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Jos Léonard: A Pragmat ic Idealist 

The profile of the Antwerp-based avant-garde 
artistJos Léonard does not correspond to 
the romantic image of the original genius 
immortalising the unique workings of his soul 
on canvas. He had no desire to be a bohemian 
artist but comported himself like a technica ! 
draughtsman who favoured discipline, contro l 
and precision. For his drawings, Léonard used 
a pen and India ink wash, and sometimes a 
ruler or a set square. An early photograph 
shows him seated at a drafting table with a 
pencil in his hand; he was then in his early 
twenties. [!LL. P. 2341 The pencil would remain 
an important instrum ent throughout his entire 
career, even after he moved from fine art to 

graphic design in the mid- r920s. T he materials 
that he used, his design methods, his artistic 
attitude and many of the ideals that mattered 
to him as a visual artist remained the same. 
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The Flemish avant-garde 

The progressive visual artist Jos Léonard made 
his debut in 1919 with Futuristic black-and
white drawings at an exhibi ti on by the Kring 
Moderne Kunst [Modern Art Circlel, a collect ive 
of young, Antwerp-based avant-garde artis ts.1 

Together with figures such as Jozef Peeters, 
Jan Cockx and Edmond Van Dooren, Léonard 
was a part icipant in the group trom its incep
tion and even remained active during the First 
World War.2 These young men wanted to break 
out of their isolation and align t hemselves with 
a Constructivist artistic ideal. They were united 
in their belief in the powe r of collectiv it y; it 
was the ir radical antidote t o the individua lism 
of nineteenth-century bourgeois cu lture, 
wh ich they spurned. This group spirit was 
typ ical of the Flemish avant-garde du ring the 
interwar period. lt is al most as though the 
Flemish avant-gar dists were seeking support 
trom one another to enab le them t o be avant, 
to dare to demolish the old and to devise 
concepts for a new art and a new world. For 
the artistic experiment was inextricably linked 
to the Flemish Movement's politica! project. 3 

The same was true of Jos Léonard. 
Members of his network of artist fr iends and 
clients were chiefly supporters of the Flemish 
Movement, alt hough it is diffi cu lt to defini
tively place him in either a right- or left- wing 
camp. In 1926, he designed the cover tor 
De dichter Joannes a Cruce by the Catholic 
reactiona("y Cyriel Verschaeve, wh ilst several 
years previously he had exhibi ted with the 
group Ça /ra! which had communist sympa
thies.4 This tendency towa rds left-wing or 
radical socialist thinking with in activist 



De nuchtere idealist Jos Leonard 

He t pro fiel van de Antwerpse avant-gar de
kunstenaar Jos Léona rd beantwoordt niet aan 
het romantische beeld van het originele genie 
dat zijn hoogst individuele zielenroerse len op 
doek vereeuwigde. Hij wilde niet de bohemien
artiest zijn, maar gedroeg zich eerder als een 
technisch tekenaar die hield van discipline, 
contr ole en precisie. Voor zijn tekeningen 
maakte Léonard gebruik van een pen en Oost
Indische inkt, soms van een lat of tekendrie hoek. 
Als jonge twintiger liet h.ij zich portrette ren 
aan een tekentafe l met het potlood in de hand. 
[ILL. P. 234l Dat potlood is gedurende zijn hele 
loopbaan een belangrijk instrument gebleven, 
ook toen hij vanaf het midden van de jaren 1920 

het kunstenaarschap inruilde voor een leven 
als grafisch ontwerper. Het materiaal dat hij 
gebruikte, zijn ontwer p-me thodes, zijn artis
tieke attitu de en veel van de idealen waar hij 
als beeldend kunstenaa r belang aan hechtte, 
bleven intact. 

De Vlaamse avant-garde 

De beeldend kunstenaar en avant - gardist Jos 
Léonard maakte zijn ent ree in 1919 met futuris
t ische zwart-witteken ingen op een tentoonstelling 
van de Kring Moderne Kunst, een col lectief van 
jonge Antwerpse avant -g ardekunstenaars .1 

Léonard was er vanaf het eerste uur bij, nog 
tijdens de Eerste Wereldoo rlog, samen met onder 
anderen Jozef Peeters, Jan Cockx en Edmond 
Van Dooren. 2 Het doel van deze jonge mannen 
was uit hun isolement te breke n en zich samen 
achter een constructivistisch kunstenaarsideaal 
te scharen. Het geloof in de kracht van het 
col lectief had hen samengebracht; het was hun 
antwoord op het individual isme van de negen
t iende-eeuwse bourgeo iscult uur, waarmee ze 
radicaal wilden breken . Dit groepskarakter was 
typisch voor de Vlaamse avant - garde tijdens het 
interbellum . Het lijkt wel alsof de Vlaamse avant
gardisten steun zochten bij elkaar om avant te 
kunnen zijn, het oude te durven afbreken en 
concepten voor een nieuwe kunst én een nieuwe 
were ld te bedenken. Want het art ist ieke experi
ment was onlosmakelijk verbonden met het 
po litieke project van de Vlaamse Beweging.3 

Dat gold ook voor Jos Léonard. Zijn netwerk 
van kunstenaarsvrienden en opdrachtgevers was 
in hoofdzaak Vlaamsgezind, al valt het niet mee 
om hem du idelijk in een links of rechts kamp te 
situeren. In 1926 ontwierp hij de cover voor 
De dichter Joannes a cruce van de katholieke 
reactionair Cyriel Verschaeve, terwijl hij enkele 
jaren voordien nog geëxposeerd had bij de groep 
Ça /ra! die er communistische sympathieën op 
nahield .4 Die linkse tot radicaall inkse st rekking 
binnen het activistisch flamingantisme was van 
korte duur. ook in het leven van Jos Léonard . 
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FIG. 01-02 
Der Sturm. vol.15, 
no. 1, 1924, p. 7. 
cover Jozef 
Peeters, lino
snede [Linocut ] 
Jos Leonard 
'Eine Schöne 
Frau bedarf 
keiner Perlen' 
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De nuchtere idealist Jos Léonard 

Zijn linkse stem klonk in 1920 in het socialis
tische dagblad De Volksgazet, waar hij optrad als 
woordvoerder van de Kring Moderne Kunst.5 

De tekst die leest als een typ ische naoorlogse 
activistische cultuurkritiek, is niet bijzonder lang, 
maar niettemin is het een interessant tijds
document in het onderzoek naar Jos Léonard. 
Als cultuurcr iticus bleek hij in zijn verdere loop
baan immers niet al te product ief, zeker niet in 
vergelijking met figuren als Pierre-Louis Flouquet 
of Lajos Kassák. Maar hier verhief Léonard zijn 
stem en zag hij het als zijn taak om aan een 
breed publiek uit te leggen waar zij als moderne 
kunstenaars mee bezig waren. Voor hem was 
het een evidentie dat hun kunst de weg kon 
wijzen naar een nieuwe wereld. Hoe dat precies 
zou gebeuren of hoe die nieuwe utopische 
wereld er moest uitzien, kwam de lezer niet 
te weten. Alle heil werd blijkbaar verwacht 
van een Vlaamse onafhankelijke staat maar 
dat betekende nog niet dat de Kring Moderne 
Kunst een eenduidig politiek-ideologisch pro
gramma had. 

Nieuwe kunst 

Ook op artist iek vlak was er geen programma. 
Er viel weinig eendracht te bespeuren onder de 
kunstenaars, afgezien van hun gemeenschappe
lijke standpunt dat hun nieuwe kunst op de 
toekomst moest gericht zijn en de moderne tijd 
moest uitdrukken. Dat bleek in de praktijk niet zo 
eenvoudig te realiseren. Niet alle leden keerden 
met even groot gemak de klassieke kunsttraditie 
radicaal de rug toe . Léonard, die nooit een 
klassieke artistieke opleiding volgde en altijd 
autodidact is gebleven, had er minder moeite 
mee. Hij bleek ook een verrassend helder zicht 
te hebben op de recente ontwikkelingen binnen 
de kunsten. Op de bewuste tentoonstelling van 

de Kring trok hij de aandacht met baanbrekende 
tekeningen die het label 'futuristisch ' opgeplakt 
kregen. Het frustreerde Léonard 'kubist' of 
'futurist' genoemd te worden , want hij wilde 
compleet vrij zijn bij het zoeken naar een nieuwe 
beeldtaal. Anno 1920 was die zoektocht nog 
volop aan de gang; waar ze uiteindeli jk zouden 
stranden, was nog niet duidelijk . Léonard meende 
wel dat de grote krijtlijnen al getrokken waren. 
In het bewuste artike l verkondigde hij dat de 
hedendaagse kunstenaar ernaar moest streven 
zo eerl ijk en zo 'zuiver' mogelijk te zijn, wat bete 
kende dat hij6 los van de eeuwenlange mimesis
traditie een beeld moest creëren enkel met 
lijnen, vormen en kleuren. Het was Léonard 
vooral om de compositie te doen. Het onderwerp 
deed er niet meer zoveel toe en was slechts een 
aanleiding om een beeld te creëren. Daarom 
gaf Léonard nog zelden een tite l aan zijn werk. 
De meeste van zijn tekeningen en schilderijen 
noemde hij simpelweg 'composit ie', 'zwart-wit' 
of 'tekening', al dan niet gevolgd door een 
nummer. Zijn meest zuiver geometrische en 
compromisloze abstracte compositie in zwart, 
grijs en rood dateert uit deze periode . ULL. P. 294J 

Voor ons lezers - honderd jaar na datum -
is het duidelijk dat Jos Léonard een autonome 
en zuiver abstracte kunst verdedigde. Voor 
Léonard zelf en zijn tijdgenoten was het echter 
een grote stap op onbekend terrein dat zich 
in dit stadium nog maar moeizaam talig liet 
expliciteren. Hoewel de Vlaamse avant-garde 
er niet om bekendstaat erg radicaal te zijn 
geweest, was dat blijkbaar wel het voornemen 
van Jos Léonard. Hij noemde zichzelf een 
'ultra' en wat hem betrof zag de toekomst van 
de nieuwe kunst er zo radicaal mogelijk uit. 
Hij voorspelde al tijdens de Eerste Wereld
oorlog dat de veranderingen die de kunst op 
dat moment aan het doormaken was, de meest 
fundamentele waren uit de kunstgeschiedenis.7 

En gelijk had hij. 
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Jos Léonard: A Pragmatic Idealist 

Flemish nationalism [flamingantisme] was 
short- lived, as it was in Jos Léonard's own life. 

In 1920, his left-wing voice rang out in the 
socialist newspaper De Volksgazet, where he 
acted as the spokesperson for the Kring 
Moderne Kunst.5 Although Léonard's relatively 
short text reads like a typical post-war piece of 
activist cultural criticism, it is stil l an interest
ing period document with regard to his career. 
lnde ed, he was nota prolific cultural crit ic in 
his later years, certainly not in compa rison 
to figures such as Pierre- Louis Flouquet or 
Lajos Kassák. But during this time, Léonard 
did speak up and feit duty-bound to make the 
prin ciples of their modern art accessib le toa 
wide audience. In his view, it was self-evident 
that such art wou ld point the way to a new 
wor ld. Yet it was not explained to the reader 
how this would happen, or what this new 
utop ian world might look like. Great things 
were evidently expected of an independent 
Flemish state, but th is did not yet mean that 
the Kring Moderne Kunst had a clear po liti ca! 
and ideologica l programme. 

New art 

Nor was there a program me at an art ist ic level. 
Little unity could be discerned between the 
artists, except for their common position that 
their new art should focus on the fut ure and 
embody the modern era . In practice, this 
proved far trom simple to achieve. Same mem
bers found it harder than others to comp letely 
reject the classica! art tradition. This was less 
of a struggle for Léonard, who had never been 
forma lly tra ined as an artist and was entirely 
self-tau ght. He also proved t o have a surpris 
ingly clear insight into recent artistic deve lop
ments. At the aforementioned Kring Moderne 
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Kunst exhib iti on, he caught the pub lic's atten
tion with groundbreaking drawings that were 
dubbed 'Futur istic'. lt tr ustr ated Léonard t o be 
labe l led a 'Cubist' or ' Futurist', as he wished 
to be complete ly independe nt in his pursuit 
of a new visual language. In 1920, t his quest 
was stil l very much underway; nor was it clear 
where it would eventua lly lead. Léonard, 
however, was convinced that the broad lines 
were in place. In the aforementioned art icle , 
he announced that the contemporary artist 
should strive to be as honest and as 'pure' 
as possib le, which meant t hat irrespective 
of the centur ies-long t radit ion of mimesis, 
he6 must crea te an image using on ly lines, 
shapes and colours, Léonard's main task was 
to build the composit ion. The subje ct was no 
langer particularly important and was mere ly 
a reason to create an image. As a conse 
quence, Léonard seldom gave titles to his 
work. He simply called the majority of his 
drawings 'composition', 'black and white' or 
'drawing', sometimes followe d by a number . 
His most purely geometrie and uncompromis
ingly abstract Composition in Black, Grey 
and Red dates trom th is period. [ILL. P. 2941 

A century later and it is clear to our readers 
that Jos Léonard was champ ioning an auton
omous and pure abstract art. For Léonard and 
his contemporaries, however, this was a huge 
step into an unknown territory. At that point 
in time, they still found it difficult to verbalise 
their obje ctives and ideas. Alt hough the 
Flemish avant-garde is not known to have 
been particularly radical, th is was seem ingly 
Jos Léonard's pr incipa l aim. He ca lled himself 
an 'ultra' and bel ieved t hat the future of t he 
new art would be uncomprom isingly radica l. 
Du ring the First Wor ld War, he had already 
pred icted that changes then taking place in 
contemporary art would be th e most funda
mental in the history of art. 7 And he was right. 



