VLAANDERENS G LO R IE: DIE PRIM ITIEW E EN BRUEGEL

Drie keer sou ons stam land V laandere 'n aansienlike plek
in die kunsgeskiedenis van die w êreld inneem . Die eerste keer
in die 15e eeu of eeu van Bourgondië m et die „sogenaam de”
Vlaam se Prim itiew e, ’n tw eede keer in die 17e eeu of eeu van
die Vlaam se B arok m et kunstenaars soos Rubens, Van Dijck
en Jordaens en ’n derde keer, in die 20e eeu, m et ekspressioniste soos Perm eke, Jespers en Servaes.
Ewe m in as Goties, w at b arb aars en Geus, w at skooier
beteken, is p rim itief ’n vleinaam. M aar ook dié naam is so
ingeburger dat die kunsgeleerdes d aar m aar net „sogenaam de”
aan kan toevoeg, w ant dié kuns van die „sogenaam de” sg.
Prim itiew e was binne sy grense en oogm erke en selfs in sy
tegniek volmaak. Die Kruisafneming van Rogier van der Wey
den in M adrid, ’n w erk w at deur dr. Beets in Van G elder se
K unstgeschiedenis d er N ederlanden „klassiek” genoem is, is
geom etries-sim m etries in die perfeksie opgebou en dit is in die
ro lp ren t van Paul H aesaerts: De gouden eeuw van de Vlaamse
Schilderkunst, w at ook aan die P otchefstroom se U niversiteit
vir C hristelike H oër Onderwys vertoon is, m eesterlik gewys.
Dirk Bouts gee in sy Laatste Avondmaal van die Leuvense Sint
Pieterskerk ’n perspektiw ies onfeilbaar gekonstrueerde Gotiese
kam er weer. Nee, prim itief is die kuns van die sg. Vlaamse
P rim itiew e allerm ins.
Trouens was V laandere in die Ryk w at die hertoë van Bourgondië van 1384 af, uit die erfenis van Lodewyk van Male begin
opbou het, die vooruitstrew endste, beskaafste en rykste gewes.
In hierdie Bourgondiese Benelux lê die sw aartepunt in die
Suide en nadat Parys d eu r die H onderdjarige Oorlog m et
Engeland so ’n gevoelige knou gekry het, bloei die SuidN ederlandse stede op: Brugge w ord die w êreldhaw e van die
W este, Gent, die nyw erheidstad, B russel die setel van die
aristokrasie, Leuven die oudste universiteitstad van die Nederlande. Geen w onder nie dat hierdie stede w at d eu r im m igrasie
u it die N oorde en intrek van vreem delinge uit die hele E uropa
nog groter, m agtiger en veral ryker gew ord het, elk hulle eie
skilderskool sou hê. Nie net die burgers of hoëre am ptenare
nie van wie die nam e en beeltenisse saam m et die m eesterw erke vereeuwig is, m aar ook die hertoë self gee die voorbeeld.
So neem Filips die S toute nie net die graafskap V laandere van
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sy skoonvacler oor nie, m aar ook Lodewyk se hofskilder
Melchior Broederlam, w at aldus die kans kry om ook in Hesdin,
Parys en Dijon te gaan w erk. Hy is nog ’n skakel m et die skool
van die Frans-V laam se m iniaturiste. Uit hierdie kuns van boekversierders het die N ederlandse skilderkuns ontstaan, net soos
die Italiaanse uit die al fresco of m uurskildering voortgekom
het.
