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ALBERT BAERTSOEN
DE STYLIST EN DE ETSER

iKX kail liel zijii onlgaan dat het ()nl)esteiuii<^C' hij elke

krachtinspannin<>, dc kenscliclseiidc ondeugd van ons

inoderiie leven is.' « Les jolis pcintres soul legion et

nu'ine arnice » lieeft Rene Baziii eens heel iuislsezesd,

doeh de diepgaande sludie van de zielder dingen — en

elk ding hezit een ziel,— schrikt het groote meerendeel

onzer knnslenaars af. Tegen deze ontaarding, — deze

zenu\vversla|)ping en verwoiding, lieefl Albert Baertsoen zieli met al het

vermogen van zijn lang overdachle en gerijpte arheid iirgezet. Zonder

aangaande zijn piodncten in onderdeelen te treden. willen wij hier zijn

grafische werkwijze toelichten en nileen zetten \vat we de organisatie van zijn

werkzaaniheid zouden knnnen noenien,daarhij aangevend langs welke wegen

hij tot zijn volmaakt meesterschap over de etskunst werd opgevoerd.

Ontroerd, — getroll'en, door 'I een ol ander niooi j)lekje of hekoorlijk

hoekje van 't land, een legenslelling of harmonie van kleuren, het vaakst

echter door t een of ander stadslandschap met zijn aangeziehlen van sleen,

draagt Baertsoen er de visie van in zijn ziel met zich mede en doorgrondt

er het karakter van in Irage overpeinzing, sehill in den geesl al wal er de

dramatische aantrekkelijkheid van zon kunnen verniinderen en stell onder

de opperheerschappij van zijn gedaehten een landsehap sainen, waarin niets

dan het essentieele en universeele leven der eerste werkelijkheid overgehleven

is. Hersl wordt zijn werk ininuilerieel in zijn hrein geleekend en geschilderd.

Dit syiithetisch scenario diingt zich sanien in het telkens oj) r.ienw zien

van 't plekje, waarop hij zich "t eersl heeft geinspiieerd — door lallooze

rniljesschetsen heen — lien, Iwinlig, derlig, die evenzeer oj) geeslelijke visie

als op de nalnnr zelve gegrond, niet anders doen dan de overheerschende

groote parlijen en lijnen hcrhalen, slell hij zoo eindelijk met sliikjes en heeljes

het werk sanien zooals hel worden nioet. Heel zijn oveipeinzing, heel de

eerste nilvoerinii, die tiewoonlijk de nicest zuivere en kosthaarste is, wordt

zoo genoleerd. Vervolgens niaakt hij groote leekeningen naai- de naUiur en
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ALBERT BAEHTSOEX

brengl de voorwerpeii wooidelijk over, zonder eenii^e iiieeslelijkc tiisschen-

komst. Hij copieLMt enkel op de strengste wijs alles wat /ijii blik opviiig en

weerkaalste. Zijn voorbereiden-

de leekeningen zijn talloos en

bijnaallevan niagistraleschoon-

heid; aan de opsomming er van

zal ik mi) maar niet wagen,

doch ik hoop dat Baertsoen er

eenmaal in zal loestemmen om
ze tentoon te stellen. Weinige

onzer hedendaagsche meesters

zouden de vergelijking met hem
kunnen doorstaan ! Al deze zui-

ver voorbereidende teekenin-

gen zijn tot bet uiterste doorge-

voerd, die van de Vrachfschiiil

bijv.welkedoor den meesl erva-

renederGenlsche Vrijschippers

onberispelijk worden geacht;

ia.,.^.,v:g;;'i??»i^^HlLii-^^-"" -,^'- --'^ ^" J|Jfta*iatt^ f.WrTlS gindsche trapjesgevel zal dade-

l, -»?r^*^-'- ;;:.;H.^!^n''''-'>=:::T:r-irI;ijM^ iik ziin laartal verraden, zoo

^^i!::- ;2^''-*'^^ „.w.i«**j=ii>:>-;v. 1 luist IS de vorm er van uilge-

-•f^- ,' _.,iiJ<>,.-...>>.-'

AI.HKHT BAKKTSOEN: Te Oudenaeide (schets).

voerd. In zijn dichterlijke visie

van een Avond te Gent (Verz.