De nuchtere idealist Jos Léonard 

Universalisme 

In Léonards toekomstvisioen zou de nieuwe 
kunst bovendien bijdragen aan een internatio
nale kunstenaarsgemeenschap. De universele 
beeldtaal kon de ultramodernen over de lands
grenzen heen met elkaar in verbinding brengen 
en hen helpen om het 'kleine lokale gevoel' te 
overstijgen. Dat is lette rlijk hoe Jos Léonard het 
verwoordde in De Volksgazet.8 Hier wordt het 
moeilijk om zijn betoog te volgen. Gezien zijn 
band met de Vlaamse Beweging zou je eerder 
verwachten dat hij het 'kleine lokale' net genegen 
was. Het lijkt paradoxaal, maar dat was het niet 
voor de jonge Léonard. Hij had een modern 
nationalisme voor ogen dat perfect te rijmen viel 
met een internationa le modernistische ambitie. 
De nostalgische sentimenten, de romantiek en 
het provincialisme van de negentiende-eeuwse 
Vlaamse Beweging lieten hem koud. De Vlaamse 
strijd betekende voor hem dat het onderdrukte 
Vlaamse volk culturee l moest geëmancipeerd 
worden zodat het op internationaal niveau kon 
meespelen. Paul van Ostaijen, die als schrijver en 
activist veel grondiger op dit onderwerp is door
gegaan, sprak over de 'groot -europese cultuur
gemeenschap' .9 Léonard had op dat moment een 
heel nauw contact met de dichter . Samen met 
hun kunstenaarsvrienden Paul Joostens en de 
broers Oscar en Floris Jespers discussieerden 
ze intensief over kunst, politiek en literatuur. 
Naar beproefd avant-gardistisch recept vormden 
ze sinds 1917 een kunstenaarsgroep: de Bond 
zonder Gezegeld Papier. Paul van Ostaijen was 
de trekker en de t heoret icus van het gezelschap. 
Jos Léonard verschilde soms van mening met 
hem, maar wat hun geloof in de internat ionaliteit 
van de Vlaamse Beweging betrof, zaten ze op 
dezelfde golflengte. 

De zucht van Jos Léonard naar internationa 
lisme was typisch voor de Antwerpse avant-garde. 
Toch brak dat internat ionalisme pas in 1922 door. 
Heel even kreeg het droombee ld van Jos Léonard 

concreet gestalte in zijn eigen thuisstad. Dat was 
hoofdzakelijk te danken aan Jozef Peeters: hij was 
de man achter het Tweede Kongres voor Moderne 
Kunst (van 21 tot 23 januari) waar een indrukwek
kende delegatie buitenlandse constructivistische 
kunstenaars elkaar trof. Het was ook onder 
impuls van Peeters dat de tweede reeks van 
Het Overzicht zich radicaal op het internationale 
constructivisme zou richten . Het tijdschrift werd 
een belangrijke pion in een internationaal netwerk 
van avant-gardetijdschriften . Peeters stond in 
contact met het Nederlandse ti jdschr ift De Stijl, 
het Poolse Blok, het Roemeense Contimporonul, 
het Hongaarse MA, het Berlijnse Der Sturm en 
het Joegoslavische Zenit. Jozef Peeters was erin 
geslaagd om Antwerpen te laten meespelen op 
het internationale toneel. En Jos Léonard surfte 
mee op deze golf. Hij exposeerde op de inter
nat ionale tentoonstelling van het Tweede Kongres 
en hij publiceerde werk in het Duitse Der Sturm 
en het Zwitserse Das Werk.1° CFIG. 0 1-03 1 

r-------, Zu Jeu ,·ornchm"len Kriegi;produklen gchDrt <l111 
Kriq,,'ll<.lt>nkmn1. Uia ,\h.,sièl11 l&t ,c-l'lllnndlich, de
rnn Vf!'rv.irklkhung mitunlcr nkht. Oelgien, 
\'Qfllèhl'0.81H Exem~I , tcht OU!>ficrhalb ,ciner 

Llmt.les.!,rren:u:-n untl ll'ill lloll11nd. Das Dt11kmflf 

in A11111r1toor1. Erbaut von <lem Vhuucn ll"ib. 
ll0 1 111 unter hildhnueri,,chcr Milnr~il des Hol• 
lllndcl'I lUJdo Kro1) und tlf!S Sehwdicn; Fntn• 
çoia Goa. 1011 oufgcfOhrt du rch belgischc Inter• 
nicr1c au l l'inem Berg nllch.81 der KlciDJladt 

__ ___._ Amersfoort in tier Pro1·inr. Utr«hl i\lit Pylone.11, 
J0 4', LCOIIA ll l> 

Ll ~ O 41fUI Zwli!Cbeumouem. Logglc11, Trtppen, EhrcnHol, 
Retlcfs und Auüiehl 1terraue besit:zt dtll Mtll 

ol1e lttndliluflgen Bestandtcile .• . dcnnoch "-lrtl 
mlln ukht frulL Df'r Erbauer unlerlag ollni1·ielen 
Uc:UC!rlcgung('n, untJ mlln 8pûrt die MGl1c dei 

240 

Vlamen, Volkiiert 11.lnulcgcn umJ \Vt ltort !"nzu- KAIICL• Ac, ~L111o 11, n , 
nehmen. Oder 1>.ird aud1 dcm Beile n unsrt r 
Zeit das DenkmaJ tur hohlen Oebilrde? Wie un• r !.,.-• -:.==---,~-~-,:::._.-,-,_...., 
:~:1 ~.;;:::r=~~l:~k:n:na~~u: ~:lrfn~~: .~~ t ~ = 
!loyale zu Brilüel . Wo jeder Vorbeîlu1.stendc a-s=:.:.~r!ê: 
ium llute R'J'f!'.lr\. Wo dil• Mal nur irgend eio ~ .. ..i:..•,-~-~ - -
Ort i1t. 11.n dcm irgend efo Mensd1 lleg1, Das -

{.:roüe baumeistcrlkl1e Könncn Hulb. Hos!ca S:~~ 
tcifl 1iclmébr se.ine Sitdd1rng Stl:t1,1 11 in W~I- :J:. '!°'.".,..~-~.':; 
flandern. Hier irplir1 mon 0b<!rall die 1·0\le =~.:?:.;..: ~-:; 
Freude 1.m Zwttklxlu, und dem l.nnern Au9bau ~ ---~ 

folgt gelrit'1,1licb der 5u&>cre Aufbau mll Floch- der chcmaligen Kriegsu,ne, all~·o tid1 hcule. bc-
dnd t, 1(0,:,ktpruug uml Vorsprung, Nebenf<'n.,-ler (lûns llgt ,·on einer lindigen, 11her ('tfö1duu1.'ll· 
w1tl TOrkfflgstein. 1)8J1 011nz.e isl clle Manilesln- 11r111c11 ljnuimlustril', olle Bauformcn der Vrr• 
!ion t:ineti Y..<'itgenosacn îm Wiedcmufbougcblel GllngenhC'il 11m Wietlen1ulenJld1unp14J;e wilhncn. 

276 

lh11m1:11 .Yryn-. 

Die Mf,o(,i..ffollf 1111d 7.UAmme 1blcltun11 der Abbild.n 11tr1 dl- lkfl DI ,ffda 111F:ni 
• ·lr u.,,.,.., Ar<,hlltkt 11• 11- ) leye, In l~ -. 1. Dia k Nnk t1-

FIG. 03 
Hannes Meyer. 
'Junge Kunst in 
Belgien·. in Das 
werk. Zeitschrift 
für Baukunst, 
Gewerbe. Malerei 
und Plastik, vol. 7. 
no. 9. 1925, 
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Jos Léonard : A Pragmatic Ideali st 

Universalism 

In Léonard's vision of the future , t he new art 
wou ld also contribute to an international com 
munity of artists. The universa! visual language 
could unite the ultra-modernists regardless 
of nat ional borders and help t hem transcend 
the 'narrow local sent iment'. That is literally 
how Jos Léonard phrased it in De Volksgazet .8 

Here, it becomes d ifficult to fol low his argu
ment . Given his link with the Flemish Move
ment, one might expect him to be drawn to 
'narrow local ism'. lt seems paradoxical, but 
the young Léonard did not see it t his way. 
He had in mind a modern nationalism that was 
perfectly compatible with an inte rnatio nal 
modern ist ambition. The nosta lgie sentiments, 
roma nce and prov incialism of the nineteenth
century Flemish Movement left him cold. 
For him, the Flemish struggle meant the cu l
tura l emanc ipation of the oppressed Flemish 
peop le to t hat they could compete at an 
international level. Paul van Ostaijen, who as 
a writer and act ivist pursued this subject in 
more depth , spoke about the 'great European 
cultura l community'. 9 At this time , Léonard 
and the poet were in close contact. Together 
with their artist fr iends Paul Joost ens and 
the brothers Oscar and Floris Jespers , they 
had fervent discussions about art, po lit ies 
and literature. In 1917, and follow ing the time
honoured avant-garde formula, th ey also 
formed an artists ' group called the 'Bond 
zonder Gezegeld Papier' [Union Without Sealed 
Paper]. Paul van Ostaije n was t he group's 
leader and theoret ician. Although Jos Léonard 
would sometimes disagree with him, the two 
men were on the same wavelength when it 
carne to t heir belief in the internationa l scope 
of the Flemish Movement. 

Jos Léonard's longing for international ism 
was typical of the Antwerp-based avant-
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garde. Yet interna t ionalism did not break 
through unt il 1922. Fora short ti me, Jos 
Léonard's vision too k shape in his home city. 
This was chiefly thanks to Jozef Peete rs, 
the man behind the Tweede Kongres voor 
Moderne Kunst [Second Congress for Modern 
Art] (21-23 January 1922) at which an impres
sive delegation of fore ign Constructivist artists 
gathered. lt was also at Peeters ' inst igat ion 
that the second series of Het Overzicht wou ld 
rad ical ly focus on inte rnat ional Constructiv ism. 
Thanks to his contacts wit h the Dutc h maga
zine De Stijl, the Polish Blok, the Romanian 
Contimporonul, the Hungarian MA, the Berl in
based Der Sturm and the Yugoslavian Zenit, 
the magazine became an impo rta nt agent in 
an internat ional network of avant-garde 
publications . Jozef Peeters had succeeded in 
making Antwerp a player on the international 
stage. And Jos Léonard was riding the crest of 
the same wave. He exhibited at the Second 
Congress's interna tiona l exhibition and 
pub lished work in the German Der Sturm 
and the Swiss Das Werk. 10 IFIG. 01- 03 1 

Abstract art 
translated into r:>rint 

From ti me to time , Léonard contributed to 
the magazine Het Overzicht. His cover design 
for t he 1923 October edition deserves special 
attention because it marks his big career 
shift from the visual arts into graphic design. 
[FIG. 041 The design is a simple abstract com
position that is ch iefly composed of heavy, 
square letters and numbers. These are arranged 
so they can be read both hor izontally and 
vert ically. Sometimes, the y are pi led on top of 
one another like a towe r of build ing blocks. 
This is not necessarily the most legible design 
solution . Léonard's primary task, however, 



1 De nuchtere idealist Jos Léonard 

Abstracte kunst 
vertaald naar drukwerk 

Léonard werkte af en toe mee aan het tijdschrift 
Het Overzicht. Zijn coverontwerp voor het 
oktobernummer van 1923 verdient bijzondere 
aandacht, want het markeert zijn grote carrière
move van de beeldende kunsten naar het grafisch 
ontwerp. CFIG. 04J Het bewuste ontwerp is een 
eenvoudige abstracte composi t ie die hoofd
zakelijk uit zware vierkantige letters en cijfers is 
opgebouwd. Ze zijn zowel in horizonta le als in 
vertica le leesricht ing geschikt en soms boven 
e lkaar gestapeld als in een blokkentoren. Niet 
bepaa ld de meest leesbare oplossing. Het was 
Léonard dan ook in de eerste plaats om een 
interessante compositie te doen, wat het ook 
geworden is. De lijnen die de blokken tekst in 
sluiten en op die manier de compositie structu
reren, de onwrikbare kapitalen die het geheel 
een zware en directe indruk geven en een sterk 
contrast opleveren met het rechthoek ige lege 
vlak centraa l in de compositie: het voelt con
structivistisch aan en doet tevens denken aan 
de stijl waarmee de Nederlandse architect en 
grafisch ontwerper Hendricus Theodorus Wijde
veld zijn tijdschrift Wendingen grafisch vormgaf. 

