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klaverbladl Met hun drieën : Horace, Edmond,
Drie artisten. Iedereen kent ze. Horace, de zeer
"t.,,rt
l', 1.,,:rfde, is in de Parijsche letterkundige wereld goed
e,ri,'n en in vele bladen persona grata. Uit het rijke
,,1,1 van Vlaamsche folklore put hij, even als Maeterl',', k, de stof voor zijn literair werk.
lit;rn wag de humorist met pen en penseel. De dood
'rrlrukte aan ons land een zijner meest belovende
1.,.n

erlr.rlcn,

lrnond is de schoonste van de drie. Hij is sinds
rnijn vriend, want ik houd van hem om zijn stillen
errrv'ud, zijn goed harte, zijn groote kunst.
,'\lleen van de drie is hij zijn geboortestad getrouw
p-I,1.'ygn, is dan ook de meest persoonlijke. Te Antwer3,' rr is hij een gekend figuur. Hij is een type waarvoor
l' . n()r{ eens omkijkt. Een origineele. Steeds piekfijn,
I ;ri hij een oud of nieuw pakje draagt. Het zwarte,
pi",'rr,,'nde haar ligt overvloedig boven het magere gelu,,t. 1'r:scheiden door een streep, boven 't hooge voor1r,,,,1,1, van achter vallend vol en zwaat. Het wezen
ç11,rr,1, cD gerimpeld, de oogen groot en ietwat uitpuile,,,l lloven den malschen mond staat de korte snor.
'rrrl r:n gemeten zijn zijn stappen, precieus geryth|Hnrr,l. onbewust in zijn schoone doening, zonder pose
1.,

l,,r'p1

6rr,

l'

, rrbotinage.

I ,'n jongen uit de achttiende eeuw. 'k Zie hem tel|êr,,,,,,1,r in mijn verbeelding met den donkeren hoed,
lÉnr,,p de groote kokarde, met lange staartjas om 't

EDMOND VAN OFFEL

EDMOND VAN OFFEL

214

tr**.*w**ffi
t"î:î,îT'i"il:'T

ffifË-iot

ridder

I

*fl*,iffi'u*ffi*Ël'{tri*fi
ïFniffi:**:fli:''*prru;
::lt":li""itJffù;i.i";zer
I

iteratuur

?

O Schoonheid
laat me vroed zijn'
O Schoonheid
laat me goed ziin'
vtucnt
Laat
-.r.tvermaledijde
"-*' de
kwaad
alle
mij wegvallen'
"i;;;;.' laat me bestaan
'.raoJî*
en gaan
;t
droom
zooals ik bidd"ttd
Liefde
van.mrJn
't
in
'^' -'innigst
ga3n

Vrrn Offel bracht zijn brood rnede en het vet en
Zoo aten we onzen buik half vol en vulden de
t.'hl i\an met spinazie en anderen vegetarischen onzin uit

T."raî*,111r.rî:.,",î::Ï:",Y:iî"fi,
in de'"'2ï'i;;J.

de ménschen
tren best begriiPen'

i.

t

ik d.r,

edeimoed

ï #T:f";:i J'"ï:ff
j-,".Ii
"$".1-.,
in gevt "i'ft:T
beeldje
geen
utt't
Éi
;"Ëi;[îo]

.",

,,rnament of fronsel aan gebouw; geen schilderij hangt
.'r' aan wand van kerk en museum, of Van Offel kent
I'rrn beteekenis, geschiedenis en stijl. Hij is een wandel,.nde encyclopedie van kunstgeschiedenis, een kostbare
vrirs van schoonheidsvoelen.
Alle stijlen, alle scholen, iedere richting in schilder-,
,'rrij- of beeldhouwkunst zijn hem bekend. Bij hem geen
l',rlve ontwikkeling, geen halve wetenschap, geen halve
g,"leerdheid. Zijn wetenschap is volledig. De groote rijk,l,,rn in hem heeft hern de blijmoedigheid geschonken,
,li,: hem innerlijk tot een gelukkig mensch maakt.
Op reis is hij ook nog een kostbaar makker om zijn
l','reidwilligheid. Het is hern allemaal eender waar meri
lr,.rn brengt en leidt, steeds gereed om de zwaârste tocht,'rr te ondernemen, onvermoeibaar, goed gehumeurd,
r'r,'t allen meedoend als een levenslustige knape, verzot
,,p spel en op verstrooiing.
'l'ijdens den oorlog waren wij, in den Zomer, dagelrll<s bijeen op den buiten. Wij deelden broederlijk het
w,'inige dat wij te eten kregen. In l9l8 was het een
nl,'r'ht fruitjaar. De Lente had, des nachts, al de bloerrr,'rr kapot genepen en de Zornet zat vol regen. Het
wrrs de slechtste Zorner van den oorlog. Mijn vriend
l),.lirnnoy, de socialist, deelde met mij zijn gaskolen en
t,,,.rr ik hem.,vroeg of ik er hem niet mede ontriefde,
nntwoordde de brave jongen :
- Bijlange niet. Ik pas mijn collectivistisch programrrrrr loe!
urrrl<,,r.