Ook Jan van Eyck is m iniaturis voor hy hofskilder van
Filips die Goede w ord. Die skerm-gewyse indeling van die
landskap in sy m eesterw erk De aanbidding van het Lam Gods
van 1432 wys nog daarop. H ierdie w erk uit die Gentse Sint
B aafskerk is die resu ltaat van skerp w aarnem ing, ook van
voorw erpe van daaglikse gebruik, w at d eu r hulle glanskleure
lewe en betekenis gee aan die geheel en eintlik die hooftem a:
hulde aan die Lam, bevestig. So ook die bolspieël in Arnolfini
en zijn vrouw uit die Londense N ational Gallery. In sy sirkel
vat hy die hele reghoekige v ertrek saam , w aarvan die intimiteit: w arm rooi egtelike bed en leunstoel, geel houtskoene, 'n
hondjie, ’n p aar appels, ’n hulde is aan die egtelike trou. H ier
die hooftem a w ord verder bevestig d eu r die verbondenheid
van die egpaar m et sy omgewing. Soos in an d e r w erke w at
die skilder beskeie m et: Als ich kan, d.w.s. so goed as ek kan,
onderteken, is h ier die m aterie tro u en reël weergegee: koper
is koper en hout is hout en die koloriet het ’n w arm e, intiem e
tonaliteit. Ook d eu r ’n gehele, realistiese „oop uitbeelding”
van ruim te en atm osfeer het Van Eyck die N ederlandse kuns
tot ’n eerste hoogtepunt gevoer. In sy styl w erk ook sy b ro e r
Hubrecht, van wie die bestaan wel eens betw is is, en in sy
voetspoor volg ’n hele aantal B rugse skilders o.w. vernaam lik
Petrus Christus.
In B russel triom feer die hartstogtelike, sterk dram atiesp atetiese stad sk ild er Rogier van der Weyden. Sy m eesterw erk
is die reeds aangehaalde K ruisafnem ing in die P rado te
M adrid. M orele en liggaam like uitd ru k k in g van sm art bereik
hier ’n hoogtepunt w at in die N ederlandse kuns nooit m eer sou
o o rtre f w ord nie. O ndanks liriek en dram atiek is die w erk
van Van der Weyden m onum entaal danksy ’n koel berekende,
eksak gebalanseerde konstruksie. Nie alleen B russelse skilders
soos Vrancke van der S to c k t sluit by hom aan nie, m aar ook
die jong Memling, David, die D uitser Schiichlin en selfs Dirk
Bouts.
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Dirk Bouts is die leier van die Leuvense groep. Ook hy is
stadskilder. Met sy Laatste Avondmaal in die Sint P ieterskerk
te Leuven is hy die grondlegger van die N ederlandse groepsp o rtre t w at sy hoogtepunt by Rem brandt vind. In sy Weg naar
het Paradijs uit Rijsel is Bouts 'n baanbrekende landskapskilder. Die kunsm atige plan-indeling w aardeur dele van die landskap deur skerm s geskei is, soos op 'n toneelverhoog, het hy
hier laat vaar. Daarm ee het 'n hinderlike herinnering aan die
kuns van die m iniaturiste, verdwyn.
Die m ees poëtiese van die Vlaamse Prim itiew e is Hans
Memling. Hy is m inder dram aties, rustiger en eleganter, intiem er en sierliker as sy m eester Rogier van der Weyden. Die
Sint Janshospitaal in Brugge bew aar baie van sy w erke, wo.
die bekende Ursulaschrijn. Sy m adonna’s is vroom en dromerig. D aarteenoor staan die ekspressiew e kuns van Hugo van der
Goes, ’n hernuw er van ikonografiese tem as deur invoering
van tipes uit die volk in sy Aanbidding der herders te Florence.
Ook sy apostels is ,,dem okraties”. Godsvrug en ekstase verheerlik egter die deur die harde lewe deurkerfde gesigte. Die
laaste grootm eester van die B rugse skool is Gerard David. Hy
was getroud m et die skilderes Cornelia Cnoop. Hy ondergaan
verskeie invloede: Memling, Van der Goes en Van d er Weyden,
m aar hy weet hoe om dit alles harm onies te verbind. Sy hoofw erk is Het doopsel van Christus in die m useum te Brugge, ’n
m ylpaal in die ontw ikkeling van die N ederlandse landskapskildering: die landskap is in verhouding to t die figure gekonstrueer, hulle hang organies m et die landskap saam . David
w ord nagevolg d eu r Isenbrant, Van Eeckele, Cornelis en Ben
son. Sy invloed reik tot ver in die 16e eeu.
Inm iddels versand die seehawe van Brugge en gaan die
stad ekonom ies ten onder. H andel en kuns soek 'n nuwe
sen tru m in Antwerpen, w aar Italiaanse, dus m inder nasionale
invloede gaan oorheers. Inm iddels het die E kspansie van die
Vlaam se Kuns begin. Die skole van N oord-N ederland en Frankryk, die R ynland en Sw itserland, S panje en Portugal, to t selfs
die van Napels en Sicilië in E uropa se tweede kunsland Italië,
kom onder sy invloed. Justus van Gent w erk in Urbino, Meester
Michiel en Juan de Flandes in Spanje, Maelwael in Parys en
H endrik Bellechose in Dijon, w aar ook die w erk van beeldhouer Klaas Sluter tot stand gekom het.
