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De

aesthetiek heeft zich wel het laatst bevrijd van de
knellende omarming der philosophie. Eeuwenlang heeft de
philosophie het als één harer taken beschouwd, het schoone
in algemeene regels te vatten, de schoonheid te definieeren en
schoonheidswetten op te stellen. Ook nog nadat Kant beredeneerde, dat aangezien de schoonheidservaring geen begrip
is er daarom geen algemeene regels uit het begrip afgeleid
kunnen worden. Men ziet dan ook alle definities falen, aangezien de schoonheid zich voortdurend in nieuwe vormen
voordoet, terwijl de definities op de voorbijgegane vormen
gebouwd zijn. Juist in grensgebieden waar zij noodig zijn laten
zij in den steek en het is dan ook nooit gelukt een definitie
van schoonheid op te stellen, waarmee men uit kon maken
of een prestatie tot de kunstwerken, tot de werken van schoonheid behoorde. Hoevele theorieën zijn er niet geweest, waarbij
telkens een andere eigenschap als grondkenmerk van het
schoone genoemd werd. Burke zei, dat het schoone klein en glad
moest zijn, Winckelmann vond de ellips, Anton Rafaël Mengs
den cirkel de volmaaktste lijn. Anderen zooals Polykletos,
Durer zochten naar een canon, een vaste regelmaat van verhoudingen als schoonheidsteeken.
In de negentiende eeuw ging in die richting Zeising als
voorvechter van de schoonheidswaarde van de gulden snede,
die door iedereen mooi gevonden zou worden. Fechner toonde
experimenteel aan, dat het algemeen als mooi gelden dier
verhoudingen berustte op conventie en opvoeding en niet op
een intrinsieke kunstwaarde dier proporties. In lateren tijd
zocht men de schoonheid in de tot vorm geworden emotie,
maar het bleek ondoenlijk om kenmerken vast te stellen,
waaraan men een werk van schoonheid herkennen kon.
Daarom is het beter de schoonheid uit onmiddellijke ervaring
te leeren kennen, de werken die als kunst gepresenteerd
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worden in zich op te nemen en daaruit tot een inzicht te
komen. Nu is er wel tegengeworpen : „Hoe kan men naar de
schoonheid op zoek gaan, als men niet eerst het wezen daarvan
heeft bepaald ?" Maar men zou te werk kunnen gaan als in
de natuurkunde. Men heeft bijv. niet eerst een begrip „electricifeit" opgesteld en is daarmee gewapend op zoek naar elecfrische
verschijnselen gegaan, maar men heeft allerlei eigenaardige
verschijnselen opgemerkt en die met elkaar in verband gebracht.
Zoo kwam men van ontdekking tot ontdekking en verwierf
zich een idee over de verschijning „electriciteit". Zoo kan
men allerlei werken, die kunst genoemd worden onderzoeken
en daaruit tot een inzicht van en houding tegenover de schoonheid komen.
In het volgende nu is niet getracht een volledig beeld te
geven van wat er aan kunstrichtingen bestaat, maar veeleer
enkele moeilijkheden uit den weg te ruimen, die aan het diepere
inzicht in kunstwerken in den weg staan. In nauw contact
tot die werken zelf zijn verschillende vormgevingen besproken.
Maar waar de kunst als meest directe afspiegeling van het
leven, even rijk en gecompliceerd van gestalte is als het leven
zelf, kan van volledigheid geen sprake zijn. Beter dan naar
dat onmogelijke te streven is het den weg te helpen banen voor
het zien en verstaan.
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HOOFDSTUK I

OVER HET ZIEN ALS GEESTELIJK PROCES

Het

is een wonderlijk feit dat er bij de inleiding tot het
zien van beeldende kunst tot nu toe zoo weinig aandacht werd
gegeven aan het zien zelf, aan de werkzaamheid van het oog
daarbij. En toch is het van een groot belang die werkzaamheid,
die in 't geheel niet alleen van technische beteekenis is, onder
de oogen te zien. Want alleen al om de nog altijd wijd verspreide meening, dat de beeldende kunst er is om de wereld
die men om zich heen ziet af te beelden, te weerleggen, is er
geen beter middel dan een verdieping van het inzicht in de
wijze waarop een gezichtsvoorstelling tot stand komt. Onderzoekt men de opvatting daarvan bij ontwikkelde lieden
bestaande, dan blijkt dat tot in de zeventiende eeuw de voorstelling van Demokritus van het zien zich handhaafde.
Demokritus dacht dat zich van de dingen atoom-dunne
gekleurde vliesjes losmaakten en het oog binnen vlogen, zoodat
de ziel op die wijze de dingen in zich opnam. Toen men ontdekte dat er op het netvlies omgekeerd een getrouwe afbeelding
van het geziene voorwerp voorkwam, ontving Demokritus'
opvatting nieuwen steun. Aristoteles' idee van het zien staat
al dichter bij de moderne inzichten, want volgens hem is
het de zich in het medium tusschen voorwerp en oog voortplantende beweging, die het zien tot stand brengt. De tegenwoordig heerschende voorstelling bij het ontwikkelde publiek
vat het oog op als een camera obscura waarin door de lens
een afbeelding van het geziene ding geprojecteerd wordt op
het netvlies. En deze projectie zou men zich dan bewust
worden. Maar hier ligt juist de groote moeilijkheid verscholen, het raadselachtige en wonderlijke probleem is, hoe
uit het geprojecteerde netvliesbeeldje onze voorstelling ontstaan kan. Om te beginnen wordt elke rechte lijn, bijv.
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van de deurposten of het vensterkozijn natuurlijk op den
ho ll en binnenkant van het oog krom geprojecteerd, zooals
de schaduw van een telegraafpaal door den hollen berm van
een weg krom getrokken wordt. Het vierkante paneel uit
de deur, elk rechthoekig beschot wordt tot een door kromme
lijnen begrensde figuur verwrongen en des te meer naarmate
het meer van terzijde gezien wordt. Toch zijn deze dingen
in onze voorstelling rechthoekig en vierkant en weten wij dus
in plaats van het kromme projectiebeeldje een rechte voorstelling te maken. Wij leeren in onze prille kinderjaren al
om uit bepaalde gezichtssensaties de voorstelling op te bouwen
van het ding dat de sensatie teweeg brengt. In dien tijd leert
het kind ook de afstanden tot de voorwerpen bepalen. Soms
ziet men dat een kind naar de maan grijpt of kan men opmerken dat een kind naar een bal grijpt die veel te ver weg
ligt, geleidelijk leert het de gezichtsvoorstelling met het door
tasten en bewegen verkregen idee te verbinden en op die
manier tot een juistere reactie te komen. Of dit nu een ontwaken van aanwezige functies is zooals de nativistische
theorie van het zien wil of een aanleeren en combineeren
zooals de empiristen denken, laten wij hier in het midden.
Feit is, dat er een ontwikkeling in het kind plaats grijpt
waardoor het zich in de wereld leert bewegen en zich ten
opzichte van de voorwerpen leert oriënteeren. Terwijl dit nu
gebeurt in een tijdvak waarvan de kinderen later geen herinnering hebben is het mogelijk om bij blind geborenen, die
door operatie ziende zijn geworden dat proces bewust te
volgen. Al in het einde der zeventiende eeuw had Molyneux
het probleem aan de orde gesteld : „Zal een volwassen blind
geborene, die geleerd heeft op den tast een dobbelsteen en een
kogel van hetzelfde materiaal en dezelfde grootte te onderscheiden, als hij ziende geworden is, en de dobbelsteen en de
kogel voor zich op de tafel ziet liggen, alleen met behulp van
zijn gezicht kunnen zeggen wat de kogel en wat de dobbelsteen is ?" De philosoof John Locke antwoordde daar al op:
„Neen, want de voormalige blinde weet wel hoe een kogel of
een dobbelsteen aanvoelt maar hij kan daar in het geheel
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niet uit afleiden hoe het voorwerp zijn gezichtszin zal aandoen."
Men zou ook even goed kunnen stellen: „Kan iemand uit den
vorm van een bel aangeven welke klank die bel zal geven,
als hij daarover nog nooit ervaringen heeft opgedaan" en
men zal al gauw inzien dat de theoretische oplossing van
John Locke de juiste moet zijn. En al gauw kwam de practijk
de theorie bevestigen. Want het gelukte aan Cheselden een
blindgeboren knaap de grauwe staar te lichten. Aanvankelijk
had deze in het geheel geen idee van afstand, hij dacht dat
wat hij zag zijn oog beroerde evenals datgene wat hij bevoelde
de huid raakt. Dit gebeurde precies zooals Berkeley in zijn
New theory of vision op grond van zijn inzicht voorspeld had.
De dertienjarige knaap kon uit het gezichtsbeeld geen voorstelling van de gedaante van het getoonde voorwerp opmaken.
Hij wist het eene ding niet van het andere te onderscheiden,
hoe verschillend van vorm en van grootte zij ook waren.
Zei men hem wat of het was of had hij het voorwerp eerst
op het gevoel herkend, dan keek hij er zeer opmerkzaam naar
om het terug te kennen maar daar hij teveel dingen tegelijk
te leeren had vergat hij telkens veel ervan. Hij vergat b.v.
telkens het verschil tusschen kat en hond, betastte de kat
nauwkeurig en zei: „Nu zal ik je voortaan kennen." Men
dacht dat hij gauw zou begrijpen wat schilderijen voorstellen,
maar het viel omgekeerd uit want eerst twee maanden nadat
hem de staar was gelicht, ontdekte hij plotseling dat zij ruimten
met hoogten en laagten voorstelden, tot dien had hij hen slechts
voor bontvlekkige vlakken gehouden. Men merke hierbij dus
op, het netvliesbeeldje was bij hem allang aanwezig maar hij
wist de voorstelling er niet uit op te bouwen die erbij hoorde,
zooals het ook herhaaldelijk voorkomt dat menschen die zich
weinig met schilderkunst hebben bezig gehouden, de bepaalde
visie van een schilder niet weten te duiden zoodat het schilderij
voor hen een vlakke kleurvlek blijft. De knaap van Cheselden
was zeer verbaasd dat de schilderijen niet zoo aanvoelden
als de dingen die zij voorstelden en dat de deelen, die door
licht en schaduw er rond of oneffen uitzagen even vlak als
de overige aanvoelden. Hij vroeg : „Welke van mijn zintuigen
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bedriegt mij, 't gezicht of het gevoel?" Toen men hem zijn
vaders portret in een hangertje aan moeder's horloge toonde
en hem zei wat het was, zag hij de gelijkenis, maar verbaasde
zich zeer dat zoo'n groot gezicht in zoo'n kleine ruimte voorgesteld kon worden. Dat de kamer waarin hij zich bevond een
deel van het huis was wist hij wel maar naar . hij zeide, kon
hij niet begrijpen hoe het heele huis nog grooter kon zijn dan
de kamer al was. Andere operateurs Ware en Wardrop,
namen ook aan hun patiënten waar dat het zien, het interpreteeren en het opvatten van het netvliesbeeldje geleerd
moet worden. Wardrop heeft van een door hem behandelde
negentienjarige jongedame de bevindingen geboekstaafd waarvan wij er nog enkele vermelden. Op den zesden dag van de
operatie zei deze dame al veel beter te kunnen zien maar
merkte toch op : „ik kan niet zeggen wat ik zie, ik ben erg
dom." Zij was erg verward omdat zij niet in staat was de
waarneming van den tastzin met die van het gezicht te combineeren en was ontgoocheld dat zij de voorwerpen die zij met
haar handen gemakkelijk kon herkennen, niet op het oog wist
te onderscheiden. Op het gevoel onderscheidde zij natuurlijk
onmiddellijk een zilveren potlood van een grooten sleutel, maar
werden deze naast elkaar op tafel gelegd, dan wist zij, hoewel
zij verschil zag, niet te zeggen wat het potlood of wat de
sleutel was. Zij wist dus klaarblijkelijk niet bij welke der
Lastsensaties de gezichtssensatie hoorde. De grootste moeite
had zij met het afstandschatten. Zij greep te ver als een voorwerp dicht bij het oog was of in een an der geval greep zij
naar een voorwerp dat ver buiten haar bereik stond. Nog
zes weken na de operatie had zij geen nauwkeurige kennis
van afstand en vormen. Dat kinderen in hun prille jeugd
evenzoo het bepalen van afstanden door het gezichtsbeeld
moeten leeren blijkt, zooals gezegd daaruit dat er sommigen
zijn die naar de maan grijpen of die een bal denken te kunnen
pakken die aan het andere einde van de kamer ligt. Een zelfde
ervaring deed Uhthoff op, aan door hem geopereerde blindgeboren kinderen, een knaap greep nog na twee maanden naar
een voorwerp dat anderhalve meter van hem verwijderd lag.
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Maar het meest exact is het herkennen van vormen door
geopereerde blindgeborenen onderzocht door Dufaur aan een
twintigjarige met beiderzijdsche grauwe staar, die vóór de
operatie wel al een gewaarwording voor licht en eenige kleur
bezat, maar die nooit omtrekken had gezien en geen kennis
van den vorm der lichamen had. Op den eersten dag bewoog
zich de patiënt nog altijd als een blinde zoodat Dufaur al aan
het succes van zijn operatie twijfelde. De aandacht van den
genezene leek in het geheel niet door de omringende voorwerpen gepakt te worden hoewel het onderzoek uitwees dat
het oog goed functionneerde. Aanvankelijk kon de geopereerde
niet eens een goed belicht voorwerp herkennen, hoewel hij
aangaf het object als „iets helders" te zien.
De in één vlak liggende figuren kon de geopereerde niet
onderscheiden, nog op den derden dag wist hij niet uit te maken,
wat van twee hem voorgehouden stukken karton het ronde of
het vierkante was. Vroeg men hem of hij het verschil wist
tusschen rond en vierkant dan voerde hij met de handen correct
de daarbij behoorende bewegingen uit. Na eenigen tijd leerde
hij het rechthoekige vlak herkennen aan den hoek, dus aan het
plotselinge richtingsonderscheid. Deze pasgenezene had voorts
geen idee van de grootte der geziene voorwerpen en kon niet
bepalen, welke van twee gelijkvormige papierstrooken, waarvan de één twee maal zoo lang was als de andere, het langste
was. Door met zijn vinger er langs te wrijven wist hij uit den
verschillenden duur van het wrijven de langste strook aan te
wijzen. Ook aan den geruimen tijd in het donker gevangen

gehouden jongen Caspar Hauser heeft men, zooals Schopenhauer beschrijft soortgelijke bevindingen als bij de hierboven
beschreven geopereerden opgedaan. Het is zoo van belang
om bij deze reeds lang, maar niet in voldoend wijden kring
bekende punten te verwijlen omdat het daardoor duidelijk
wordt, dat het interpreteeren van het netvliesbeeldje geleerd
moet worden, dat het opbouwen van de voorstelling uit de
gegevens, die het oog aan de hand doet, een ingewikkelde
geestelijke prestatie is. Wij kunnen ook bij menschen die
normaal kunnen zien, opmerken, dat de één bepaalde gegevens
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tot een waarneming, tot een beeld weet samen te vatten, waar
de andere van samenhang der netvliesgegevens niets bespeurt.
Behalve dat dit blijkt uit de ontdekkingen die door sommige
onderzoekers al kijkend gedaan worden in een wereld, die voor
de anderen juist zoo zichtbaar is, kan men dit ook opmerken
b.v. bij de studenten die voor het eerst door een mikroskoop
kijken. Het is aanvankelijk niet gemakkelijk om de microben
en bacterieën onder het glas te herkennen en eerst na oefening
gelukt het. Ook hier kan men stellen dat het in het oog geprojecteerde beeldje bij de student ongeveer hetzelfde is als bij
den professor, maar de aandacht moet in de gezichtsgewaarwording samenvatten wat van belang is en dat tot een gezichtsbeeld vereenigen. Echter gaat het daarmee als met leeren
loopen. Namen wij niet aan kleine kinderen waar hoe moeilijk
dat loopen toch aanvankelijk is, dan zouden wij uit onze
eigen ervaring het ons niet weten te herinneren. Dat leeren
loopen nu is direct aan de kinderen waarneembaar, maar hoe
het zien geleerd moet worden blijkt alleen bij nauwkeurige
observatie en dieper voortgezet onderzoek. Want nog allerlei
andere feiten wijzen erop hoe actief het kijken gebeurt en
hoe er in het geheel geen sprake is van een alleen maar bewust
worden van het oogbeeld. Daar is b.v. het verschijnsel van
Purkinje, al in het begin van de negentiende eeuw door dezen
ontdekt, n.l. dat er voor de lichtgevoelige laag van het netvlies langs een bloedvatenstelsel loopt. Dit werpt dus op de
lichtgevoelige cellen er achter een schaduw, werden wij dezen
gewaar, dan moest dat ons voortdurend de sensatie geven dat
wij door een soort kippengaas heen de wereld zagen. Maar
juist omdat de projectie dier bloedvaten voortdurend op
dezelfde plaats valt, worden deze prikkels uitgeschakeld en
merken wij hen niet meer op. Toch is het wel mogelijk het
bestaan dier schaduw te demonstreeren, de eenvoudigste
methode is wel: in een vel karton met een naald een gaatje
prikken daar door heen kijken naar een effen hemel en het
karton zachtjes heen en weer bewegen. In eens zien wij dan
voor ons oog een net van boomvormig vertakte vaten. Dit
net (de aderfiguur van Purkinje) is niets anders dan het
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schaduwbeeld der bloedvaten van het netvlies. Het merkwaardige is dus dat het netvliesbeeld van een in de werkelijkheid effen veld ons de sensatie zou verschaffen van een met
takkenvormige lijnen overdekt vlak, terwijl nu in het optische
centrum de aderfiguur van Purkinje geëlimineerd wordt en
wij ons het vlak toch effen kleurig voorstellen. Een soortgelijke aanvulling van het beeld geschiedt ook bij het onzichtbaar maken van de blinde vlek. Het bestaan van een blinde
vlek in het oog is van wijder bekendheid dan de zoojuist
besproken aderfiguur. Sluit men het linker oog en fixeert men
met het rechter het zwarte kruisje in de hierbij afgedrukte
figuur 1, dan zal men ervaren dat op een afstand van + 25 cM.

