken, voegde er andere aan toe, tekende een
vorm en schreef in de kantlijn. Ik weet het niet zo precies meer.
Hij – Weet je niet meer welk teken? Heb je niet goed gekeken?
Genista – Nee.
Hij – Je herinnert je geen enkel teken meer?
Genista – Misschien was het de vorm van de wolk die even op de grond te zien was.
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Hij – Ja, ja. Ze komt eraan, denk ik. Ze komt. (Gaat naar het raam en keert terug naar de tafel.)
Geva – (Gaat naar de tafel. Haar vader kijkt aandachtig toe. Heel ernstig neemt ze de bloemen van de tafel.)
Het spoor van het verleden weegt op het heden.
Hij – (Neemt haar vast en omarmt haar innig.) Geva, Geva, kijk, kijk, de kleur van haar ogen.
Doek.
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