Focussen we even op de letters die Jos 
Léonard gebruikte in dit ontwerp. Ze zijn heel 
eenvoudig te tekenen en passen perfect binnen 
het idioom van een abstrac t kunstenaar. Het is 
dan ook niet verwonderlijk dat veel Vlaamse 
col lega's van Léonard naar een gelijksoortig 
alfabet grepen wanneer ze een affiche of een 
cover ontwierpen . Elke kunstenaar stelde zijn 
eigen alfabet samen of veranderde de vormen 
afhankelijk van het ontwerp . De alfabetten van 
Victor Servranckx en Jozef Peeters behoorden 
to t de meest flamboyante . Daarmee vergeleken 
doet het alfabet van Jos Léonard strak en sober 
aan. Het ligt meer in de lijn van het 'universeel 
alfabe t ' van Theo van Doesbrug, dat volgens het 
dogma van De Stijl, uitsluitend uit horizontalen 
en verticalen bestaat. Léonard zag dit alfabet 
waarschijn lijk voor het eerst op de cover van 
Van Doesburgs Klassiek-Barok-Modem .11 CFIG. osi 

De verleiding is groo t om Léonards alfabet 
af te doen als een minder consequente variant 

van Theo van Doesburgs 'universeel alfabet' . 
Hier en daar komen immers diagonalen voor , en 
die zou je kunnen interpreteren als 'toegevingen' 
of uit ingen van een minder radicale on twerp 
houding . Ten dele klopt dat natuurlijk we l. 
Jos Léonard werkte niet vo lgens een bepaalde 
theor ie of een bepaald programma en dat 
maakte zijn werk nu eenmaal minder stijlzu iver. 
Hij tekende zijn letters veel spontaner . Het is 
overigens nog maar de vraag of het modu laire 
alfabet van Van Doesburg überhaup t als voor
beeld heeft gediend. Nog voor de grote De Stijl 
promotor in Antwerpen arriveerde, circuleerden 
er immers abstract geometrische alfabetten. 
Een bijzonder charmant exemp laar prijkte al in 
1918 op de cover van het tijdschrift V!aamsch 
Leven. Niet toevallig het blad waarin het publiek 
voor het eerst kon kenn ismaken met de Kring 
Moderne Kunst. Hoe groot de impact en het 
aanzien van Theo van Doesburg ook was op de 
Antwerpse avant-gardisten, trouwe volgelingen 
van De Stij l heeft hij er nooit van kunnen maken. 12 

Dat besefte Van Doesburg maar al te goed . 
Hij had ondervonden dat de Vlamingen afkerig 
waren van 'elke streng-synthetische en reële 
bee lding van den geest' omdat zij te veel van
uit een emotione le en subjectieve drijfveer 
met moderne kunst bezig waren. 13 Léonards 
cover voor Het Overzicht heef t inderdaad een 
express ionistisch trekje. Hij temperde zijn streng 
geome tri sche tekening door de tekenactiviteit 
nog zichtbaar te laten in de contouren van de 
letters en cijfers, wat een zekere pictural iteit 
en levendigheid ve rleende aan het geheel. 

De cover is interessant omdat hij illustreert 
dat Jos Léonard zich anders was gaan verhouden 
tegenover het vakgebied dat vandaag 'grafisch 
ontwerp' heet. De construct ivist in hem zag de 
afzonderlij ke letter als een interessante abstracte 
vorm met beeldend potentieel. Letters werden 
als het ware ineens zichtbaar, terwijl hij ze tot 
enkele jaren voo rdien als onz ichtbare gebruiks 
objecten had beschouwd . Dat blijkt onder andere 
uit zijn prozaged icht 'Boks', een futuristisch 
schr ijfexperiment waarin de schrijver met de 
nodige agressie, veel onomatopeeën en kern
achtige 'geontindividual iseerde' zinnen verslag 
deed van een boksmatch tu ssen een blanke en 
een zwarte man .14 CFIG. 06J Spoiler alert: de zwarte 
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FIG. 04 
Het Overzicht. 
no. 18-19, Oct. 1923. 
cover Jos Léonard 
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FIG. 05 
Theo Van Does
burg. K/assiek
Barak - Modern , 
Antwerpen: 
De Sikkel, 1920. 
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was to crea t e an interesting composition and, 
in th is respect, he certain ly succeeded. Lines 
enclose the bleeks of text, thus structuring 
the composition; and resolute cap ita ls lend 
a heaviness and indirectness to the piece as a 
whole, offer ing a streng contrast to the empty 
rectangular plane in the centre of the compo
sition. The overall effect is Constructiv ist but 
also remi niscent of the graph ic style used in 
Wendingen, a magazine by the Dutch architect 
and grap hic designer Hendricus Theodorus 
Wijdeve ld. 

Let us focus for a moment on the letters 
used by Jos Léonard in this design. They are 
very simple to draw and fit perfectly into 
t he idiom of an abstract artist. lt is therefore 
no surpr ise that many of Léonard's Flemis h 
colleagues used a simi lar kind of !ettering 
when they designed posters or covers. 
Each art ist assemb led his own alphabet or 
changed the farms depending upon the 
design. The alphabets of Victor Servranckx 
and Jozef Peeters were among the most flam
boyant. Compared to these, Jos Léonard's 
!etter ing appears sleek and austere. lt bears 
more of a resemblance to Theo van Does
burg's 'universa! alphabe t ', which cons ists 
ent irely of hor izontals and vert icals, thereby 
corresponding to t he strictures of De Stij l. 
Léonard probab ly saw th is alphabet for the 
first time on the cover of Van Doesburg's 
Klassiek-Barok-Modern. 11 [FIG. 051 

lt is ext remely tempt ing to dismiss 
Léonard's alphabet as a lower-rank ing variant 
of Theo van Doesburg's 'un iversa! alphabet'. 
The occasional use of diagona ls can indeed be 
interpreted as 'comprom ises' or express ions 
of a less rad ical design strategy. And there is 
some truth in this assessment. Jos Léonard 
did not adhere toa particu lar theory or pro
gramme and, as a resu lt, his work is not as 
sty listica lly pure. He drew his letters much 
more spontaneous ly. Moreover, we canno t 
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be ce rt ain th at Van Doesburg's alphabet was, 
in fact, the example he fo llowed. Abstract
geometr ie alphabets were available in Antwerp 
before the renowned advocate of De Stij l 
arrived in the c ity. A particularly charming 
examp le had already graced the cover of the 
magazine Vlaamsch Leven in 1918. lt is no 
coincidence that th is was the journal in which 
the public first encountered the Kring Moderne 
Kunst. Regardless of how great the impact and 
stand ing of Theo van Doesburg for the Antwerp 
avant-gard ists, he never succeeded in turn ing 
them into loyal disciples of De Stij l.12 Van Does
burg was well aware of this. He had discovered 
that the Flemings were averse to 'any kind of 
str ict ly synthetic and true express ion of the 
spir it', because their approach to modern art 
was too greatly dr iven by an emot ional and 
subject ive impulse. 13 Léonard's cover for 
Het Overzicht did indeed have expressionistic 
overtones. He tempered his strict geometrie 
draughtsmansh ip by allow ing his drawing 
process to remain visib le in the contours of 
the letters and numbers, wh ich lends a certain 
pictoria lity and vibrancy to the global design. 

The cover is interesting because it il lus
trates that Jos Léonard had started to relate 
different ly to the discipline that is known 
today as 'graph ic design'. The Construct ivist in 
him saw the individu al letter as an inte resting 
abstract form with visual potential. lt is as 
though letters had sudden ly become visible, 
wh ilst up until a few years previously, he had 
simply viewed them as everyday objects. 
Amongst ot her th ings, this is apparent from his 
prose poem 'Boks' ['Box'), a Futurist ic experi
ment in which the writer reports on a boxing 
match between a white man and a black man, 
with all the necessary aggression, a great deal 
of onomatopoeia and concise, 'depersonalised ' 
sentences. 14 [FIG. 06l Spoiler alert: the black 
man, Jack, triumphs. 1s lt is a symbo lic victory 
of the primitive and intuit ive over all that is 
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Jack wint. 15 een symbolische overwinning van het 
prim itieve en het intuït ieve op het gecultiveerde 
en rationele van de westerse beschaving. Literair 
was de tekst progressief en futuristisch, maar 
typog rafisch oogde 'Boks' behoudsgezind. 
Het was nochtans de perfecte gelegenheid voor 
Jos Léonard om, naar het voorbeeld van Filippo 
Tommaso Marinetti, letters meer kracht toe te 
meten door verschillende groottes, leesrichtingen 
en lett ertypes door elkaar te gebruiken of grote 
witruimtes te laten. Maar daar hield Jos Léonard 
niet van, toen nog niet tenminste. Typografie 
moest zich aan de eeuwenoude regels houden 
om de tekst zo leesbaar mogelijk te maken. 
Daarom bekritiseerde hij de experimente le 
typografie van Paul van Ostaijens Bezette stad.16 

Hij kon maar niet begrijpen waarom de dichter 
zich had laten verleiden om een visueel spel te 
spelen met lettervormen, terwijl die toch zelf 
altijd een pleidooi hield voor een autonome en 
zuivere dichtkunst. Léonard was van mening dat 
de 'ritmische typografie' het domein van de 
beeldende kunst betrad en zodoende de auto
nomie van beide disciplines in het gedrang bracht. 

Hoge en lage kunst 

Ook in zijn eigen leven hield Jos Léonard in die 
per iode zijn kunstenaarschap strikt gescheiden 
van zijn activiteiten als reclametekenaar en 
vormgever. Vlak na de Eerste Wereldoorlog had 
hij een bijbaantje weten te versieren bij uitge
verij De Standaard, waarschijnlijk via Emmanuel 
- Mane - De Bom een goede vriend van de 
familie Léonard. Bij De Standaard verzorgde 
hij routineus bladschikkingen en uitzonderlijk 
mocht hij ook een titelblad tekenen voor de 
krant Ons Volk Ontwaakt. CFIG. 071 Daarnaast 
kreeg hij losse opdrachten voor coverontwer
pen, vaak voor schrijvers uit zijn vriendenkring . 
Het merkwaardige was dat hij voor deze eerste 

opdrachten een totaal andere stijl hanteerde, 
op het schizofrene af. Dat kan mooi geïllustreerd 
worden aan de hand van een vroeg ontwerp: 
Laatslaapsterje , een dun pamfletacht ig Vlaams
nationalistisch boekje.17 CFIG. OBJ Het ontwerp 
heeft ontegenspreke lijk een grafische kwaliteit. 
De getekende letters met de vreemde krullende 
schreven harmoniëren met het groene vlak 
daaronder dat krioelt van de decoratieve 
plantenmotieven, gestileerd volgens een ritmisch 
symmetrisch patroon. Léonard tekende gecon
centreerd, met veel liefde voor de tekening en 
respect voor de traditie van de Arts and Crafts
beweging. Maar die stijl was op dat m9ment niet 
meer van de t ijd. Dit anachronisme is wellicht te 
verklaren door zijn ontzag voor de veel oudere 
Emmanuel De Bom, de medeoprichter van 
Van Nu en Straks, die hem in de wereld van het 
boek en de drukkunst had geïntroduceerd. 

Sommigen van Léonards vrienden wezen hem 
terecht. Eugeen De Bock, Huib Hoste en Paul van 
Ostaijen vroegen zich hardop af hoe het mogelijk 
was dat een kunstenaar die wilde vernieuwen 
door het oude omver te werpen, zich als graficus 
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FIG. 06 
Jos Léonard. 
'Boks'. in Ruimte. 
no. 3, 1920. 
pp. 44-46 . 

FIG. 07 
'Kerstm is in Vlaan
deren'. in Ons Volk 
Ontwaakt, 
no. 29, 1919 . 
cove r Jos Léonard 
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cultivated and rational in Western civilisation. 
From a literary point of view, 'Boks' is bath 
progress ive and Futuristic. On a typographical 
level, however, it looks very conservative. 
This was nevertheless the perfect opportunity 
for Jos Léona rd to follow Filippo Tommaso 
Marinetti's example and imbue letters with 
greater strength by using a mixture of different 
sizes, reading directions and fonts, or leaving 
large blank spaces. But Jos Léonard was not 
particularly fond of this - or at least not yet. 
Typography had to ad here to the age-old rules 
in order to make the text as legib le as possible. 
lt was for this reason t hat he criticised t he 
experimental typo graphy of Paul van Ostaijen's 
Occupied City. 16 He failed to understand why 
the poet had succumbed to the tempta t ion 
of playing a visual game with t he letter forms, 
despite having himself always argued for an 
autonomous and pure poetry. Léonard was 
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of the opi nion that the 'rhythm ic typograp hy' 
was entering t he domai n of visual art and t hus 
threatenin g the autonomy of both disciplines. 

