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Ludo Beheydt 
Université catholique 

de Louvain
De Vlaams-Nederlandse 
artistieke connecties tijdens  
de Groote Oorlog (1914-1918)
In de hype rond de herdenking van de Groote Oorlog gaat er 

terecht ook veel aandacht naar de artistieke breuk die de Eerste 

Wereldoorlog is geweest in Europa. Zo liep er tot februari 1914 

in Bonn een grote tentoonstelling onder de titel 1914: Die Avant-

garden im Kampf, die treffend aantoonde hoe met de uitbraak 

van de Eerste Wereldoorlog de zogenaamde ‘lange negentiende 

eeuw’ abrupt werd afgebroken. Heel wat Europese kunste-

naars kwamen terecht in de gruwelen van het front en legden 

verbijsterd de verschrikkingen van de oorlog vast in afschuwe-

lijke beelden, anderen lieten zich meeslepen in de patriottische 

propagandamachine, en nog weer anderen kwamen in een ont-

heemde ballingschap terecht of ontvluchtten het oorlogsgeweld.

Net in de periode 1914-1918 werd er afgerekend met de tradi-

tionele kunst van de 19e eeuw. Het erfgoed van academisme, 

realisme en impressionisme moest het ontgelden vanwege te 

oppervlakkig. Kunst kon zich niet langer tevreden stellen met 

de weergave van het uitzicht der dingen. Volgens een gerucht-

makend opstel van de Vlaamse avant-gardedichter Paul van 

Ostaijen dat hij in 1918 publiceerde over het ontluikend expres-

sionisme in Vlaanderen, brak in de oorlogsperiode de avant-garde 

door onder impuls van drie Europese vernieuwingen: het 

kubisme in Frankrijk, het futurisme in Italië en het expres-

sionisme in Duitsland. Die avant-garde in Vlaanderen is later 

in de schilderkunst bekend geworden onder de naam Vlaams 

expressionisme, met als centrale figuren uit de Latemse groep 

Constant Permeke, Frits Van den Berghe, Gustave De Smet en 

Gustave Van de Woestyne, en voorts de Antwerpse modernisten 

Paul Joostens en de gebroeders Floris en Oscar Jespers. Over 

de Latemse groep repte Van Ostaijen in zijn opstel nog met 

geen woord: die kregen pas na de oorlog erkenning, dankzij de 

felle promotiecampagne van de filmcriticus en modeontwerper 

Paul-Gustave Van Hecke en de kunstcriticus André de Ridder in 

het Brusselse tijdschrift Sélection. Dat Van Ostaijen de Latemse 

groep buiten beschouwing liet, had er vooral mee te maken dat 

de Latemse expressionisten nog steeds de onmiddellijke rurale 

omgeving weergaven in hun schilderijen en dus niet aansloten 

bij het internationale modernisme, dat ondertussen door de 

Antwerpse groep was geïntroduceerd. Of om het in de termen 

van die tijd te vertalen: de kunst van de Latemse groep was 

nog fysioplastisch, een afbeelding van de werkelijkheid, terwijl 

de voorkeur van Van Ostaijen naar het ideoplastische uitging: 

de uitbeelding van de innerlijke ervaring. Hij verwoordde het 

zo: “De middelen die ter beschikking van de kunst staan zijn 

tweeërlei: de middelen die reeds in de natuur bestaan en de 

middelen die door de geest van de kunstenaar zullen gecreëerd 

worden: er zijn aldus materiële en geestelike middelen, doch het 

aanbrengen van beide moet gewettigd worden door de ‘innere 

Notwendigkeit’, de zieledrang van de kunstenaar, het subjekt, 

‘maître souverain’.” Het verschil tussen de Antwerpse groep en 

de Latemse kan goed geïllustreerd worden door Feest, een werk 

van Paul Joostens uit 1918, te plaatsen naast Avondschemering, 

Frits van den Berghe - Avondschemering, Groeninghemuseum, Brugge  

[Bron: commons.wikimedia.org]

Paul Joostens - Feest (1918) [Bron: www.masterart.com]
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een schilderij van Frits Van den Berghe. Terwijl het werk van 

Joostens zijn expressie ontleent aan de uitgepuurde abstractie, 

dankt het schilderij van Van den Berghe die aan de hoogst per-

soonlijke interpretatie van de natuur.

