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Wie het universum van de tweede generatie Vlaamse 
avant-gardisten (1929-1945) binnenwandelt, moet vast-
stellen dat het optimisme van de eerste generatie 
(1917-1928) omstreeks 193o helemaal in rook is opge-
gaan. 

Dat de eerste generatie modernisten de Grote 
Oorlog verwelkomt als een uitgelezen kans om komaf 
te maken met de oude orde, is genoegzaam bekend. 
Zo ook in Vlaanderen. Anno 1917-1918 interesseert de 
linkse internationalist Paul van Ostaijen zich slechts voor 
de moderne -ismen in die mate dat ze hem toelaten 
om de Vlaamse cultuur radicaal te vernieuwen, en zo 
in een adem af te rekenen met het oude België en 
alles waar dat voor staat. 

Terwijl zot Polleke in Berlijn vervreemdt van zijn 
jeugdige ‘humanitaire expressionisme’, droomt hier te 
lande ook Jozef Peeters van een heuse ‘gemeen-
schapskunst’. Maar ook dat zal slechts een ‘papieren 
revolutie’ blijken, een weinig concrete opstand die 
in de eerste plaats enkele schitterende experimenten 
met vorm en kleur oplevert. 

Wanneer het avant-gardeblad Het Overzicht 
midden jaren twintig ter ziele gaat, is het hoogdra-
vende idealisme van deze jeugdige generatie Vla-
mingen helemaal gedoofd. Het staatsgevaarlijke 
brandje is deskundig geblust door de burgerlijke orde.

De ondergang van het Avondland
Het geloof in de maakbaarheid van een algeheel 
Nieuwe Samenleving lijkt met de beurskrach van Wall 
Street in oktober 1929 het genadeschot te krijgen. De 
door Oswald Spengler voorspelde ondergang van het 
Avondland neemt plots bijzonder concrete vormen 
aan. De ‘verloren’ avant-garde – kunstenaars geboren 
aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog en 
jongvolwassen ten tijde van de Krach – verbeeldt dit 
‘unheimliche’ toekomstbeeld. 

Hun existentiële vertwijfeling is het directe resul-
taat van de ongeziene maatschappelijke turbulenties in 
het tijdvak waarin ze artistiek volwassen worden. Ook het 
geloof in de nog prille democratie – het enkelvoudig 
stemrecht geldt vooralsnog alleen voor mannen – is bij 
nogal wat kunstenaars van deze tweede generatie 
avant-gardisten niet bijster groot. Soms lijkt het of de et-

sen van Jac Boonen de plastische vertolking zijn van wat 
de cultuurpessimist José Ortega y Gasset in 193o schrijft 
in La Rebelión de las Masas. 
Boonen verbeeldt zich bijvoorbeeld graag als een 
Christusfiguur te midden van een stuurloze horde die 
bestookt wordt met politieke en commerciële slogans. 
Zijn evocatie van de Olympische Spelen van Berlijn in 
1936 leest als een wedloop naar de hel waarbij – 
voor wie het wil zien – op de achtergrond de mobili-
satie zich al aftekent. De kritische afstand waarmee hij 
in Markt het beestachtige gedrag van de mensensoort 
observeert, doet dan weer breugeliaans aan.

Op hol geslagen samenleving
De werken van Jos Mous en Joris Yvo lezen op hun 
beurt als een meer documentaire vaststelling van het 
mensentype dat woekert in een op hol geslagen sa-
menleving. In een maatschappij waarin alle vlaggen 
nog wapperen, maar waaruit de bezieling verdwenen 
is, heersen sjacheraars en goochelaars.

Het zou evenwel een misvatting zijn om deze twee-
de generatie Vlaamse avant-gardisten weg te zetten 
als cynische geesten of intellectuelen die weigeren 
neer te dalen uit hun ivoren toren. Het werk van de 
linkse internationalist Jos Wils bijvoorbeeld valt bijna 
pamflettair te noemen. Wils maakt omstreeks 1931 af-
fiches en illustraties voor de vredesbeweging. En ook 
het oeuvre van Antoon Herckenrath is een welhaast 
wanhopige aanklacht tegen wat er fout loopt in de 
maatschappij. 

In zijn magistrale reeks van kapotgeschoten ge-
zichten (Gueule Cassée I-II-III) uit 1934 klaagt Her-
ckenrath niet alleen de voorbije oorlogsgruwel aan, 
maar vooral ook de manier waarop deze gruwel 
wordt ‘tentoongesteld’ in patriottistische stoeten van 
oorlogsslachtoffers, tot meerdere eer en glorie van 
het vaderland. 