High and low art 

In his own life, Jos Léonard also kept his 
artistic practice strictly separate from his 
activities as a commercial artist and designer. 
Just after the First World War, he had managed 
to create a sideline for himse lf at the publishing 
house De Standaard, probably through 
Emmanue l - 'Mane' - De Bom, a good friend 
of the Léonard fam ily. Here, he took care of 
routine layouts and was occasionally allowed 
to draw the title page for the newspape r 
Ons Volk Ontwaakt. [FIG . 071 He also rece ived 
one-off commissions for cover designs, aften 
trom writers in his circle of friends. lnte rest
ingly, the style that Léonard used in these 
init ia! commissions is remarkab ly different. 
And to such an extent that is tempting to 
describe it as schizophrenic. His early design 
for Laatslaapsterje, a slim, pamph let- like 
Flemish Nationalist booklet, illustra tes this 
beaut ifully .17 [F IG. OBI This work undoubted ly 
possesses a graphic qual it y. The drawn letters 
with their strange curlicue serifs harmonise 
with the green area below, which is posi
ti vely teemi ng with decorative plant motifs, 
stylised according to a rhythmi cal, sym
metrical pattern. Léona rd drew except ional ly 
caref ully, with a real passion for t he discip line 
and a respect for the tradit ion of the Arts 
and Crafts movement. By this time , howeve r, 
the style was no longer contemporary. This 
anachronism can probably be expla ined by 
his admiration for the much older Emmanuel 
De Bom, the co-founder of Van Nu en Straks, 
who had initiated him into the wor ld of 
books and printing. 
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zo conformeerde. 18 Het kunstenaarschap was voor 
Jos Léonard een passie. Hij noemde het zelf 'een 
noodzaak om te scheppen'. Daarnaast bestond 
er grafisch ontwerp, en dat behoorde volgens 
hem tot een andere wereld . Het bracht om te 
beginnen brood op de plank. Met deze houding 
bevestigde hij het hiërarchisch onderscheid 
dat er lang is geweest tussen 'hoge' en 'lage' of 
tussen vrije en toegepaste kunst - het is pas in de 
loop van de kunstgeschiedenis van de 20st• eeuw 
dat dit tussenschot ter discussie werd gesteld. 

Het momentum in de carrière van Jos 
Léonard was toen hij vast in dienst kwam als 
grafisch ontwerper bij Sabbe & Steenbrugge in 
Roeselare, een producent van locomobi elen, 
weegschalen en vleessnijmachines. In vergelijking 
met alle ouderwetse grafische ontwerpen die hij 
eerder had gemaakt, waren deze advertenties 
'ultra' modern. Ze behoren tot zijn meest uit
gesproken constructivistische ontwerpen, met 
hun robuuste balken en 'luide' kapitalen in forse, 
frontale bladschikkingen, al dan niet versterkt 
met een dwingende rode pijl. [FIG. 091 De tekst 
probeerde niet te behagen, maar informee rde 
kordaat of benoemde droogweg om welke 
machine het ging. 

Als constructivist hield Jos Léonard van 
machines. Zijn landschappen en portretten 
getekend met de lat doen eerder denken aan 
een industriepark dan aan levende organismes. 
Machines waren essent ieel om de nieuwe wereld 
waar hij van droomde te helpen opbouwen. 
In De Vo/ksgazet had hij enkele jaren voordien 
nog provocerend verklaard: 'Een Modern machine 
is me liever als de Halle van leper - en ik vind 't 
erger, dat 'n nuttig fabriek afbrandt dan 't een of 
ander muzeum, omdat 'n fabriek 'n vandaagschen 
uiting is en een museum een krematorium voor 
kunstwerken.'19 Zijn advertenties voor Sabbe & 
Steenbrugge voegden de daad bij het woord: 
ze maakten reclame voor machines die urgent 
waren voor de wederopbouw van Vlaanderen. 
Urgenter dan kunstwerken. 

Bij Sabbe & Steenbrugge besefte Léonard 
voor het eerst dat hij ook in zijn functie van gra
fisch ontwerper artistieke ambities kon hebben. 
De wijze waarop hij van toen af te werk ging, 
verschilde in wezen weinig van zijn manier van 
werken als beeldend kunstenaar. Of hij nu een 
advertentie maakte voor een machine of hij 
ontwierp voor een kunsttijdschrift, het maakte 
hem weinig uit. Hij vertaa lde als het ware zijn 
abstracte composities van weleer naar drukwerk. 
Soms herhaalde hij letterlijk een bepaald motief, 
zoals te zien is op de cover van De dichter 
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FIG. 08 
Willem Meyboom 
(Floris Coutee le). 
Laatslaapstertje . 
Brussels: De Stan
daard. 1919. 
cove r Jos Léonard 

FIG. 09 
Jos Léonard, 
Reclame [Adver
t isement l Sabbe 
& Steenbrugge, 
Roeselare, 
1921-1922. 

FIG. 10 
Cyrie l Verschaeve. 
De dichter Joannes 
A Cruce. Bruges: 
Excelsior. 1926. 
cover Jos Léonard 

Jos Léonard: A Pragmatic Idealist 

FOR FORTF1e.LE~ 
SEMI-FORTFleJLE 
ENCilNES 

SFIOEIE FINU 
!:iTEENDRU[j[jE 

TER 
ES 

Katrien Van Haute 249 

Some of Léonard's friends rebuked him. 
Eugeen De Bock, Huib Hoste and Paul van 
Ostaijen wondered aloud how it was possible 
that an artist who wished to innovate through 
a radical overthrow of the old could become 
a graphic designer with such conformist 
tendenc ies.18 Artistic prac ti ce was a passion 
for Jos Léonard. He desc ribed it as a 'need 
to create'. But there was also graphic design 
which, in his view, belonged toa d ifferent 
world. In the first place, it paid the bills. 
With this attitude, he confirmed the long-held 
hierarchical distinction between 'high' and 
'low', or bet ween fine and applied art - it was 
only during t he course of twent ieth -ce ntury 
that th is div iding line was called into question. 

Jos Léonard's career gained momentum 
when he began work ing as a salaried graph ic 
designer at Sabbe & Steenbrugge in Roeselare, 
a manufacturer of traction engines, weighing 
scales and meat slicers. In comparison to all 
the old-fashioned grap hic designs that he had 
produced previously, these advert isements 
were ultra-modern. They are among his most 
explicitly Constructivist designs, with their 
robust bars and 'loud' capitals in strong, 
f rontal layouts, sometimes reinforced by a 
compell ing red arrow. [FIG. 091 The text did not 
seek to please, but was cool ly informative, or 
wou ld drily descr ibe the mach ine in quest ion. 

As a Construct ivist, Jos Léonard loved 
machines. His landscapes and por tra its drawn 
with a ruler are more reminiscent of the 
layouts of industrial estates than of living 
organisms. Machines were essential to help 
construct the new world of which he dreamed . 
A few years earlier, he had provocat ively 
declared in De Vo/ksgazet: 'I prefer a modern 
machine to the Cloth Hall at Ypres - and I am 
more dismayed if a useful factory burns down 
than some museum or other, fora factory is 
an expression of contemporane ity, whilst a 
museum is a crematori um for artworks .' 19 
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Joannes a cruce. lFIG. 1m In dit ontwerp gebruikte 
hij op verschillende plaatsen parallelle kleur
stroken die voor een afwisseling zorgden met 
het kloeke dominante Latijnse kruis. Eerder dook 
dit 'zebrapadmotief' al op in zijn vrije werk. 

Vlaamse ~aradox 

De vertaalslag van abstracte kunst naar druk
kunst is het duidelijkst in de vroege ontwerpen 
die Jos Léonard volledig met de hand tekende. 
Kijk bijvoorbeeld naar de reclamekaart uit 1926 
voor de boek- en muziekhandel Gudrun van 
1926.20 [FIG. 11-12i Denk de getekende letters en 
de zware pijlen weg en er doemt een Mondriaan
achtige composit ie op in zwart, grijs en geel. 
De drie rechthoeken rechts, van klein naar groot, 
herinneren aan de vele geometrische stadsge
zichten van zijn hand, zoals de reeds genoemde 
compositie in zwart, grijs en rood . Jos Léonard 
verving het communistische rood door geel: 
beslist geen detail. Hij maakte immers reclame 
voor een Vlaamse boekhande l en wat hem betrof 
was het Vlaamse volkskarakter de belangrijkste 
eigenschap van de winkel. Hij wond er naar 
constructivistisch voorbeeld geen doekjes om: 
'Ware Vlamingen koopen hun boeken en muziek 
bij Gudrun'. De zware kapitalen deden dienst 
als uitroepteken. 

De vraag is welk flamingantisme Léonard op 
dat moment aanhing. Kon hij midden jaren 1920 
nog geloven in een internationa le revolutie die 
het onderdru kte Vlaanderen zou emanciperen? 
Wellicht niet. De revolutie was gestopt aan de 
Russische grens en had weinig zoden aan de dijk 
gebracht voor de onderdrukte Vlaming. Voor de 
Vlaamse avant-gardisten was het hoe langer hoe 
moeilijker om hun flamingantisme te verzoenen 
met een avant-gardistisch kosmopolitisme. 
Léonards voormalige modernistische pleidooi 
voor international iteit was op korte tijd in conflict 

gekomen met zijn Vlaamse gezindheid. Het is 
precies deze paradox die zo typisch is voor de 
Vlaamse avant-garde. Het lag zelfs ten grondslag 
aan haar eclectische en halfslachtige karakter.21 

Het ontwerp voor Gudrun is interessant, in die 
zin dat het in één oogopslag die kenmerkende 
tegenstrijdigheid in beeld brengt. 

Ook in de Joannes a cruce-cover zit een 
vreemde spanning, en die heeft natuurlijk alles 
te maken met het kruis centraal in het ontwerp . 
Dat symbool bij uitstek van het christendom 
- volgens sommigen zelfs van het militante 
christendom - lijkt onverenigbaar met het 
constructivist ische idioom van het hele ontwerp. 
Let wel, de abstracte kunst was in Europa niet 
volledig vrij van spiritualiteit, denk bijvoorbee ld 
aan Piet Mondriaan die in de ban was van de 
theosofie . De internationale avant-garde liet 
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FIG. 11 
Jos Léonard 
Abstract 
geometrisch 
[Abstract 
Geometricl 
1921-1924 
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His advertisements for Sabbe & Steenbrugge 
turned his rhetoric into reality: they advertised 
machines that were urgent ly needed for the 
reconstruction of Flanders. This was far more 
pressing than artworks. 

lt was at Sabbe & Steenbrugge that Léonard 
first realised that he could also harbour art istic 
ambitions in his ro le as a graphic designer. 
The way in which he approached his work 
from that point onwards did not differ greatly 
trom his working method as a visual artist. 
lt made little dif fe rence to him whether he 
was creating an advertisement fora machine, 
or a design for an art magazine. lt was as 
though he was translating his earlier abstract 
compositions into print. On occasion, he would 
literall y repeat a particular motif, as can be 
seen on the cover of De dichter Joannes a 
Cruce. [FIG. 101 In this design, he used paral lel 
bands of colour in a number of places to add 
variety to the robust, dominant Latin cross . 
This 'zebra crossing' motif had also appeared 
previously in his painting practice . 

A Flemish paradox 

The translation from abstract art to print ing 
is most evident in Jos Léonard's ear ly and 
completely hand-drawn designs. One only has 
to consider, for example, the advertising card 
that he made in 1926 for Gudrun, a shop 
specialising in books and music .20 [F IG. 11-121 

Mentally subtract the letters and heavy arro ws 
and a Mondriaan-like composition appears in 
black, grey and yellow. The three rectangles 
on the right, from small to large, recall the 
many geometrie city views that he made, such 
as the aforementioned Composition in Black, 
Grey and Red. Jos Léonard rep laced the 
communist red with yellow: certainly not an 
irrelevan t detail. After all, he was creating an 

Katrien Van Haute 251 

advert isement fora Flemish book dealer and, 
in his view, the shop was defined by the 
character of the Flemish people. Nor did he 
turn a blind eye to a Constructivist example: 
'True Flemings buy their books and music 
from Gudrun'. The heavy capita! letters func
tion as an exclamation mark. 