Rouehe te Parijs) heefl Baert-

soen bet plekje, waarop bij zicb inspireerde, niet fotograliscb te boek

gesteld, maar er een der scboonste landscbappen van de stad Gent van

gemaakt met de St. Micbielskerk tot acbtergrond ; voor dit sink beelt bij een

voorbereidende teekening uitgevoerd, die verrassend is van snbjectiviteit en

innigbeid, voor zijn scbilderij beeft bij ecbter enkel bet essentieele bebonden,

de diepsle trilling der werkelijkbeid.

Het is wel booldzakelijk om zijn booge kwaliteiten als teekenaar, dat

Baertsoen een plaats van allereersten rang onder onze moderne etsers beboort

lebekleeden: enkele zijner koolteekeningen bebooren eebter mede lot zijn

maebtigste sclieppingen te worden geteld, o. a. de Kevk van Oudenaeide, de

Ooslendsche weij en vooral zijn pracbtige Kromboomslooi te Amsterdam (Verz.

Spellinckx, (ient) dat de knnstenaar gedwongen was 's morgens om vier uur

iiit te voeien. aangezien de Ini uit de bunrt bem slecble parten dreigden te

spelen en zijn werk met projectielen, in den vorm van koolslronken te ver-

nielenl... Xaast zijn voorbereidende teekeningen neemt Baertsoen talrijke
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ALBERT BAKHJSOEN
kleuiennolas, dociiiiKnleeil zich zooveel mo<Jelijk ter plaatso lmi verwaar-
loost iiiels, dat hem kan brongen lol zijn scliilderij, dat reeds le vorcn op

AI.HI-.irr lUERTSOEN : Kiomboonislool. Amsterdam (ets).

ideale wijs in zijn lierseneii vorni lieell {langenonien. Zoo lioopeii /icli de

sliidien, de voorhereideiide teekeningen oj), waariii vele scliilders hedeii leii

dage liiiii gansche kunsl zieii. liaerlsoen slell zicli eeliler niel le\ ledeii met

wat zijn geesldritt legenovei- de naluur, zijn inslinkl vooi- kleiiren. /ijn

leekenkennis, zijn zeldzanie opnierkingsgave voor liel liclilspel der alniosteer

hem in staat stellen om in niteisl welgeshiagde werken te vollooien. Hij gaal

verder. Mel zijn teekeningeii, zijn kleurensludies, hepaall hij definitier zijn

werk. Nadal hij zich eeisl op de allergestiengste wijs op de naUinr zelve
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.4 LBER T BAEH 1 SOKy

gedocumenteerd heeft, word I het ideale werk eindelijk in tastharen vorm op

het doek overgehrachl.

Dan beginl de eigenlijke uitvoering van het werk, of liever gezegd de

redactie er van. Ze bepaalt zieh tot het atelier. Ze is vaak lang, moeizaam en

ALBERT B\ERTSOEN : Brug le Gent (scliets;.

smartelijk. De knnstenaar is nooil met zich zelt tevreden en al de ziels-

angsten der groote stylisten zijn hem i)ekend. Verscheiden volkomen voltooide

stukken werden nog nooit door hem getoond, andere, die Iwee-drie jaar

studie gevergd hadden en wel gekomen schenen te zijn, werden van meet

at op nieuw begonnen, o, a. Dooi en een stralend en geheel nieuw doek

Valavoud op de Kaden. Maar door al die arrets, die aarzelingen, die brouil-

lons, dat telkens weer neerleggen en telkens weer op nieuw beginnen, is de

uitdrukking altijd meer welsprekend op den voorgrond getreden en openbaart

't werk zich op steeds verhevener wijze aan ons.

