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DE UITGAVEN VAN „LUMIËRE" TE ANTWERPEN,

D

Het zwakke punt is de verklaring van de „ismen", trouwens een gevaarlijke klip, waarop velen zouden stranden. Het voorwoord zou er
bij gewonnen hebben als de schrijfster van de veronderstelling was
uitgegaan, dat men van de verschillende „ismen" wel nagenoeg op de
hoogte is, te meer daar de aard van deze kunstuitingen bij de besprekingen van zelf duidelijk wordt. Als hoofd verdeeling heeft de schrijfster
gekozen: positief Realisme, Impressionisme, neo-Impressionisme, Cubisme,
waarvan zij eene goede definitie geeft. Dit verhindert haar evenwel
niet ook te spreken van: modern Realisme, romantisch-realistisch, Realisme der synthese, Romantiek, esthetisch Idealisme zonder er in te
slagen met deze termen geen verwarring te stichten. Zij had beter gedaan de gewone indeeling: Romantiek, Impressionisme, Expressionisme,
te behouden. De strijd tusschen Realisme en Idealisme is echter zeer
begrijpelijk uiteengezet, evenals het verschil tusschen het zien van de
aandoeningskunst en het beleven van de ontroeringskunst: de geheele conclusie van het moderne ligt in deze woorden opgesloten. Terecht wordt
€r op gewezen, dat het ontroeringsprobleem andere eischen kan stellen
dan het vormenprobleem en dat in den modernen tijd het eerste zich
•ontwikkelt ten koste van het laatste.
Het overtuigendste gedeelte van het boek is het laatste hoofdstuk,
waarin beschreven wordt hoe de abstractie van de afbeelding zich langzamerhand voltrekt onder den algemeenen drang naar synthese, die
zich zelfs in de mode heeft geuit. Tal van voorbeelden van de oude en
van de moderne opvatting worden ter vergelijking gegeven; de tegenstelling tusschen de stillevens van Verster (p. 218) en van Gris (p. 219),
tusschen de bloemstukken van Rafaelli (p. 189) en van Herbin (p. 188)
zijn goede voorbeelden van de omzetting van Realisme tot Idealisme,
terwijl men in Herbin's Landschap (p. 243) het volgende stadium, het
Realisme der synthese kan beleven.
Beziet men ten slotte daarna nog eens de potlepels van Allebé (p. 47)
dan voelt men welk een groote omwenteling in den geest van den kunstenaar moet hebben plaats gehad en dat de „strijd om het object" zich
op veel verschillende wijzen kan uiten.
C. E.
DE UITGAVEN VAN „LUMIÈRE" TE ANTWERPEN.
Onze Vlaamsche vrienden doen alles wat levenslustiger dan wij noorderlingen. Ook het uitgeven van boeken gaat hun vlotter af, hun werk schijnt
daardoor minder gewichtig en als gevolg daarvan legt men het een minder
strengen maatstaf aan. Onder hunne uitgaven welke onze belangstelling verdienen noem ik gaarne die van de soc. coöp. „Lumière" te Antwerpen.
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Ofschoon inderdaad de uitgaven typisch Vlaamsch van opzet zijn, is alles
in 't Fransch gesteld. De boekjes hebben een franschen tekst, de houtsneden-portefeuilles zijn voorzien van franschen titel, opschriften, enz.
{Zelfs die van onzen landgenoot Fokko Mees).
Deze houtsneden-portefeuilles, een nadere beschouwing alleszins
waard, verschenen in eenvoudig omslag, in onze' korte kroniek zijn
zij moeilijk te bespreken. De beste van de drie, welke in mijn bezit
kwamen, lijkt mij die van Mees „Soirees de Pêcheurs," er is iets zeer bewegelijks in deze platen, eer iets literair's (in den besten zin) dan graphisch,
men beleeft er in een korte spanne tijds inderdaad iets uit het bewogen
leven der visschers. Misschien komen wij op deze houtsneden later, in
een artikel over Mees, terug. De beide andere portefeuilles zijn van Raymond ThioUière en André Lhote. Die van Thiolhère is vrij sterk nog onder
direct-expressionistischen invloed, overigens wel persoonlijk van uitbeelding, die van Lhote is ondanks een moderne tendenz toch in opvatting
wat dichter bij het conventioneele. Hier is de groote tegenstelling tusschen donker en blank niet meer hoofdzaak, het vlak wordt daarin meer
ondergeschikt aan de lijn. Dit soort werk zou dunkt mij uitmuntend
geschikt zijn als eenigszins anecdotische illustratie voor gemoedelijke
litteratuur.
Verdere medewerkers aan deze uitgaven zijn: Jean Ledebeff, Frans Masereel, Joris Minne, Jozef Cantré en Jan Fr. Cantré.
Bij het werk van dezen laatste wil ik even langer stilstaan omdat het
mij van bizonder belang schijnt. Bij hem is een evenwicht aanwezig
dat vele van de modernen missen. Men voelt: hij is door de verlangens der
jongere generaties heengegaan, heeft hun aspiraties — hoogstwaarschijnlijk
onbewust — in den geest verwerkt en heeft toen, daardoor gelouterd,
zijn werk opgebouwd op den bodem der werkelijkheid, zijn fundament
gevonden in hetgeen van vroeger aanwezig was. Voor het eerst leerde ik
iets van hem kennen in het aardig geredigeerde maandschriftje ,,De
Gemeenschap", vooral zijn houtsnede „de Ster" trof mij daarin door zijn
Breughelachtige stevigheid. Ook onder de houtsneden welke het boekje
van André Baillon „Le Pot de fleur" verluchten zijn er eenige zeer
goed. Het boekje, eveneens door „Lumière" uitgegeven, werd gedrukt
met de sierlijke letter van Nicolas Cochin. De bladspiegel is rustig,
de druk goed. Het is jammer dat titelblad en de aankondiging der
wijze van uitgave, aan de ommezijde van het titelblad, „rammelen",
alle maten van letters, onderkast en bovenkast, ja zelfs cursief komen
daarop voor.
Intusschen dient men de verdere uitgaven van deze groep met belangstelling tegemoet te zien.
L. v. D. W.