"'s"hoonheidt

wij
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,1,'rr rnoestuin.

/,.|<eren dag was er geen brood voorhanden en al de
lr',llcn stonden leeg. W'e zouden dan onze ersatz koffie
1i.'brande [6n47s

zonder suiker rnoeten drinken.

- er is geen brood.
- NIon, zei ik zoo,
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Irem, hun vader, bedelend om een laatsten kus v66r de

hij'
Dan eten we maar suiker' antwoordde
- Die is ook oP.
- flsn we maar vet.
- Er is geen vet meer.
- Zutl b"t gtttt we wandelen'
naar
-En we"";;ï
gingen naar de bosschen van de Caters'
krebraambessen'
;à;'*"s heerlijke
St.:Ëb;
boter'
klonte
een
en
brood
;"';;; ..r, bo., """-lt"ir
de tafel een damToen we tehuis ft*t-""' "tond er op
brave buur'
onze
van
die wij
;ïi"-;;ï;;;;ik'
de pot met
en
gekregen
hadden
:';:; î4"ri" V.rdv"i.,
en eï was vet en we konden patat'
:iïï'#;'i;;;ii
';-w* lt" rttt-itdag' zooals wii in den
Ë;;;.
een konden droomen'
Ë.i"f.""-tiia
""V;-Oii.t er
zat soms,
n.a drie zonen aan't front' Hijhet
kanon'
naar
ten einde den tuin'-"titt" " luisteren
met
van
rollen
he-t
als
i" Ji'oe einders

lrrnge reize.

IVij

;
;;
iî:i ffi

ËJËiJ'r'-*' "p-'il"
had genomen.
bevestigde de krant dit "*1:i'rHi
il::ïfii"-i-I""t}'"b;;;;
ontzet' ons leger sto"*r:l
à'
b;.i"
PJ:i-::'tit
jïii;;â""..1'",ïi"'l'::'::-'^:::i.^MÉT
van \''rrcr i";i';;ti';; âi'" -'""a 1""J..'""111
ùli"ôÏoi
1T
atn-zijtt harte' Zijn kinderon'
grooteonrustknaag -

r r ----::L^:lôêhr^hr.

i'ï:JË;:1i.",î""r""""'Ld"d-,'i"i:l-"ldl'"IJï*
;i", den-kouden g'"ld
"p
land levensloo. ,,itgtut'"Ët' of kermend

"#i:i":;Ë;;:

"'11

misschien

hebben dien avond bijna geen woord meer ge-

nlrroken.

. Zijn drie jongens zijn onverminkt uit den strijd gekrmen en,- zoo zij w-onden opliepen, hebben ,i; tî"
v,rder na de wapenschorsing toch om den hals kunrren
v

licgen.

Als ik nu die kleinigheden vertel, dan heeft dit, mislrien, allemaal niets met den kunstenaar Van Offel le
rr;rl<en, maar ik vind zulke feiten zeer karakteristiek
t,rrrdat zij ons een merisch doen kennen.
l)ertig jaar geleden schreef Frederic de France
Gen merkwaardig boek over Ed. Van Offel. Het
ie tc Parijs bij Boxel verschenen
geen sant in eigen
Lur(l
en dit boek was één bewondering
voor iret
gr,ote- talent van den zeer jongen kunstenaar.
l'.cn suite van Dantevisioenen versierde het boek.
I l"t is
-sterk, breed, origineel werk. Een u.h.ppi.rg o.rài
n,