De eigenlijke picturale techniek van Baerlsoen verschilt van die der

neo-impressionisten door een totaal verschillend gebruik van de stof. De

facluur is breed, niannelijk, — van een soms bijna rauwe stoutheid, door de

zware dikte van de pate, — toch altijd van de grootste teederheid in de tonen,

en waai- 'I noodig is zijn de overgangen der bijna onmerkbare kleurschakee-

ringen uiterst lijn. Een stuk van Baertsoen, van nabij gezien, schijnt vaak wel

heel materieel in de uitvoering; op eenigen alstand echter, doen al de subtiele

waarden zich gelden en heel de compositie baadt in een lucht, licht en levend

omhulsel. Als het werk eindelijk zijn einde nadert, geeft de kunstenaar zich

ten laatste aan lang ingehouden passie over, de laatste borslelstreken zijn vol
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ALBERT BAERTSOEX

entrain en vrijheid, zoodat, niettegenslaande de heitoetsingen en lelkens

weer her en opnieuw beginnen, zijn stukkeii er loch nooit ucrmoeid uitzien

en altijd de frissche ontroering uitzeggen, zooals die door de naluur hij hem
werd gewekt.

^.-:

r

~vU«vv*

AI.BKHT liAKHTSOKN ; Tillciir (scliets).

Deze methode, — ik iieriiaal het, — is een loonbeeld van kunslenaars-

moed, ze onderwijst alien de krachl van een strenge discii)]ine, — van een

moreele Inchl. Ten einde zijn drooni le kunnen verstonVlijken. aarzelt

Baertsoen niel oni zich aan hel nioeilijkst regime le onderwerpen en waar

't pas geeft, al 's morgens om diie uur op le slaan ! Een echte kunslenaar

moet in zijn ziel een onbuigzamen moed omdragen om zijn gedachle tot het

einde toe vol le iiouden en nil le drukken. Zij die zieh nimmei* met een bijiui

tevreden slellen, gaan door harde, doeh zenuwslerkende j)roeven been.

Onze huidige knnsttoestanden vergen den eerl)ied voor een strenge wet, die

moeilijk is nil le vinden en die door geen enkele aeademie onderwezen

wordl. Knkelen hebben gemeend dal alle kunst beslond in het copieeren van

de natunr op de plaatszelve en hel)ben dil ook met een aandoenlijk i'anatisme

geloot'd. Denkeii we bier enkel aan die zoo heel oi)reehle sehildeis van

Dendermonde, aan wier werk Baertsoen de eerste zou zijn om hulde le

bewijzen ! Doeh bun seboonste werken zijn daarom niel minder een weer-

kaalsing van bun hail als van de dingen, die ze mel hiin hart gczien hebben.
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ALBERT BAERTSOEN

Xaturisten en slylisleii, mils zc in 'I bezit zijn vfin talent, kunnen geen

hooker cerziiclit keniicn dan oni liun onlroering aan andeien mee te deelen.

Het zou onvoorzichtig zijn om te l)e\veren dat de nianier er weinig op

aankomt, niaar l)ij I zien van ieder, inderdaad sclioon werk, voelt men zicli

AI.Bi:i{T HAKHTSOEN : In Holland (schels/.

toch geneigd oni t te deuken.. Ik ])e\veer echter dat wanneer Haertsoen alzijn

studies ter plaalse heeindigd zal hel)ben en hij, volgens zijn eigen woor-

den, zijn stiik y uit t lioofd lieeft geleerd » hij wel het rechl heeft om zich in

zijn werkj)laals op te sluiten en een natnnr te heischeppen met de elementen

die hij door zijn gedukl, zijn geestdrit't en zijn liefde bijeen verzameld lieell.

Vele sciiilders hebben tegenwoordig behoefle aan iiet dronken makende der

open hicht, om deze Iranspositie uit te voeren. Men zal evenwel niet ontkeii-

nen dat de vruchtbare en vruchtbaar makende droom onleilbaar voeit naar

't sublieme. Huskin slingerde zijn banvloek naar die kunstenaars, die niels

anders wilden veilolken dan wat ze hadden gezien, waarna hij bij zijn

wensch om naar het Eden terug te keeren, zich genoodzaakt zag lot het

prediken eener zuiver Plalonische kunsl. Hovendien, indien een schilderij

als Avond le (icnl, iels van een bovenaardschen loover heeft, wat hebben

wij dan van noode om den kunslenaar van zijn methode rekenschap le

vragen ?