In Nederland was de avant-garde al voor de Eerste Wereldoorlog 

doorgedrongen. Twee progressieve jongeren hadden al in het 

begin van de eeuw behoorlijk herrie geschopt in het Neder-

landse kunstleven, met verrassend revolutionair werk. De eerste 

was Jan Sluijters (1881-1957), die in 1904 de Prix de Rome won 

met een Bijbelstuk, maar met zijn beurs in Parijs in de avant-

garde terechtkwam en tot grote consternatie van de Rijksacade-

mie terugkeerde met “een valsch streven naar gewild nieuwe 

kleurstemmingen en naar ruwe hartstochtelijkheid”, zoals in 

het ophefmakende schilderij Spaanse danseres (1906), dat met 

de brutale wildheid van rood en groen en de losgeslagen, strak 

lineaire compositie de goegemeente mateloos choqueerde. De 

tweede jongere die meedogenloos brak met de traditie, was Leo 

Gestel (1881-1941), een vriend van Sluijters, die ook naar Parijs 

geweest was en daar het Franse kubisme had ontdekt en dan in 

1914 in Mallorca met een reeks expressieve landschappen en ha-

vengezichten in kleurige vlakken en kubistische ritmes een heel 

eigen bijdrage leverde aan het Europese kubisme en futurisme.

In Nederland had vooral de Moderne Kunstkring een voorlopers-

rol gespeeld, want al vóór de oorlog exposeerden daar moder-

nisten als Wassily Kandinsky, Pablo Picasso, Francis Picabia 

en Duitse futuristen. Die Moderne Kunstkring was veel progres-

siever dan de Belgische evenknie Kunst van Heden, die nog 

volledig zwoer bij het impressionisme en symbolisme. Aan deze 

Belgische kunstkring was de moderniteit kennelijk ongemerkt 

voorbijgegaan, terwijl die al volop floreerde in Nederland, waar 

onder meer de nieuwe Duitse kunst er via bladen als Der Sturm 

opgeld deed. In 1914 was bovendien door de oorlogsstrubbe-

lingen ook de Franse kunstenaar Henri Le Fauconnier in 

Nederland blijven hangen en die zette zich onverdroten in voor 

de doorbraak van moderne stromingen als het kubisme en het 

expressionisme. En de Nederlandse kunstenaar Piet Mondri-

aan, die in 1912 naar Parijs was verhuisd, keerde eveneens 

vanwege de oorlogsomstandigheden terug naar Nederland, waar 

hij tijdens de oorlog met Theo van Doesburg aan de basis zou 

liggen van de abstracte nieuwe beelding, die zij samen vanaf 1917 

in het tijdschrift De Stijl zouden promoten. Weliswaar vielen in 

Nederland de contacten met het buitenland tijdens de oorlog 

stil, maar de vernieuwende invloeden bleven er in alle hevigheid 

doorwerken.

Nederland koos tijdens de Groote Oorlog voor de neutraliteit 

en verwierf daardoor ook artistiek een aparte positie. Doordat 

België meteen in de oorlog betrokken werd toen Duitsland op 

4 augustus 1914 België binnenviel, kwam er een gigantische 

vluchtelingenstroom op gang van wel een miljoen Belgen die 

voor het neutrale Nederland kozen. Die stroom werd door de 

Duitsers vanaf oktober radicaal ingedijkt met strenge grenscon-

troles en – vanaf eind mei – met de beruchte dodendraad op de 

grens tussen Nederland en België. Door zijn neutraliteitspositie 

had Nederland er zich van zijn kant toe verplicht eventuele Bel-

gische deserteurs te ontwapenen en op te sluiten in kampen.

Onder de vluchtelingen bevonden zich ook heel wat kun-

stenaars. De meest tragische figuur onder hen was zeker de 

Vlaamse kunstenaar Rik Wouters, die als soldaat in krijgsge-

vangenschap in Amersfoort terechtkwam en vervolgens in 

een barakkenkamp in Zeist, om ten slotte in een Amsterdams 

appartement van de familie Beets in 1916 aan een schrijnende 

kanker ten onder te gaan, terwijl op dat moment zijn werk op 

tentoonstellingen in Nederlandse steden furore maakte en ook 

internationaal doorbrak.    