+

•
Fig. 1

van het oog, de zwarte cirkel onzichtbaar lijkt te zijn; deze
lijkt verdwenen doordat zij juist op de blinde vlek valt.
Mariotte toonde het eerst in i 668 het bestaan van de blinde
vlek aan en vermaakte het hof van Karel II van Engeland
ermede. Hij arrangeerde het zoo dat als men naar een vlek
op de muur keek de op eenigen afstand er naast opgestelde
hoveling onthoofd was. Want de blinde vlek is toch nog zoo
groot dat wanneer iemand op 2-2i- meter afstand van ons
staat zijn hoofd volkomen op de blinde vlek schuil kan gaan.
Nu wordt in het proces van het zien de blinde vlek opgevuld.
In de voorstelling wordt de kleur van de omgeving gebruikt
om het gat op te vullen. Maakt men b.v. dat de zwarte cirkel
die verdwijnen moet op de blinde vlek, in een blauwen balk
ligt, dan wordt in de voorstelling het gat blauw opgevuld.
Maar wanneer nu een blauwe balk en een roode balk kruisgewijs door elkaar worden gezet, terwijl in het gemeenschappelijke vierkant geen kleur wordt ingevuld, dan blijkt
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het, als men dit kleurlooze vierkantje juist op de blinde vlek
doet vallen, dat het optische centrum geen gegevens krijgt of
er blauw of rood ingevuld moet worden en wordt men zich
bewust dat men eigenlijk daar ter plaatse niets ziet. Terwijl
dus in sommige gevallen het beeld aangevuld wordt, zijn er
ook andere gevallen waarbij storende beelden geëlimineerd
worden. Kijkt men naar een voorwerp in de kamer dichtbij
ons oog dan krijgt men van veraf staande voorwerpen dubbelbeelden. Direct te demonstreeren is dit met de proef van
Von Kries. Men make een twee meter lang wit koord met
het ééne einde aan de muur vast, trekke het met de ééne
hand strak aan het andere uiteinde. Legt men nu de wijsvinger van de andere hand op dit uiteinde en kijkt men scherp
naar dezen vinger dan ziet men twee koorden van de muur
afkomen die elkaar snijden in het punt waar de vinger het
koord raakt. Die dubbelbeelden wordt men niet gewaar, als
men zijn aandacht er niet speciaal op richt.
Ook voor de bepaling van de lichtwaarde van de voorwerpen gaat het voorstellen niet af op de sterkte der prikkeling
van het netvlies. E. Hering heeft photo-metrisch vastgesteld
dat een stuk zwart kool in het zonlicht meer licht afgeeft
dan een wit blad papier in den morgenschemer. Reageerden
wij alléén op de sterkte van den prikkel dan moesten wij de
kool witter voorstellen dan het witte blad. Maar in ons oordeel
wordt opgenomen de helderheid van de omgeving en tegenover
die helderheid wordt in het ééne geval de kool toch zwart
voorgesteld en in het andere het blad papier wit.
Ons zien is erop ingesteld om hetzelfde voorwerp onder
sterk verschillende belichtingstoestanden toch als hetzelfde
te herkennen en voor te stellen. En dit is ook noodzakelijk
in de natuur, waar de belichting 's morgens, 's middags en
's avonds wisselt, nog gecompliceerd door bewolking en andere
atmospherische toestanden. De totaal toestand bepaalt dus
de voorstelling van een onderdeel of zooals Dilthey zegt:
„Al het psychologische denken heeft dezen grondtrek dat de
opvatting van het geheel de interpretatie van het afzonderlijke
mogelijk maakt en bepaalt."
^6

Wat betreft het zien der kleuren heeft het o og talrijke
eigenaardigheden. Zoo kan licht, dat er voor het oog hetzelfde
uitziet natuurkundig volkomen verschillend zijn. B.v. het netvlies onderscheidt niet of het witte licht is samengesteld uit
scharlaken rood en groenblauw of uit groengeel en violet, uit
geel en ultramarijn, in al deze gevallen krijgt het oog dezelfde
sensatie van wit licht, kleuren, die natuurkundig gesproken uit
totaal verschillende golflengten bestaan, lijken voor het oog
hetzelfde en zelfs het geoefendste oog kan niet zonder instrumenten uitmaken uit welke eenvoudige kleuren een licht is
samengesteld. Hier bestaat een essentieel verschil met de
werking van het oor dat in een accoord de tonen weet te
hooren, waaruit het is samengesteld. Dat een kleur feller
gezien wordt als het oog eerst door de complementaire kleur
is vermoeid, dat b.v. rood feller en intenser lijkt als men het
in contrast tot groen ziet is een feit waarvan in de schilderkunst al van oudsher gebruik gemaakt wordt. De schilder
Zandleven zette door het groen van een bladerdak roode
stippels, het oog dat nooit geheel stilstaat heeft eerst op
bepaalde plaatsen een roode prikkel gekregen, waarna de
erop vallende groene kleur verzadiger gezien wordt.
Maar het meest wonderlijke is wel het ruimtelijke van onze
voorstelling. Elk oog op zich zelf geeft steeds een vlak beeld,
wij zien met één oog geen ruimte, men kan zich hiervan overtuigen door te trachten met één oog kijkende een stok door een
hangenden ring, die op zijn zijkant gezien wordt, te steken.
Het ruimtelijke voorstellen is iets anders dan het weten dat
de op een foto voorgestelde dingen achter elkaar staan.
Ziet men maar één foto van het dubbel stel voor een stereoscoop
dan krijgt men wel een idee van het gefotografeerde maar stelt
men de dubbelplaat in de stereoscoop dan ziet men het werkelijk
ruimtelijk uit elkaar staan. Hier is dus het duidelijke bewijs
dat de gezichtsvoorstelling niet in het netvlies tot stand komt
maar eerst door de versmelting van het beeld beider oogen
in het brein.
De beelden van het rechter en het linker oog die onderling
iets verschillen worden in een ommezien, onbewust, tot één
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ruimtelijke voorstelling gecombineerd. Kijken wij b.v. naar
een vaasje dat vlak voor ons staat dan zien wij den rechter kant
met het rechter oog en den linker kant met het linker. Uit deze
twee verschillende indrukken komt dan onmiddellijk de ruimtevoorstelling tot stand bij den normalen mensch, die in zijn
jeugd de ruimtevoorstelling met de gezichtssensaties heeft
geleerd te verbinden. Een aardige methode ter demonstratie
hiervan gaf Rollman. Hij teekende het aanzicht voor het
linker oog van een voorwerp b.v. van een kubus met rood en
daardoorheen het rechter aanzicht met groen. Kijkt men nu
naar die door elkaar gaande lijnen met een groen glas voor het
linkeroog en een rood voor het rechter dan ziet men één kubus
in de ruimte voor zich staan.
Hoe het optische centrum verschillende beelden van het
rechter- en het linkeroog tot één geheel verwerkt blijkt wel
heel duidelijk uit de proef van Rogers. Hierbij kijkt het
rechter oog door een zwarten koker naar een lichtkleurigen
wand terwijl voor het linker oog een zwart vlak gehouden
wordt, dat juist dat deel van het gezichtsbeeld bedekt dat
door den koker voor het rechter oog te zien is. Het lijkt dan
of men door een gat in het vlakke papier den wand ziet. Toch
kan de mensch bij concentratie van de aandacht het gezichtsbeeld van elk oog afzonderlijk waarnemen. Dit is een gewichtig
feit omdat daaruit blijkt dat het ineensmelten van de gezichtsvelden tot één beeld niet een automatische organische inrichting
is maar een psychische werking. Met het te berde brengen van
de voorgaande wetenswaardigheden betreffende de werkzaamheid van het oog, die men in de handboeken over optiek
kan verifiëeren, heb ik beoogd onder de aandacht te brengen
dat het zien een psychisch proces is dat weliswaar in gang
wordt gezet door de prikkels op het netvlies, maar waarbij
zooals Helmholtz zegt het voorgestelde net zoo weinig gemeen
heeft met de voorstelling als het letterbeeld met den klank,
die het aanduidt. Het naïve inzicht daarentegen denkt in de
voorstelling van het ding, dat ding zelve te kennen en vraagt
dan van den schilder dat ding zoo getrouw mogelijk af te
beelden. „Maar ga eens na", schrijft Eddington, „hoe wij tot die
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veronderstelde kennis van dat stuk materie gekomen zijn.
Een zekere invloed die er van uitgaat prikkelt het uiteinde
van een zenuw, wat een serie psychische en chemische veranderingen tengevolge heeft, die zich langs de zenuw voortplant naar een hersencel; daar heeft iets geheimzinnigs plaats
en een beeld of een sensatie ontstaat in den geest, welke in de
verste verte niet gelijkt op den prikkel die dit te voorschijn
heeft geroepen".
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HOOFDSTUK II

OVER DE BEÏNVLOEDING VAN GEZICHTSVERSCHIJNSELEN, DOOR ELKAAR EN
DOOR ANDERE BEWUSTZIJNSINHOUD

s men eenmaal tot het inzicht gekomen dat het zien een
ingewikkeld psycho-physisch proces is, waarvan ons natuurlijk
alleen de geestelijke kant onmiddellijk bewust is, dan zal men
gemakkelijker begrijpen dat dit proces door andere, in den
geest optredende processen beïnvloed kan worden en zelfs
moet worden. Om te beginnen heeft men de eigenaardige
verschijnselen die als gezichtsbedrog bekend staan. In het
hierbij afgedrukte patroon van Zóllner (fig. 2), waarin de
verticale lijnen toch zuiver evenwijdig zijn, krijgt ieder den
indruk dat zij duidelijk divergeeren en convergeeren. De er
door heen getrokken schuine strepen trekken ons oog telkens
mee en daardoor krijgen wij de sensatie dat de lijn ook verplaatst is. Wij vatten de figuur als geheel op en eerst bij scherpe
concentratie op de verticale lijnen gelukt het ons om te zien
dat zij inderdaad evenwijdig zijn. Dit effect dat hier uitdrukkelijk te voorschijn geroepen wordt treedt ook vaak op
in schilderijen. In een stilleven b.v. zal een mes schuin over
den tafelrand heen steken of in den achtergrond steekt een
schuin toeloopend voorwerp een suikerbrood of iets dergelijks
boven den achtersten tafelrand uit. Het kan nu lijken dat de
rand iets verbogen is en men kan constateeren dat de schilder
die den tafelrand mechanisch d. w. z. met behulp van een werktuig, een liniaal, zuiver recht trok, ons de idee geeft dat de
tafelrand krom is, terwijl de kunstenaar die het volgens zijn
oog teekende de illusie geeft dat de tafelrand recht is terwijl
hij nagemeten iets krom blijkt te zijn. Men zou hierbij ook
kunnen denken aan de oude Grieken, die de lage basementen,
de stylobaten, van hun tempels iets bol legden, om juist den
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indruk te wekken van strakke rechtheid, hoewel hier de
sensatie van kromheid veroorzaakt wordt door een andere
oogwerking, nl. doordat het oog bij het zwerven langs lange
horizontale lijnen aan de uiterste einden iets omhoog getrokken wordt, waardoor de sensatie ontstaat, dat de lijn
naar onder gebogen is. De oude bouwmeesters, die dit uit
ervaring wisten corrigeerden deze kromming door de lange

Fig. 2
van Zollner

Patroon

horizontalen geleidelijk naar de uiteinden iets naar onderen
af te buigen, zooals in fig. 3 ietwat overdreven is voorgesteld.
Een merkwaardig geval van gezichtsbedrog, waarin wij goed
kunnen nagaan hoe het oordeelen ingrijpt in ons voorstellen
geven fig. 4 en 5. Bij het experimenteeren met deze figuren gaf
wel ieder als zijn indruk, dat de bovenste figuur de grootste
der twee was, maar deze opmerking werd welhaast altijd
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gevolgd door de opmerking dat de onderste figuur hooger
leek. Nu zijn de figuren, zoo als ieder dadelijk begrepen heeft
gelijk en gelijkvormig, maar het lijkt als of de bovenste de
onderste omvat. Tegen de nu schijnbaar kortere horizontale
‘Na...ww.,

Fig. 3

breedte van fig. 5 schijnt nu dezelfde hoogte hooger te zijn.
En het merkwaardige is nu, dat wij dit niet deduceeren, maar
voor onze oogen zien.
Hoe overigens de aandacht een sterken invloed heeft op

Fig. 4

Fig. 5

de opvatting van een voorstelling ziet men in figuur 6.
Denkt men zich D naar zich toekomend dan kijkt men op
een pyramide, denkt men zich D achter het vlak A B C, dan
is het een pyramide waar men in kijkt.
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Een ander duidelijk voorbeeld ziet men in de figuur van
Schroeder (fig. 7), waarbij men als men B als voorvlak
neemt, de voorstelling krijgt
B
van een trap, die van onder
gezien wordt, terwijl men van
A als voorvlak uitgaande op
de treden van den trap kijkt.
Deze voorstelling treedt gemakkelijker op dan de eerste,
waarschijnlijk omdat ze meer
in de werkelijkheid voorkomt. A
Komen dergelijke figuren in
Fig. 6
een kunstwerk voor, dan weet
de kunstenaar door licht en donkerwerking aan te duiden
hoe hij zijn voorstelling opgevat wil zien. Dat dit nog
wel eens moeilijkheden op kan leveren blijkt uit de hierbij
gereproduceerde schilderij
van P. van Slingeland. 1) In
het bovendeel van den wenB
teltrap, die hierop voorkomt kan men telkens de
sensatie krijgen, dat men
A
op de traptreden ziet, terwijl men zich bijna geweld
moet aandoen om het geval
Fig. 7
zoo te zien als de schilder
bedoelt, nl. dat de ronde
betimmering van den trapwand naar ons toebuigt en men van
onder tegen den trap aanziet. Ook op het schilderij van den
Philosooph uit het Louvre door Rembrandt ± 1633 gemaakt,
komt zoo'n wenteltrap voor, waarbij men door de grootere
voorstellingskracht de wending der treden juister opvat, hoewel ook hier bij een verkeerde instelling zich even de omgekeerde voorstelling kan opdringen.
De beoordeeling van lengten van lijnen wordt beïnvloed
1) Voor het vinden der platen raadplege men, indien noodig, de lijs t
op blz. 286.
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door de omgeving waarin zij voorkomen. Dit ziet men duidelijk
in de hieronder afgebeelde figuur van Sanders (fig. 8). De
diagonaal van parallellogram A B C D lijkt een stuk langer
dan die van par. C E F D. De ontwikkeling in de breedte
van de eerste figuur beïnvloedt onze lengtebeoordeeling der
diagonaal, zooals de diagonaal D E kleiner lijkt in dit op zijn
smallen kant staande parallellogram C E F D. Richt men
zijn aandacht scherp op B D E alleen, dan ziet men wel dat
ze gelijkbeenig is en B D gelijk is aan D E. Wel blijkt dat
de reactie op deze figuur nog zeer verschilt en de proefpersonen in twee groepen waren onder te brengen. Die der
ééne groep vatten de figuur als totaal op en komen daardoor
sterker onder de werking van het gezichtsbedrog, zij zijn
8