;î ;;;;

"iiwagens'^Hij-ttu"t't
voelde zich-dan zeer eenzaarn
iizer beladen
'#1ti"*-l.altË"
voor hem een foltering
Jts
een dag in September' den
mede. 'k Herinner iï"*
regende dat het goot'
il;; i"t *"""a' gttoof ïtt' Htt
't Lag zoo in da
X"t"*'*
Er waren groote dl"*t;'op
wind' zien aan dô
lucht .Men t o" f'"t pi""t"i """ den
ait onbewuste-dat ons alle ram'
voelen
menschen,
"L
;ib t'"lqd g". vo orbereidL Fl.
:oi:1'
orfensiof
het ^ir""11*
beurt'
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schepper. Het levend bloed van e"n àLhËr dat
van geweldige
c' lr,,onheid, Werk van een vurig, een jong, groot
temlrFrrrnent behelderd en bekleurd door hetlicÉt ,r..,
""r,
rtr,piineele droomenvisie.
Vnn Offel was toen op weg orn een onzer grootste
lllrstrateurs te worden en àit werk was.r-oldo"rrtJe ,nr een kunstenaar te vereeuwigen. De illustraties
Tnrr cle <<Goddelijke Comedie>
"r, <St-;rr[.an> zijn àf
ar v,rlledig.
I l,.t is de Schoonheid getild en gedragen op de sterke
âIrrrn van een Poëet.
l',,,'n is voor dezen grooten kunstenaar gekomen dattelc wat voor zoovelen de mokerslag was. De strijd
Flr'l leven stond grimmig voor h.m Ën trok hem van
ir werkhuis weg. Wat hoofdzaak moest worden, werd
v.rrznuk. De communie tusschen beiden werd vaker
enrr

elrllr:tje-s d.t"p_!_ over purperen visioenen

'
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zoo leed toch iI{
en zoo er niet vervreemding kw3:n' t:":"

ziele onder

a. g,oott-iu"'utlii^u ,Uit
::1î:11
tot het allerhoogste
Wat hem

l';.";,;lî;,;;.

btengen, faalde.

Ëiïi: ïJ'î.iiir. om bitter te't worden'
ll "ij",:ï
door leven ,r.9111n, {1
k"^"ii:':;i;ili;-Jt"
m onsterachtige'
aal.;
-kt"tt"tt
;:"; ;;;T*
lll.,ue'
liffi':i zu'q.r
""'"' tà;
-F: :1:
noch
î;id
I
, goedhgidi'
ten die geen schoon
,
,---r
en met koPere' kï] -...:^l
;;'*;tj;li""wen
:ftJ.i
;t go"d wanluidend'"p,"jiiT'i
:;î;;
Sctrur ;;;;.Ë'
5ç rv
r ,
"En naàst hun prachtige !\tagens' ga3nde,ln rt
d", wegs['
slijk cter
t; licht d", rhi
vuile slrlr
-"gttt,- Jl ""i;i""a";t!:?ll:t*;r-1
var i.îil;;;
dragers
de
Y

land,

*'V;; d. zurrg.rs van het eeuwige'
""t.", ôff.l ù.ugt er over in zijn lied aan de
heid

Ik heihaâi dat Van Offel een blijmoedig

21q"
kunstenaar

voor duisternis en schaduw. Zijn mystiek betrachten voert hem langs zonnige wegen. Hij
rlroomt van kerken vol licht, muziek en zang, van hel,lcre luchten en klare einders, waar 't goud spoelt in
,lcn rijkdom van zonnekleuren, van heldere nachten,
waarover het licht beeft in de emotie der consecratie;'
lrij ziet, bij avond en bij nacht, in de overluwe atmosfeer
,ler Dancings, bij de streelende, doffe, geheimzinnige
rrruziek, de getortureerde, wulpsche posen der dansende
I'rrren en hij schildert hen in hun wilde, steeds gerythrrreerde lijnen.
Hij heeft ons veel mooi, stevig werk gegeven, werk
vnn doorschijnend gehalte. Werk van hart en hersens,
gcpâssionnèerdè fantaèia, werk van verbeelding en'
is, die niets voelt

heppende luminositeit
Naast den illustrator, den schilder, staat de schrijver,
,1. dichter. Zijn twee bundels <Bloei> en <De Getijden>>

