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Magritte 
René Magritte (1898-1967) is zo prominent aanwezig in ons culturele landschap, en al 

zeker nu we de vijftigste verjaardag van zijn overlijden herdenken, dat we geloven dat 

alles al gezegd is over hem. Toch is één periode van zijn carrière vreemd genoeg nog 

maar weinig onderzocht: de Tweede Wereldoorlog. Dat is des te spijtiger daar Magritte 

toen echt opviel door zijn heel eigen kijk op die fundamentele vraag waar kunstenaars 

in dergelijke omstandigheden mee worstelen: wat kun je nog creëren wanneer de vrije 

expressie verboden is?

TeksT: Marie Godet

onder Duitse bezetting

W
at gebeurt er met een op het vrij-
heidsprincipe gestoelde subversieve 
beweging als het surrealisme, wan-
neer er geen vrijheid meer is? André 

Breton en zijn Parijse collega’s zagen slechts één 
uitweg: de wijk nemen. Men heeft dan ook vaak 
gedacht dat in de periode 1940-1945 de surrea-

listische productie in Europa zo goed als tot stil-
stand was gekomen. Het gevolg was dat de sur-
realistische kunstenaars die – vrijwillig of niet, en 
ondanks de vele obstakels – toch in Europa actief 
bleven, in de schaduw stonden. Zo werd in 1941, 
in Parijs, de groep ‘La Main à Plume’ opgericht, 
grotendeels bestaande uit jonge dichters. In België 

boven
René Magritte, ‘La Plaine de l’air’, 
1940. Olieverf op doek, 73,7 x 100
cm. Privécollectie. Courtesy Charly 
Herscovici / sabam Belgium 2017.
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onder Duitse bezetting

bleven de surrealisten van vóór de oorlog actief en 
kregen ze het gezelschap van enkele enthousiaste 
nieuwkomers. Paul Nougé, het kopstuk van de 
Brusselse groep surrealisten, al sinds het ontstaan 
ervan, trok zich echter terug. Het was Magritte 
die de fakkel van hem overnam. 

Weer aan de slag in 1941
Voor de surrealistische beweging in Brussel begon 
de oorlog al meteen met een groot verlies: Paul 
Nougé, Louis Scutenaire, Camille Goemans, 
Marcel Lecomte en de jonge Marcel Mariën ver-
trokken naar het leger. Na de Duitse inval op 10 
mei 1940 vluchtten het echtpaar Scutenaire, het 
echtpaar Ubac en Magritte naar Frankrijk, net 
als honderdduizenden andere Belgen. Ze reisden 
naar Carcassonne, waar de Parijse intelligent-
sia zich verzamelde rond dichter Joë Bousquet. 
Magritte raakte bevriend met de dichter, maar 
hield niet echt van de grote namen waarmee die 
omging. Tussen de Belgische schilder en de Pa-
rijse culturele wereld zou er lange tijd onbegrip 
heersen. Aan Mariën, met wie hij toen goed be-
vriend was, schreef hij: “Ik heb geen al te goede 
indruk van Frankrijk. Ik ben echt wel een man 
van het Noorden.” In augustus 1940 keerde Ma-
gritte dan ook terug naar Brussel. Het echtpaar 
Scutenaire deed dat in oktober. Het werk dat was 
onderbroken door de Duitse invasie kon worden 
voortgezet. De Belgen Raoul Ubac en Christian 
Dotremont, die in Parijs verbleven, maakten al 
van bij het begin deel uit van de groep ‘La Main 
à Plume’, die het licht zag in de lente van 1941. 

In Brussel waren de surrealisten erg bedrijvig in 
1941. In januari stelde Magritte werk tentoon in 
Galerie Dietrich. Verrassend genoeg werd zijn 
werk positief onthaald door de pers, hoewel die 
werd gecontroleerd door de Duitse bezetter. Kort 
vóór de oorlog had de schilder enkele werken met 
expliciete thema’s gecreëerd, zoals de gouache ‘Le 
Témoin’ (1938 of 1939), met daarop een granaat 
en ingewanden. Dergelijke directe verwijzingen 
naar het oorlogsgeweld zou je niet meer zien op 
de schilderijen daterend van tijdens de bezetting. 
Op de tentoonstelling in januari 1941 trokken 
vooral de landschappen de aandacht: een wol-
ken-vogel in de avondlucht (‘Le Retour’) en een 
bladvormige boom, waarvan vier versies werden 
getoond (‘La recherche de l’absolu, La plaine de 
l’air’). Sommige critici zagen echter in die uitge-
puurde werken de afspiegeling van de heersende 
onrust. Alle commentatoren waren het er even-
wel over eens dat de tentoonstelling bewees dat 
Magritte bezadigder was geworden en niet langer 
probeerde te choqueren. Hun enthousiasme zou 
evenwel van korte duur zijn …

