Tussen kijken en zien:
Eugène Brands
Kunstenaarsbijdrage

In ‘Getransformeerd portret’ (1946) schrijft Brands dat het kennen een
proces is van ‘weten, inzien en begrijpen […] een langzame bundeling
van feiten en ondervindingen’. Hierin ligt verborgen het onderscheid
dat hij elders maakt tussen ‘bewust zien’ en ‘vaststellen’ (‘Deksel des
hemels’, 1946). Deze nadruk op de observatie, die net zoveel het naar
binnen kijken betreft, als het naar buiten toe gadeslaan, loopt als een
rode draad door zijn proza heen. Ook uit zijn vroege fotomontages
spreekt deze manier van ‘bewust zien’. In Denker (1937, dat later de titel
De filosoof meekrijgt) volgen we één lijn mee naar boven, naar buiten het
heelal in, terwijl een andere, de lijn van de blik, ons naar beneden, naar
binnen doet keren.
De teksten die in deze bijdrage zijn opgenomen werden eerder gepubliceerd in Het sterffeest en ander dichterlijk proza 1938-1948 (Brumes
Blondes: Bloemendaal, 2012), welk werd samengesteld door de uitgever
Laurens van Krevelen en Willemijn Stokvis. Stokvis beschrijft in het
nawoord hoe zij op het spoor kwam van Brands’ gedichten en proza in
de nalatenschap van diens vriend Wim le Fèbre. De reproducties van de
fotomontages en de penseeltekening komen uit een ‘boek’ dat Brands
voor Le Fèbre maakte, getiteld Reproducties van mijn werk, dat in het
bezit is van Brands’ dochter, Eugénie Brands. Ook het andere materiaal
in deze bijlage komt uit haar privécollectie.
De ontdekking van het literaire werk van Brands, die men vooral
kent als een van de leden van de Cobrabeweging (een groep waar hij
zich maar kortstondig en met lichte tegenzin bij had geschaard), is van
grote waarde voor zowel literatuur- als kunsthistorici, en opent mogelijk
nieuwe perspectieven op Brands’ beeldende werk, en op de aanwezigheid van het surrealistische gedachtegoed in Nederland. Wij zijn
Eugénie Brands dan ook bijzonder erkentelijk voor het enthousiasme en
de generositeit waarmee zij haar vaders werk beschikbaar heeft gesteld.

21

Getransformeerd portret

Eugène Brands

Tegenover een of ander surrealistisch object regelrecht
en wrevelig de vraag stellen: ‘Wat ís nu feitelijk dat
surrealisme?’ is feitelijk even dwaas als wanneer wij de
straat op zouden lopen en onder de blote hemel de vraag
zouden opperen: ‘Waar houdt nu eigenlijk de ruimte ergens
op?’ In beide gevallen trekt vrager aan het kortste eind.
Wij moeten nooit vergeten dat waar wij het zijn
die deze vragen stellen, dat daar slecht in óns hiervoor
de antwoorden zijn te vinden. En waarlijk niet kunnen
wij verwachten dat op iedere vraag die men zich stelt
onmiddellijk het antwoord gereed ligt. Nee, het weten,
inzien en begrijpen is een langzame bundeling van feiten
en ondervindingen, die wij op de trage weg van onze
evolutie opdoen.
Als wij wederom de vraag stellen: ‘Wat is surrealisme’,
dan richten wij de blik binnenwaarts, en trachten zélf (met
het oog op bedoeld object) in omgekeerde richting van
‘terugwerkende kracht’ dus, bij de kern-idee aan te landen
waar de samensteller van het object van uitging.
Slechts zo is het mogelijk binnen de sfeer van het
surrealisme te treden.
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De willoze

Eugène Brands

In de blinde ruiten van de stad scheen de late zon. Eén
vuurrood gericht van ogen die naar hem zagen toen hij zich
willoos wist in de werkelijkheid.
Hij zat bijzijden het open raam en zag wat vogels
voorbij waaien. Hij dacht: daar waaien wat vogels, en later
weer, hij dacht aan oude gedachten en schiep weer nieuwe,
en liet dan alles weer verzinken in zijn niets.
Toen al het licht was heengegaan, toen zag hij dat
het duister was, en hij stond op van zijn plaats bijzijden
het open raam, en hij sloot het raam, en hij liep naar de
vierkante tafel die midden in de kamer stond. Hij dacht: ik
zal licht maken, en hij maakte licht. Dan heeft hij een boek
genomen en hierin nog gelezen die avond. Nadien heeft hij
zich te rusten gelegd.
Even voor hij sliep vroeg hij zich nog af: waar zouden
nú de vogels zijn die uren geleden voorbij mijn woning
waaiden? Dan sliep de willoze in ‘t laag bed met de witte
lakens.
Voortduurde het leven, wentelde zich een wereld.
De volgende morgen, de willoze werd wakker.
Wederom werd het late middag, en wederom zette hij zich
neder bijzijden het open raam. In de blinde ruiten van de
stad scheen de late zon: een zichzelf verterend vuur. ‘Dat ís
geen vuurrood gericht van ogen die naar mij zien,’ zei de
willoze hardop, ‘het zijn gewoon de ruiten die gewoon het
zonlicht weerkaatsen.’
En onderwijl hij sigaretten zat te roken, de linkerarm
liggend op de stoelleuning met aan ‘t einde de afhangende
hand, was er het half onder zijn manchet schuilgaande
horloge, waar een klein wijzertje jachtig-nerveus telkenmale
in een klein cirkeltje, nochtans pijnlijk nauwgezet, zestig
seconden afrende.
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3. Eugène Brands, twee pagina’s uit het schetsboek ‘objects – constructions – surrealists’, s.a.,
uit de privécollectie van Eugénie Brands. (foto: Cees Binnerts 2012)
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4,		Eugène Brands, Het werkelijke is juist het wonderlijke (1937), reproductie van een fotomontage, ca. 17 x 10 cm,
in: Reproducties van mijn werk, 1938, uit de privécollectie van Eugénie Brands. (foto: Cees Binnerts 2012)
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5, Eugène Brands, Denker, s.a., reproductie van een fotomontage, ca. 17 x 10 cm, in: Reproducties van mijn
werk, 1938, uit de privécollectie van Eugénie Brands. (foto: Cees Binnerts 2012)
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6. Frits Lemaire, Lichtvissen, 1947, tekening in het donker met een zaklantaarn door Eugène Brands,
uit de privécollectie van Eugénie Brands.
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7. Eugène Brands, Blinde man, s.a., reproductie van een penseeltekening, ca. 17 x 10 cm, in: Reproducties
van mijn werk, 1938, uit de privécollectie van Eugénie Brands. (foto: Cees Binnerts 2012)
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8. Eugène Brands, ‘“Vreemde schilders” in het Stedelijk Museum te Amsterdam’, oorspronkelijk gepubliceerd in
Voortzetting 22 (10 November 1945) 25, uit de privécollectie van Eugénie Brands. (foto: Cees Binnerts 2012)
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