What kind of Flemish nationalism did 
Léonard espouse at th is t ime? Was it possible 
to stil l believe, during the mid 1920s, in an 
international revolution that wou ld liberate 
the oppressed Flanders? Probably not. 
The revolution had stopped at the Russian 
border and had barely impacted upon the 
oppressed Flemings. For the Flemish pro
gressives it became increasingly d ifficult to 
reconcile their nationalism with avant-ga rde 
cosmopolitanism. Fora brief per iod, Léonard's 
fa rmer modernist plea tor internationali ty 
conflicted with his pro-Flemish tendencies. 
lt is precisely this paradox that is so typica l of 
the Flemish avant-garde; it is even the source 
of its eclectic and half-hearted character. 21 

The design for Gudrun is interesting because it 
encapsulates all of these typ ical contradict ions. 

A pecul iar tension comes to the fore in 
the cover tor De dichter Joannes a Cruce, 
one that has everything to do with the centra! 
cross. This ultimate symbo l of Christ ianity 
- and according to some, even of militant 
Christianity - seems incompatible with the 
Construct ivist idiom of the overall design. 
But here it must be noted that European 
abstract art was not completely devoid of 
spir ituality, as evidenced by Piet Mondr iaan's 
fascination with theosophy. The int ernat ional 
avant-garde was certain ly influenced by 
spiritual trad itio ns, but always from beyond 
the confines of institut ional Christ ianity. But 
things were different in Flanders. Here, the 
avant-garde had a more obviously religious 
dimension, which is also evident from Léonard's 
oeuvre. At the t ime of his participation in 
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zich wel degelijk beïnvloeden door spirituele 
tradities, doch steeds buiten het kerkelijke insti
tutionele christendom. Maar niet in Vlaanderen. 
Hier had de avant-garde ontegenspre kelijk een 
religieus karakter, wat ook blijkt uit het oeuvre 
van Léonard. In de periode dat hij deelnam aan 
de Kongressen voor Moderne Kunst exposeerde 
hij tevens op de twee salons voor moderne 
godsdienstige kunst.22 Soms zelfs met hetzelfde 
werk, zoals in het geval van de kubofuturistische 
illustraties voor Loflitanie van den H. Franciscus 
van Assisië van Marnix Gijsen, een goede vriend 
voor het leven - die Léonard overigens alweer 
bij De Standaard had leren kennen. !ILL. P. 3071 

Het boekje is bijzonder dun: het telt slechts 
vijfentwintig pagina's. Het gaat trouwens niet om 
een echte dichtbunde l, maar om de uitgave van 
één enkel gebed, een litanie om precies te zijn. 
Volgens de geijkte gebedsformule van de smeek
bede riep Gijsen de heilige Franciscus aan en 
smeekte hem om hulp en bijstand. De twaalfde 
eeuwse heilige Franciscus was voor menig Vlaamse 
avant-gardist de heilige bij uitstek. Zijn vrijwillige 
armoede was het ideale tegenbee ld van het 
kapitalistische establishment.23 Marnix Gijsen, Jos 
Léonard, maar bijvoorbeeld ook Paul Joostens 
beschouwden de heilige Franciscus als een 
moderne held, een vooru itgangsoptimist. Hij was 
de gids die het Vlaamse volk de weg kon wijzen 
naar een nieuwe wereld. In Gijsens gedicht was 
Franciscus een 'sneltrein' en een 'handgranaat 
van rechtvaardigheid'. 

Léonard prees Gijsens experimentele gebalde 
taal die wenkbrauwen deed fronsen bij de oude 
garde van de Tacht igers. Tegelijk vond Léonard 
het ook moedig om tegen de tijdsgeest in te 
kiezen voor een religieus thema.24 Breken met de 
vorige generatie, daar hield de avant-gardist Jos 
Léonard wel van, maar breken met zijn religieuze 
achtergrond, dat was voor de gelovige Léonard 
een brug te ver. Voor hem en zijn vrienden gingen 
avant-garde, flamingantisme en katholicisme 
moeiteloos hand in hand. 

Sociaal gemotiveerd 
grafisch ontwerp 

De abstracte kunst was in Vlaanderen geen lang 
leven beschoren. Ze was al ten dode opgeschre
ven nog voor ze goed en wel uit de startblokken 
was geschoten. In 1932 maakte een teleurgeste lde 
en miskende Michel Seuphor vanuit Parijs de 
balans op van de Vlaamse avant-garde. Hij ging 
het rijtje af van Vlaamse pioniers in de abstracte 
kunst en stelde vast dat ze één voor één het 
strijdtoneel hadden verlaten. Sommigen waren 
teruggekeerd naar een oudere stijl. Anderen 
hadden het land of hun idealen, of allebei, vaar
welgezegd. Jos Léonard, zo schreef hij droogjes, 
hield zich enkel nog bezig met affiches.25 Daar 
vond Seuphor blijkbaar weinig verheffends aan. 
De weinige auteurs die sindsdien over Jos Léonard 
schreven, lieten vaak dezelfde toon horen en 
beschouwden de stap naar grafisch ontwerp toch 
als een zwaktebod, een tweede keuze, ingegeven 
door pragmatiek. Een zoveelste teken van het 
failliet van de abstracte kunst in België.26 

Nochtans, voor Jos Léonard was het een 
logische en positieve keuze, die zich al vroeg in 
zijn carrière had aangekondigd en onmiskenbaar 
sociaal gemotiveerd was. Na de vernie ling die 
de Eerste Wereldoorlog had aangericht, wilde 
hij zijn talenten ten dienste stellen om een 
mooiere leefomgeving te creëren. Die ambitie 
kreeg een eerste keer concreet gestalte toen hij 
in 1920 samen met de leden van de Bond Zonder 
Gezegeld Papier de 'samenwerkende vennoot
schap voor toegepaste kunst' Novy wilde op
starten . Voor Paul van Ost aijen en de gebroeders 
Jespers was het vooral een manier, een nood
zakelijk kwaad bijna, om financiële zuurstof te 
geven aan het t ijdschrift Sienjaa/. Voor Jos 
Léonard was Novy een profetie, ondanks de valse 
start. Het enige wat er ooit van terechtkwam, 
was immers een reclamefo lder met een intent ie
verklaring. Wellicht was Léonard de auteur. 

• 
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the various edit ions of the Congresses for 
Modern Art, he was also exhibiting at the 
two salons for modern religious art. 22 Some
times, even with the same work, as in the 
case of his Cubist/Futurist il lust rat ion s for 
Lof-litanie van den H. Franciscus van Assisië 
by Marnix Gijsen, one of his lifelon g friends. 
Coincidentally, Léonard had met the author 
at De Standaard. [ ILL. P. 3071 

At just t wenty- five pages, it is an extremely 
slim volume. Furthermore, it is nota poetry 
book in the strictest sense of the word, but a 
single prayer or, to be more precise, a litany. 
According to the establ ished formula fora 
prayer of supp lication, Gijsen invoked Saint 
Francis and begged for his intervention and 
assistance. The twelfth-century Francis of 
Assisi was the sa int most venera ted by the 
Flemish avant-garde. His voluntary submission 
to poverty was the ideal counter- image to 
that of the capitalist establishment. 23 Marnix 
Gijsen, Jos Léonard and Paul Joostens, for 
example, all regarded Saint Francis as a modern 
hero, a progressive optimist. He was the guide 
who cou ld show the Flemish peop le the way 
to a new wor ld. In Gijsen's poem, Francis is 
portrayed as an 'express tra in' and a 'hand 
grenade of justice' . 

Léonard praised Gijsen's experimental and 
taut language, although it caused consterna
tion amongst the Tachtigers [a movement of 
young Dutch wri te rs who published their first 
poetry, prose and criticism in around 1880]. 
At the same time, Léonar d thought it was 
courageous to opt for a religieus theme t hat 
ran counter to the spirit of the times. 24 While 
the avant-garde Jos Léonard was happy to 
break with the previous generation, the devout 
Léona rd was reluctant to forsake his re ligious 
background. This, he feit, was taking th ings 
a step too far. Like his friends, he did not 
believe that Cathol icism, Flemish nat ionalism 
and the avant - garde were mutually exclusive. 
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Abstract art did not survi ve long in Flanders. 
lt was doomed almost before it had got off the 
ground. In 1932, a disappo inted and misunde r
stood Miche l Seuphor too k stock of t he Flemish 
avant-garde trom Paris. He listed the Flemish 
pioneers of abstract art and remarked that, 
one by one, they had all given up the fight. 
Some had returned to an old er style. Others 
had bid farewell to their coun try or the ir 
ideals , or both. Jos Léonard, he wrote dryly, 
was only interested in poste rs. 25 Seuphor did 
not seem to find the latter remotely uplift ing. 
The few authors who late r wrote about Jos 
Léonard adopted the same st ance and main
tained that his move into graphic design was a 
sign of weakness, a 'second choice' to speak, 
and motivated by pragmatism. Yet another sign 
of the bankruptcy of abstract art in Belgium.26 

For Jos Léonard, however, it was a logica! 
and posit ive choice, one that had manifested 
itself early in his caree r and was unm istakably 
socially motivated. Afte r the devastation of 
the First World War, he wanted to use his 
talents to help create a more beautiful world. 
This ambition first acquired tang ib le form in 
1920 with Novy, the cooperative applied art 
society that he tried to establish with the 
members of the 'Bond Zonder Gezegeld 
Papier '. For Paul van Ostaijen and the Jes pers 
brothers this was primarily a way, almost a 
necessary evil, of extending a financia l life line 
to the magazine Sienjaa/. Despit e it s false 
start, Jos Léo nard saw someth ing prophetic in 
Novy. At the end of t he day, it only produced 
a publicity brochu re with a letter of intent. 
This may have been authored by Léonard. 
He wrote: ' Novy aims to beaut ify public life . 
Our epoch demands style in all the branches 
of trade and industry.' 
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Hij schreef: 'Novy stelt zich tot doel het open
baar leven te verfraaien . Onze tijd eischt stijl in 
al de vertakkingen van handel en nijverheid' . 

Van alle ·vertakkingen' in de nijverheid koos 
Jos Léonard een leven lang voor de drukkunst, 
niet bepaald de meest toegankelijke industrie. 
In die tijd was de drukkerswereld nog sterk 
hermetisch en protectionistisch georganiseerd. 
Via zijn werk bij De Standaard had hij er al meer 
toegang toe dan zijn kunstenaarsvrienden. 
Ze kwamen dan ook vaak bij hem terecht 
wanneer ze bijvoorbeeld een cliché nodig 
hadden (om een beeld in hoogdruk te kunnen 
afdrukken}. Zijn interesse voor de drukkunst en 
haar cultureel emancipatorische potentieel 
was wellicht gewekt door zijn oudere broer, de 
architect Edward Léonard. Die wijdde maar liefst 
vier cultuurkritieken aan het maatschappelijk 
belang van goed vormgegeven en technisch 
hoogstaand drukwerk.27 

Na Novy, kwam Novio: zo doopte Jos Léonard 
in 1924 zijn studio voor grafisch ontwerp, aan
vankelijk een eenmansbedrijf. Twee jaar later 
kwam de meester-drukker Willy Godenne erbij. 
Via hem kreeg Léonard rechtstreeks toegang tot 
de typografie. Voordien werd dit uitbesteed aan 
een drukker die naar eigen goeddunken en door
gaans erg traditioneel de letters zette. Godenne 
daarentegen was een van de weinige drukkers 
die zich realiseerden dat het ambacht in een 
esthetische crisis was terecht gekomen en dat 
het talent en de art istieke visie van een kunste
naar als Jos Léonard voor de nodige verjonging 
konden zorgen. Studio Novio stond voor modern 
vormgegeven en vakkundig uitgevoerd druk
werk, zo leert het manifest dat het duo de 
wereld instuurde ter gelegenheid van hun eerste 
gezamenlijke tentoonstelling. [FIG. 131 In de radi
cale keuze van Jos Léonard voor het grafische 
ontwerp schuilde een avant -gardistische moti 
vatie. Hij was opnieuw avant want hij was een 
van de eerste - zo niet de eerste - grafisch 
ontwerpers van België. 

I.~--
WARE 
VLAMINGEN 
KOOPEN HUN 
BOEKEi\! EN 
MUZIEK 

GUDRUN 
!:Hli.lOOJACOMAINLAMI BRU55EL 

Zolang Léonard er alleen voor stond was hij 
verplicht geweest het hele ontwerp te tekenen, 
inclusief de letters. Met de hulp van Godenne 
kon hij nu ook de typografie inschakelen in zijn 
abstracte drukwerkcomposities. Afzonderlijke 
letters, woorden of 'blokjes' tekst werden gebruikt 
in combinatie met vierkanten, cirkels of recht
hoeken. Het typografisch materiaal - letters en 
eventueel geometr ische ornamenten - wendde 
hij zuiver structuree l aan en niet decoratief. In de 
asymmetrische compositie werd het tekstblok 
behandeld als een beelde lement, evenwaardig 
aan de geometrische motieven of de onbedrukte 
witte delen. Vaak creëerde Léonard een maxi
maal contrast door het zwart van de typografie 
te combineren met slechts één steunkleur. 
De stijl van Léonard sloot aan bij de internatio
nale moderne stijl die Jan Tschichold 'die neue 
Typographie' noemde. Dit werd dé moderne stij l 
die het drukkerslandschap nog generaties lang 
zou domineren. 