Ook zijn portretten van zwakzinnigen (gebundeld 
in de map Grendels) lezen als een bijtende aanklacht 
tegen een maatschappij waarin het recht van de sterk-
ste primeert op elke vorm van menselijkheid.

Absolute bewegingsvrijheid
Deze tweede lichting Vlaamse avant-gardisten blinkt 



www.waldenartstories.com

weliswaar niet uit in vooruitgangsoptimisme, maar met 
de eerste generatie deelt ze wel een diepgeworteld 
verlangen naar bevrijding en absolute bewegingsvrij-
heid. ‘IK WIL VRIJ ZIJN’ schreeuwt het hoofdpersonage 
uit Kurt Köhlers Balthazar Krull’s hart zingt maneschijn 
tegen de generaal-directeur.
Tot slot: omdat het presidentschap van Donald Trump 
alles in het werk lijkt te stellen om de herinnering aan 
de spookbeelden van de jaren dertig levendig te 
houden, wordt deze tentoonstelling aangevuld met 
twee eigentijdse kunstenaars. 

Het oeuvre van Fred Bervoets leest als een de-
cennialang volgehouden confrontatie tussen zijn ego 
en de stad Antwerpen, tussen individu en buitenwereld. 

De jonge graficus David Van Heek hertaalt die-
zelfde botsing tussen het ik en de buitenwereld naar het 
digitale tijdperk. Met het goede, oude Europa gaat 
het in zijn werk niet al te best. Maar de mensheid ver-
maakt zich op de sociale media. En dat telt!
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Jac Boonen, De mijn bij nacht
1933, ets op papier, 48 x 45,5 cm

Jac Boonen
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Jac Boonen

Jac Boonen, Markt
1934, ets op papier, 63 x 78,5 cm 
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Jac Boonen

Jac Boonen, Sport
1936, ets op papier, 66 x 76 cm
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Ward Hens

Ward Hens, Vertwijfeling
ca. 193o, houtsnede, 2o x 15,5 cm // nummer 25/5o
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Ward Hens

Ward Hens, Hongerkaravaan
ca. 193o, houtsnede, 15,5 x 21,5 cm
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Antoon Herckenrath

Antoon Herckenrath, Gueule cassée I-II-III
1934, houtsnede, 11,4 x 15,9 cm // proefdruk
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Antoon Herckenrath

Antoon Herckenrath, Architect / Generaal / 
Vervolgde / Heilige / Hond
1936, houtsnede, 27,5 x 2o cm // uit de map Grendels 
(incl. voorwoord) // nummer 22/25
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Antoon Herckenrath

Antoon Herckenrath, Drinkers
1936, houtsnede, 37,5 x 27,5 // nummer 1o/25
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Antoon Herckenrath, St. Malo-Charleville
ca. 1935, linosnede op papier, 12 x 9 cm

Antoon Herckenrath
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Jos Mous

Jos Mous, Goochelaar
ca. 193o, olie op doek, 45 x 35 cm 
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Jos Mous

Jos Mous, Kraam in de haven
ca. 193o, olie op doek, 29 x 2o,5 cm
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Berten Schepens

Berten Schepens, Panopticum
1931, 25 oorspronkelijke linosneden waarvan 1 ge-
nummerd en getekend, uitgeverij Saturnus, Gent // 
nummer 162/2oo
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Joris Yvo

Joris Yvo, Sjacheraar
ca. 193o, houtsnede, 24,7 x 27,6 cm // nummer 28/4o
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Joris Yvo

Joris Yvo, Foor
ca. 193o, houtsnede, 26,5 x 21 cm // nummer 28/4o



Walden Art Stories

Jos Wils

Jos Wils, Moord
1933, linosnede op papier, 17 x 12 cm 
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Jos Wils

Jos Wils, De idioot 
5 december 1931, aquarel en potlood op papier, 27,5 
x 21,5 cm
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David Van Heek

David Van Heek, Nationalism vs socialism, 1984-
2o17
2o17, ets op papier, 14,5 x 19,5 cm // nummer 2/5
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David Van Heek

David Van Heek, The rape of Europe
2o16, ets op papier, 2o,5 x 12,5 cm // nummer 5/1o
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David Van Heek

David Van Heek, Draaideurpolitiek
2o19, ets op papier, 19,5 x 24,5 cm // épreuve d’artiste