C

E

Fig. 8

synthetisch ingesteld. De leden der andere groep ontleden
de figuur en vergelijken onderdeelen, waardoor zij minder
invloed van de begeleidende lijnen ondervinden en daardoor
de verhoudingen juister beoordeelen, zij zijn meer analytisch
ingesteld. Toch doet zich ook bij hen de werking der
begeleidende gezichtsverschijnselen gelden. Ipsen merkte op
grond van zijn onderzoek met de figuur van Sanders op : „De
manier van opvatting wordt bepaald en veranderd door de
instelling der ziel, door willekeurige instelling en door de soort
der voorwerpen." Deze opmerking kan men zeker uitbreiden
tot de gezichtswaarneming in het algemeen.
Hoe andere in het bewustzijn binnenkomende lichamelijke
gewaarwordingen op de gezichtsvoorstelling kunnen inwerken,
blijkt bij personen, die een hun ter schatting getoonde lijn oordeelen langer te zijn, als zij tijdens het kijken aan den arm getrokken worden. Of waarbij zij een lijn, waar aan de uiteinden
trekkende krachten worden voorgesteld voor langer houden dan
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die lijn zonder dergelijke bijfiguren. Dat ook de beoordeeling
der kleur door de instelling beïnvloed wordt blijkt o. a. uit
het onderzoek van H. Freiling, die leerlingen van arbeidsschoolklassen zich met gesloten oogen een rood vierkant lieten
voorstellen, dat niet getoond was, maar met woorden beschreven. Keken zij nu naar een werkelijk grijs vlak dan zagen
zij dit in de voor het rood complementaire groene tint.
Ook als men de ontwikkelingsgang der bewustwording van
het individu nagaat blijkt dat aanvankelijk de psychische en
physische factoren als totaal doordringen en er eerst langzaam allerlei gebieden in afgepaald en afzonderlijk opgevat
gaan worden. Zooals wij ook zien dat de kunsten eerst een
gemengd geheel vormen. In den corroborridans der Australiërs
gaan elementen van danskunst samen met elementen van de
tooneelkunst gepaard aan primitief muzikale uitingen van zang
en vorm, daarbij in de beschildering van het gezicht en lijf,
elementen van schilderkunst. Bovendien heeft de heele dans een
ethisch-religieuse strekking.
Terecht schrijft Jaensch : „Zoo zijn de waarnemingsprocessen
in de vroege ontwikkelingsphasen in letterlijken zin van de
geheele persoonlijkheid afhankelijk en niet slechts van wat
zich in den gezichtssector afspeelt, maar ook van de processen in andere zintuigelijke gebieden van het voorstellingsleven, voelen, van het waardebewustzijn, van geestelijke daden.
En al deze invloeden zijn radicaal. Zij brengen niet alleen
maar achteraf veranderingen in een „primaire gewaarwording" te weeg, zooals men die zich soms als begin der ontwikkeling en als gevolg eener aanvankelijk alleen optische
reactiewijze gedacht heeft. Deze „primaire gewaarwording"
bestaat volstrekt niet. De aanvang bestaat veel meer in een
vergaande wederzijdsche doordringing van optische en andere
functies. Eerst later en geheel geleidelijk vormt zich in een wel
nooit geheel tot afsluiting gerakend proces een vaste betrekking
tusschen prikkel en gewaarwording, die eenigermate aan de
„primaire gewaarwording" beantwoordt. Wat voor het eerste
gehouden werd, is in waarheid het laatste. Voor alles hebben
onze onderzoekingen aangetoond, dat in de vroege phasen
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een enge integratie van waarneming en voorstelling bestaat."
Het is dus het toppunt van critische bezinning, als iemand
tot een voorstelling komt, die vrijwel geheel alleen gebaseerd
is op de zuivere waarneming en het is juist een streven van
wetenschappelijke observatie om persoonlijke omvorming en
subjectieve voorstelling der feiten te vermijden. Ook in de
kunstbeoordeeling blijkt het telkens en telkens de groote
moeilijkheid te zijn om zich in zijn oordeel te baseeren op
hetgeen zichtbaar aanwezig is, altijd weer merkt men dat
geheel willekeurige persoonlijke associaties het oordeel beinvloeden en de menschen andere dingen doen zien en beoordeelen dan er werkelijk aanwezig zijn. Zoodoende kon ook
Fechner tot zijn leer komen, dat de associaties het schoonvinden bepalen. Dat wij een stilleven mooi vinden omdat
door het gezicht van een sinaasappel erop een associatie
met Italië gewekt wordt en herinneringen opkomen van
heerlijke reizen in dat land. Maar waren de associaties
werkelijk de basis van het schoonheidsoordeel, dan zou er
nooit overeenstemming van oordeel over qualiteit mogelijk zijn.
Want die associaties kunnen tot in het oneindige verschillen,
en iemand die eens over een sinaasappel uitgegleden is en
daarbij een leelijken val gemaakt heeft zou zonder een onaangename associatie een schilderij van sinaasappels niet meer
kunnen zien. Maar het is juist een streven van de kunstkritiek om zich te bevrijden van een dergelijke subjectieve
instelling en te trachten de reactiewijze, de waardeering te
vinden, die ook voor anderen geldend kan zijn. Toch zal dit
ideaal nooit geheel bereikt kunnen worden, want ook voor
schilderijen geldt, dat voor ieder het beeld dat hij er zich van
vormt, in verband met de ervaring van zijn voorstellingsleven en met de instelling van zijn persoonlijkheid anders uitvalt. Het is dus een ingewikkelde zaak in de kunst, want
eerstens wordt de werkelijkheid in verschillende hoofden
verschillend voorgesteld en tweedens maken de beschouwers
van één naar die subjectief geziene werkelijkheid vervaardigd
schilderij ook daarvan weer een subjectieve voorstelling. En
men moet zich verwonderen dat ondanks dien staat van zaken
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er toch nog een harmonie en een overeenstemming in oordeel
mogelijk blijkt. Want betreffende dat verschillend zien van
de wereld merkt Schopenhauer al kernachtig op : „dat het
beeld van hetzelfde uitzicht in verschillende hoofden ook bij
gelijke scherpte van hun oogen net zoo verschillend uitvalt
als de eerste en de laatste afdruk van een veelgebruikte etsplaat." Te weinig zijn wij ons bewust dat de voorstelling van
persoon tot persoon verschillen kan ook als zij naar hetzelfde
kijken. Was het maar eens mogelijk dat iemand zich de voorstelling bewust kon worden, die een ander zich gelijktijdig
met hem van een zelfde gegeven maakt, dan zou het bestaan
van het verschil al veel eerder opgevallen zijn. In sommige
gevallen wordt dit mogelijk nl. als de kijker een kunstenaar is,
die zijn voorstelling door uitwendige middelen voor anderen
weet uiteen te zetten. Maar hoe vaak komt het dan niet voor
dat tegen zoon voorstelling van een kunstenaar als zijnde
onwerkelijk geprotesteerd wordt. Was men zich bij een dergelijke kritiek goed bewust van het boven aangevoerde,
n.l. dat ieder zich een min of meer persoonlijke voorstelling
van de werkelijkheid maakt en dat ook de eigen representatie
niet de eenig juiste is, dan zou een dergelijke kritiek vaak
onuitgesproken blijven. Maar niet alleen verschillen de voorstellingen van hetzelfde gegeven bij verschillende menschen,
ook bij denzelfden persoon zijn zij nog sterk uiteenloopend.
Hoe vaak gaat iemand niet terug naar een omgeving, waarin hij
vroeger blijde tijden heeft beleefd, die aan zijn herinneringsbeeld een lichten glans gaven, om dan te beleven dat hij een
werkelijkheid terugziet, die de charme van vroeger verloren
heeft. Het stadsbeeld waar hem dit overkomt hoeft niet
gewijzigd te zijn. Ook de belichting was niet verschillend en
toch krijgt hij bij het zien een volkomen andere sensatie uit
een samenstel van prikkels dat vrijwel 't zelfde is. Zoo vermeldt Freud het geval van een patiënt, die vroeger in een
stadje woonde, waar hij vandaan was gegaan, omdat hij er
een lage daad had begaan, en die later in het stadje terugkomende het in het geheel niet herkende, omdat zijn herinnering door zijn afkeer voor de begane daad, ook de plaats
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waar die daad begaan was, onherkenbaar vervormd had.
Ook zou men als een bewijs dat wij de wereld op een grootte,
in verhouding tot onzen persoon, voorstellen kunnen aanvoeren, dat een volwassene, die in een huis of een Bosch
terugkeert, waar hij als klein kind gewoond heeft zich bewust
wordt dat hij alles veel kleiner vindt dan in zijn jeugd, dat
in zijn kinderjaren de dingen een indruk van grootte op hem
gemaakt hebben, die hij later niet meer zoo kon ervaren. Zoo
zegt Klages : „De zeer pijnlijke ontmoeting, een droef levenstijdperk, de gelukkige verliefdheid veranderen de beelden van
de plaatsen waar zij tot stand kwamen aanzienlijk." Zet men
tien menschen een halve minuut voor een vooroorlogsche
kruideniersetalage en vraagt men na a fl oop wat zij gezien
hebben, dan zal blijken dat zij uit het netvliesbeeld, dat voor
hen allen toch gelijk was, elk andere voorwerpen hun aandacht
hebben waardig gekeurd. De vormgevoelige zal attent geweest
zijn op eigenaardig gevormde potjes in de etalage ; de kleurgevoelige heeft de combinatie der gekleurde omslagen en
opdrukken in zich opgenomen, de lekkerbek nam met aandacht
op wat zijn tong streelt, de zuinige huismoeder keek speciaal
naar de prijzen en zoo heeft ieder uit dezelfde oogprikkels iets
anders in zijn voorstelling naar voren gebracht.
Hoe vaak overkomt het een man niet dat hij een ding zoekt
en het niet kan vinden, terwijl zijn vrouw het dadelijk op de
gewone plaats vindt. Hij gaat met een idee, dat het er zoo of
zoo uitziet, op zoek en merkt het gezochte niet op, dat zich
in een eenigszins anderen vorm dan hij verwachtte op zijn netvlies projecteert. Of omgekeerd zien wij dingen die wij graag
willen ook waar ze niet zijn en hoorde men van ooggetuigen,
die de Engelschen al in Voorburg gezien hadden toen ze juist
voor de grens van Nederland tot stilstand waren gekomen.
De wensch is niet alleen de vader van de gedachte maar ook
van de voorstelling. Zoo komt het voor dat zaken die wel
zichtbaar zijn niet gezien worden, er wordt, zooals de staande
uitdrukking luidt, overheen gekeken, terwijl in andere gevallen
bestaande prikkels worden gecombineerd tot een éénheid,
die objectief niet bestaat. Te wijzen is hier op het verschijnsel
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dat men in vochtvlekken van het behang den éénen dag duidelijk
een gezicht ziet, terwijl men een dag later niet meer weet te
vinden hoe men het zag. Ook op de Rohrschachtest kan in
dit verband gewezen worden. Hierbij worden vlekken zooals
die ontstaan als men een inktmop tusschen twee bladen papier
platdrukt aan de proefpersoon voorgelegd, die dan moet zeggen
wat hij erin ziet. En het aantal reacties is zoo verschillend
dat het samen met andere observaties van den onderzoeker
tijdens het voorleggen der vlakvormigen figuren aan de proefpersoon gedaan, hem een basis geven voor zijn persoonsbeschrijving. Zoo zijn er tal van voorbeelden die in het
licht stellen, dat ons voorstellingsleven door talrijke zielsprocessen beïnvloed wordt. Maar de grootste invloed gaat van
de emotionaliteit uit. Het is een wonderlijke geschiedenis.
Een beeldje valt op ons netvlies, wordt in den geest opgenomen,
brengt daarin een bepaald gedeelte in functie dat nu met aandacht het beeldje opneemt en met de gegevens daarvan zich
een voorstelling opbouwt. Men zou het kunnen vergelijken
met een radio-ontvangst. Ook hierbij is er een bepaalde actie,
de electrische golf van een bepaalde lengte, die door resonnantie in het toestel, de versterking in den rooster en de omzetting in den geluidshoorn een door het gehoor opneembare
gestalte aanneemt. De golven moeten er zijn, maar de afstemming van het toestel bepaalt het station, het timbre en de
sterkte van het geluid. In den levenden mensch echter is het
proces onvergelijkelijk ingewikkelder en van geheel andere en
veel hoogere orde. Daar treedt a. h. w. een censuur op, die
enkele gegevens aandikt en andere weglaat en soms een verband instelt dat in de gegevens niet aanwezig was. Juist de
emotionaliteit kleurt en vormt het beeld, wat voor de kunst
van het hoogste belang is. Want een kunstenaar, die uiteraard
tot de sterk emotioneelen behoort, krijgt daardoor zonder
dat hij het zelf beseft een afwijkende voorstelling. In het ééne
geval zal hij veel voor kleurencombinaties en tegenste ll ingen
voelen, en een voorstelling geven, waarin de kleuren vaak ook
ten koste van andere gegevens sterk op den voorgrond treden.
Zoo waren de Hollandsche impressionisten voornamelijk op
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toon en kleur ingesteld en verwaarloosden, of liever waren niet
attent op den vorm. Een andere maal had de vorm de aandacht
en werd op kleurverschil of toonnuance niet of weinig gelet.
Zooals b.v. bij vele Italianen in het quattro cento en speciaal
bij Mantegna. Tegelijk, zooals vooral bij den laatstgenoemde
blijkt, kunnen door opstelling en innerlijke verhoudingen nog
andere gevoelens van een voorname hoogheid zich baanbreken. In een later hoofdstuk zullen de voorbeelden die dit
nader toelichten besproken worden.
De groote moeilijkheid voor den wordenden kunstenaar ligt
hierin dat hij zich van conventioneele voorstellingen of van
voorstellingen die voor andere kunstenaars natuurlijk waren,
moet weten los te maken en dat hij zich bewust moet maken,
(althans zich door moet zetten tot het geven van) datgene
wat hij zelf ziet. Aan den kunstenaar zijn dus in het hier bedoelde
opzicht twee kanten. De ééne kant is zijn emotioneel gekleurde
voorstelling, de andere zijde is zijn vermogen tot uitdrukking
van wat hij in zijn voorstelling ziet. Zooals ik al betoogde
wordt ook bij de anderen, niet-kunstenaars, de voorstelling
beïnvloed door het totaal der persoonlijkheid en daarin zijn
allerlei schakeeringen. De flegmatici zullen minder onderhevig
zijn aan dien invloed dan de emotioneelen, zij zijn meer nuchtere
waarnemers, hoewel ook zij niet kunnen beweren, dat zij de
werkelijkheid zien zooals die is ; daartegenover staan de
fantasten, die zich allerlei verbeelden en in hun voorstelling
een veel losser verband met den gezichtsprikkel te zien geven.
Maar bij den kunstenaar bestaat een sterke gebondenheid
juist aan het voorstellen op zichzelf waardoor hij ook gedreven
wordt tot het gestalte geven aan die voorstelling. En ook hier
is er geen afgrond tusschen kunstenaars en niet kunstenaars,
ook bij degenen die zich niet in kunstproducten uitdrukken
komt in hun voorstelling iets van wat in hen leeft tot uitdrukking. De kunstenaar echter poogt aan zijn innerlijke
beweging, aan zijn roering een gestalte te geven, die ook in
anderen een verwante zielsbeweging weer kan oproepen.
Hij is dus niet alleen bijzonder in het innerlijke voorstellen,
maar ook een meester in het uitdrukking geven daaraan.
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Men heeft hier natuurlijk allerlei mogelijkheden. Er zijn
artisten, die een groote virtuositeit hebben in het uitdrukken
en vaardig over allerlei middelen daartoe beschikken, maar
een weinig persoonlijke voorstelling hebben. Vaak beleeft dit
soort een tijdelijke beroemdheid en verbaast den tijdgenoot door
zijn kunnen. Daartegenover ziet men den met een apart voorstellingsleven begaafde, die hevig moet zwoegen om de uitdrukkingsmiddelen onder de knie te krijgen en deze tenslotte
ook op een zeer persoonlijke manier aanwendt, aangezien hij
zoo bijzondere ervaringen heeft te zeggen. Vincent van Gogh
is daarvan een voorbeeld. Men ziet dan hierbij het omgekeerde
als bij de virtuosen passeeren, zij worden tijdens hun leven om
het eigenaardige van hun werk niet begrepen, terwijl hun
moeizame techniek bespot wordt. Ook in den niet-kunstenaar
worden de voorstellingen, naarmate hij tot rijpheid komt,
dieper en zijn apperceptievermogen groeit, door het erin
opnemen van allerlei vroegere gezichtservaringen.
Bergson geeft een aardig beeld op taalgebied, aanvankelijk
hooren wij een woord in de vreemde taal en met moeite herkennen wij de opeenvolgende klanken, later leeren wij aan die
klanken de beteekenis verbinden en nog later hooren wij die
vreemde taal spreken en zonder dat wij nog op de klanken
afzonderlijk letten worden geheele gedachtegangen in ons opgeroepen. Zoo gaat het ook met onze gezichtsvoorstellingen,
hebben wij een voorwerp meermalen gezien dan wordt de
opvatting en de tot standkoming van de voorstelling gemakkelijker en omvattender. Zoo bestaat er in den kunstenaar
ook een proces van rijp worden, zijn voorstellingseigenaardigheden groeien tot een persoonlijke voorstelling ineen,
terwijl zijn vermogen tot uitdrukking daarvan stijgt. Stendhal
schildert hoe in de voorstelling van den verliefde zich allerlei
al of niet vermeende eigenschappen van zijn geliefde tot een
ideaal geheel kristalliseeren. Ter vergelijking schrijft hij : „In
de mijnen van Salzburg werpt men in de verlaten schachten
een twijgje, ontbladerd door den winter; twee of drie maanden
erna haalt men het er weer uit, bedekt met schitterende kristallijnen; de kleinste takjes, die niet grooter zijn dan een mieren3^