De droom die Léonard in 1920 in De Volks
gazet verwoord had, was gerealiseerd: zo moet 
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FIG. 12 
Jos Léo nard. 
Reclame [adver
t isement] 'Ware 
Vlamingen koopen 
hun boeken en 
muziek'. Gud run. 
Brussels. 1926. 

FIG. 13 
Jos Léonard. Willy 
Godenne, Manifest 
Studio Novio, 1926. 
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Of all the 'branches' of industry, Jos 
Léonard devoted his entire life to pr int, which 
was hardly the most accessible field. At the 
time, the pr inting world was still organised 
along very hermet ic and protectionist lines. 
Through his wor k at De Standaard, however, 
he had greater access to the medium than 
many of his artist friends. They often carne to 
him, for example, when they needed a letter
press printing plate. His interest in printing and 
its emanc ipatory potential for society might 
have been awakened by his olde r brother, 
the architect Edward Léonard. He devoted no 
less than four cultural critiques to the social 
importa nce of well-des igned and technically 
superior printed matter.27 

Novy was followed by Novio: the name that 
Jos Léonard gave the graphic design studio 
that he founded in 1924, originally as a solo 
enterprise. Two years later , he was joined by 
the master printer Willy Godenne. Léonard 
gained direct access to the world of typo
graphy through his new colleague. In the 
past, he would have outsourced his texts to 
a printer who wou ld then set the letters at 
his discretion and, in most cases, very tra-

Wij wi llen eerst z ijn in ons drukwerk Wij willen modern zijn in on.r..e h.>ckcnin~cn ...... ___ ... ,_ ... _ _____ .,_....., 

~:;.":"-~~= ::..-~ .. ..:::. '::: ..::.= -· o. , ______ o,,, 

~--::": .. -:.::::.--::: __ _,.., ____ . 
----·--......... _ .. _ _.., __ _ 
..... --....... 

;Ji~J~ 
:..:..-=.:.~ ·..:.: --Wi111 GóJ,,.,m,, M « htl~..,. 

ifll' l •--Wol.... tr,,.....,..,.__,.,....__ 
::.:..-.!'::==-~ 
__ . ____ .., ___ .,. ___ .,._,.,..,,,.. __ ·------... 
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ditionally. Godenne, on the other hand, was 
one of the few printers who realised that the 
craft was in the midst of an aesthetic crisis 
and cou ld only be rejuvenated through the 
talent and creative vision of an artist like 
Jos Léonard . Studio Novio stood for modern 
design and the finest print ing, as proclaimed 
in the manifesto that the duo disseminated 
on the occasion of their first joint exhibition. 
[FIG. 131 Jos Léonard's radical decision to 
pursue graphic design was, in part, influenced 
by the avant-garde. He was avant because he 
was one of the first - if not the first - graphic 
designers in Belgium . 

For as long as Léonard wo rked alone, 
he was ob liged to draw all of his designs by 
hand, including the !ettering. With the help 
of Godenne, however, he could incorp orate 
typography within his abstract printed com
positions. lndividua l letters, words or 'b locks' 
of text were used in combination with squares, 
circ les or recta ngles. The typography - lette rs 
and the occasional geometrie ornament - was 
used pure ly for its structural value rather than 
as a decorative element. In an asymmetrical 
composition, the text black wou ld be t reated 
as a figurative element that was equ ivalent to 
the geometrie motifs or unprinted whi te areas. 
Léonard often created austere contrasts by 
combining dense black typography with just 
a single spot of colou r. In this, his designs cor
respond with the international modernist style 
that Jan Tschicho ld hailed as 'the new typo
graphy'. This became the modern style that 
wou ld dominate the printing landscape for 
generations to come. 

The dream that Léonard had articulated 
in Oe Vo/ksgazet in 1920 had finally come to 
fru ition: or so it must have seemed . He had 
distilled his own unique design style from 
abstract painting and coup led it with a major 
internat ional movement. Journals at home 
and abroad paid attention to the work of 
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Léonard het althans aangevoeld hebben. Hij had 
zich een ontwerpstijl eigen gemaakt die gedestil
leerd was uit de abstracte schilderkunst en 
aansloot bij een grote internationale beweging. 
Vaktijdschriften in binnen- en buitenland 
schonken aandacht aan de ontwerpen van Studio 
Novio.28 De internatio nale reputatie reikte zelfs 
tot in Amerika: Douglas Crawford McMurtrie nam 
verschillende ontwerpen van Studio Novio op 
in zijn boek Modern typography & /ayout .29 

Bovendien wist Léonard als grafisch ont
werpe r een groot publiek te bereiken, iets wat 
hem als schilder niet was gelukt. Studio Novio 
werkte voor enkele grote namen van de Belgi
sche designwereld. De machines waar Léonard 
destijds reclame voor had gemaakt, werden lang
zamerhand vervangen door de luxueuze pro
ducten van de kunstnijverheid: meubels, tapijten , 
juwelen en dergelijke. Opmerkelijk veel klanten 
waren overigens vooruitstrevende bedr ijven die 
in Parijs exposeerden op de beroemde Art Déco 
tentoonstelling van 1925.30 Onder hen was ook de 
Brusselse letteruitgeverij Établissements Plantin, 
de grootste verdeler van lette rtypes en druk
persen in België op dat moment.31 

Vanaf 1932 kreeg Jos Léonard er de leiding 
over Studio Plantin. Zijn taak bestond erin de 
Belgische drukkers een modern smaakgevoel bij 
te brengen. Zij gaven op hun beurt het goede 
voorbeeld aan hun klanten, die doorgaans weinig 
enthousiast waren over de moderne ontwerpstijl. 
Heropvoeden deed Léonard met tentoonstel
lingen, presentaties en niet het minst met modern 
vormgegeven voorbeelddrukwerk. Zo ging het er 
ook aan toe in het Nederlandse moederbedri jf 
Lettergieterij Amsterdam. In België had Établisse
ments Plantin een monopolie op de verkoop 
van lettertypes en drukpersen. In zekere zin wist 
Léonard dus met de drukker als tussenpersoon 
het hele volk te bereiken. Het hele Belgische volk 
wel te verstaan, want Établissements Plantin was 
een Brussels en dus tweetalig bedrijf. Tot zover 
het flamingantisme van Jos Léonard. 

De dienstbare ontwerf)er 

In vergelijking met een kunstdiscipline als de 
schilderkunst bereikt drukwerk per definitie een 
grotere groep mensen vanwege de oplage. Dat 
moet het metier van grafisch ontwerper extra 
aantr ekkelijk hebben gemaakt voor Léonard, die 
zich al in 1920 had voorgenomen kunst te maken 
voor iedereen en niet alleen voor 'een zeker 
soort burgers'.32 Of Jos Léonard dat ideaal had 
bereikt, valt te betwisten . Veel firma's waarmee hij 
samenwerkte, richtten zich exclusief tot een wel
gesteld pub liek. Vanderborght Frères was zo een 
bedrijf. Léonard wist met zijn vormgeving feilloos 
te appelleren aan hun zucht naar weelde en exo
t isme. In die zin waren de ontwerpen die hij voor 
hen maakte eerder elitair dan democratisch. 

Voor de brochu re getiteld L'Orient, die een 
co llectie originele oosterse tapijten aanprees. 
koos Léonard voor zwart karton met een op
druk in goud. een courante combinat ie in de 
populaire art-deco -st ijlbeweging. CFIG. 141 Kosten 
noch moeite werden gespaard om de klanten te 
imponeren . Achteraan de brochure prijkte een 
kleurenreproductie, wat in 1928 bijzonder duur 
en tijdrovend was om te laten maken.33 

Veel ontwerpen van Jos Léonard waren elitair 
en modieus, dat klopt. Dit zegt echter niet alles 
over wie hij als ontwerper was. Hij produceerde 
elitaire en modieuze ontwe rpen wanneer de op
drachtgever daarom vroeg. Net zo goed maakte 
hij ontwerpen die een democratisch idee uit
straalden. Zoals Antwerpen, een Statistiek Hand
boekje, een informatiebrochure van Jan Albert 
Goris - de officiële naam achter het pseudoniem 
Marnix Gijsen. CILL. PP. 316- 317l Als kabinetschef van 
de toenmalige Antwerpse burgemeester Frans 
Van Cauwelaert had Goris het project opgevat om 
de Antwerpenaren te informeren over de her
opbouw en de groei van hun stad en hun haven 
sinds de Eerste Wereldoorlog. Zijn goede vriend 
Jos Léonard moest hem helpen om zijn erudiete 
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FIG. 14 
Jos Léonard 
Brochure L'Orient, 
G.M. Vanderborg ht 
Frères, Brussels. 
1928. 

Jos Léona rd: A Pragmatic Idealist 

Studio Novio, 28 whose internat ional reputation 
reached as far as Amer ica: Douglas Crawford 
McMurtrie incl uded several of its designs in 
his book Modern Typography & Layout. 29 

Moreover, as a graphic designer, Léonard 
succeeded in doing someth ing he had never 
managed to do as a painter: reac h a large 
audience. Studio Novio was employed by 
several of the biggest nam es in the Belgian 
design world . The machines t hat Léonard had 
previously advertised were slowly rep laced by 
luxury applied arts, such as furniture, carpets 
and jewellery. A remarkab le number of cus
tomers hailed from the progressive companies 
that had exhibited in 1925 at the famous Art 
Déco exhibition in Paris.30 Amongst them was 
the Brussels typographic publisher Établisse
ments Plantin, then the largest distrib utor of 
fonts and printing presses in Belgium .31 
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In 1932, Jos Léonard was appointed head 
of the Plantin studio. His remit was t o encou r
age Belgian pr inters to adopt the modern 
aesthetic . In so doing, they wou ld be setting a 
good example to their customers, who were 
not usually keen on contemporary new designs. 
Léonard re-educated them thro ugh exhib i
tions, presentations and not least with pri nte d 
samples designed in the modern ist style. 
This also took place in the Dutch parent com
pany, Letterg ieter ij, in Amsterdam. In Belgium, 
Plantin had a monopoly on the sale of type
faces and printing presses. In a way, Léonard 
thus managed to reach everyone, albeit wit h 
the printer as an intermediary. The enti re 
Belgian population certainly understood , 
because Plantin was a Brussels-based com
pany and therefore bil ingual. So much for 
Jos Léonard 's Flem ish nat ionalism. 

An amenable designer 

When compared to painting, for example, 
printed materials inevitably reac h a much 
larger audience due to the ease by which 
they can be circu lated. This must have made 
graphic design even more attractive to 
Léonard, who as early as 1920 had planned t o 
make art for everyone and not just 'a certai n 
kind of peop le'. 32 Whether Jos Léona rd 
achieved that ideal is open to question. 
Many of the firms with wh ich he worked only 
targeted the most affluent members of 
society . Vanderborght Frères was just such a 
company. Wit h his designs, Léonard effort
lessly appealed to their clients' desire for 
wealth and exoticism . In this sense, the work 
he did for this business was far more elitist 
than democratie. 

For the brochure entitled L'Orient, which 
promoted a collection of original oriental 
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kennis te vulgariseren. De uitdaging bestond 
erin de vele statistische gegevens toegankelijk 
te maken voor alle stedelingen, ook de laagge
schoolden. 

Dat deed Léonard om te beginnen met een 
overwegend wit ontwerp, zowel wat de cover als 
wat het binnenwerk betrof. Zoals zwart stond 
voor luxe, zo stond wit voor gelijkheid en objecti
viteit. Het meest in het oog springend zijn de 
talrijke geïllustreerde grafieken die de bladzijden 
bevolken. Léonard maakte gestileerde tekeningen 
van boten, treinen, mannen en vrouwen in zwart, 
grijs en rood. Tafereeltjes in een soortgelijke 
grafische stijl had hij eerder al gebruikt ter illus
tratie van de Bibelots-brochures voor Vander
borght. CFIG. 151 Maar sommige prenten in het 
Statistiek Handboekje doen meer dan gewoon 
het onderwerp illustreren: ze beelden de statis
tiek als het ware uit. Bijvoorbeeld op pagina 34: 
hoe groter het schip, hoe belangrijker de klant 
van de Antwerpse haven. Deze manier van werken 
was totaal nieuw in 1930. Op vraag van Jan Albert 
Goris had Léonard zich geïnspireerd op de beeld
statistieken van de Weense marxistische filosoof 
Otto Neurath en de sociaal bewogen graficus 
Gerd Arntz.34 In 1928 ontwikkelden zij het zoge
naamde International System of Typographic 
Picture Education (ISOTYPE), een wetenschappe
lijke methode die comp lex cijfermateriaal visueel 
aanschouwelijk maakte aan de hand van ver
eenvoudigde grafische symbolen. De methode 
moest iedereen - maar vooral de gewone man -
informeren over de maatschappij. Zonder woor
den, enkel met beelden.35 

Léonard tekende zijn geïllustreerde statistie
ken niet helemaal conform de Weense methode: 
hij werkte niet met gestandaardiseerde picto
grammen maar ontwierp voor elke bladzijde 
nieuwe figuurtjes. Zijn afbeeld ingen zijn boven
dien niet zuiver aftelbaar, wat betekent dat de 
variaties in grootte de verhoudingen van het 
cijfermateriaal niet exact weergeven. Toch wist 
hij met zijn ontwerp de sfeer van de Weense 

methode op te roepen. Naar het recept van 
Neurath en Arntz koos hij immers voor het 
lettertype Futura, de schreefloze letter van Paul 
Renner die vanwege zijn 'naakte' en strak geo
metrische uiterlijk als universeel en democra 
tisch werd onthaald door de grafische industrie. 
Het valt op dat Jos Léonard dol was op Futura. 
Hij gebruikte het lettertype voor uiteen lopende 
opdrachten , van elitaire tot democratische. 