",

:

-

-

OFFEL

rijn gekend onder het beste in

onze literatuur. Wie
in één adem met Van de Woestyne, Van,
Nijlen, Firmin Van Hecke en Aug. Van Cauwelaert,
Ook zijn bundel proza : <<Naar het levend model>

mijn,htY::! is.een hor'
H"ul om den hof
daar ligt de gretige akkgr
van 't dagelijksche werk
in

dat sterk en waklcer
eestadig moeite wil'
Och! dat hei werk een-slavemij moet zijn'
och! dat de tijd een zorg is'
een durende angst' een Pijn'

rr,,emde hem

-

Ed. Van Offel's
-n werk staat hoog .aang.es"hreY91
a" voomaamste tijdschriften van
fraiË"i,""f""à.
te.zien'
rdrue' is
tcnaaruc landen
t"*"ft""fa.
'" zijn*kunst
-1'b;;;id.r'"
<<L"s Patini
voor
Zjn illustraties
.. < ,^_r:
zrln
voor
moeten
Hollande>>,
de
Rein!
Enuele ph*", Y"" lDibi*Ia[" ;;;;;à;'âo'n'
ook tot
L'hoor"
;;';;"d:iii";";; op dit gebiedongetwijfeld
bezitten'
wij
;ff"**t" wat

werd gunstig onthaald.
llij is ook een gedistingeerd kritikus, die kunstenaarswcrl< met liefdè, waardeering en bevoegdheid beoor-

rl"elt. Zijn taal en stijl zijn als zijn teekenwerk, flink
err 1>uik, met zacht loopend", keurige zinnen, zonder
lrrwte, lauwheid en moeheid, sterk-gestileerd, met gou-.
rlerr pen.

ln zijn

<<Fonteintje

van Vertelsels>>

een bundel'

- onder een'
,51,r,rokjes en Vertellingen
heeft hij zich,
- kennen. Hij is een geboren
arr,ler licht, verrassend doen
Terlr:ller, humorist als geen tweede, kleurrijk als zijn
beatr: palet. Hij wist den waren volkstoon te treffen, een-.

y,'rr,lig en sappig, als een cello dalend en klimmend
lar,g" .le draden van 't verhaal. Het is van het allergma-
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van

om te vertolken tttiai"p" schoânheid"betrachten
dien bescheiden jon'
dit Vlaams"t Zorri.J"Ërra. .'utt

"

.
*ili '; : {{*:r ffHet.ori'sineel
i +ï. "*î"iï:
hangt in
Vooraan "t.tt ''i'i'igrî*'mijn kantoor' op +i ;i;*" ,::,T-:k.t'1:t";:'ft1iil::ti
;;Ëi;"nd' Hii heeft
ïi*"*ilf"::":fl ;iJ":f::;
:;;'"' -"i.t

*"lt::::'*Ii'l:*

hei zelf geteekend'"
maar deze --g-::"i een sereener
rl" "riffËri"" op jaren'
tvp"--Ï^fî:i'i:'"ij
uitzicht aan zijn *t"i!"!ggt. "ii"
enkere da'
iri'r'.Ër"','"oo'
;Y:::itirË"'JL:"'â;.'
t'f-,
sn onetr e *;;;i:-t' ",
gen
gen zi j n snorrc:l:
:: î,bloot'
::: 9:"
Zoo:"f 1l
-T en
:":.i; tt"kke
-ltJf '
"#":
g i"
i'itti"
i" il.i

ï;' "r"-t'"
il.'it;:i.'" ii *""''9r hii,u
";
K'r' "a^^'V;;"d. :?i-tii:i::Ti.
; Ët,
;;d"'i;
onderup en
M"" is iemand die
J' àr"'rii
ij,',ï:'îJ"f,1*':I:" ï;ï Ë#;; à' ;î

r

ste nuancen.