pootje schitteren door een oneindige veelheid van diamantjes;
men kan de oorspronkelijke takjes niet meer herkennen."
Precies zoo'n proces speelt zich af in het hoofd van ieder die
in een affect naar een voorwerp kijkt en speciaal in het hoofd
van den kunstenaar. Ze zijn zich hun omzetting niet of nauwelijks bewust. Daaruit is het te verklaren dat zij zeggen : „Die
boerderij is mooi van kleur; deze boom is prachtig tegen de
lucht of dat stilleven van druiven en appelen op die schaal
daar is prachtig." Want zij zien die voorwerpen in den glans
van hun ontroering en deze is in hun voorstelling zelf geïncorporeerd. Daar komt uit voort, dat zij naïefweg veronderstellen
dat ieder die voorwerpen op hun manier ziet en hen dan ook
mooi moet vinden. Hier ligt de oplossing van de antinomie door
Kant ter sprake gebracht, dat eenerzijds over het schoonheidsoordeel niet te twisten is en anderzijds toch voor een uitspraak
van den smaak aanspraak wordt gemaakt op de instemming
der anderen. Het is toch goed te begrijpen dat als men in zijn
voorstelling het mooie als qualiteit van die voorstelling ziet,
omdat men zijn gevoel zonder het zelf te weten daarin heeft
geprojecteerd, men dan naïef denkt dat het voorwerp van die
voorstelling in de wereld zoo is en dat ieder het op dezelfde wijze
kan zien. Wanneer iemand zegt: „De boom, die ik zie is mooi"
(dat wil dus zeggen: „mijn voorstelling van dien boom is mooi")
dan is hij niet tegen te spreken, zegt hij echter: „De boom
die daar staat is mooi" en bedoelt hij daarmee, dat het buiten
hem bestaande ding dat hem den gezichtsprikkel levert de schoonheid als eigenschap bezit, dan heeft hij het in letterlijken en
figuurlijken zin bij het verkeerde eind. Zooals Kant uitvoerig
heeft betoogd kennen wij het ding-op-zichzelf niet en in het
eerste hoofdstuk zijn er tal van voorbeelden aangevoerd hoe
het oog ons misleidt en hoe het netvliesbeeldje omgezet en
aangevuld wordt, terwijl dat netvliesbeeld zelf al een verwrongen en gedeeltelijke projectie is. Toch bestaat er nog
een groot verschil tusschen die waarnemingen, die betrekke lijk
,zoo constant zijn dat wij hun oorzaak in het ding buiten ons
-verleggen, en de schoonheidsgewaarwording. Bedoeld is hier
,dat hoewel door onze Lastpapillen een prikkel opgenomen
.32
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wordt en langs de zenuwbanen naar de hersenen doorgegeven,
waar dan een bepaald gevoel ontstaat dat wij hard, week,
zacht noemen, wij toch gewend zijn het voorwerp dat dien
prikkel in de Lastpapillen veroorzaakt zelf hard of zacht te
noemen. Over een dergelijk oordeel bestaat bij normale
personen geen noemenswaard verschil. Zou iemand b.v.
zeggen dat een keisteen zacht was dan zouden wij denken,
dat hij gekscheert of dat hij misschien een buitenlander is
die niet weet wat het woord beteekent. Zou hij voortdurend
dergelijke rare oordeelen afgeven, dan zouden wij aan zijn
geestvermogens twijfelen. Niets van dit alles is het geval
als iemand komt verzekeren dat hij leelijk vindt wat zijn
buurman juist mooi genoemd heeft. Wij zijn ons wel zoover
bewust van het subjectieve element in een schoonheidsoordeel
dat wij dengeen die mooi vindt wat wij leelijk noemen en verafschuwt wat ons behaagt, toch niet rijp voor een gesticht
vinden. Wij zullen er hoogstens uit concludeeren, dat het
iemand is, die een volkomen andere basis voor zijn beoordeeling
van mooi of leelijk bezit.
H. P. Bremmer heeft in zijn inleiding tot het zien van
beeldende kunst al met nadruk, die ste ll ing dat schoonheid
geen eigenschap der dingen is, verdedigd. Maar laten wij deze
philosophische uiteenzetting, die eigenlijk niet terzake dient,
voor wat zij is. Immers in het „ding" waarover de menschen
het hebben in hun spreken, bedoelen zij het „ding" dat zij
voor hun oogen zien. En nu is boven al betoogd en wordt hier
nog eens onderlijnd dat zielsqualiteiten en emotioneele houding
zich al in de voorstelling zelf reflecteeren, en dat deze daar
een schoonheidskwaliteit door krijgt. Was het maar mogelijk
dat wij de voorstelling, die in een ander hoofd, in een ander
brein bestaat, konden zien, dan zouden wij de directe ervaring
daarvan hebben. Dit is niet een bloote dogmatische bewering,
neen dit is wel degelijk te verifieeren door de menschen te
observeeren. Men moet daarbij niet letten op hun vaak
onnoozele conventioneele woorden, want het is een merkwaardig feit, dat ook zelfs als de menschen ten diepste geroerd
zijn, zij die gemoedsbeweging zoo'n primitieve en ver onvol37
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doende uiting weten te geven. Alleen de woordkunstenaars
weten dan een klankenval te vinden, een rhythmische stuwing
der woorden, waarin zij een ongemeen diepen zin leggen.
Maar de gewone mensch laat door het timbre van zijn stem
en de bewogenheid van zijn spreken achter zijn banale woorden
toch ook veel vermoeden. En zoo is het vaak bij gezichtssensaties dat stereotype zegswijzen gebruikt worden, zooals
mooi van kleur of interessant of goed van compositie of „zoo
origineel". Hier is in 't geheel geen verdediging beoogd van
de al te aalrijken die zonder zelf te kijken in de wereld rondgaan, alleen op hun onmiddellijke belangen gericht en die vaak
omdat het zoo hoort of omdat zij erin opgevoed zijn, van tijd
tot tijd een woordje van mooi of leelijk loslaten. Maar onjuist
zou het zijn, zooals in het voorgenoemde boek van Bremmer
gebeurt, te beweren dat de niet-schilder, de leek geen schoonheid door zijn gezichtsorgaan ziet. Daartegen is ten eerste aan
te voeren, dat talloozen in het koopen van bloemen, dassen
of voorwerpen een eigen keuze hebben, die wel degelijk op
hun visueele voorkeur berust. Was die z.g. leek niet evenals
de schilder gevoelig voor werking van vorm en kleur dan zou
een schilderij zelf ook nooit invloed op hem kunnen hebben
en het contact tusschen hen beiden zou onmogelijk zijn. Ook
heeft men die gevallen waarin een schilder zich zijn roeping
laat bewust wordt en tot de schilderkunst overgaat. Zou
Vincent van Gogh b.v. voor zijn 27ste jaar, toen hij schilder
werd, niet een eigen kijk gehad hebben? Neen, ook Bremmer
schrijft dat „hij (sc. Vincent) van kindsbeen af al altijd dien
bijzonderen en eigen kijk gehad heeft." En nu is er wel een groote
afstand tusschen Vincent en den normalen mensch, maar was er
werkelijk een Absolute afscheiding, dan zou het elkander verstaan niet mogelijk zijn. Ongetwijfeld blijft het een feit, zooals
Vincent in zijn Brieven zegt : „de schilders leeren ons zien"
maar evengoed leeren de schilders zelf ook hun voorstellingen
aan voorafgaande schilders ontwikkelen.
Dit betoog in samenvatting geeft dus het inzicht, dat uit de
op zichzelf ware stelling, dat schoonheid geen eigenschap van
de dingen is, in 't geheel niet volgt dat schoonheid geen eigen38

schap van de voorstelling, van de dingen zooals zij in ons
voorgesteld worden, kan zijn. De liefde, die in een moeder
voor haar kind heeft, maakt dat haar gezichtsvoorstelling
van dat kind allerlei liefs in vorm en in kleur naar voren
brengt.
Les frères de Goncourt schreven : „La beauté de la femme,
c'est l'amour qui la regarde" 1). Omgekeerd kan de haat of de
afkeer in een gezicht juist de onaangename elementen accentueeren en in de voorstelling een in-het-oog-vallende plaats
geven. Als Anne Karenine in den gelijknamigen roman van
Tolstoi, haar man, waar zij al jarenlang in een niet op affectie
gebaseerd society-huwelijk mee getrouwd is, terugziet, nadat
zij in hevige liefde voor Wronsky ontbrand is, merkt zij op dat
Alexis' ooren zoo leelijk ver van zijn hoofd staan.
Honoré de Balzac zegt in „la maison du chat qui pelote"
„het huis met de kluwende kat", over de ontluikende liefde
van twee jonge menschen, die op één kantoor zijn : „De
gewoonte een aangezicht te aanschouwen doet daar onwillekeurig hooge zielseigenschappen ontdekken en eindigt met
de fouten weg te wisschen."
Voor een beeldend kunstenaar is het nu de opgave om die
voor hem alleen aanwezige voorstelling uit te beelden. Hij
moet daartoe natuurlijk de techniek, de materieele middelen
beheerschen, maar vooral moet hij zich het eigene van zijn voorstelling bewust worden en zich van alle voor zijn wezen niet
noodwendige en in zijn wezen niet opnieuw doorleefde voorstellingswijzen ontdoen. En dat blijkt juist een der allermoeilijkste opgaven te zijn. Hier in dit zoeken naar de subjectieve waarachtigheid van zijn voorste lling ligt ook het groote
onderscheid met het vorschen van den wetenschapsbeoefenaar.
Deze zoekt naar een voorstelling waarin de dingen in hun
verband verklaard worden. Hij zoekt daarvan een beeld op te
bouwen, dat een objectieve gelding heeft, dat voor ieder op
dezelfde wijze toegerusten onderzoeker zoo moet zijn. Zooals
Prof. Heymans schreef: „die Wissenschaft geht auf Wahrheit,
1) Voor de vertaling der citaten, zie bldz. 284.
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die Kunst auf Schiinheit aus, jene wird beurteilt nach ihre
Fáhigkeit zur Erkldrung des Gegebenen, diese nach der
Gemutswirkung, welche sie hervorruft."
Bij het oordeel over de kunstwaarde van een schilderij is
de aanmerking dus in 't geheel niet gepast, dat het geen exact
beeld geeft van de werkelijkheid. Dit is opgave der wetenschap.
Door het groote succes van de natuurwetenschappen in de
negentiende eeuw, door de nieuwe ontdekkingen der natuurkunde en de reeks van prachtige en practische toepassingen
in de techniek is men gaan denken dat de methodes, die tot
zulke bijzondere resultaten hadden geleid, ook op kunstgebied gelding hadden. Dit heeft geleid tot een volkomen misverstaan van het wezen der kunst. Voor een kunstoordeel is
de vraag van belang of het kunstwerk waarachtig is, of het een
adaequate gestalte geeft aan de gemoedsbeweging van den
kunstenaar, of het ons werkelijk in die richting aandoet en
wij met den kunstenaar de wereld op zijn wijze meebeleven.
De voorstelling die hij geeft hoeft niet met een objectieve, dat
wil hier zeggen algemeen geldende opvatting van die realiteit
te strooken. Juist zijn subjectieve interpretatie is voor de
menschheid van waarde, omdat wij daarin den grooten en
bijzonderen mensch leeren kennen die er zich zuiver en heftig
in uitspreekt. De duvelriën van Hieronymus Bosch van Aken,
de fantastische draken uit de middeleeuwen verliezen heusch
niet hun waarde voor de menschheid omdat zij onbestaanbaar zijn. Du Bois-Reymond, die hen verwierp als kunst omdat
zij voorstellingen van dieren geven, die biologisch onmogelijk
zijn, leverde daarmede het bewijs, dat hij geen goed inzicht
in de opgave van de kunst had en het verschil in doelstelling
van kunst en wetenschap niet begreep. De wonderlijke ziel
van Hieronymus Bosch spreekt uit zijn werken tot ons; bij
de beschouwing van zijn werken moeten wij den blik niet richten
naar wat van buiten als gegeven op hem afkwam, maar naar
wat in zijn binnenste dat gegeven tot een eigenaardige voorstelling omzette. Een merkwaardig begrip daarvan had
Savonarola toen hij zeide : „Iedere schilder schildert zichzelf.
Hij schildert zich niet als mensch, want hij maakt beelden van
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leeuwen, paarden, mannen en vrouwen, die niet hemzelf zijn.
Maar hij schildert zich als schilder d. w. z. naar zijn ideeën.
En ofschoon een schilder verschillende ontwerpen en schilde
rijen uitvoert, dragen zij toch a ll e den stempel van zijn geest."
Velen die nog niet aan dit idee van Savonarola uit het eind
van de vijftiende eeuw toe zijn, worden bij het beschouwen
van schilderstukken gehinderd door de fouten, die zij erin
meenen op te merken. Het criterium hiervoor is bij hen dan
de boven gewraakte instelling, die in de wetenschap op haar
plaats is, maar in de kunst op dwaalwegen voert. Vincent
van Gogh merkte in zijn brief aan Theo op, toen hij aanmerkingen van een mijnheer Seret te hooren had gekregen
over de figuurstudies, die hij naar Parijs gezonden had : „Zeg
tegen Seret, dat ik wanhopig zou zijn ale min figuren goed waren,
zeg hem dat ik ze niet academisch correct wil, zeg hem dat ik
bedoel, dat als men een spitter fotografeert, dat hij dan zeker
niet spitten zou. Zeg hem dat ik de figuren van Michel-Ange
prachtig vind, al zijn de beenen bepaald te lang, de heupen
en billen te breed, zeg hem dat mijn groot verlangen is zulke
onjuistheden te leeren maken, zulke afwijkingen, omwerkingen,
veranderingen van de werke lijkheid dat het mochten worden, nu
ja leugens als men wil, mààr — waarder dan de letterlijke
waarheid." Met letterlijke waarheid bedoelt Van Gogh hier
zooiets als wetenschappelijke exactheid. De beroemdheid van
Michelangelo doet de aanmerkingen van het publiek verstommen,
zonder dat het werkelijk voor zijn grootheid gewonnen is.
Eerst als men heeft leeren zien wat hij in zijn eigenaardige
voordracht en zijn wonderlijk gebruik van het menschelijk
naakt uitgedrukt heeft, welke groote beroeringen door hem
heengingen, welke smarten hij gekend, welke innerlijken strijd
van geloof en twijfel hij doorworsteld heeft, dan eerst zal de
grootheid werkelijk voor ons opengaan. Merkwaardig is het
bij Anatole France een uitlating over Michelangelo aan te
treffen, die in gedachtengang met de woorden van Savonarola
overeenkomt. In „Le crime de Sylvestre Bonnard" schrijft
hij : „Dans tous les arts l'artiste ne peint que son áme.
Qu'admirons nous dans la Divine Comédie, sinon la grande
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áme de Dante? Et les marbres de Michelange, que nous
représentent-ils d'extraordinaire, sinon Michelange lui-même ?"
juist in de afwijkingen van de natuur ligt de uitdrukking
verborgen, hetzij zij verkregen zijn door vervorming, hetzij
door weglating van natuurelementen. Hiermee is niet iedere
subjectieve voorstelling als kunst gerechtvaardigd, niet iedere
schilderij die door gewichtig en apart doen de aandacht wil
trekken. Neen, de rechtvaardiging moet altijd in het werk zelf
liggen, er moet een zekere invloed van uitgaan, een overtuigde en overtuigende houding uit spreken, die zich zoo doet
gelden dat men eenmaal die houding aanvoelende, wat niet
altijd onmiddellijk gaat, de uitdrukking in dien vorm als noodwendig beseft.
Volkmann heeft in zijn boek Naturprodukt und Kunstwerk
de foto's van het natuurvoorbeeld geplaatst naast de reproducties van het daar naar gemaakte schilderij of beeldhouwwerk en zoodoende heel duidelijke voorbeelden gegeven van
de omvorming die er in den kunstenaar plaatsgrijpt. Wordt
men eenmaal op deze gang van zaken attent, dan bespeurt
men dat de kunstenaar vaak door fouten in de proporties eigenaardige werkingen verkrijgt; daar heeft men b.v. de Staphorster vrouwen van jan Sluyters, waar de vreemde indruk
voor een deel berust op de te lange halzen. Of een voorbeeld
in de oudheid : La bella Simonetta van Botticelli suggereert
het feline, slanke en wonderlijke aan deze vrouw o. a. door den
hoogopschietenden hals. Brengt men dezen hals tot de normale
proporties terug dan boet het schilderij een deel van de werking
in. Dit kan men nu zelf nagaan door vergelijking der afbeeldingen
op de ééne waarvan de hals tot normale proporties is teruggebracht. Het is dan niet te ontkennen dat het rijzige, statige,
bijzondere, plaats gemaakt heeft voor een burgerlijke gewoonheid. En nu is er nog maar één onderdeel der voorstelling
gewijzigd, de andere, zooals de kleurschakeering of de groote
vormen, doen nog hun werking in de oorspronkelijke richting
gelden. Men zou boekdeelen kunnen vullen met voorbeelden
hoe zoogenaamde proportiefouten in het schilderij een heel
aparte werking hebben en onze aandacht op dingen vestigen, die
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den kunstenaar diep beroerd hebben. Vincent van Gogh,
zoozeer door het menschelijke getrokken, maakt het hoofd,
waarin de innerlijke uitdrukking het sterkst spreekt, geregeld
te groot, juist zooals ook de Middeleeuwers dat deden. Men
kan onder de Middeleeuwsche beeldhouwwerken er talbooze vinden, die tegenwoordig om de diep menschelijke
expressie zeer bewonderd worden en door de vorige onder den
ban der natuurwetenschappelijke exactheid levende eeuw als
barbaarsch en misvormd, als lomp en onbehouwen veroordeeld
werden. Een frappant voorbeeld geeft de hierbij afgebeelde
piëta, in de veertiende eeuw in midden-Duitschland ontstaan.
Hier is het doode Christus-lichaam, naturalistisch gesproken,
veel te klein ten opzichte van de moederfiguur. Maar de
kunstenaar werd gedreven door een voorliefde voor het
verticale, voor een hooge, rijzende proportie, die radicaal zou
verstoord worden door een horizontaal lichaam op ware
grootte, tegelijk zou het intieme contact van moeder en zoon
vernietigd, althans sterk verminderd worden. juist het zóó
liggen van het armzalige, verkommerde lijf, dat toch zoo volkomen het verslagene en afgemartelde van het lichamelijke
omhulsel weergeeft, drukt den band moeder en kind zoo voortreffelijk uit. Men kan hier verschillende onberispelijk geproportioneerde piëta's uit lateren tijd naast stellen, om dan
duidelijk te ervaren, dat hetgeen waarom het in deze voorstelling gaat, door den Middeleeuwer het allersterkste is uitgedrukt. En naarmate men dien essentieelen kant meer beseft,
treedt ook de aandacht voor en de ergernis over de wanproportie terug, ja men gaat inzien dat er over wanproporties
niet gesproken kan en mag worden, want dat voor de uitdrukking van des kunstenaars voelen deze vorm volkomen
adaequaat is. Ook de toch al onder den renaissancistischen
invloed van natuurstudie levende Michelangelo veranderde in
zijn Piëta de verhoudingen en maakte het lichaam van Christus
klein om daardoor betere aansluiting bij de moederfiguur te
krijgen. Nu hoor ik alweer zeggen, kan nu niet deze uitdrukkingskracht bereikt worden, terwijl toch de natuurverhoudingen gehandhaafd blijven? En dan moet het antwoord
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luiden : „Neen deze uitdrukkingskracht niet." Zooals al betoogd
is zijn er kunstenaars die alleen onderdeelen omzetten maar
de totaalverhoudingen bewaren. Anderen strekken hun omzettingen ook over het geheel der proporties uit. De eersten
hooren tot de realistische school, de anderen zijn meer expressionistisch georiënteerd. De sterke indruk, dien zij maken
berust juist op hun uitdrukkingskracht, op hun heftige vervoering. En die vervoering zou geen echte ver-voering zijn, als
zij op elk oogenblik de maat hield met objectieve gegevens.
Evenals er onder de kunstenaars nu die beide richtingen
bestaan, zijn zij er ook onder , de kunstbeschouwers. De
realistische beschouwer zal een tegenzin hebben tegen den
expressionist, de enthousiaste expressionistische beschouwer
zal een nauwkeurig en uitvoerig schilderij smalend „gepeuterd
werk" noemen. Maar de criticus, die het streven van beide
richtingen en van allerlei nuances daartusschen herkent en
waardeert, zal nagaan of de realist in zijn realisme diep op de
dingen is ingegaan en er een overtuigde uitbeelding aan gegeven
heeft, terwijl hij zich bij den expressionist zal vergewissen of de
in het werk ten toon gespreide houding op den draad echt en
waarachtig is en de qualiteit bezit om zich op den ontvankelijken beschouwer over te dragen. Beziet men de beide
richtingen aldus dan bestaat er geen absolute tegenste ll ing
tusschen, maar is het onderscheid van gradueelen aard. Het
gaat in beide gevallen om een reactie op den natuurindruk, in
het ééne geval opgebouwd met meer ingrediënten aan de natuur
ontleend, dan in het ander. Zooals Cézanne ook schreef:
„La nature, j'ai voulu la copier, je n'arrivais pas mais
j'ai été content de moi lorsque j'ai découvert que le soleil
est une chose qu'on ne peut pas reproduire mais qu'on peut
représenfer."