Ontwerpen voor klanten betekende in de 
praktijk soms toegevingen doen. De vraag is of 
Léonard dat ook zo zag. Zodra hij een opdrach t 
had aanvaard, beschouwde hij het als een teken 
van professionaliteit dat hij steeds rekening 
hield met de wensen van de klant en de noden 
van het ontwerp. Dat maakte hem modern, 
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FIG. 15 

Jos Léonard 
Brochure Bibelots . 
G.M. Vanderborgh t 
Frères. Brussels, 
1927. 
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carpets, Léonard opted gold !etter ing on 
black cardboa rd: a typical combination within 
the then-popular Art Deco style [FIG. 141. 

No expense was spared in an effort to impress 
the customers. A colour reproduction, which 
was a very expensive and t ime-consuming 
thing to produce in 1928, was included at 
the back of the brochure. 33 

lt is true to say that many of Jos Léonard's 
designs were both highbrow and fashionable. 
However, this does not necessarily detract 
from his ident it y as a designer. Whi le he pro
duce d such designs at the behest of his cl ient s, 
he also created work that ref\ected his demo
cratie princip les. One example of the latter 
type of design is Antwerpen, een Statistiek 
Handboekje [Antwerp, a Statistica! book letl, 
an informati on brochure by Jan Albert Goris -
the official name beh ind the pseudonym 
Marnix Gijsen. [ILL. PP . 316-3171 As head of the 
cabinet of Frans Van Cauwelaert, the Mayor 
of Antwerp, Goris devised a plan to inform 
the residents about the reconstruct ion and 
growth of their city and port since the First 
World War. He asked his good friend Jos 
Léonard to help him communicate this com
plicated informa ti on in a more accessible 
format. The cha llenge was to render the 
volume of stat isti ca! data accessible to all 
city dwellers, including the low-ski lied. 

Léonard did th is by starting out with a 
predom inantly white design, both for the 
cover and the page layout. Since black stood 
for luxury, white represented equality and 
objectivity . The countless illustrated graphs 
that pro liferat e across the pages are particu
larly noteworthy. Léonard made sty lised 
drawings of boats, trains, and men and women 
in black, grey and red. He had already used 
scenes in a si mil ar graphic sty le to illustrate 
the Bibelots brochures for Vanderborght 
[FIG . 151. Yet certain prints in the Statistica/ 
Handbook do more than just illustrate the 
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subject: they actually interpret, as it were, 
the data. For example, on page 34: the larger 
the ship, the more important the customer of 
the port of Antwerp. This was a comp lete ly 
novel approach in 1930. At the request of 
Jan Albe rt Goris, Léonard sought inspiration 
in the visual statist ics of the Viennese Marxist 
philosopher Otto Neurath and the socially 
committed graph ic designer Gerd Arntz. 34 

In 1928, they had deve loped the so- called 
International System of Typographic Picture 
Education (ISOTYPE), a scientific method that 
visualised complex numerica l data by means 
of simplifie d graphic symbo ls. The method 
was intended to inform everyone - but 
especially the ord inary man in the street -
about social trends and deve lopments. 
But without words, just pict ograms. 35 

Léonard did not slavishly fo llow the Vien
nese method when designing his illustrated 
stat ist ics: rather than working with standard
ised pictograms, he preferred to design new 
symbols for each page. Moreover, his images 
lack a mathematica lly precise scale i.e. the 
variations in size do not actually correspond 
to the statistica! data. Even so, his designs 
are extremely evocative of the Viennese style. 
After all, he fol lowed the lead of Neurath and 
Arntz in his choice of Futura: a sans-ser if font 
designed by Paul Renner that was revered in 
the graphic industry for its 'naked' and austere 
geometrie appearance, not to ment ion its uni
versa! and democratie qualities. Jos Léonard's 
fondness for th is t ypeface is particularly 
str iking and he used it fora variety of different 
comm issions that ranged from the popu lar to 
the sophisticated. 

Designing for clien t s sometimes involves 
making professiona l concessions. But did 
Léonard see it that way? Once he had accepted 
an assignment, he regarded it as a sign of 
professionalism that he always co nsidered 
the wishes of t he customer alongside the 
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moderner zelfs dan de vr ije kunstenaar die 
buiten het moderne leven was blijven staan.36 

In dit verband is het interessant om Jos 
Léonard te vergelijken met de surrealist René 
Magritte, die enkel om den brode reclameont
werpen maakte. Ooit werkten beiden zelfs voor 
dezelfde opdrachtgever: S. Samuel & cie, een 
bontwinkel. De brochure van René Magritte 
(1927) mag dan vandaag een collector's item 
zijn, destijds schoot ze haar doel voorbij. 
De mysterieuze illustraties in combinatie met de 
surrealistische verzen van Paul Nougé waren 
wellicht te vreemd voor het grote publiek. Of de 
verkoop die winter is tegengevallen, weten we 
niet. De surrealisten werden in elk geval niet 
uitgenodigd voor het ontwerp van de nieuwe 
brochure, een jaar later.37 

Die eer viel te beurt aan Jos Léonard, die 
voor de gelegenheid samenwerkte met Willy 

1 Van de ten toonstel ling is 6 oktober 1922 van Jos 
geen catalogus bewaard. Léonard aan Maurice 
maar afgaande op de Van Essche. Antwerpen. 
kritiek van Roger Aver- lette renhuis, C 10/ 
maete werden er waar- 77827/3171. 
schijnlijk werken getoond 5 'Moderne Kunst : Jos. 
in de geest van De roeiers Léonard aan 't woord', 
(collectie Koninklijk in De Volksgazet, 
Museum voor Schone 8 januari 1920. 
Kunsten Antwerpen). ' Het heeft weinig zin om 
Roger Avermaete, 'Le in deze context het 
groupe Moderne Kunst' , genderco rrecte hij/zij te 
in Lumière , vol. 1, nr. 8, gebruiken aangezien er 
maart 1920, pp. 124- 125. voor de vrouw nauwelijks 

2 'Moderne Kunst', in een rol was weggelegd in 
V/aamsch Leven, vol. 4. de Vlaamse Avant-garde. 
nr. 3. 20 oktober 1918. 7 Jos Léonard, 'Een Voor-

' Geert Buelens, 'Een dracht over Moderne 
avantgardist is (g)een Schilderkunst', in 
groep. Over de wankele Het Vlaamsche Nieuws, 
avantgardestat us van 7 februar i 1917. 
de fiaminganten tijdens ' 'Moderne Kunst: Jos. 
het interbel lum', in reds. Léonard aan 't woord ', 
Huber t F. van den Berg in De Vo/ksgazet, 
en Gillis J. Dorl eijn, 8 januari 1920. 
Avantgarde! Voorhoede? 9 Geert Buelens, Europa, 
Vernie uwingsbewegingen Europa. Over De Dichters 
in Noord en Zuid opnieuw Van De Grote Oorlog 
beschouwd (Nijmegen: (Antwerpen: Manteau , 
Vantilt ), p. 96. 2008), p. 134. 

4 Van 28 oktober tot 10 'Eine Schöne Frau 
9 november 1922 neemt bedarf kelner Per len', als 
Jos Léonard deel aan de illustr atie bij het art ikel: 
Ça tra! ten toonstelling Fernand Berckelaers. 
in hel Antwerpse Kunst- 'Die jüngste Literatur in 
verbond in de Arenbe rg- Flandern', in Der Sturm, 
straat met vier abstracte vol. 15, nr. 1, 1924. pp. 6-8; 
tekeningen (brief van 'Lino', als illustratie bij het 

Kessels en diens publicite it sbureau Créations 
PPP. Hun brochure oogde modern en straalde 
vakmanschap uit. De foto's waren experimentee l 
maar brachten niettemin de bontjassen vak
kundig en gedetai lleerd in beeld. De intervent ie 
van Jos Léonard was nog bescheidener en 
nagenoeg onzichtbaar , tenminste voor een leek. 
Het lettertype van dienst was opnieuw Futura, 
ditmaal de elegante magere variant. 

Als grafisch ontwerper was Jos Léonard 
mijlenver verwijderd van de 'ultra ' die hij als 
schilder wilde zijn. Een grafisch ontwerper is 
dan ook in de eerste plaats een communicator, 
en dat had hij goed begrepen. Zijn ontwerpen 
vertelden iet s over het product of de firma 
waar hij reclame voor maakte, terwij l de maker 
achter het ontwerp meer en meer naar de 
achtergrond verdween. Deze dienstbare houd ing 
verklaart wellicht voor een deel zijn succes. 

arti kel Hannes Meyer, uit van een lezingentour 
'Junge Kunst in Belgien', door Europa, waarbij 
in Das Werk. Zeitschr ift het koppel een bezoek 
fcir Baukunst, Gewerbe, bracht aan Piet 
Malerei und Plastik, vol. Mondriaan in Parijs. 
7. nr. 9, 1925, pp. 257- 276. " 'Revue der avant-garde . 

11 Op 13 februa r i 1920 hield België', in Het Getij, 
Theo Van Doesburg de vol. 6, nr. 2, augustus 
voo rdracht 'Klassiek- 1920, pp. 25- 29. 
Barok- Modern' in de 14 Het prozagedicht ver-
Lutgardiszaal in Antwer- scheen in het t ijdschrift 
pen. De schr ifteli jke Ruimte. Jos Léonard, 
neerslag van de Neder- 'Boks'. in Ruimte, vol. 1, 
landstatige versie werd nr. 3, 1920, pp. 44-46. 
in boekvorm uitgegeven Jos Léonard was als 
doo r De Sikkel. Theo graficus heel nauw 
Van Doesburg, Klassiek- betrokken bij de op rich-
Barok-Modern (Antwer- ting van hel humanita ir 
pen: De Sikkel, 1920). Het expressionistische tijd-
is heel waarschijnlijk dat schrift Ruimte in septem-
Jos Léonard de lezing ber 1919. Hij tekende het 
bijwoonde aangezien hij vignet en de t itel van 
die als lid van de Kring het blad en was de ent-
Moderne Kunst mee had werper van de beginsel-
georganiseerd. Het boek verklar ing. Samen met 
kende Jos Léonard waar- Paul Joostens stond hij 
schijnlijk ook aangezien ook in voor de illustrat ies. 
het werd uitgegeven In de eerste twee num-
door zijn vriend Eugeen mers deden ze dat uit-
De Bock. sluitend met eigen werk, 

11 Op 20 maart 1921 maak- later werkten ze oo k met 
ten Theo Van Doesburg andere grafische kunste-
en diens nieuwe vriendin naars samen. Het blad 
Nelly (Petronella Johanna werd in 1921. na slechts 
van Moorsel) een tussen- twee jaargangen, opge-
stop in Mort sel waar heven. Frans Van Passel. 
Jos Léonard hen ontving. Het tijdschrift Ruimte 
Het bezoek maakte dee l (1920- 1921) als brand-
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needs of the design. That made him modern, 
more modern even than the fine artist who 
was excluded from modern life. 36 

In this context, it is interesting to com
pare Jos Léonard with the Surrea list artist 
René Magritte, who also pro duced advertising 
as a lucrative sidel ine. At one point, t hey 
bath worked for the same client: the fur r iers 
S. Samuel & Cie. lf René Magrit te's 1927 
brochure looks like a co llector's item today, 
then he overshot the mark. The mysterious 
illustra t ions in combination with Paul Nougé's 
Surrealist verses were perhaps a little toa 
strange for the general public. Whether sales 
of fur feil that winter, we wil l never know. 
In any case, the Surrealists were not invited 
to design the fo llowing year's brochure. 37 

That honour feil to Jos Léonard , who 
used the occasion to collaborate with 

1 No catalogue of this Oct ober 1922 from 
exhibition has been Jos Léonard to Mauri ce 
preserved but Roger Van Essche. Antwerp, 
Avermaete's review Letterenhuis, C 10/ 
gives t he impress ion 77827/317). 