])e gelegenheid is echter gunslig om bier een uilleg van onze bedoeling

le geven. Evenals vele onzer meesters, die men aanvankelijk voor oproer-

lingen hield, is Baeilsoen lot de klassieke methode weergekeerd . Het streven

naar een uitdrukkingsvolle comj)ositie heeil hem de moeilijke kunst der
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ALBER'l BAERTSOEX

opofreringen geleerd en zijn werken oiiderscheideii zich alle door moeilijk

te omschrijven kwaliteiteii, in naam waarvan men ongelukkiglijk de ontlui-

kende individuallteiten in onze scholen verslikt en die we enkel in ieder

ALBKRT BAERTSOEN ; Oiuic liuizen te Gent (schets).

waarlijk l)ieed levend weik weervinden — de stijl ! — Wat is slijl '.* I)it laat

zich moeilijk omschrijven ! Er zijn kunstenaars, die oorspronkelijkheid,

karakler, macht en kracht in hun sliel en locii geen eigenlijke slijl l)ezilten.

Deze bestaat in die iieel moeilijke kunsl der vereenvondigingen, een eigen-

aardige takl bij de keuze en rangschikking der ler nitdiid<king benootligde

elemenlen, een abstracle gaaf. die in haar essenlie een zeltde is l)ij den

schrijver, den musicus, den bouwheer en die l)ij elken knnstenaar is : l zich

l)e\viist woiden zijner eigcn inspiratie. De jeugdige tVansche literatuur

hervroeg en gaf weder aan den slijl de precisie, liel leliel en de klaarbeid.

En Maurice Denys, zoowel als enkele andere neo-klassieken, liebben den slijl

in de scbilderkunst gerehabiliteerd en toleen opperslen slaal van schoonheid

omgeschapen. Baerlsoen beelt als zij gedacht en op deze wijs getoond dal hij

stond boven de modes van lechniek en zich vooiibewoog in de richling der

eeuwige l)anen. Een gioot gedeelle van de lii'/lcvions over de scbilderkunst

vail Poussin, zou hij lot de zijne kunnen maken. Xiels verlangl hij zoozeer

als om zich boven zijn werk le slellen en pleinc cUiilc el liberie d'espril. oni

zijn eigen streven wel le verslaan en in volslrekle orde en volkonien eenheid

le verwezenlijken.

Deze wijze van werken nioesl hem als vanzelf voeren lot een breede.
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ALBERT liAEHlSOEX

generaliseereiide kiiiist. die vrij moest zijn van alle conventioneele schilder-

achtigheid. In den aanvang vooral sterk doortrokken met onze onuitroeihare

arcliaisanle en aichaiseerende tradities, scheen hem de poesie der oiide

steden lot de oude beliiiizingen hepaald te zijn en hield hij zich bij voorkcur

ALBERT BAERTSOEN : Teineuzen (schets).