S onder hierdie skitterende „eeu van B ourgondië” is die
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latere ontw ikkeling, sowel van Noord- as van Suid-Nederland,
ook op die gebied van die kuns, ondenkbaar. Die sogenaam de
V laam se Prim itiew e w at ons nie alm al (d a ar is bv. drie Boutse,
drie Van d er Weydens en ’n tiental anoniem e „M eesters” ) en
seker nie volledig kon behandel nie, is die grondleggers van die
Dietse Kuns, w aarvan die ekspansiekrag die eintlike politieke
m ag van H olland en V laandere ver sou oortref. Die Vlaamse
Prim itiew e het aan ons stam ’n erfenis nagelaat, w at die w êreld
ons beny, w aar ook die A frikaner tro ts op kan wees, m aar w at
ons veral, alm al, en seker die kunstenaars onder ons, waardig
m oet wees.
D eur die huw elik van M aria van B ourgondië m et Maximiliaan van O ostenryk in 1477 gaan die B ourgondiese erflande na
die huis van H absburg oor. M aria se seun, Filips die Skone,
tro u m et Johanna die W aansinnige van Kastilië. Uit die huw e
lik w ord K arel V gebore, w at in 1516 S panje van sy m oederlike
grootvader, F erdinand van Aragon, erf. Daarm ee het die Nederlande onder S panje gekom, w aarteen hulle in die tweede
helfte van die 16e eeu sou rebelleer. Die eerste ja re van die
opstand sou m et die laaste lew ensjare van P ieter Bruegel
saamval.
Sy tydgenote en onm iddellike voorgangers lewe en w erk
in die ban van die Italianism e. Van die „P rim itiew e” w aarheid,
eenvoud, stilte en kontem plasie is geen sprake m eer nie. Tog
is d aar onder hulle w at as nasate van die roem ryke Vlaamse
Prim itiew e kan beskou w ord: Quinten Metsys, Jan Gossaert,
Joos van Cleve, Barend van Orley, Jan Provoost, Jan Mostaert,
Joachim Patinir en H ieronymus Bosch. M aar dit sou Pieter
Bruegel de Oude self wees w at so ko rd aat na tradisioneel Nederlandse tegnieke teruggryp. Van Bosch, oorlede in 1516,
neem hy die breë horisonne m et rivierm onding, en iets u it sy
w êreldbeeld oor. By Bosch, w at d eu r sy droom gesigte en hallusinasies ’n soort psigoanalities-surrealis is, w ord die w êreld
d eu r die duiwel beheers. Sy „duvelrieën” is egter nog laat-middeleeus, terw yl dit by Bruegel, ’n hum anis o n d er die hum aniste
van sy tyd, die m enslike dw aasheid is w at die w êreld regeer.
Die sonde het die m ens tot ’n n a r o n d er die n a rre gem aak.
Sy sosiale w êreld is die „V erkeerde W eereldt”. Beïnvloeding
d eu r E rasm us se Lof van die S otheid kan aan hierdie opvatting nie vreem d wees nie.
Aan Patinir ontleen Bruegel die sg. P anoram iese landskap,
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’n landskap w at uit ’n hooggeleë pu n t bekyk w ord en hom in
die rigting van ’n ew eneens hooggeleë horison u itstrek.
Bruegel w ord om streeks 1525 gebore in ’n dorp van die
Lim burgse Kempen, ’n heideland w at tans deur die BelgiesN ederlandse grens deursny word. Hy gaan in die leer te Ant
w erpen by sy latere skoonvader Pieter Coecke van Aelst, ’n
oortuigde Italianis, en geen w onder dat die jong kunstenaar
die gebruiklike Italië-reis m aak nie. Die Rom einse ruïnes het
die skilder nie geweldig beïndruk nie, m aar hy ervaar w at Karl
Tolnai ’n ,,Alpenerlebnis” noem. In sy Schilderboeck vertel
Van M ander dat die ku n sten aar „in d ’Alpes wesende, al die
berghen en rotsen had in gheswolghen, en t ’huys ghecom en op
doecken en Penneelen uytghespoghen h ad d e”. Alpelandskappe
vind ons inderdaad in die p rente w at hy vir die Antw erpse etser
en gravure-handelaar H iëronym us Cock geteken het. Uit dié
ja re stam ook sy allegoriese plate soos De grote vissen eten
de kleinen w aarop figuurtjies uit die „helse” drom e van
Bosch rondsw erf.