Het verzet tegen de oorlog ver-

taalde hij niet in combattieve schil-

derijen, maar in lichte taferelen met 

vrolijke kleuren.

onder
Raoul Ubac, foto van de Brusselse 
surrealisten, begin 1940. Collectie
koning Boudewijnstichting, Fonds 
Jacqueline Delcourt-Nonkels, in het
depot van het Musée de la Photo-
graphie, Charleroi. © Foto: studio 
Philippe de Formanoir.
Hierop herkennen we van links naar 
rechts en van boven naar onder: 
René Magritte, Camille Goemans in 
uniform, Marcel Mariën, Jacqueline 
Nonkels, Irène Hamoir, Jean Bastien, 
Agui Ubac, Georges Mariën, Louis 
scutenaire, Georgette Magritte, 
sacha Goemans en Antonina 
Grégoire. Jean Bastien en zijn echt-
genote Antonina Grégoire waren 
bijzonder actieve leden binnen de 
communistische partij. Bastien over-
leed in een concentratiekamp.
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overlevingsstrategie
Om in zijn onderhoud te voorzien, moest Ma-
gritte wel schilderijen verkopen. Hij verkocht 
ook beschilderde flessen. Het ging om wijn-
flessen versierd met een naakte vrouwenfiguur 
(‘Femme bouteille’), een landschap of een kubis-
tische compositie. Het koperspubliek was er dol 
op. De schilder profiteerde ook van de uitbundi-
ge sfeer op de kunstmarkt om valse schilderijen 
te creëren. Die werden dan door Mariën aan de 
man gebracht via het veilinghuis van het Paleis 
voor Schone Kunsten. Voor Magritte kwam het 
er in deze crisistijd op aan zijn aanbod te diver-
sifiëren … Hij moest ook werk blijven tentoon-
stellen en van zich doen spreken, maar ook altijd 
voorzichtig zijn. In België was de bezetter nog 
vrij tolerant ten aanzien van kunstenaars. De 
Duitsers gebruikten het culturele leven als een 
soort façade, om de indruk te wekken dat de 
dingen niet echt veranderd waren. Een tentoon-
stelling met werk van Ubac in Galerie Dietrich 
moest in mei 1941 evenwel de deuren sluiten, op 
bevel van de bezetter. De maand erna werd het 

Duits-Russische pact opgeblazen en kwam het 
tot een jacht op communisten. Sommigen surre-
alisten, met name in Henegouwen, werden daar 
het slachtoffer van. Magritte begon zich zorgen 
te maken. Hij was dan wel niet politiek actief, 
maar had in 1939 toch een affiche ontworpen 
voor het ‘Comité de Vigilance des Intellectuels 
Antifascistes’ (CVIA). In de collaboratiegezinde 
pers trokken hardnekkige tegenstanders van 
het surrealisme fel van leer tegen de beweging. 
Magritte was bang dat zijn schilderwerk hem in 
een ‘asiel’ zou doen belanden, zoals hij schreef 
in een brief aan Mariën. In 1943 verscheen wat 
wordt beschouwd als een eerste monografie over 
de schilder, met name een tekst van Mariën, ver-
gezeld van kleurenillustraties. Magritte verkiest 
sommige te provocerend geachte werken, zoals 
‘La Trahison des Images’ (‘Ceci n’est pas une 
pipe’) niet te publiceren. Een tentoonstelling in 
januari 1941 leverde genoeg geld op om verschil-
lende maanden mee rond te komen. De sfeer van 
beklemmende rust, die de critici zo had bekoord, 
trof je echter niet meer aan in zijn nieuwe wer-