op hij die motieven, die zoo onwederstaanhaar aantrekkehjk en hevaUig door

de eeuwen zelf waren saamgevoegd. Gaandeweg maakte hij zich los van alle

conventie. Zijn Klooster (Verz. P'altis, Weenen) is al heelemaal niet meer het

eenigszins banaal aantiekkelijk hoekje, dat vooral de aandacht Irekt van het

groole puhliek. Meer en meer vastl)esloten om het eens geziene te veronacht-

zamen, heeft de kunslenaar in de laatste tijden meer en meer werk gemaakt

van de actueele werkelijkheid. En waar zijn Dooi in alle opzichten waardig

is aan onze groote Ylaamsche traditie, vonden we er foch geen spoor van

archaisme in weer. Onmogelijk om een decor te verlangen dat meer in

overeenstemming is met de actnaliteit. En om het contact met de heden-

daagsche schoonheids-l)egrii)pen zuiver te hewaren, heeft Baertsoen overigens

niet geschroomd oni zijn centrnm van observatie te verleggen en de duistere

landschappen te schilderen van het kolendistrikt en van de hoogovens. Dit

was een scrupule, die uit zijn nieeslerschap was ontstaan; dit had evenwel

geen behoefte, noch aan dezen waarhorg, noch aan deze proef, en reeds

sedert lang hewonderden we hem om zijn verdiensten van synthese, die in

zekere mate op de volgende eenvoudige algemeene en zoo wel gerechtvaar-

digde tilels was overgegaan : Avond op de Sclieldc, De Touwshujers op de
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ALBERT BAKRTSOEN
walleii, A valid in hel Xdchtasi/l, He I Klooslcr, Dc (jcle 'J'rapjesyeuels, Klein

Vlaamsch Pleinlje, Vlaamsch hinurupUuUsje. Bcurlschepen, Ondci dc Suceiiw,

Avond ie Gent en Dooi.

i»^»-**«»•«-,,

ALBERT BAERTSOEN : Vraclitscluiil oj) de Maas (scliels).

Oni zijii classicisme is Bacrlsoen aan de groote kunslenaars van alle

tijden verwant. Xieltemin maakt hel suhjectieve in zijn kunsl van hem een

even groot nieester als Whistler geweest is en hetgeen voor zijn schilderwerk

geldt, geldt evenzeer voor zijn etsen. Hier ook is 't door een telkens weer

hernieuwd, wel beredeneerd en koppig zoeken, door hel veilangen om voile

nildrnkking aan zijn persoonlijke visie le geven, dal hij als een onvergelijke-

lijke hreedheid van stijl heell beieikl in die looverachlige serie, waarin

nieeslerslukken voorkonien als de heide voorslellingen van Kroinhoomslool

te Amsterdam, Kerk le Oiidenaerde, de Wecj luuir Ouslende, Armluiizen, de

Molen, Huizen aan den WalerUanl, enz.

Een twintig jaar geleden hebben wij zijn eersle etsen gezien, maai- welk

een weloverlcgde studieen, welk een arbeid en welk een reusaehlig elan naar

de dramatische volmaaklheid bewonderen we bij hem sedert dien datum!

Baertsoen is een dier zeldzame Belgische sehilders, die aanhoudend door

zijn blijven etsen, en in bet legenwoordige herbloeien dezer kunst, kan zijn

handeling niel hoog genoeg gesehat worden i-n bij het lenii;e zijner legen-

woordige techniek kwam 'I bij niemand oj) dal hij nut het meest eenvoudige

129



.4LBER T HAEH TSOES

cLs})rocede gedebuteerd liad. In 'I begin slelde hij zich luvicden nicl heel

sommair gesiieden platen als SIkkiI in MddiKlcrcii, heel helder, (hiideUjk,

alles in groote krachlige Irekken en zoo heeft hij doen at'diiikken wat

eigenhjk in den gronci niet anders was dan een eenvoiidige schels. Ditduui'de

zoo verscheiden jaren, docii deze middelen kwamen hem hUer onvolkomen

i

AI.l'.KR'l' 15Ai:i?TS0HN : Open pleiiilje U- Korlrijk fsclu'ls,.

voor; hij wensehle iets anders en hovenal veilangde hij « toon ». Brug tc

Dixmuiden en Vecve dniden een vooruitgang in die liehting aan, (loch de

kleur bleef l)lond en bet effekt er van is niet beslissend geweesl.