t hat works in the spiri t 5 'Moderne Kunst : Jos. 
of The Rowers (Royal Léonard aan 't woord' , 

Museum of Fine Arts, in De Vo/ksgazet, 8 
Antwerp) were probably January 1920. 
exhibited . Roger Aver- • There is little point in 
maete, 'Le groupe using the gender inclu -
Moderne Kunst', in sive 'he/ she' in this 

Lumière, vol. 1, no. 8, context, as there was 
March 1920, pp . 124- 125. scarcely any rol e fo r 

2 'Moderne Kunst', in wamen in the Flemish 

Vlaamsch Leven, vol. 4, avant- garde. 
no. 3, 20 October 1918. ' Jos Léo nard, 'Een Voor-

' Geert Buelens, 'Een dracht over Moderne 
avantgardist is (g)een Schilderkuns t ', in Het 

groep. Over de wankele V/aamsche Nieuws, 

avantgard estatus van 7 February 1917. 
de flaminganten t ijdens 8 'Moderne Kunst : Jos. 

het interbellum', in eds. Léonard aan 't woord ' , 
Hubert F. van den Berg in De Volksgazet, 

and Gillis J. Dorleijn , 8 January 1920. 
Avantgarde! Voorhoede? ' Geert Buelens, Europa, 
Vernieuwingsbewegingen Europa . Over De Dich -

in Noord en Zuid opnieuw ters Van De Grote Oorlog 

beschouwd (Nijmegen: (Antwerp: Manteau, 

Vantilt), p. 96. 2008) , p. 134. 
4 From 28 October to 10 'Eine Schöne Frau 

9 Novembe r 1922, Jos bedarf keiner Perl en', 
Léonard took part in as an illustrat ion for 
the Ça tra! exhibition at the article: Fernand 

the Antwerpse Kunst- Berckelaers, 'Die jüngste 
verbond in Arenber g- Lit eratur in Flandern' , 

straat wit h tour abst ract in Der Sturm , vol. 15, 
dr awings (letter of 6 no. 1, 1924, pp. 6- 8; 
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Willy Kessels and his advertising agency 
Créations PPP. Their brochu re not only 
looked modern but radiated craftsmanship. 
The photographs we re experimental , but 
neverthe less displayed the fur coats expe rt ly 
and in detail. Jos Léonard's inter ventions 
appeared to be modest and almost unde
tectable, or at least to the layman . Vet again, 
the typeface used was Futura , on ly this time 
the elegant th in version. 

As a graphic designer, Jos Léonard was 
wor lds away from the 'ultra' that he aspired to 
be as a painter. A graphic designer is prima rily 
a communicator, and this was someth ing that 
he we ll understood. His designs spoke about 
the product or the firm that they adve rt ised, 
while their maker receded ever mo re into the 
background. This amenab le attitude perhaps 
explains, at least in part, his success. 

'Lino ', as an illustration wer e we lcomed by Jos 
for the article Hannes Léonard . The visit was 
Meyer, 'Junge Kunst in part of a Europ ean lee-
Belgien' , in Das Werk. ture tour , during which 
Zeitschrift für Baukunst , the coup le also visited 

Gewe rbe, Malerei und Piet Mondr ian in,Paris. 
Plastik, vol. 7, no. 9, " 'Revue der avant-
1925, pp. 257- 276. garde. België', in 

11 On 13 February 1920, Het Get ij, vol. 6, 

Theo Van Doesburg no. 2, August 1920, 
delivered the lect ure pp. 25-29 . 
'Klassiek-Barok-Modern' 14 The prose poem 
in the Lutgardiszaal in appeared in th e 
Antwerp. The written magazine Ruimte . Jos 
notes for the Dutc h- Léonard, 'Boks', in 

language version wer e Ruimte, vol. 1, no. 3, 
published in book fo rm 1920, pp. 44- 46 . As a 
by De Sikkel. Theo Van graph ic designer , Jos 
Doesburg, Klassiek- Léonard was close ly 
Barok-Modern (Ani- invo lved with the fa un-
werp: De Sikkel, 1920). dat ion of the humani-

lt is highly likely tha t tarian Expressionist 
Jos Léonard at tended magazine Ruimte in 
the lecture because, as September 1919. He 
member of the de Kring dr ew the logo and title 

Mode rne Kunst, he was for the pub lication and 
also one of t he organ - fo r mulated the mission 
isers . He was also statement. Togethe r 

probab ly fam iliar with with Paul Joostens , he 

th e book, given that it also took care of the 
was published by his il lust rations . In t he first 

f riend Eugeen De Bock . two edit ions, they used 
12 On 20 March 1921, Theo entire ly their own wer k, 

Van Doesb ur g and his bul later they also 
new gir lfriend Nelly collabo rat ed wit h ether 

(Petrone lla Johanna van graph ic designers. The 

Moorsel) stopped off in magazine fo lded in 1921, 

Mortse l, where they af ter just two years. 
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punt van humanitair was een boekhandel- waarin de modernistische opdrachtgevers van Jos Frans Van Passel, Het and publishing house that resur rected ornaments in Brussels). 

expressionisme uitgeverij opger icht door discussies opnieuw op- Léonard is opgenomen tijdschrift Ruimte 11920- founded by J. Van de Modernist debates. A more complete list of 

(Antwerpen: De Sikkel. J. Van de Ven, voormalig laaiden. In België werd in: Katr ien Van Haute. 1921) als brandpunt van Ven, a former employee In Belgium, the 'revival ' Jos Léo nard's clients 

1958). pp. 38- 39. werknemer bij de boek- deze 'revival' mee op Jos Léonord en de humanitair expression- of the De Standaard was initiated by the can be found in: Katrien 
15 De naam Jack verwijst handel van De Standaard gang getrokken door de ontstaansgeschiedenis isme (Antwerp: De bookshops and the key figures of pre-war Van Haute, Jos Léonord 

naar de in de jaren twintig en broer van Maria Van kernfiguren van het voor - van het grafisch ontwerp Sikkel, 1958), pp. 38- 39. brother of Maria Van Modernism . The redis- en de olitstoonsgeschie -

beroemde Afro-Amer i- de Ven. de echtgenote oorlogse modernisme in België /1918-19361. 15 The name Jack alludes de Ven, the wife of covery of the first denis van het grafisch 

kaanse bokser Jack van Jos Léonard. zelf. De herontdekk ing (Doctoraatsthesis. to the Afr ican-Amer ican Jos Léonard. abstract artists, how- ontwerp in België 

Johnson. An Paenhuysen, 21 Paenhuysen. pp. 64- 72. van de eerste abstracten KULeuven, 20091. boxer Jack Johnson, 21 Paenhuysen, pp. 64-72. ever, mainly hinged upon /1918- 19361. (PhD thes is, 

De nieuwe wereld. 22 Salon d'ort religieux. gebeurde echter voor- pp. 541- 543. who was famous in t he 22 Salon d'art religieux. a fo rma! question. In KULeuven, 2009), 

De wonderjoren van de Organisé sous Ie Hout namelijk vanuit een " Fernand baudin. 1920s . An Paenhuysen, Orgonisé sous Ie Haut the art-historica! litera- pp. 541- 543. 

Belgische avant-gorde Patronage de Sa Mojesté formele vraagstelling. In 'Het Belgische Boek', De nieuwe wereld. De Patronage de Sa Mojesté ture, the social dimen- " Fernand Baudin, 

/1918 - 19391 (Antwerpen: la Reine et la Prési- de kunst literatuur werd in G.J. Thieme red" wonderjaren van de la Reine et la Prési- sion of this movement 'Het Belgische Boek', 

Meulenhoff/ Manteau, dence d'Honneur de de sociale dimensie van Anderhalve eeuw Belgische avant-garde dence d'Honneur de was aften minimised. in G.J. Thieme ed., 

2010), p. 128. Son Eminence Ie Cor- deze stroming vaak boektypografie /1818- /1918 - 19391 (Antwerp: Son Eminence Ie Cor- 27 Edward Léonard, Anderhalve eeuw boek-
16 Jos Léonard, 'Brief uit dino/ Mercier. tent. cat" geminimaliseerd. 19651 in Amerika Enge- Meulenhoff/ Manteau, dino/ Mercier, exh. cat., 'Ie ts over Drukkunst', in typografie /1818-19651 

Vlaanderen', in Het Getij. Brussel: Galerie Le Roy, 27 Edward Léonard, 'Iets land, Frankrijk. Duitsland, 2010), p. 128. Brussels: Galer ie Le Het Vlaamsche Nieuws, in Amerika Engeland, 

vol. 6, nr. 12. 1921, 1920; //de Salon voor over Drukkunst', in Het Zwitserland , Italië, België 16 Jos Léonard, 'Brie f Roy, 1920; //de Salon 15 September 1917; Frankrijk, Duitsland, 

pp. 122-126. Moderne Godsdienstige Vloomsche Nieuws. 15 en Nederland (Amster- uit Vlaanderen', in voor Moderne Gods- 'Nog iets over Druk- Zwitserland, Italië, 
17 Het boekje gaat over de kunst. Ingericht onder september 1917; 'Nog iets dam: J .M. Meulenhoff, Het Getij, vol. 6, no. 12, dienstige kunst. inge- kunst', in Het V/oomsche België en Nederland 

rol die meisjes in de de hooge bescherming over Drukkunst', in 1965), p. 84. 1921, pp. 122-126. richt onder de hooge Nieuws, 22 September (Amsterdam: J.M. 

Vlaamse emancipatie - van H. M. de koningin der Het Vlaamsche Nieuws, 32 'Moderne Kunst: Jos. 17 The booklet concerns bescherming van H. M. 1917; 'Drukkunst en Meulenhoff, 1965), p. 84 . 

beweging kunnen spelen. Belgen en het eere- 22 september 1917; Léonard aan 't woord', the role that girls can de koningin der Belgen Vlaamsch Leven, 32 'Moderne Kunst: Jos . 

Willem Meyboom (Floris voorzitt erschap van 'Drukkunst en Vlaamsch in De Volksgozet, play in the Flemish en het eerevoorzitter- een kritiek ', in Het Léonard aan 't woo rd', 

Couteele), Laatslaop- Z. Em. kardinaal Mercier. Leven, een krit iek'. in 8 januari 1920. emancipation move- schap van Z. Em. kardi- Vlaamsche Nieuws, in De Volksgazet, 

stertje (Brussel: Standaard. IJm• Salon d'Art Religieux Het Vlaamsche Nieuws. 33 De reproduc ti e van ment. Willem Meyboom naai Mercier. //me Salon 8 December 1917; 8 January, 1920. 

1919). Floris Coutee le Moderne, tent. cat., 8 december 1917; 'Nog kleurafbeeld ingen was (Floris Couteele), Laat - d'Art Religieux Moderne, 'Nog iets over drukku nst 33 Colour rep roductions 

was redact iesecretaris Antwerpen, 1921. iets over drukkunst en bijzonder duur en t ijd- slaapster/je (Brussels: exh. cat ., Antwerp, 1921. en 'Vlaamsch Leven', were exceptionally 

van de gematigde acti- 23 Paul Hadermann. 'Marnix 'Vlaamsch Leven', een rovend. Fernand Baudin. Standaard , 1919). Floris 23 Paul Hadermann, een kritiek', in Het time-consuming and 

vistische weekbladen Gijsen en de stem uit kritie k', in Het Vloomsche 'België 1920-1980', in Couteele was editorial 'Marnix Gijsen en de Vlaomsche Nieuws, expens ive to produce. 

De Eendracht en Assisi', in Verslagen en Nieuws. 15 december 1917. Elly Cockx-lndestege. secretary of the mod- stem uit Assisi', in 15 December 1917. Fernand Baudin, 'België 

Vlaamsche Arbeid. Mededelingen van de 28 Werk van Studio Novio Georges Colin en erat e activist weekly Verslagen en Mede - " Work by Studio Novio 1920-1980', in Elly 
18 Eugeen De Bock. Koninklijke Academie verscheen onder andere Fernand Baudin reds" magazines De Eendracht delingen van de Konink- was published in Cockx- lndestege , 

'W. Meyboom. Laat- voor Nederlandse Taal- in Nederland (De Fernand Baudin. and V/aamsche Arbeid. Jijke Academie voor the Netherlands Georges Colin and 

slaapstert je', in Ruimte, en Letterkunde. vol. 109, Reclame. Maandblad Typograaf. Bibliografie 18 Eugeen De Bock, Nederlandse Taal- en (De Reclame. Maand - Fernand Baudin eds., 

vol. 1. nr. 3. 1920. p. 48; nr. 1. 1999. p. 79. voor Reclame en Druk- van zijn geschriften . 'W . Meyboom, Laat- Letterkunde, vol. 109, blad voor Reclame Fernand Baudin . 
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