boven,
René Magritte, ‘Le Retour’, 1940, 
olieverf op doek, 50,2 x 65 cm. 
Collectie kMskB, Brussel. 
© Ch. Herscovici, met toestemming 
van sABAM, België, 2017. 
Foto: J. Geleyns. 
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ken. In december 1941 schreef hij in een brief 
aan Paul Eluard dat hij voortaan de ‘schone kant’ 
van het leven wilde uitbeelden. Dus, geen schil-
derijen meer die de sfeer van die tijd uitdruk-
ten, maar eerder een remedie tegen die sfeer. Die 
nieuwe aanpak zou zijn hoogtepunt bereiken in 
1943, toen Magritte zijn schildertrant radicaal 
veranderde en een impressionistische toets ging 
hanteren. Het verzet tegen de oorlog vertaalde hij 
niet in combattieve schilderijen, maar in lichte 
taferelen met vrolijke kleuren. Sommige van zijn 
vrienden uit Henegouwen of ‘La Main à Plume’ 
betaalden hun communistische sympathieën 
met hun leven, of sneuvelden als verzetsstrijder. 
Magritte daarentegen trok zich in de mate van 
het mogelijke terug uit de realiteit. Die mentali-
teit kwam ook tot uiting in zijn werk. Door zich 
zo af te sluiten, bleef de schilder buiten gevaar, 
maar hij probeerde ook zijn werk los te maken 
van een antidemocratische samenleving waarin 
kunst werd misbruikt. Die ogenschijnlijk on-
schuldige beelden werden ongenadig afgekraakt 
door de critici. 

een uitzondering
Eén werk valt op in de productie uit de oorlogs-
jaren: een vrijwel onbekende stomme film van 
zes minuten. Het is de eerste nog bewaard ge-
bleven film van en met Magritte en Nougé. Het 
was dokter Robert Cocriamont die het duo de 
mogelijkheid bood die film te draaien, in 1942. 

Hij legde graag zijn ontmoetingen met diverse 
kunstenaars vast op film. De titel van de film, 
‘Rencontres de René Magritte’, wijst erop dat het 
de surrealisten er minder om ging de ontmoeting 
tussen Cocriamont en de schilder vast te leggen 
dan wel Magritte zelf ten tonele te voeren. De 
reportage groeide uit tot een persoonlijk werk. 
Bij wijze van uitzondering komt het oorlogs-
geweld hier wél aan bod. Op het eerste gezicht 
worden in deze film de beproefde recepten van 
het Brusselse surrealisme geserveerd. Verschil-
lende schilderijen van Magritte en een foto van 
Nougé worden er zelfs opnieuw in gecreëerd. 
Toch zijn sommige taferelen verankerd in de 
toenmalige actualiteit. Zo gaat het dagboek dat 
Nougé bijhoudt en waarin de datum van 17 au-
gustus 1942 is onderlijnd, plots in vlammen op. 
De strafste scène, in ieder geval in de ogen van 
de hedendaagse kijker, is ongetwijfeld die waar 
Magritte een kleine oven opent, waarna men 
daar een menselijke schedel in ziet liggen. De 
surrealisten konden toen niet vermoeden dat de 
nazi’s net in die periode beslisten op grote schaal 
verbrandingsovens in te zetten om de lijken van 
de slachtoffers van de concentratiekampen op te 
ruimen. Het jaar erna zou Magritte ‘La Trahison 
des Images’ niet durven presenteren, maar in de 
film zien we hem wel onder de tekening van een 
pijp ‘Ceci n’est pas une pipe’ schrijven. Het is dus 
pas in een film voor privégebruik dat de schilder 
zijn terughoudendheid liet varen.

Meer weten
Bezoeken
‘Magritte. Atomium meets 
surrealism’
Atomium
Atomiumsquare
Brussel
www.atomium.be
t/m 10-09

‘Magritte, Broodthaers & l’art con-
temporain’
koninklijke Musea voor schone 
kunsten van België
Regentschapsstraat 9
Brussel
www.fine-arts-museum.be
13-10 t/m 18-02
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links
René Magritte, ‘La Vie Heureuse’, 
1944. Olieverf op doek, 60 x 81 cm.
Veiling sotheby’s, New York, 
02-05-2012. © sotheby’s.
$ 1.538.500 (€ 1.171.654,86)