Baudelaire had al kernachtig geschreven : „La première
affaire d'un artiste est de substituer l'homme á la nature et de
protester confre elle." En Balzac liet in „le chef d'oeuvre
inconnu," een oude schilder zeggen : „essaye de mouler la
main de ta maitresse et de la poser devant toi, tu trouveras
un horrible cadavre sans aucune ressemblance et tu seras
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forcé d'aller trouver le ciseau de l'homme, qui sans te la copier
t' en figurera le mouvement et la vief "
Wij moeten dus in een kunstwerk opsporen, hoe de eigenaardige kijk van den kunstenaar tot stand kwam en hoe zich
in hem het beeld vormde en misschien naar onze even relatieve
en beperkte inzichten vervormde. Het is dus een aparte wijze
van beschouwen, het naspeuren en het navoelen van die eigenaardige persoonlijkheid en van een heel andere orde dan het
zelf bekijken der natuurvoorwerpen. Er zijn dan ook menschen,
die met de grootste aandacht voor de kunstvoortbrengselen, de
natuur zelf geen aandacht waard keuren, ze zijn geïnteresseerd
in de omzetting, zooals er anderzijds velen zijn, die zich alleen
om hun eigen kijk op de natuur, om hun eigen reactie op het
zichtbare bekommeren en in 't geheel niet om de wijze waarop
die zelfde natuur in anderen tot gestalte werd. Het is dus
onjuist wat Theodoor Lipps in zijn aesthetik schrijft: „Es
gibt ein Naturschones ebensowohl wie ein Kunstschanes,
und dabei ist die esthetische Betrachtung an sich jedesmal
dieselbe Sache und das Wort Schonheit hat beide Male den
gleichen Sinn."
Het voorgaande betoog samenvattende blijkt dus : al kijkende
vormt zich in den mensch een voorstelling onbewust opgebouwd
uit gegevens door het netvlies verschaft, maar in de onnoemelijke veelheid en verscheidenheid gekozen door de
persoonlijkheid en verweven met eigen belevingen, ervaringen
en herinneringsbeelden. De beeldende kunstenaar ervaart den
drang om dat in hem tot stand komende beeld te uiten. In zijn
uiting nu blijkt hoe zijn emotie zijn voorste ll ing beïnvloed
heeft. Die uiting krijgt dan eerst kunstwaarde, als zij plastische kracht bezit, als zij in staat is in anderen dezelfde
instelling op te wekken, een soortgelijke gemoedshouding te
suggereeren. Die suggestieve kracht krijgt zijn visie, zijn uitbeelding, door allerlei accenten op kleur, lijn of vorm, door
vervorming van het natuurbeeld dat zelf voor de beoordeeling
der kunstwaarde zonder belang is. Ten slotte moet ik nog een
opmerking hieraan toevoegen. Namelijk dat men zich moet
hoeden voor een alleen psychologische beoordeeling van het
exactement,
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kunstwerk. Theoretisch kan men stellen dat in elke uiting
een deel van het wezen naar buiten treedt. Ook uit slechte en
minderwaardige uitingen zijn conclusies over het wezen van
den maker te trekken. Bij een zuiver psychologische bestudeering
van een kunstwerk komt de schoonheid in het gedrang, men
kan zich dan uit het handschrift van een schilder zijn persoonlijkheid opbouwen, dat wezen er uit concludeeren. De schoonheid ligt in de directe plastische kracht, in de suggestieve
kracht om de gevoelshouding over te dragen op den beschouwer
door het beeld als zoodanig. Hoe daar een samenstel van uitdrukkingsmiddelen, van compositiemethoden, van rhythmische
lijnen, massawerkingen toe meewerkt zullen wij in het meer
practisch gerichte volgende deel zien.
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HOOFDSTUK