In sy vroeë skilderye, De spreek.woord.en, De strijd tussen
Vasten en Vastenavond en De kinderspelen, krioel honderde
klein gedaantes teen ’n hoë horison. Dié w erke is w are ensiklopedieë van volksgebruike, en folkloriste het hulle dan k b aar
as studie-objek aanvaar. Van hierdie ensiklopediese w erke is
Dulle Griet, ’n ontsettende dodedans, die hoogtepunt. H ier het
die onrus en dadedrang van die m ens ’n duiwelse chaos geskep.
E ers in sy latere w erke ontdek Bruegel die w aarde van
die kleurvak. Breë rugge van boere in 'n eenvoudige en afdoende kleur, geom etriese k leurblokke soos die geel koringlande in De oogst, sterk verkorte, na die hoogte gerigte perspektief soos in Luilekkerland, w ord m et graagte d eu r kubiste aangehaal as prae-figurasies van hulle kunsrigting.
Dit w at die tegniek betref, m aar w a tte r rykdom aan inhoud:
ydelheid van die m enslike hoogm oed in De Babeltoren; wreedheid van die (S paanse) soldateska in De moord der Onnozele
Kinderen; die kreupele w at die dans wil lei in De boerendans;
die nutteloosheid van 'n verw aande „ru im tereis” in die Val van
Ikaros, w aar op die voorgrond 'n boer rustig verder ploeg en
nie eens opkyk nie, ewe onverskillig teenoor die ram p van één
m ens soos die lew enskragtige n atu u r self; blinde en verblinde
leierskap in die Parabel van de blinden w aar grys tin te laat
dink aan die kleur van dooie as. Te m idde van die onverwoes301

baarheid van die toneel van die n atu u r gaan die blindes hul
ondergang tegem oet.
In 1566 neem die edeles van die E edverbond die naam
„G euse” aan. 1567 hou die hertog van Alva sy intrede. Dadelik
voel Bruegel, w at in B russel, die b ra n d p u n t van die verset
woon, die kom ende tragedie aan. Hy skilder sy E k ster op de
galg. Te m idde van ’n n a tu u r w at volgens hom redelik, „organ ies’’ en kosm ies-sam ehangend is, rys die galg op, seëvierende
sim bool van dw aasheid, redeloosheid, m isdadigheid en sondigheid van die ,,anorganiese” m ens.
In 1569 sterf Bruegel en w ord in die B russelse K apellekerk
begrawe.
B ruegel, w at d eu r Van O staijen ,,de m eest objectief kosm iese schouw er onder alle noordse k u n sten aa rs” genoem word,
is nasionaal en internasionaal. Wie in hom m aar „Pier den
D rol” of die „B oerenbruegel" sien — hy skilder die boer om 
d at hy saam m et die kind in ’n ,,natuurlose” m ensew êreld nog
die naaste aan die n a tu u r staan — het geen insig hoegenaam d
in die tragedie van die Vlaam se volk nie, ’n tragedie w at vir
Bruegel ook die van die hele m ensegeslag was. Aldus is hy die
m ees Vlaam se m aar tew ens die universeelste van alle Dietse
K unstenaars.
Die tradisie van so ’n m an kon nie ste rf nie, en weens
sy ekspressivism e is d aar baie onder die Vlaam se ekspressioniste w at by hom aansluit: Laermans, Jakob Sm its, Gustaaf
van de Woestijne, Evarist de Buck, Valerius de Saedeleer
en die R ubens van die Vlaam se ekspressionism e: Constant
Permeke.
A. A. F. Teurlinckx.
P.U. vir C.H.O.
(Met vriendelike vergunning van die S.A.V.K.).
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