En in zijn

,.***,î":;o i""ï-,,ren>

r.

schiet

lijk

l.rr Schoonheid schijnt in mij als in een spiegelmeer
/r' stort haar schatten uit ten bodems diep verborgen
wirilx onvermondelijk rijhdommen meer en meer
y,'r1;aard zijn, in verwachting van het uur van morgen,
lrel uur, mijn koningin, dat gij ze vinden wilt...

l{ijk artistenbloed, wiens kloppen

Artist, die geen stap verzet, gieen daad verricht of

lnrirr.

nlet t'1
LtLt *""i-t'"'
zct" hij
nrl zelf,
"-;i;t"
vraar hij
Maar
;clr;:i-h1-T'
hem ziet of niet ziet'
ook
vorn
vrrr
^qegll
niet
lrr€c
er
€r
geeft
., r---^-^l-^^'-ên en zrJn
ziin
O, Schoonheid

breng in mij het vuul
a"t i[-U"Ë".r, dat ik verwacht'
waarom ik smeek van uur tot uur'

gewogen wordt

,,1' de gouden schaaltjes des levens.

ïh"td""; stil zijn zijn levensdroomen
tt""À, om't schoonheidsgenieten :

llii;,Jïl;";

:

flitsen scherp haar heiligende strale.

versieJd met,':",!"]1l':^:?J;
Ëi:::J*"rk is;"i"""kop'
of;i-lï;'j';;"
.plezie"* 1",f::
;i li -":?i i;ffi ;iJ;^;;Fli:"::: :::,:*XL I
iïl', ffi';* :J::i
""*"ii1', i:",
*"i*
:i:o',"iil,'ii".Ï"r".'rï
ra:!e:dï
ars *"-mi-ltr
;';;%o.gen zijn, 1:

l::i'l:l*

juicht hij

l,u Schoonheid schijnt uit al wat om mijn lievend oog
l,ckomen is. De schoonheid spreekt haar toovertale;
"rr, hoe ze lijze aanwaaien en aaiend mij omtoog,

tr^rrst zich de Schoonheid

i
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O, Schoonheid
sterk mijn willige hand
van uwe macht
en laat mijn oog mij helder zijn

wij in onze literatuur
kelijkst, het allerplezierigst wat
otiiïî;""rne
willen zijn'
zou ik woordenrijk'genoeg

ni ;1'::"i:î

OFFEL

voelt. Gaande langs de wegen
tn ecn stralenkring. Drager der beschaving en die den
H.nl{ van ons volk helpt leiden.
Vrrn Offel, mijn stille vriend, ik had zooveel nog over
tt tc zeggen, zooveel tot ge blozen zoudt en uw geciseh.r,l gelaat zou blinken onder de zoetheid der emotie.
ll,,, lr ik stop en zwijg en, zooals gij, luister ik, innerwnruls naar de stijgende, naderende muziek der fan'

'
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ANTWERPEN

In mijn tuin staat een Rozelaar met tot tegen
,lrn grond neerhangende takken, AIs Juni de
Z<>merzonne over onze wereld zendt, wotdt de

Ilozelaar getooid met honderden bloemen. Zii
.'i.jn uerscheiden in grootte en in schoonheid,
nraat aIIe dragen het kenmerk uan hun soott,
ut't"spreiden denzelfden geur die komt uit het
Itirt't oan hun stam. Hij staat daar alleen om te
ttroeien, te bloeien en schoon te zijn, ovetgoten
ran kleur en teuk. Van al de planten in rnijn
tuin is er rnij niets zoo lief als het zicht oan
ttit' monument, draget,van al die lachende roi(n, Te zijner intentie doopte ik dit boeleje
" Bloemelcens van den Vlaamschen ftozelaar trtant ook op dezen Qozelaar zijn de bloemen
niet oan eenderen ootm of grootte, niet even
st:hitterend en uoornaam, maar alle zijn kindercn oan denzeffien stam en ik heb hen allen lief
,,tm de schoonheid oan hun Wezen.
Met grootere onfuoering dan ile mij de nog
Icttenden herinner, gaan mijn gedachten naar
nùjn urienden die uerscheiden zijn. Naar mijn
ptienden die in het hafte oan ons denkend uolk
lu:rdacht worden als zijn allernaaste bloedve*
tpanten, als broeders. Daarom heb ik hun een
plaats gegeven oooraan in dit boek opdat de
irllereerste gedachte van den lezer zou gewijd
worden aan hun werk en aan hun dierbatê flagcdachtenis.
Antwerpen, 15 Oogst 1928,
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