III

PRACTISCHE VOORBEELDEN VAN HET
SUBJECTIEVE VOORSTELLEN

Dat het van het hoogste belang is om de voorafgegane
theoretische uiteenzetting aan practische voorbeelden te toetsen
zal iedereen toegeven, die weet dat er juist op het gebied van
kunstvragen zooveel zonder redelijken ondergrond bijeengefantaseerd en beweerd wordt. Hoewel natuurlijk altijd in
laatste instantie in de kunstvragen het gevoel beslist, zijn er
toch waarborgen te treffen om te voorkomen, dat men vervalt
in te subjectieve voorstelling der feiten, o. a. door het kunstwerk, waarover men het heeft, als origineel of tenminste in
reproductie voor te zetten. Bovendien zal voor velen de eigen
gezichtservaring meer beteekenen dan een redeneering, hoe
klemmend ook. Zoo geven wij hier twee schilderijen naar het
kerkje in Katwijk, de eene van Suze Bisschop—Robertson,
de andere van T. G. M. van Hettinga Tromp. En direct
springt in het oog de totaal verschillende visie, die deze
schilderessen op hetzelfde beeld uit de realiteit gehad hebben.
Al dadelijk blijkt dat het verschil in visie voortkomt uit een
sterk verschillenden geestelijken aanleg. Juist wat in het vorige
hoofdstuk betoogd werd treedt wel heel duidelijk aan den dag
n.l. dat de voorstelling door het innerlijk in haar hoofdhouding bepaald wordt. Want Suze Robertson, van een ruig
en hartstochtelijk temperament, warm gevoelig voor kleur en
contrast, zwelgt in de prachtige witten, die er op de gekalkte
kerkmuren te genieten zijn. Die kleurwemeling neemt haar in
beslag, zij wordt gepakt door de contrasteering van kerkfaçade
en lucht. De details treden bij haar op den achtergrond, haar
onstuimigheid verdringt de kleinigheden om recht op haar
groote doel, de pracht der tinten af te gaan. juffrouw Tromp
staat voor ons in een beheerschtheid, in een reserve. Robertson
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geeft zich zonder voorbehoud, Van Hettinga Tromp bewaart
een ingetogen terughoudendheid. Ja, als vanzelf spreken wij
van Suze Robertson, terwijl wij Juffrouw Hettinga Tromp
blijven zeggen. De laatste is ook meticuleus, wordt niet door
een specialen drang overheerscht, maar verdeelt haar aandacht
over den vorm, over den toon en de teekening, de kleur is voor
haar geen orgie, zij gebruikt de kleuren om haar voorstelling
te verduidelijken. En dat doet zij in een fijn besef voor de
waarde der kleuren. Dat zij de details zooveel zorg geeft
komt uit haar nauwlettenden aard voort. Men kan bij haar op
de klok zien hoe laat het is, de romeinsche cijfers zijn herkenbaar. Suze Robertson zet een paar wilde vegen neer die toch
het idee van de klok weten te geven al kan men er niet duidelijk
den tijd van aflezen. Slechts enkele muurankers vallen binnen
haar aandacht, alleen waar zij een donkere noot op het wit
noodig heeft, blijven zij bij haar zichtbaar. Juffrouw Tromp
teekent hen precies op de plaats zonder er ééntje weg te laten.
Zonder dat wij nu op alle verschill en hier den vinger willen
leggen, ieder kan die dingen zelf toch ontdekken, wil ik hier
toch nog even wijzen op het muurtje om de kerk heen, dat
bij Robertson als een donkere • horizontale streep over het
vlak loopt, terwijl in het andere stuk de bouw, met den schuinafwaterenden bovenkant en de steunbeeren, precies te herkennen
is, ja steentje voor steentje door de schilderes is opgebouwd.
Nu is het verschil zeker niet te verklaren uit het oogapparaat
der schilderessen. Zou men Suze Robertson gevraagd hebben,
terwijl zij op den boulevard wandelde, hoe laat is het, dan zou
zij den tijd correct hebben aangegeven en ook op verzoek verteld hebben, dat er Romeinsche cijfers op de klok stonden.
Maar had men haar de vragen gedaan terwijl zij stond te
schilderen, terwijl zij zoo gepakt was door de visueele verschijning van het kerkje, dan zou zij verbouwereerd gevraagd
hebben : „wat bedoelt U" en bij aanhouden, zou zij haar aandacht door dezen invloed van buiten erop gericht hebbende,
misschien een geïrriteerd antwoord geven, zóó zou zij geabsorbeerd zijn in de kleurige verschijning van het kerkje.
En nu zijn er onder de beschouwers natuur lijk sommigen, van
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een soortgelijken of verwanten aanleg, die zich onmiddellijk
in haar visie wegleven en die aan de schilderij van Hettinga
Tromp niets te beleven vinden, zooals er omgekeerd anderen
en waarschijnlijk meer anderen zijn, die de schilderij van laatstgenoemde apprecieeren om de exacte weergave en dan de visie
van Robertson raar en eenzijdig noemen. Terwijl er maar
weinigen zoo bezonnen in oordeel en zoo ruim van aanleg
zullen zijn, om in Robertson's werk de heerlijke hartstochtelijke
kleurwarmte in te drinken met gretige teugen om daarna de
stilte en de sereniteit, de resignatie in Tromp's werk als teere,
zij het dan niet zoo heftige kwaliteit te erkennen en te waardeeren. Maar duidelijk zal het een ieder geworden zijn, dat
het innerlijk zich in de voorstelling weerspiegelt en dat hier
concreet is te zien wat in de aloude Tsandogy oepanishad
al te lezen stond : Tat Twam asi, o Sjwetaketoe, dat zijt gij,
d. i. zooals gij zelf zijt, zult gij de wereld om U zien.
Nu heb ik helaas geen mooie voorbeelden kunnen verschaffen van eenzelfde landschap door verschillende schilders
gezien. Ludwig Richter, de Duitsche romanticus vertelt in
zijn levensherinneringen hoe hij me t. drie makkers hetzelfde
landschap in Tivoli schilderde. Richter schrijft : „Ieder spande
zi ch in het onderwerp zoo getrouw mogelijk weer te geven
en daarom was ik niet weinig verrast, na afloop opgestaan,
de vier voor mij liggende schilderijen zoo afwijkend te bevinden.
In de stemming, in kleur, in het karakter der contouren was
bij ieder iets anders naar voren gekomen. Ik merkte dat onze
oogenparen wel hetzelfde gezien hadden, maar het geziene in
ieders innerlijk zich naar zijn individualiteit omgevormd had.
't Sterkste bleek dit bij een melancholicus. Bij hem waren de
bewogen omtrekken der bosch- en rotsmassa's rustiger en
rechter, de heldere kleur der goudachtig bruine rotsen bleeker
en doffer geworden; daarentegen deed zich een nachtelijk
violet in de schaduwen gelden, die in de natuur toch zoo klaar
en kleurig leken. Kortom, de aard van den mensch openbaarde
zich heel bepaald in zijn schildering en zoo was het bij ieder,
ik wil daarbij niet verhelen, dat mij mijn eigen werk weliswaar
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onzeker, tastend en zoekend, maar vergeleken met de drie
anderen het objectiefste en trouwste scheen". Zoo besluit
Richter en dit laatste is wel typisch voor de denkfout die er
door haast allen op deze zelfde plaats gemaakt wordt. Want
ieder denkt dan dat zooals hij de natuur ziet, de natuur is,
terwijl bij even bezinnen toch moet blijken dat zooiets nooit
te beweren is. Ja Richter's schilderij was natuurlijk de meest
getrouwe afbeelding van zijn voorstelling, zijn voorstelling,
waarin volgens zijn eigen frappante inzicht zijn wezen zich
toch al baan brak. Merkwaardig is voorts de observatie hier
al door Richter gedaan dat de melancholicus, die naar zijn
aard de levensverschijnselen afdempt, hier ook de contouren
verstilde en verstrakte. Was er bij het clubje een manisch
type geweest dan zou het extra drukke en verlevendigde der
lijnen Richter ook zeker opgevallen zijn. Maar om er nog
even op terug te komen, telkens weer hoort men door groote
schilders die er zijn, als verklaring van hun succes opgeven,
dat zij alleen maar geschilderd hebben wat zij zagen. Maar
door hun groote emotionaliteit en persoonlijke gerichtheid
zagen zij de wereld op een bijzondere manier, die voor henzelf
toch zoo dood natuurlijk was. Het is de telkens weer terugkeerende moeilijkheid ook voor den niet-schilder, zich te
realiseeren dat eigenschappen van onze voorstellingen nog
geen eigenschappen van de wereld om ons heen zijn of hoeven
te zijn. Hoe vaak leggen wij niet onze innerlijke stemmingen
als eigenschappen aan de dingen bij. Wat ziet die straat er
triest uit zegt iemand die zich in een neerslachtige bui bevindt,
terwijl hij hetzelfde straatbeeld onder eenzelfde belichting
maar in een andere gemoedshouding in het geheel niet neerdrukkend heeft gevonden. Men kan zich begrijpen dat een
dichter die met fel gevoel reageert als Baudelaire ertoe
kwam om uit te roepen: „oui, l'imagination fait le paysage".
Het hierboven betoogde geldt natuurlijk ook voor stadsgezichten. Er is een kijkje op een gracht in Leeuwarden door
Springer en van 't zelfde punt uit door Klinkenberg. En merkwaardig is het te constateeren, dat terwijl de eene de verhouding in de breedte trekt, de ander de hoogte een sterker
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nadruk geeft. Een zelfde verschijnsel doet zich voor bij
vergelijking van de tallooze aanzichten die er zijn van den toren
van Rhenen al van de zeventiende eeuw af. Hercules Seghers'
kerktoren, slank naast de breedere verhoudingen van Saenre.
dam, uit nieuweren tijd zijn de schilderijen van Tholen, Karsen
en Zandleven buitengemeen interessant om de verschillende
opvatting. Het rijzigst lijkt hier de toren bij Zandleven, die
hem als een fijne spits, ook het ijlst van kleur de lucht doet
ingaan. Men vergelijke vooral hier de laatste geleding en de
bekroning, die bij Tholen een gedrongen indruk maken. Terwijl
hier de ééne schilder door de breedte meer beheerscht wordt,
een ander uit dezelfde periode door de hoogte, ziet men ook
in de geschiedenis dat in bepaalde tijdvakken één verhouding
sterk de voorkeur krijgt in composities en gebouwen, zooals
b.v. de hoogte bij de noordelijke Gothiek, terwijl de renaissancisten aan de breedte meer met hun oogen hangen. Maar
behalve het verschil in lengteverhoudingen treffen nog talrijke
andere verschillen, die wel heel goed doen uitkomen het
uiteenloopend temperament der schilders. Bij Karsen het
geheel in een haast plechtige, ietwat sombere, zacht melancholieke stemming; voor hem heeft de kerk ook nog een sacrale
waarde als middelpunt van het denken en het gemeenteleven
en hij geeft van die gezindheid zoowel in de kleur als in den
gestyleerden opzet blijk. Tholen en Zandleven gaan met hun
oogen aan de prachtige kleur en toonschakeeringen te gast,
maar Tholen is hier meer eenzijdig visueel. Voor hem is de
witte muur, waarboven zijn toren uitrijst van een blanke
pracht, die hij haast belangrijker vindt dan het kerkgebouw.
Voor Tholen is de kerk een fijne grijze schim op de doorzichtige lucht. En hoewel ook Zandleven zwelgt in het kijkleven en hij de veelzijdig geziene kleur tot een fijne parelende
grijsheid weet te verweven, heeft hij den toren meer als omhoog
gegroeid uit het gemeenebest der huisjes gegeven, en voelt
men een innige vertrouwdheid met het stadje bij hem aan.
Zonder dat die schilders zich nu het bijzondere en eigene van
hun visie bewust zijn geweest, ook zij immers zouden gezegd
hebben, „ik schilder het zooals ik het zie" komt toch in alle
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onderdeelen van hun werk zich hun wezen weerspiegelen.
Het verraadt zich al dadelijk door de plaats van waaruit zij
het onderwerp bekijken. Tholen de impressionist trekt door
het stadje heen en wordt getroffen door de voor hem prachtige
kleurtegenstellingen in een stil straatje en geeft zijn beeld van
de plaats, waar hij er middenin gezeten heeft. Karsen neemt
meer distantie. Men krijgt de idee dat hij om het stadje heen
geloopen is, om het punt te vinden, vanwaar hij het zoo kon
voordragen, dat de in hem levende straffere stijlgevoelens
mede bevredigd werden. Zandleven die in het stadje woonde
en vanuit zijn ramen de door langdurige studie zoo verdiepte
kijk er op kreeg. En juist omdat men hier met schilders te
maken heeft die elk in hun richting een harmonisch samengaan
van begaafdheid met uitingswil en uitingsmogelijkheden bezaten
krijgt men een beeld, dat den aandachtigen beschouwer in staat
stelt zich een zuivere voorstelling te vormen, waarin het door
de schilders gevoelde mee- en nabeleefd wordt. Daartoe moet
men zich bevrijd hebben van het vooroordeel dat zoo natuurlijk
bij ons bestaat, dat de wereld alleen is zooals men hem zelf
ziet. Want leeft men nog in dat vooroordeel dan gaat men
het eigen wereldbeeld als criterium voor de juistheid der
afbeeldingen gebruiken. Maar moeilijk is het zich daarvan
te bevrijden. Gesteld dat iemand opgesloten zit in een kamer,
waarvan de ramen aan de binnenzijde vlak zijn, maar aan de
buitenzijde bol. Zoo iemand zou heel moeilijk tot het inzicht
komen, dat de dingen die hij door de ramen buiten krom ziet,
daarbuiten niet krom hoefden te zijn. Zelfs als hij in de kamer
de werking van een halfbolle lens had leeren kennen, dan zou
hij nog niet op de idee komen dat de ramen, die hij alleen maar
aan de vlakke binnenzijde onderzoeken kan aan den buitenkant
zoo geslepen waren, dat zij de gezichtslijnen verbogen. Nu is
in het gestelde geval nog te denken dat door het breken van een
ruit die gevangene de juiste idee opdoet over de deformeerende
werking dier ruiten in zijn kamer. Maar wij zitten in ons eigen
wezen gevangen en kunnen ons daar nóóit van los maken:
echter door vergelijking van de beelden, die zich verschillende
lieden vormen naar een zelfde gegeven en door bespiegeling
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van de resultaten kunnen wij toch een zuiverder denkbeeld
krijgen van den gang van zaken. En dan blijkt dat subjectieve
van onze voorstelling in alle onderwerpen voor den dag te
komen. Topfer beschrijft in zijn: menus propos d'un peintre
génévois, hoe dezelfde ezel door een aantal menschen geteekend
werd. Hij stelde die teekeningen naast elkaar en demonstreerde
hoe elk iets anders in de natuur gezien had. Had ik een onbeperkte vrijheid in het reproduceeren dan zou ik hier allerlei
afbeeldingen van ezels naast elkaar kunnen geven. Van de
breed geziene, naïeve visie van Giotto, tot de detaillistisch
naturalistische afbeelding van Floris Verster. Daartusschen
zouden er ezels te zien zijn geschilderd door Rubens, Jan Steen,
Dujardin en in de negentiende eeuw W. Marls, Rosa Bonheur
en tallooze anderen. Een ieder dier schilders zou aan dat
onderwerp een ander motief tot schilderen ontdekt hebben.
Ook voor stillevens, die groepen van stilstaande voorwerpen,
die men toch precies kan nameten, blijkt de bewering volkomen
op te gaan. Het ideale geval heeft men als twee schilders naar
precies hetzelfde gegeven gewerkt hebben. Hiervan ziet men
een voorbeeld in de Practisch-aesthetische studies van H. P.
Bremmer, waar de foto van een stilleven paraisseert naast de
schilderijen ervan door Hettinga Tromp en Hekker. In het
bijschrift worden de individueele verschillen dier werken scherp
geanalyseerd. Ten onrechte wordt door Bremmer in zijn
werken de foto als representatie genomen van hoe de „leek"
de natuur ziet. Volgens het door mij uiteengezette ziet ook de
leek de natuur niet zoo aandoeningsloos als het mechanische
toestel. Hoewel de hierbij afgebeelde stillevens van D. Komter
en D. Nijland niet naar hetzelfde gegeven gemaakt zijn,
bieden zij door een merkwaardige overeenkomst in den opzet,
belangwekkende stof voor vergelijking. Deze vergelijking
geschiedt dan niet om hen op elkaar af te meten en de betrekkelijke grootte vast te stellen, maar veeleer om de verschillen en de individueele prestatie scherper te onderkennen.
Beide schilders hebben om een tijdmeetinstrument als middelpunt ter weerszijde een schedel op een tafelvlak opgesteld.
Bij beiden ontbreekt van een der schedels den onderkaak, ook
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valt het licht bij beiden van links in. Maar daarbij houdt
de overeenkomst dan ook op. Heel sterk verschilt om te
beginnen de behandeling van het licht, dat bij Nijland de
objecten in een scherpte laat verschijnen waar Komter de
dingen in een koesterende zachtheid hult, want hoe stellig staan
de schedelcontouren op den achtergrond bij Nijland, waar
Komter juist de oplossing van de lijn in het licht bestudeert.
De uiterste gevoeligheid voor toon kan men bijzonder goed
gewaar worden in de cijfers van den wekker, die door het glas
in het afgedempte licht hun scherpte verliezen. Nijland heeft
de veel zwaarder zwarte' cijfers op den zonnewijzer juist extra
scherp geteekend. Ook in de doodshoofden ziet men de verschillen gehandhaafd, waar Komter juist getrokken wordt
door de teerste spelingen en nuances van het licht, zoekt
Nijland naar krasse en strakke bepaling van zijn gezichtsbeeld.
En ook hieraan ligt natuurlijk weer het verschillend wezen der
kunstenaars ten grondslag. Komter met een verfijnd besef
van het delicate van de kleur, met oog voor kleurveranderingen
en contrastwerking als weinigen, Komter in zijn genieten van
den rijkdom en gevarieerdheid der visueele verschijning getuigt
tot in de kleinste onderdeelen van de vreugde die hij aan
het zien beleefd heeft. Hoe fijn van observatie is niet de in den
toon en toch door den toon niet verdoezelde vorm van het bijna
afgesmolten kaarsje. Nijland daarentegen heeft een hang naar
een strenge haast ascetische voorstelling der niet minder aandachtig opgenomen en weergegeven voorwerpen. Daarom stelde
hij den scherp rechthoekigen zonnewijzer, in al zijn rechtlijnigheid in het centrum, daarom trekt hij het tafelvlak zoo
strak, daarom worden de kaken en tanden zoo scherp en
stellig begrensd. Het zinnelijk bekorende mag hem niet trekken,
hij houdt het bijna bewust van zich, pracht van kleur kan hem
niet verlokken, want ook in zijn kleurgebruik is hij even sober
en ingetogen. En dat is nu het groote in beide schilders, dat
zij zuivere en daardoor harmonische representatie zijn van een
bepaald levensinzicht, waardoor zij tot in alle hoeken van
het schilderij consequent zijn en een gesloten éénheid van visie
bereiken. Want zelfs al in het zoeken en arrangement der voor-
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werpen bleek hun temperament, bij Komter de rijkere ordonnantie
en de smaakvolle compositie, waarin de kleurige ordening der
kaarten een verband over den voorgrond tusschen de schedels
brengt. Bij Nijland wordt die functie van den tafelrand uiterst
sober ondersteund door het takje met de kromme gaffel, dat nog
de rechtheid er omheen luider doet spreken. De onbevangen
beschouwer die zich los te maken weet van zijn persoonlijke
begrensdheid en voorkeur, zal in elk dezer schilderijen kunnen
bewonderen de heldere gestalte, de klaarheid van den vorm,
die de schilders aan het hun bezielende hebben weten te geven.
Maar het duidelijkst komt de verschillende voorstelling,
die de menschen zich maken, bij de beoordeeling van
portretten tot uiting. Dat komt m. i. doordat het gevoel in
velen door stilleven-voorwerpen niet of weinig in beweging
wordt gebracht en dus zijn deformeerende werking zich maar
gering doet gevoelen. Evenzoo is de reactie op landschap of
stadsgezicht nog niet zoo sterk bij allen dat de verschillen
scherp in het licht treden en komt het practisch weinig voor
dat de menschen hun ideeën over de voorstelling daarvan uitwisselen. Maar bij het portret, waarop een bekende is voorgesteld ligt de zaak anders. Daar oefent de sympathie of antipathie direct zijn invloed uit, tengevolge waarvan de voorstelling van dien persoon emotioneel gekleurd is. Want bijna
nooit staan wij geheel onverschillig tegenover een mensch,
tegenover zijn gezicht. Voor ons ligt daarin een weerspiegeling,
een uitdrukking van het wezen, dat wij er achter vermoeden.
En ieder maakt zich naar zijn aard, naar zijn vermogen tot
aanvoeling van vreemde karakters, naar de wijdte van zijn
bevattingsvermogen een beeld van zijn medemensch. En zoo
kan de sympathie in een gezicht trekken naar voren halen,
die samen een vriendelijke voorstelling uitmaken, waar de
antipathie uit dezelfde gelaatstrekken zijn bouwstoffen voor
een terugstootend beeld put. Vader Cats besefte dit al in zijn
dichtregels :
„Hoort vrienden met een woort den grond van uwe saecken
Des vrijers gunstig oog dat ken de schoonheyt maecken " .
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Het is een algemeene ervaring van degenen, die tot liefhebben in staat zijn, dat zij de dingen om hen heen in een
warmer intensiteit beleven wanneer de liefde hun hart vult.
En vooral het voorwerp van liefde zien zij in een schoonheid,
in een kristal li satie zooals anderen dat niet kunnen gewaar
worden en zooals zij zelven in later tijden van bekoeling dier
gevoelens het zich nog maar flauwtjes weten te herinneren.
Zooals men ook in de door Schopenhauer aangehaalde
versregels vindt uitgedrukt:
„Wenn ich liebe Lili dich nicht liebte
welche Wonne gab mir diese Blick."
Dat er daarom bij het portret geen sprake kan zijn van een
objectieve representatie wordt wel duidelijk. Baudelaire zei
kort en krachtig : „Un portrait c'est un modèle compliqué d'un
artiste". Maar nog eens dient bierbij aangestipt: „niet alleen
een artist weeft zijn persoonlijkheid door zijn voorstelling"
want de beschouwing van een portret maakt niet alleen
duidelijk dat een schilder het anders ziet dan een familielid
van den voorgestelde, maar ook dat dit familielid het anders
ziet dan de schilder of dan een ander familielid. En het naïeve
idee van een beschouwer, dat hij de werkelijkheid nu ziet zooals
ze is, zal hij toch bij eenige bezinning zeker los moeten laten.
Maar nu hoor ik al tegenwerpen dat de schilder toch de maat
van het gezicht kan nemen en de verhouding tusschen hoogte
en breedte kan uitmeten. Maar eerstens is dat weten van maatcijfers iets heel anders dan het hebben van een gezichtsvoorstelling. Helmholtz demonstreerde immers al hoe wij een
nagemeten vierkant toch rechthoekig en een rechthoekige
figuur vierkant zagen. Bovendien gaat het bij de gelaatsuitdrukking om nuances en verschillen, die door hun fijnheid
en vluchtigheid onmeetbaar zijn en werkt in een gezicht de
wisseling der trekken, de opeenvolging, de dynamiek meer op
onze voorstelling dan het gelaat in rustti. Alcibiades merkte al
op dat het gelaat van Socrates zwijgend leelijk, maar sprekend
mooi was, zooals ieder trouwens in eigen omgeving soortgelijke
ervaringen kan opdoen.
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Naarmate nu de gevoelsreactie heftiger en persoonlijker is
krijgt men natuurlijk een bijzonderder voorstelling. Ook in
het gevoelsleven bestaan gevoelens die veel en bij velen voorkomen, banale reacties naast diegene die door zeldzaamheid
of door hun diepte belangwekkend zijn. En juist die diepste
voorstelling ontmoet vaak den meesten tegenstand, wordt verworpen als niet juist. Maar ook hier handhaaft zich het grondmotief, dat er voor den mensch geen objectief juiste, van hun
wezen onafhankelijke voorstelling kan bestaan. Zegt iemand
„dat portret lijkt niet" dan moet hij als hij erover heeft nagedacht deze onvoltooide zin aanvullen met de woorden : „niet
op mijn voorstelling". Maar omdat de meesten hun eigen voorstelling voor identiek met de realiteit verslijten, denken zij
eigenlijk botweg : „dat portret lijkt niet op de werkelijkheid".
Het is voor de beoordeeling van de kunstwaarde van een
portret van het hoogste belang dit onderscheid in denken en
zeggen goed uiteen te houden. Het is namelijk heel goed
mogelijk, ja haast altijd ook het geval, dat wij een portret een
heel bijzonder kunstwerk vinden, terwijl wij zelf ons een geheel
andere voorstelling van den voorgestelde maken. Oscar Wilde
formuleerde helder : „Every portrait that is painted with
feeling is a portrait of the artist, not of the sitter." Wil men
het levende beeld van een dierbare vasthouden dan blijkt dat
welhaast ondoenlijk. Bewaart men een fotografie dan heeft
men wel een objectief tot stand gekomen representatie, maar
bij herhaalde beschouwing daarvan zal men inzien dat het
leven eruit geweken is, zal men de starheid der trekken
hinderlijk vinden en meer en meer beseffen, dat wij het wezen
van den voorgestelde niet treffen, hoewel zoo'n fotografie als
stimulans voor de in ons levende herinnering ongetwijfeld
nut kan hebben. Maar de bezinning leert dan toch dat in de
fotografie als zoodanig het leven niet geborgen is. Heeft men
een portret geschilderd of gebeeldhouwd door een werkelijk
kunstenaar, dan ligt daarin de suggestie Van het levend wezen
wel opgeborgen maar alleen van het levende wezen zooals die
kunstenaar het zich voorstelde. Toch is daarbij mogelijk dat
deze door zijn beter en getrainder kijken dingen ontdekte,
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die wij later gaan meevoelen, die wij ook voor ons als representatief gaan aanvaarden.
Maar zal men mij tegenwerpen, er bestaat toch vaak een
gelijkenis die door verschillende menschen gelijkelijk wordt
waargenomen. Gaat men echter regelmatig onderzoeken, dan
blijkt dat herkennen van gelijkenissen in 't geheel niet zoo
objectief te bestaan. Dan blijkt veeleer dat er onder de
menschen groepen zijn te onderscheiden, die aandacht voor
soortgelijke merkteekenen hebben, waar leden van een andere
groep weer andere kenteekenen in hun aandacht opnemen.
Zoo ervoer ik persoonlijk, dat sommigen mij op de basis van
hun kennis van mijn broeder als zijn familielid herkenden, terwijl
anderen die mijn broeder niet minder goed kenden, hun verwondering over onze familierelatie te kennen gaven omdat
zij naar zij zeiden, geen spoor van overeenkomst of gelijkenis
konden ontdekken. En ik denk, dat ieder, die er op gaat letten
voortdurend dergelijke ervaringen zal opdoen en dan zal
merken hoe het ontdekken van gelijkenis aan subjectieve
samenvatting van kenmerken gebonden is. Gaan wij van de
theorie over naar de praktijk, dan ziet men in de afbeeldingen
het portret van Victor Chocquet door Cézanne en Renoir,
beide schilders, die volkomen competent zijn tot uitbeelden
van hun voorstelling. Men moet goed beseffen, zagen die
schilders de werkelijkheid anders, dan zouden zij het volstrekt
in hun macht hebben om hun schildering daarnaar te richten.
Men kan de verschijnselen dus niet op hun gebrekkig uitingsvermogen afwentelen. Cézanne reageert hier op contrasten van
kleur, waar Renoir een grijze tooneenheid ziet. Cézanne
releveert het schonkige van het gelaat, hij laat den hoekigen neus
danig uitkomen, waar Renoir den neus zoo neemt dat de bocht
niet uitkomt en de contour daardoor rustiger is. Cézanne
heeft een heftige streekopdracht, terwijl Renoir zijn portret
zacht en streelend gepenseeld heeft. En bij beiden hangt dit
samen met de sensatie, die zij van den persoon hadden. Cézanne
heeft Victor Chocquet aangevoeld als een heftig,, ietwat
revolutionnair, onrustig type, het zou bijna den kop voor een
Don Quichotte kunnen zijn, bij Cézanne treedt de analytische
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detailbeschrijving terug tegenover den visueelen indruk, dien juist
hij, Cézanne, van licht en kleurvlakken ontving, terwijl Renoir
Chocquet zag als een fijnzinnigen, ietwat droomerigen denker,
wiens zachtgestemde persoonlijkheid hij door zijn eigen wezen
zoo zag. Vandaar bij den laatste de koesterende toets, de fijne
toon en de rustige opzet, want ook de plaatsing in het vlak
is bij Renoir rustiger dan bij Cézanne, die den kop a. h. w. uit
het vlak laat springen, zooals hij de felle contrasten, de heftige
streek en getourmenteerde plastiek erbij doet aansluiten.
Niemand kan nu uitmaken, welke afbeelding het beste lijkt,
want monsieur Chocquet is allang dood. Maar al hadden wij
het model er levend naast, dan nog zou men niet verder komen
dan de vaststelling, dat de aan Cézanne's reactiewijze innerlijk
verwanten, diens creatie sprekend gelijkend zouden vinden en
Renoir's conterfeitsel niet goed getroffen zouden achten, terwijl
de met Renoir eenigszins gelijkvoelenden juist diens represensatie als de geslaagde zouden prijzen. De zuivere kunstcritiek echter gaat na of de schilder de visie, die hem voorzweefde, dwingend heeft voorgesteld en dat hebben beiden
weten te presteeren. Wat is opgemerkt over het verschillend
zien van kleur en lijn geldt ook van den vorm. Ook bij portretten
door beeldhouwers zal men zien dat hun plastische uitbeeldingen groote verschillen opleveren, zooals b.v. de hier
gereproduceerde portretten van Henri Rochefort door Rodin en
door zijn vriend en tijdgenoot Dalou. Wat het meest onmiddellijk
treft bij vergelijking van deze portretten is de geheel verschillende sensatie welke deze beeldhouwers van denzelfden
mensch hebben gehad, een sensatie waarop hun waarnemingen
in sterk uiteenloopenden vorm en uitdrukking gekristalliseerd
zijn. Dalou had ongetwijfeld een banaleren kijk op Rochefort.
Voor hem was Rochefort een mijnheer met een wel meer dan
gewone levendigheid en een artistieke kuif. Beeldhouwer was
hij genoeg om zijn voorstelling gestalte te geven, maar zijn voorstelling zelf week niet veel van het gemeene inzicht af. Rodin
groef dieper in den mensch, bleef niet tegen den charmanten
buitenkant aankijken, maar had een sensatie van een bijzonder
mensch met eigen denkkracht, één die zich door innerlijke
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stuwingen voortbewogen in de problemen boort. Op het door
Rodin uitgebeelde gelaat is die denkspanning, het door de
problemen gekwelde, het niet met schijnoplossingen tevreden
zijn, af te lezen. De gelaatsoppervlakte is bewogener dan bij
Dalou, het haar is tot een eigen plastische gestalte geworden.
En het groote publiek vindt dan Dalou's portret natuurlijker
maar zal toch bij dieper toezien begrijpen, dat de visie van
Rodin wonderlijker is, een schepping, ja een raadsel, waaraan
dat publiek zoo vaak ook zich kan ergeren. Welke groote
plastische verschillen ontstaan er alleen al door het verleggen
van de accenten en door de verscheidenheid in attentie, die
zij voor de samenstellende onderdeelen hebben gehad. Gaat
men het nameten, dan is de hoogte van den schedel vanaf
de wenkbrauwen bij Rodin even groot als die van kin tot
wenkbrauwen, terwijl bij Dalou de schedelhoogte een derde
van het gelaat uitmaakt. Rodin zag het dak, dat de hersenen
overkoepelt imposanter en het kreeg daarom grooter vorm
onder zijn handen, terwijl hij tegelijkertijd door de iets voorovergebogen houding van het hoofd den schedel nog meer in
letterlijken en figuurlijken zin ons onder de oogen bracht.
Dalou, minder door zijn gevoel gedreven en meegesleept, gaf
een koeler, zakelijker verbeelding, die daarom toch niet juister
genoemd kan worden. Want voor degenen, voor wie het
dynamisch denken en het persoonlijke aan Rochefort een
essentie was, voor diegenen blijft Dalou's buste een salonportret, waartegenover dit beeld van Rodin juist dat wezenlijkere in zijn hartstochtelijke voordracht tot gestalte brengt.
Moeilijk blijkt het te zijn voor ieder om te aanvaarden dat
het beeld, dat hij toch zoo concreet voor oogen ziet voor een
ander zoo niet in denzelfden vorm hoeft te bestaan. Men kan het
zich niet indenken dat zoo'n beeld onbewust in een moment
gevormd wordt. Toch als wij ons realiseeren, dat wij in den
droom door straten wandelen en menschen daarin zien loopera
of gezichten ons verschijnen, die wij nooit tevoren gezien
hebben, dan zullen wij over het vermogen van die voorstellingskracht niet te gering oordeelen. Maar telkens steekt de idee
toch weer het hoofd op dat wij in hetgeen wij zien de werkelijk72
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heid, zooals die is direct te pakken hebben. Daarom is het
van belang hier nog eens naar een standaard geval te kijken
in de portretten van den kunstcriticus H. P. Bremmer.
Talrijke zijn er van hem gemaakt, helaas ben ik niet in staat
om hen alle te reproduceeren, maar hier heeft men nu toch vier
grafische portretten bijeen door kunstenaars, die het vak voldoende beheerschen. Als er dus één den neus rechter trekt dan
de ander, is dit niet te verklaren uit onkunde, want het zou
dezelfde moeite geweest zijn voor den teekenaar, om de lijn
krommer te maken als hij den neus krommer ziet. Men heeft
hier met ernstige werkers te doen, die het portret niet uit
handen geven zoolang er nog iets aan te verbeteren valt. En
zoo kan men gevoeglijk aannemen dat aan B. v. Hasselt de
neus rechter verscheen, dan aan Moulijn, die juist de kromheid
den nadruk gaf. juffrouw Van Hasselt zag het gezicht rijziger,
bij Moulijn lijkt het gezicht korter te zijn, de schedel lager, de
aangezichtsbeenderen, de onderkaak robuster. En natuurlijk
gaat dit gepaard mét of meer is het een uitvloeisel van de
verschillende sensatie die elk dezer lithographen van den
voorgestelde had. Maar het gevolg is dat, als men het niet
uit andere gegevens zeker wist, men niet zou denken dat deze
lithographen één en denzelfden persoon voorstelden. juffrouw
De Graag gaf een houtsnede, die in vorm tusschen Moulijn
en Van Hasselt in staat. De schedel is iets • hooger dan bij
Moulijn, de kaakbeenderen niet zoo nadrukkelijk als bij
Moulijn maar toch krachtiger dan bij Van Hasselt. Zoo geeft
het portret van mej. Van Hasselt eenigszins de idee van een
Engelschen leeraar, juffrouw De Graag geeft meer de idee,
ook door de kleeding, die zij erbij verkoos, van een dominee,
van den kunstdominee, zooals men Bremmer wel noemde.
Waarop Bremmer geestig riposteerde : „Neen, geen kunstdominee, maar een kunstzendeling, want ik spreek voor de
heidenen". Hij wilde n.l. altijd menschen die zich nog niet
voor de kunst interesseerden, voor de kunst winnen. Heel
instructief is het vergelijken van de behandeling van het oor,
dat in elk der portretten in overeenstemming met het totaal
inzicht is voorgedragen. En juist dat deze drie conterfeiters niet
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tot de uitzonderlijke hemelbestormende genieën behooren, is
hier van belang, want wij ervaren hier, dat de omzetting van
de netvliesgegevens tot een persoonlijke voorstelling niet alleen
bij dergelijke begenadigde enkelingen voorkomt, maar ook bij
het gewonere menschenslag. Als vierde grafisch portret uit
ongeveer hetzelfde leeftijdsperk, omstreeks 45 jaar, waarin de
trekken zich gezet hebben en een gezicht niet veel verandert,
is hier de steenteekening door R. Bremmer, den zoon van den
voorgestelde. Dit is het portret, waarin een bepaalde opvatting het meest tot een uitdrukkingsvollen stijl kristalliseerde.
De vast overtuigde intransigente krachtige persoonlijkheid,
die de voorgestelde voor dezen uitbeelder was, vond hier een
rijke gestalte, in de hoekige voordracht, in de markante
plaatsing van den kop in het kader, in de scherpe begrenzingen
van den kop. Daarbij sloot zich op zeer gelukkige wijze aan de
besliste uitdrukking om den mond, die een oordeel met stelligheid weet uit te spreken, en de haast gebeeldhouwde scherpte
van de trekken. Ook den critischen blik trof deze kunstenaar
meesterlijk en hij is zeker, onder de vier aangevoerden degene,
die aan zijn sensatie van den voorgestelde de meest pregnante
expressie wist te geven. Al moet deze lithographie daarom het
grootste kunstwerk worden genoemd, dan hoeft toch voor
anderen de gelijkenis niet het grootst te zijn. Het is zeer wel
mogelijk dat er zijn die erkennen dat R. Bremmer zijn eigen
inzicht het sterkste heeft weten te belichamen, zonder dat zij
het met dat inzicht eens zijn. Het hierbij afgedrukte fotografische portret van H. P. Bremmer uit deze levensperiode
staat hier nu niet om te laten zien, zooals men gauw weer
geneigd zou zijn om te zeggen, hoe hij in werkelijkheid was,
want men bedenke dat ook van een fotografisch portret ieder
zich weer een verschi ll end beeld maakt. Neen het staat hier
opdat ieder zoo eens kan nagaan, welke kunstenaar de visie
gegeven heeft, die zijn eigene het meest benadert en ook om
te demonstreeren dat als men het goed beschouwt, in de
werkelijkheid alle mogelijkheden van opvatting besloten lagen,
of liever dat men van- een bepaald inzicht uitgaande de werkelijkheid op een met dat inzicht overeenkomende wijze kan zien.
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En dan is hier nog niet eens bij in aanmerking genomen, dat
het levende gezicht voortdurend wisselt van expressie, zoodat
Madame Cavé bondig opmerkte : „Qui de nous n'a pas cent
visages" ?
Het sterke gevoelsleven der groote kunstenaars doet in door
hen uitgevoerde portretten door een zeer persoonlijke opvatting van zich blijken, tengevolge waarvan de voorgestelde
voor het banale inzicht vaak onherkenbaar wordt. Bepaalde
wezenstrekken grijpen zoo'n schilder diep aan, terwijl andere
hem onberoerd laten, hij ziet aan hen voorbij. Zoo heeft A.
Servaes, de schilder van het Vlaamsche boerenleven, in den
kop van H. P. Bremmer de boersche elementen, hem zoo lief
en vertrouwd, bespeurd en zijn zij tot grondslag van zijn visie
geworden. In verband met die opvatting een ruigheid in de
teekening, een grond-donkere ernst, zoowel in de gelaatsuitdrukking als in den toon der grijzen en zwarten. Servaes is
niet voor het detail geïnteresseerd, hij zet den breeden bouw
van den kop uiteen, de schedel mooi den triest-bezonnen blik
der oogen overkoepelend, het oor staat in schoone lijn van
het hoofd af. Het meest expressieve in zijn toch eenvoudige
bouw is misschien wel de mond, ietwat vertrokken in een
wijsheid van zwijgen tot het uur van spreken daar is. Het wars
zijn van uiterlijke opsmuk dat Servaes met instemming in zijn
model aanvoelde, deed hem de kleedij in dezen soberen vorm
oplossen, die door den donker-innigen toon prachtig bij den ernst
van het gezicht aansluit. Hoe geheel anders teekende Toorop
eenige jaren later H. P. Bremmer. Zeker was deze in die drie
jaren niet zooveel veranderd, dat daaruit het verschil tusschen
deze twee voorstellingen te verklaren zou zijn. Zeker heeft
de bouw van den schedel zich in dien tijd niet merkbaar gewijzigd en toch, hoe anders zag Toorop het hoofd, den schedel
smaller, niet zoo rond als Servaes, de aangezichtsbeenderen
scherper, vooral de onderkaak zwaarder. Terwijl Servaes in
Bremmer de bezonkenheid van den denkenden mensch trof,
bracht Toorop den waakzamen kijker en opmerker naar voren,
klaar om in reactie op het waargenomen te ageeren en zijn
stellig inzicht met klem van redenen te verdedigen. Toorop
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gaat dieper in op het detail, hij geeft de plooitjes om het oog,
de rimpels om den mond scherper aan, hij teekent de haartjes
van de wenkbrauwen en het beenige van het oor. Ook de
stand van het hoofd op den romp is geheel verschillend, bij
Servaes rustig in het midden van de breede schouders, bij
Toorop alert naar voren gestoken, beiden hebben datgene
opgemerkt dat bij hun opvatting van den voorgestelde past en
het voor de verbeelding van het door hen geziene wezen
uitgebuit. Het is merkwaardig te vernemen dat terwijl Isaac
Israëls van Toorop's teekening zeide : „Het is het meest
absolute portret, dat ik ooit gezien heb," daarentegen de
zuster van Bremmer hem in dit portret niet eens herkende,
evenmin trouwens als in het conterfeitsel van Servaes.
Betrekt men in de vergelijking dezer twee portretten ook de
hiervoor aangevoerde steenteekening door R. Bremmer dan is
de andere opzet, de andere hoofdhouding, samengaand met de
zelfverzekerde houding van den criticus, frappant.
Maar los van de gelijkenisvraag, staat wel vast dat deze
drie meesters hun persoonlijke visie, consequent harmonisch
en volledig wisten te realiseeren.
Ruim twintig jaar later ontstonden naar denzelfden persoon
de twee hier gereproduceerde in krijt geteekende portretten,
het eene door John Raedecker, als studie voor een buste, het
andere door Rudolf Bremmer, den zoon. Beide portretten geven
den voorgestelde weer in de leeftijd van 7 2 jaar en zijn omstreeks denzelfden tijd gemaakt. Herhaaldelijk komt het voor
dat in twijfel getrokken wordt dat zij een en denzelfden persoon
voorstellen. Er wordt dan gewezen op de zoo sterk uiteenloopende verhoudingen : bij Raedecker een lang en smal
gezicht, bij Bremmer breeder en meer naar het eironde. Maar
nu doet zich het merkwaardige voor, dat onder de velen die
Bremmer's cursussen in de aesthetica gevolgd hebben en van
hem een voorstelling bewaarden, het ééne deel zich uitspreekt
voor Raedeckers portret en dat van R. Bremmer in 't geheel niet
gelijkend oordeelt, terwijl de andere groep onmiddellijk het
portret van Rudolf Bremmer als sprekend gelijkend aanwijst
en het andere onherkenbaar vindt. Ik heb juist met dit stel
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portretten geëxperimenteerd over de gelijkenisvraag en was er
vaak getuige van hoe de menschen zich erbij opwonden en
zich maar niet begrijpen konden dat een ander deel van het
gezelschap er een precies tegenovergestelde meening over de
gelijkenis op nahield. Het zou bij voortgezet onderzoek heel
wel kunnen blijken dat sommige menschen makkelijker de
verticale lijnen in zich opnemen en dat anderen eerder de
horizontalen assimileeren. Iets dergelijks bleek mij al bij de
beoordeeling van het vierkant van Helmholtz, dat ik in het
voorafgaande deel vermeldde. Bij mijn proefnemingen kwam
het voor dat terwijl de meesten het vierkant voor een op de
•
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korte zijde staanden rechthoek hielden er toch ook waren die
het vierkant als vierkant zagen en anderen, die het vierkant
voor een op de lange zijde rustenden rechthoek hielden. Soms
valt de voorkeur voor de hoogte-richting samen met geestelijke
Lendenzen, zooals b.v. in de Gothiek het verticale hoe langer
hoe sterker accent ontvangt, terwijl dan Giotto in zijn gezichten
de neuzen lang en recht trekt, waardoor ook de gezichten aan
den tijdstijl meedoen. Dat het subjectieve zien niet iets van de
rare, moderne schilders is, zooals het publiek gauw geneigd
zou zijn als verklaring aan te nemen, blijkt daaruit dat een81