Van dan af beslndeerde Baertsoen in den giond de knnst oni een phiat

na een eeiste inbijten te liernenien en oni zoo te ze<»iien de ets als een

sehilderij te « bereiden ». Het leerlingscbap ging echter met vele misreke-

ningen gepaaid. Eindelijk werden Molcn en Oiidr Huizeu zoo lang behandeid

en weer behandeid, tot het verlani*de eft'ekt verUreiien was. Dan eens behan-

delde hij ze niel den bnrin, dan eens met de diooge naald, dan eens beilste

hij ze in en vermenigvnldigde de staten, waarvan het aantal soms tot lien en

zelts meer steeg. Baertsoen verkrijgt met zijn wit en zwart bier en daar een

aangrijpend koloriet en vooial met zijn zwart vol rnstige trillingen, een zwart

als van dot email. Het oj)nieu\v bewerken van de plaat treedt bier in de

plaats der meest intelligente penseelvoeiing. Enkelen blijven de leerprediken

dal de etskunsl vlug, j)rimesautier en spontaan blijven moel. Maar diegenen

veroordeelen die hnii toevhieht lot reprises nemen, schijnt me even kinder-

achtig le zijn als om le vei'klaren dat de schilder van fresco's boven den

olieverlschilder slaat, onder voorwendsel dat de versch opgelegde kalk geen

heitoetsingen toelaal! Wie zal beweeren dat de schildei's van het M//.s7/VAt

Lam minder zijn dan (iiotto, zell's minder dan de Giotto van den arena?

Het is een heel delikale knnst om een plaat weer op nienw te gaan bewerken

V,\()



Al.liKI'.T 15AKHTSOEN: J)i: WKG NAAI5 OOSTENDK (els;.



I



ALBERT BAKRTSOE^

en waartoe heel veel overleg wordt vereischt. Lalen we er l)ijvoe.i)en dat het

toeval een schitterende medewerker kan blijken !

Dit was het geval met Oiide trapjcsgeupls aoii den WalerkdiU. De plaat

was in het bad vergeten en Baertsoen maakte kalm een wandeHngetje door

de straten van Gent, toen hij, op de Vrijdagmarkt aangekomen er op eens

aan dacht ! Hijsloegzich tegen "I voorlioofd en sprong in een rijluig... De

phiat was vieeseUjk ingebelen ! Maar toen verzamelde hij al zijn geduld en

al zijn moed en begon te hakken, le krabi)elen en te graven. De uilshig was

in de hoogste mate vermakelijkl Hier en daar meent men een gedeelte te zien

dat inderdaad hooger hgt dan t andere en men heeft hist er overheen te

wrijven en er aan te voelen !

Baertsoen heeft wel een honderdtal etsen nitgevoerd, waaivan echter

sleehts een dertig aan het pubiiek vertoond en in den handel verkrijgbaar

zijn. Zeslig of zeventig op honderd van de phUen zijn uitgewischt en weer

op nieuw l)egonnen en men kan daaruit zien hoeveel een kunslwerk aan

voorstudies of voorproeven vergt ! Bovendien is het metier van dezen heel

modernen meester bijna geheel dat van Bembrandt, vooral daarom omdal hij

noeh vernis-mou, noch aqnatint gebrnikt. Het is zeker een zeer verfijnde,

doch tevens een zeer eerlijke wijze van bewerking, zeer snggestief echler ook,

aangezien ze den intelligenten drukker eenige speling lot initialief oveiiaat.

Zonder twijfel stemt Baertsoen in deze soort medewerking toe, tlie lot de

giaduatie der encrages beperkt is, hoofdzakelijk van wege de buitengemeene

bekwaamheid van zijn Brusselsclien diukker den lieer van Campeiihout.

Deze behandelingswijze vertoont zich iiiet minder lenig en zeker in zijn

beide gekleurde etsen, die geheel dooi- den kunstenaar zelf zijn nitgevoerd,

de eene een nitaave van Dietrieh le Ouai Jps- Meneiricrs, de andere Dooi van

de lirma Yerdnssen. Deze l)eide werken maken ei- echter geen aanspraak op

om te wedijveren met de levendige j)oIychromie van het meerendeel der

etsen. 'gezegd « en conlenrs ». In zijn wit en zwart werken als steeds een

maiiistraai kolorist, heett Baertsoen door de discretie van zijn linten in deze

beide veelklenrige printen een les van soberheid aan de bonte knoeiers der

moderne gravure weten te geveni Zijn Qiuti des Menelriers en Dooi, dit

laatste vooral, zijn daarom niettemin verwonderlijk schoone schihierwerken.