EERSTE WERELDOORLOG

Leo Gestel – Mallorca, Terreno [bron: commons.wikimedia.org]Jan Sluijters – Spaanse danseres – particuliere collectie,  

© Jan Sluijters c/o Pictoright Amsterdam 2014
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Minder tragisch was het verblijf van twee Latemse kunstenaars, 

Gustave De Smet en Frits Van den Berghe, die ook de wijk 

namen naar Nederland en eerst in Amsterdam terechtkwamen, 

maar in 1916 naar het Gooi vertrokken, waar al andere Vlaamse 

kunstenaars en intellectuelen hun toevlucht gezocht hadden. 

In Amsterdam en later in Blaricum kwamen De Smet en 

Vandenberghe onder invloed van het kubisme van Le Faucon-

nier, die met zijn landschappen van Ploumoch een voorbeeld 

was voor de sobere vormentaal die De Smet in Nederland in 

zijn landschappen zou ontwikkelen. In Amsterdam, waar ze 

aanvankelijk terechtgekomen waren, hadden ze al vriendschap 

gesloten met Leo Gestel en Jan Sluijters en was de invloed van 

het kleurrijke fauvisme van deze beide Nederlanders algauw 

merkbaar in hun bloemstillevens en figuurstillevens. Zo is er 

een opvallende stijlverwantschap tussen het portret van Frits 

Van den Berghes vriendin en actrice Stella van de Wiele uit 1915 

en bijvoorbeeld Portret van een jonge dame van Jan Sluijters. Er is 

datzelfde bonte palet en er heerst in beide portretten diezelfde 

modieuze, langoureuze fin-de-sièclesfeer van het opkomend 

modernisme.

Gustave de Smet komt echter sneller en meer onder de Neder-

landse avant-garde-invloed dan Frits Van den Berghe. Al in de 

eerste oorlogsjaren wordt er werk van De Smet tentoongesteld 

in Den Haag en Amsterdam en het geniet ook al snel erken-

ning. Van den Berghe breekt eigenlijk pas vanaf 1916 door in 

Nederland dankzij de tentoonstelling die in 1916 in kunstzaal 

Heystee-Smit in Amsterdam wordt georganiseerd en die 

mede door de achterhoedecampagne van André de Ridder een 

groot succes wordt. Het dure Amsterdam dwingt echter beide 

kunstenaars Amsterdam te verlaten en ze zoeken dan maar 

hun toevlucht in het Gooi, waar hun werk in toenemende mate 

synthetisch-expressionistisch wordt. 

Jan Sluijters – Portret van een jongedame – particuliere collectie, 

© Jan Sluijters c/o Pictoright Amsterdam 2014

Frits van den Berghe - Lente. De actrice Stella van de Wiele 

(1887-1954) (Stedelijk Museum Amsterdam)

Frits Van den Berghe en Gustave De Smet in Kunstzaal Heystee-Smit en Co., 

Amsterdam, 1916 (Collectie Museum van Deinze en de Leiestreek)
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EERSTE WERELDOORLOG

Een van de belangrijkste werken van De Smet uit de late Gooise 

oorlogsperiode is zeker Vrouw van Spakenburg (1917), dat een 

opvallende verwantschap vertoont met het sombere doek van 

Jan Sluijters, Staphorster boerenfamilie, eveneens uit 1917, en 

dat meteen ook aantoont hoe belangrijk het verblijf in Neder-

land geweest is voor De Smet. In beide werken is er die sobere 

constructivistische vereenvoudiging van de vorm, diezelfde som-

bere karakterisering van de monumentale boerenfiguren en de 

verhoogde expressiviteit in de psyche van de gezichten. In beide 

werken is een pakkende synthese van het boerenleven in een 

radicale vormgeving gevat. En dat aspect van het expressionisme 

zal meebepalend zijn voor de ontwikkeling van het Vlaamse 

expressionisme na de Groote Oorlog.

De ‘Vlaamse enclave’ in Blaricum blijkt alles bij elkaar een zeer 

bevruchtende ontmoetingsplaats geweest te zijn van Nederland-

se en Vlaamse kunstenaars, een plek waar internationale invloe-

den via kunstbladen en via onderlinge contacten een stimulans 

betekend hebben in de doorbraak van het modernisme.    

Gust de Smet - De vrouw van Spakenburg - Koninklijk Museum 

voor Schone Kunsten Antwerpen © Lukas - Art in Flanders vzw, 

foto Hugo Maertens, Dominique Provost

Jan Sluijters - Staphorster boerenfamilie (1917) - Frans Hals Museum, Haarlem. 

Foto: Arend Velsink
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