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HET ZAL VERKEREN
\\ïj lclen in een Hollands weekblad dat, deler dagen, in een
kleine particuliere vew1mcling "een .schilderij ,an zeldiamc schoon
heid werd ontdekt, ecu mecsLcn;tuk. dal hel oog geboeid houdt en
dat dieper ontroell naarmaLe men hel langer aamd1om\ L". Het gaat
om een Maria Boo,farfwj) gesigneerd "H. van .Meegeren". En de
enthousiaste J...unstcrüiekcr ,oegt er nog aan lOe dat wij hier komen
te i.taan .,,óór een LOL dm"cr ,olstrela onbekende i.ujl, ,an deze
.,vcclûjtligc" kunstenaar; een stijl die opnieuw lijn ruac:.htig ,cr
mogen in volle glorie tentoompreidt... ".
\'oor ZO\Cr men uil het aanschouwen ,an de reproductie kan uit
maken, is het bekende Bijbel!.e ondcrnerp inderdaad op een zeer
oorspronkclij!...e wijze behandelen in een ,·isionnaire verbeelding, die
ách Lrcffend onder:.thcidL van de menig, uldige ,oorslellingen, die
de schilders, vanaf de pri.miLie,en tot de expressionnislen, ons Ie, cr
<lcn. O,cr de zuiver pi<.Lurale waarde laat zich echter moeilijker oor
declen.
Dat dit doek "authentiek" is, lijkt ons zeer waarschijnlijk. Het
1.ou een te ve1beugend wonder zijn, moest, wo spoedig nà van Mce
geren's overlijden, er nu reeds een kunstenaar opduiken, die ecu
dergelijke palet- en penseelvaa1digheid zou bczillcn, dat hij in staat
zou zijn om na te doen hetgeen <le schilder der Emmaüsgangers heeft
voorgedaan
.:\Jaar even 1.eker is het dat, binnen enkele eeuwen, andere. meer
t\\ ijfclacluige \ an l\Ieegcrcn's zullen opduiken, die de kunsthistorici
en experten veel stof LOL disputen, anal)SCi. en polemieken zullen
bezorgen.

R.B.

LtCHE-CUL-ISM'E CLA SIQUE ET INTf.GR.AL (VERVOLG)
In verband met hel stukje gctiteb als bo,·cn (�LV.T. n' 2) doet de
heer Boda.rd mij opmerken : l" dat La Ret111e Fra11çnüe zijn bijdrage
ongenadig heeft vermin!...L zonder hem Le raadplegen, en 2° dat het
tijdschrift niet is ingegaan op zijnYOOr�tel om ook een artikel te
wijden aan de Nederl.in� lilleratuur in België.
\Vat ik de heer Bodard ven\'eet. moet dus, voor een goed deel,
gericht worden aan de beren ,,m La Revue Fra11çaise.
M. Gij.
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