zelfde verschil van afmetingen waar te nemen is aan de
portretten van de beroemde Egyptische koning Amenophis IV.
In het hier gereproduceerde frontaanzicht der twee portretkoppen is duidelijk waar te nemen, dat de eene beeldhouwer
het gezicht veel langer en smaller heeft opgezet dan de andere.
En toch zijn beide uit de jeugd van dezen overigens toch jong
gestorven koning (i388— ( 1358 v. C.). Maar de eene beeldhouwer had meer aandacht voor de slanke welvingen der kaak
en de weeke plastiek van den diklippigen mond, terwijl de ander
dien mond fijner zag en het gezicht in een rondheid modelleerde.
Ook in de verre oudheid, in de Egyptische kunst, die men zoo
vaak ten onrechte van starheid beschuldigt, bestond er dus
al een groot verschil van inzicht en voorstelling. En deze verschillen handhaven zich in latere tijden omdat zij berusten op
een verscheidenheid van innerlijke organisatie. In de zestiende
eeuw geven de portretten van Karel V aanzienlijke verschillen
te zien. In de zeventiende eeuw is o. a. een voorbeeld het
portret van Philips IV door Velasquez naast dat van dien
vorst aan Rubens toegeschreven.
In de achttiende eeuw heeft men de vele portretten van
Goethe naast elkaar te stellen om de verscheidenheid der voorstellingen gewaar te worden en in 't begin der negentiende
eeuw de talrijke beeltenissen van Napoleon. Ook de portretten
van Mme Recamier zijn daar om de subjectiviteit der voorstellingen te bewijzen.
Keeren wij nu een oogenblik tot de Bremmer teekeningen
terug, dan is op te merken hoe Raedecker, de beeldhouwer
door de schaduwwerking de plastiek duidelijk doet spreken,
hoe hij door lichten langs den rug, de neus uit het vlak doet
komen. Voor hem is het dalen en heffen van het gelaatsoppervlak een boeiend schouwspel dat hij meesterlijk in licht
en donker weet uit te drukken. Daarbij weet hij tegelijkertijd
deze teekenwijze dienstbaar te maken aan een uitdrukking
van diep menschelijken ernst. Rudolf Bremmer daarentegen
legde niet den nadruk op de plastische verschijning van het
gezicht, voor hem was de vorm van het gezicht niet zoo belangwekkend, hem trok het uitbeelden van de individueele psyche,
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die hij door en achter het doorgroefde gelaat aanvoelde.
Bremmer geeft niet een zoo gemakkelijk op te vatten totaal
aanzicht als Raedecker; hij bouwt uit de talrijke detailwaarnemingen een beeld op, waarin deze saamgeschaard zijn
tot het uitdrukken van een gecompliceerder geestelijke houding,
juist voor dezen schilder die den voorgestelde als zijn vader in
allerlei innerlijke en uiterlijke houdingen kent is het een
ongelooflijk moeilijke opgave, die houding te kiezen, die het
voor hem essentieele aan dezen mensch belichaamt.
Het ietwat militante autoritaire, dat de vader voor den
jongeling bezat, blijkens het gelithografeerde portret uit 1926,
heeft hier voor een stillere en rustigere houding plaatsgemaakt.
In den kop is een vergeestelijking te zien ; ook in de kleur waarin
het geteekend werd. Prachtig welft zich de schedel, waartegen
het haar in een gelouterde grijsheid getypeerd is. De oogen
kijken nog klaar de dingen aan, de heldere glans drukt tegelijk
ook een innerlijke klaarheid uit. In de wemeling der facetten
van het gelaat ligt een veelheid van opvattingsmogelijkheden
verborgen. Men voelt dat dit gezicht een menigte uitdrukkingen
in zich bergt, zooals men in den mond een beheersching van
expressie-veelheid vermoedt. En over het geheele gelaat ligt
de broosheid van den haast uitgebloeiden mensch. Zoo krijgt
dit portret naast het misschien meer onmiddellijk aansprekende
van Raedecker een geheel eigen beteekenis, en blijkt het ook
hier weer dat de voorstelling groeit uit het geheele wezen
van den waarnemer en zij niet slechts een bewustwording
is van een op het netvlies geprojecteerd beeld.
Hoewel nu deze beide portretten in hetzelfde levenstijdperk
naar Bremmer gemaakt zijn en de bestaande verschillen ongetwijfeld voornamelijk uit het verschillende innerlijk der waarnemers verklaard moet worden, zullen er nog altijd zijn, die
liever voor de verklaring van het verschil vast blijven houden
aan „in de werkelijkheid bestaand" onderscheid, hoewel toch
ook zij wel toe moeten geven dat schedelvorm en -bouw niet
met den gemoedstoestand van den voorgestelde varieeren. Maar
geen beroep op het onderscheid „in de werkelijkheid" is nog
mogelijk wanneer, zooals bij de portretteekeningen van Egter
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van Wissekerke en Hettinga Tromp het geval is, de voorstellingen zoo uiteenloopen, terwijl het model door beiden op
hetzelfde oogenblik, en denzelfden tijd, op dezelfde plaats werd
waargenomen en geteekend. Zij hebben n.l. hun teekeningen
vervaardigd terwijl Bremmer voor hen beiden tegelijk poseerde.
En ook hier weer treft het eigenaardige dat de ééne teekenares
het gezicht meer naar de breedte opvatte, zooals Moulijn,
Servaes en de jonge Bremmer in zijn laatste portret ook deden
en de andere naar de lengte evenals Toorop en Raedecker.
Ook in den Egyptischen tijd zagen wij door de verschillende
accentueering van de verticale en horizontale gezichtsdeelen
sterk uiteenloopende voorstellingen van denzelfden pharao
ontstaan.
Juist doordat juffrouw Egter in Bremmer het actieve en
het vastgerichte als wezen zag, kregen de trekken de strenge
bepaaldheid, sprong de neus agressief in het gezicht naar
voren, kreeg de mond zijn concreten vorm en werd de vaste
bouw van den kaak zoo duidelijk naar voren gebracht. Door
heel dit portret vaart een geest van beslistheid, van positieve
doelstelling en het is juist de verdienste van juffrouw Egter
van Wissekerke dat zij wat zij als essentie aanvoelde, zoo
concreet heeft weten voor te stellen. Had zij door haar afstamming uit een generaalsfamilie een hang naar het doortastende, stond zij daardoor open voor de kenmerken die in
die richting gingen? Juffrouw Hettinga Tromp daarentegen,
die in haar schilderijtj es de realiteit in een pieuze stilte bemijmert, voelde in Bremmer een in zichzelf gekeerden droomer,
zij speurde een teerheid van overpeinzing in haar model,
waarmee zij haar vormgeving volkomen natuurlijk in overeenstemming bracht. Zij zette haar teekening op in een ijle lijn
en weet overal de teere opzet vol te houden. Het haar is
vager gegeven in zijn grijzen toon, de oogen hebben een
peinzende expressie, de neus springt niet naar voren, is veelmeer in het gelaat teruggezonken, de kaak en het oor niet tot
in détails bepaald als bij Egter van Wissekerke. Ook in de
uitvoering van de kleedij bleven deze schilderessen zichzelf
gelijk. Bij deze portretten in hetzelfde levensmoment van het
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model blijkt wel heel duidelijk dat de voorstelling, die men zich
maakt, door de inborst van den kijker beheerscht wordt.
Begrijpelijk is het dan ook dat geïntroverteerden voor het
introverse in het object, de geëxtraverteerden voor de eitraverse
elementen het meest ontvankelijk zijn en hetzelfde verschijnsel
doet zich voor bij de beschouwers van deze portretten. Nu
zijn er behalve deze twee verschillende instellingen nog tallooze
andere beschouwingswijzen en aandachtsrichtingen, die ook
door hun combinaties, de voorstellingen op oneindige wijze
doen uiteenloopen.
Tenslotte nog eenige opmerkingen bij de portretten van den
heer B. door R. Martinez en R. Bremmer. De reproducties
laten slechts in beperkte mate zien hoe ook de kleur geheel
verschillend waargenomen wordt, al kan men zich wel vergewissen dat ze in breeder vlakken is aangelegd bij Martinez,
die ook het lichtspel over het gezicht meer in de aandacht hief.
De reproducties beletten ook ten deele om gewaar te worden
de verschillende grootte waarop de figuur door de schilders
gezien werd. Aan het origineel zou men gauw bespeuren, dat
Martinez de menschen grooter ziet dan de meeste anderen,
terwijl Bremmer de figuur kleiner lijkt te hebben gemaakt.
Het is een curieus feit dat het zien van de voorwerpen op
een bepaalde grootte niet aan de uitbreiding van het beeld
op het netvlies gebonden is. Een gulden op een halven meter
afstand geeft een beeldje van dezelfde grootte als een rijksdaalder op een meter afstand. Door verschillende omstandigheden stellen wij bij diezelfde beeldgrootte in het ééne geval
ons een gulden voor, in het andere den grooteren rijksdaalder.
Men kan hierbij ook memoreeren het feit dat de maan door
sommigen wordt voorgesteld ter grootte van een bord, waar
anderen haar zien ter grootte van een kwartje, terwijl het
beeldje op het netvlies in grootte niet verschilt. Ook kan door
inspuiting met bomatropine bereikt worden dat men de voorwerpen kleiner ziet, terwijl een injectie van pilocarpine maakt
dat de dingen grooter gezien worden. Het kleiner of grooter
zien van de omringende wereld komt ook voor bij vermoeidheid.
Al deze feiten wijzen dus daarheen, dat er geen bepaalde
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grootte is, waarop de dingen voorgesteld moéten worden.
Martinez zal dus niet tegen Bremmer kunnen zeggen : „Gij
hebt den kop te klein gezien", evenmin als Bremmer aan
Martinez de grootere afmeting zou kunnen verwijten en ditzelfde geldt natuurlijk voor iederen beschouwer. Het is bij dit
critische onderzoek van een portret altijd een groote moeilijkheid zich los te maken van de eigen psychische reactie. Bij
het hier gereproduceerde fotografische portret van de heer B.
zal elke beschouwer een idee over den voorgestelde, een
psychische representatie vormen en dan denken dat de fotografie deze psychische qualiteit als eigenschap bezit, terwijl zij
slechts inhaerent zijn aan de eigen levende voorstelling. Maar
bij vergelijking van de foto met de schilderijen wordt men al
gauw gewaar dat de schilders in dienzelfden kop, door hun verschillend ingestelde aandacht andere dingen hebben opgemerkt.
En wij kunnen nu duidelijk vaststellen, dat de aandacht van
Martinez hoofdzakelijk op de visueele elementen, op den lichtval
over de plastische verschijning gericht was, terwijl Bremmer
al door de geïnteresseerde opkijkende houding van het hoofd
en de wonderlijke uitwerking der trekken het waaksche,
intelligente leven achter het gezicht heeft gevat.
Vatten wij nu het in dit hoofdstuk aangevoerde samen dan
bleek bij uitbeelding van het stadsgezicht, als van het land
schap, van het stilleven zoowel als van het portret, dat er
evenveel voorstellingen van de dingen bestaan als er verschillende menschen bestaan. Er kan dus van een standaardvoorstelling, die „de werkelijkheid" zou representeeren geen
sprake zijn. Elk heeft zijn eigen voorstelling. Nu zijn er
natuurlijk weer groepen van gelijkvoelenden te onderscheiden,
die overeenkomst tusschen hun" voorstellingen ontdekken en
zich op elkaar zullen beroepen om de juistheid van hun voorstelling te bewijzen. Maar gaan zij op onderzoek uit dan zullen
zij anderen aantreffen, die hun wijze van voorstellen niet aanvaarden, omdat zij een andere bezitten. En het doet niets terzake of de eene groep groot en de andere klein is. Vaak behoort
de diepere voorstelling, waarin meer en beter saamgevat is,
aan slechts enkelen, terwijl later de groote massa van de
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gerechtvaardigdheid van die voorstelling overtuigd wordt.
Want de kunstenaar met zijn speciale gevoelsinstelling en
aanleg tot waarnemen ziet bijzonderheden, die hij voor de
opbouw van voordien nooit zoo gegeven voorstellingen weet te
gebruiken. Zijn werk zal dan volgens het voorgaande betoog
nooit naar de overeenstemming met de werkelijkheid beoordeeld
kunnen worden. Want zooals op grond van het in de eerste
hoofdstukken aangevoerde te verwachten was en in dit hoofdstuk bevestigd werd met voorbeelden: Ieder mensch schept
zich van de werkelijkheid zijn eigen beeld. Hoe de kunstenaar
in zijn beeld zijn bijzonder wezen belichaamt en welke
middelen hij daartoe bezigt, vormt het onderwerp van het
volgende deel.
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HOOFDSTUK IV