De oj)laag van Dooi was oveiigens in minder dan een jaar uitgepnt en tegen-

vvoordi<> wordt een exemplaar voor driclioiKkM-d IVanken te Parijs verkocht.

Baertsoen's |)laten brengen dan eens scliildeiijen : De luiii von Iwl Sachi-

(isijl, dan eens teekeningen ovei". Dit laatste is wel t meest 'I ge\;il Men

hervindt overigens hij den etser de verstandehjke en j)ractisehe tneht. die de

kunstenaar ziciizelf heelt opgelegd en cvenals o|) bet sehilderij. doct de

eindbewerking der ets ons de visioenen bewonderen, waarin evenwel de
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waarheid liaar essenlicclen vorm aangenomen lieefl. Eeii slraallantaren,

met ceil vcMwiongcii paal, scheeve ramen in de doorgezakle kozijneii, duisteie

vissc'hersluitten Iani>s de haven, die door den naclil wordt overheejd, een

windmolen die als een worstelaar zijn oekriiisle aniien uitsteekt tegeii de

wolken, waar het scheidende liclit eeii aureool cm legt, de nabije puntgeveltjes

in een vertrouwelijk gioepje aan 't einde van een domnielige graclit. Dit zijn

de oeoevens die Baeiisoen in zijn elsen doet herleven door ze met een

atmosfeer van ernstige klaarlen en onafzieiibare scliaduweii le oniluillen.

Voor zijn etsen hebben Holland en Belgie hem gelijkelijk geinspireerd,

Veere, Terneuzen, Middelbnrg, Amsterdam, vinden we op al zijn platen

weder. Zijn beide etsen van de Kromboomsloot lusschen de gespierde v^an-

den der tragische kaden, met hun schaduwen, waarin draden geweven

schijnen te zijn om de pakken duisternis bijeen te liouden, zijn wel de

diepste en ernstigst opgevatte vertolkingen, die ons van t Amslerdamsche

jodenkwartier zijn bekend. Baertsoen zag zich, zooals boven gezegd, genood-

zaaktom de teekening er van tusschen 4 en 7 uiir in den morgen te voltooien,

want zoodra er leven begon te komen op de kaden, moest hij onder t boven-

dak van zijn huisboot wegschuilen en zijn schip|)er last geven om te

verhalen, anders bad hij voor werpwerktuigen te vreezen !

Dooi vormt de kroon op zijn serie elsen nil Ylaanderen. Docb zijn

Oosteiulsche wecj en Oudenaerde zijn wijdsche poeemen. Aan weerszijden

van den weg treden de oude, knoestige boomen naar voren, die met hun

armen tot aan de wolken raken en een worden met de woest drijvende lucht.

Dit plekje is onder Belgische dichters en schilders beroemd, doch geen enkel

teekenaar heeft het zoo gedramatiseerd als Baertsoen. Zijn goede vrienden

te Gent hadden beweeid dat hij geen sncces zou hebben met boomen. Zijn

Oslciidsclie W('(i was hierop het meest afdoende antwoord ! In elk van die

knoestige tronken huist een ziel, een ziel ook in die groote klokkenloren van

Oudenaerde, die hij op zoo'ii aandoenlijke en grootsche wijze heeft gezien.

Terwijl zijn vriend de goede Frits Thaiilow in heel Oudenaerde niet anders

te schilderen vond dan een kronkelend grachtje, teekende Baertsoen die

duistere kerk die zijn top en zijn toren verdiepingsgewijs i)oven de huisjes

uit doet steken die samenschuilen en samenkiuipen aan zijn voet. Baertsoen

heeft het gegraveerde werk gerealiseerd, waarin niet enkel 't aanzicht van

't stadje vermooid wordt maar waarin men onmiddellijk het eeuwenoude en

ernstiiie beeld van Ylaanderen zelf herkent I
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We vesligen de aandaclit ouzer lexers oj) de moiio<»rafie over Albert Baerlsoeii door

Fiereiis-Gevaert, die eerlang in de Collections des Artislcs BeUjes coiitemporaiiis, uil<^ave

van G. Van OesI & G'' . te Hrussel, zal verschijnen. Rkd.