OVER DE UITDRUKKINGSMIDDELEN
VAN DEN KUNSTENAAR

O

m zijn voorstelling te realiseeren en zoo uitdrukking te

geven aan hetgeen er in hem omgaat heeft de kunstenaar vele
uitdrukkingsmiddelen. En hoewel wij nu hier die uitdrukkingsmiddelen aan een nader onderzoek zullen onderwerpen bestaat
toch altijd de merkwaardigheid dat elk kunstenaar van vaak
oeroude middelen telkens weer een eigen en nieuw gebruik
weet te maken. Het is er in 't geheel niet zoo mee dat men
kan leeren om een bepaald gevoel in bepaalde teekens om te
zetten. Want zelfs terwijl er wel vaste manieren bestaan om
gevoelens aan te geven b.v. droefheid in een gezicht weer te
geven door hangende trekken, zal bij toepassing daarvan altijd
blijken, dat die manier als een conventie, als een aangeleerde
methode en niet als een uit het hart gewelde voorstelling is
op te vatten. De echte kunstenaar echter zal er een nuance
aan geven, een eigenaardig cachet, waardoor het eigen doorleefde daar opnieuw in blijkt.
Onder de voornaamste middelen heeft men de punt, de lijn
en de samenscharing daarvan, de kleur en de manier van opbrengen van de kleur, glad of in beweging van streken, de
lichtwerking in het tegen elkaar uitspelen van wit en zwart, de
compositie, het in een bepaalde verhouding arrangeeren van
de onderdeelen der voorstelling over het beschikbare vlak.
Dat nu een punt een uitdrukkingswaarde kan hebben, dat
er in het zetten van een punt al veel kan blijken van het
temperament is bijzonder duidelijk te demonstreeren met de
schriftweegschaal van den beroemden psychiater Kraepelin.
Zooals uit de hiernevenstaande afbeelding te zien is, construeerde Kraepelin een weegschaal, die bij A zijn ophangpunt had en waar aan het ééne uiteinde een schrijfstift was
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bevestigd die op een roteerende trommel schreef. Aan het
andere uiteinde bevond zich een vlakje, dat juist in het vier-kante gat van een lessenaar paste. Is het toestel in rust dan
ontstaat op de met gelijkmatige snelheid roteerende trommel
een horizontale lijn: laat men nu op het tafeltje schrijven dan
wordt de balansarm aan die zijde naar beneden gedrukt en
aan de andere zijde schrijft de stift op de trommel een eigenaardige grillige curve. Dr. G. Meyer liet nu bij zijn onderzoek
naar de wetenschappelijke grondslagen van de graphologie door

Fig. 10

verschillende proefpersonen niets anders dan vijf punten zetten
op het blaadje papier dat hij op het tafeltje B had vastgehecht.
En het resultaat ziet men in de hierbij afgebeelde grafieken.
Wanneer men nu bedenkt dat de trommel steeds met dezelfde
snelheid draait, dan is de lengte der grafiek een maatstaf van
den tijd. Vergelijkt men nu Pa met Pc dan is het eerste, dat
opvalt, dat a de vijf punten produceerde in de helft van den tijd,
die c ervoor noodig had. Ook is de uitzwaai van de balans
bij a veel grooter, deze heeft dus ook met grooter druk ge.
schreven. Hij schreef snel en met grooten druk de vijf punten
kort op elkaar. C drukte veel zwakker en hield na elke punt
even op. Men begrijpt dat de zigzaglijntjes aan het eind van
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Fig. i

elk figuurtje door het natrillen van de balans veroorzaakt
werden. Gaat men nu het verschil in voorkomen verklaren,
dan blijkt a een heftig snel reageerend temperament te zijn,
c daarentegen een sloome, langzame aard te hebben. A gaat
spontaan, c bedachtzaam te werk. Bij nauwlettend toezien
blijkt de druk tijdens het zetten van de punten allerlei ver-
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II

III

IV

V

VI
Fig.

12

schillen op te leveren. Bij geen van de proefpersonen stijgt de
druk recht tot zijn maximum, wisseling in den druk is wel zeer
duidelijk in het schriftbeeld van c, waarin het weifelen van
den druk, het toenemen, afnemen en weer toenemen het mooist
waar te nemen is. In Pf ziet men een mooien tusschenvorm
tusschen Pa en Pc n.l. een groote druksterkte en gelijkmatige
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drukverdeeling en een distantieering, waardoor dus het krachtige hand aan hand gaat met het bedachtzame. Nu is het
te betreuren dat G. Meyer geen afbeelding gegeven heeft van
de punten zelf, zooals zij op het papier te zien waren. Juist
waar het ons om de uitdrukkingswaarde in de visueele verschijning gaat, zou het interessant zijn vast te stellen hoe de
punten van a heftig en snel geschreven zijn geweest terwijl
bij c te zien zou zijn, dat er op de punt a. h. w. geteekend is.
Om daarin te voorzien heb ik eens bij het behandelen van deze
materie aan een clubje cursisten, studenten, gevraagd een
kaartje, dat ik hen verstrekte met punten te vullen. Na eenigen
tijd kwamen wij weer bijeen en kregen het hierbij afgebeelde
stel van met punten gevulde vlakjes te zien. Elk der proefpersonen zette de punten op een andere manier, VI teekende
de punten, V maakte er heel korte streepjes van, IV geeft
hen vluchtig, III zeer ongelijk van druk, bij I hebben de punten
een gejaagd karakter. Ziet men het totaal der puntenvullingen
aan dan vallen zij uiteen in twee groepen, n.l. de systematici II,
III en V, die 't zij in horizontale, 't zij in verticale of diagonale
richting de punten over het vlak ordenden. De andere groep
ging volgens het oog te werk, de bijzonderste vorm, waar wel
't eigenaardigste wezen zich in weerspiegelt, leverde VI, in
wiens prestatie een vreemd door elkaar krioelen der punten te
zien is. Dat deze zaken voor het begrip der beeldende kunst
van 't hoogste belang zijn wordt duidelijk als men naar het
in fig. 13 afgebeelde met punten gevulde stukje kijkt. Want
dit fragment van een teekening geeft in het bewegen van de
tikkeltjes de eigenaardigheid van den maker op dezelfde wijze
te zien. Hierin nog een veel bonter bewegen, meer wemeling
van licht en donker, een tegen-elkaar-op en door-elkaar-heen
stuwen, een weerspiegeling van veelzijdige innerlijke bewogenheid, en een uitgezochte achtergrond voor de teekening van den
Franschen boer, die Vincent van Gogh maakte. Want in dezen
fond leeft het getourmenteerde dat ook in het zorgelijke gezicht
ligt geborgen. Men kan de proef nemen door vergelijking
met het hierbij staand fragment van een onbekend Hollandsch
schilderij van 1 i5oo (fig. 14). Hier zijn de tipjes in fijne
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verhouding tot den grond gezet, zoodat zij daarmede een zachte
toonwemeling opleveren, maar zij zijn van een rustiger, van een
stiller beweging. Dat tegen elkaar inwoelen zooals in Vincent's
fragment, ziet men niet bij den ouden meester. Ofschoon
ook van een groote gevoeligheid, vertoont deze toch niet
de complicaties en de tweespalt die er in Van Gogh
bestaat. Dat de punten niet
alleen op zichzelf van beteekenis zijn, maar samen
door hun distributie over het
veld o. a. getuigenis kunnen
geven van een fijnen zin voor
lichtwaarde leert de vergelijking van de ets van Paulus
Potter met een achttiende
Fig. 13
eeuwsche copie daarvan, die
bij het afdrukken natuurlijk een spiegelbeeld te zien gaf. Het is
merkwaardig om te constateeren dat het Potter mogelijk was
door niets anders dan een fijne distributie van puntjes aan het
grondvlak een richting en een diffuse lichtwaarde mee te deelen.
In den rechter onderhoek is dit duidelijk te zien. Kijkt men nu

Fig. 14

naar de copie dan blijken daar de puntjes veel eenvormiger, lang
niet zoo speelsch en teer, terwijl de lichtwerking bij verre niet
zoo'n waarde heeft. Ja, in de copie geven de stippeltjes niets
meer dan hun eigen verschijning, ze staan in werkelijkheid
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zoo boven elkaar, terwijl Potter's stippeltjes, die ook boven
elkaar staan tegelijk de illusie, de suggestie geven van het
terugwijkende vlak. Dat de teerheid van wezen in den kunstvorm zelf geborgen is en daardoor juist het werk zijn waarde
heeft, blijkt wel heel duidelijk in de weergave van het dorpje
met den kerktoren. Bij Potter zoo ijl en luchtig tegen den hemel,
de begrenzing van den toren zoo heel even aangezet dat het
verwazen in de lucht er prachtig door uitgedrukt werd en wij
ervaren dat dit niet in een onverschillige manier werd opgemerkt maar dat de kunstenaar dat in een teerheid ervoer.
Hoe liefdeloos en ongevoelig zijn daarentegen in de copie
diezelfde huisjes en boompjes afgebeeld. Natuurlijk zijn die
verschillen alleen waar te nemen voor dengeen die er scherp
op toeziet en krijgen zij pas de volle waarde voor dengeen die
de beteekenis van de verschillen voelt. Zoo zal de een er meer
van zien en genieten dan de ander. Maar duidelijk blijkt hier
weer dat de herkenningsmogelijkheid niet den doorslag geeft,
want de herkenbaarheid van het gehucht is in de copie minstens
even groot, zoo niet grooter. Tegelijk kan men aan de reproducties opmerken dat ook de vlekken een heel verschillende
waarde kunnen hebben. Zoo heeft Potter de vlekken op het
paardelijf zóó aangebracht, hij liet ze naar de randen zóó uitvloeien, dat zij zich a an de oppervlakten verbinden, dat zij
werkelijk in de huid liggen. De copiïst wist die verhouding in
licht en donker niet zoo fijn te bepalen, had dien afstand in
lichtwaarde niet zoo in zijn gevoel, waardoor bij hem de
vlekken verbandloos vóór den vorm van het paard hangen. Dat
de lijn ook meedoet was te verwachten, maar het is hier extra
goed te constateeren in den contour van den rug, die in de copie
veel te zwaar uitgevallen is en daardoor aan het dier een logheid meedeelt. Ja de lijn kan een groote uitdrukkingswaarde
hebben. Thorn Prikker schreef al in zijn tot Borel gerichte
brieven : „Geef iemand een potlood in de hand en zeg dan tegen
hem, trek een streep op dit papier, d an zal het tien tegen één
zijn of hij maakt zoo'n gewone rechte haal. ik zie in die lijn
nu iets van „niet kunnen schelen" uit gewoonheid zonder
denken, onwillig. Geen mensch zal zoo ineens een bijzondere
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lijn opschrappen met buigingen, of, als je een kokette vent voor
je hebt, maakt hij er nog een krulletje bij, dat het vooral
netjes zal zijn. Nu geloof ik dat door op die manier door te
gaan, ik de menschen ook best lijnen van onrust, van kracht
of van heiligheid zal kunnen uitleggen, geloof je dat ook
niet?" En in zijn werk heeft Thorn Prikker het bewijs geleverd,
dat zijn standpunt realiseerbaar was, want hij wist de driftige
bezetenheid te leggen in de grillig-zwierende lijnen, waarmee
hij zijn Moine Epique teekende en de kuische onschuld in de
blanke verschijning van zijn Christusbruid. Dat het karakter
van de lijn door het wezen van den kunstenaar bepaald wordt
en daardoor precies past bij zijn totaalvisie kunnen wij in de
hierbij gereproduceerde teekeningen naar een kerkinterieur
zien van P. Saenredam en G. Houckgeest. Ook bij deze
zeventiende-eeuwers bestaan verschillen al in dezelfde mate.
Houckgeest teekent met een dikkige lijn, voor hem heeft de
lijn zelve een element van genot, dit schrappen zoo van de
lijn heeft voor hem een waarde als uitdrukking van het pleizier
aan de zintuigelijke verschijning van de lijn zelve. Hij ziet
ook het kerkgebouw in de eerste plaats als mooie wisseling
van licht en donker. Het blanke middenschip tegen de zachte
donkers van de schaduwige zoldering was hem een oogenlust. De doorzichtige schim van schaduw over den vloer was
hem een teer waas, waarin de groeven langs de grafsteenen krachtig contrasteerend naar de diepte bewogen.
Voor Saenredam daarentegen diende de lijn om de constructieve bouw te beschrijven en het geestelijke van de constructie
op zichzelf en het geestelijke van de functie van het gebouw
uit te drukken. Hij zwelgt niet in de beschrijving van de lijn,
hij trekt de lijn in een ijle spiritueele dunte, juist voldoende om
de begrenzingen der zuilen en gewelven te bepalen. Gelijk op
daarmede heeft Saenredam dan ook geen warm lichtspel, maar
houdt hij de lichten en donkers binnen een grijze afgemetenheid.
Hij treft zoodoende de gewijde sfeer, den ingetogen en
serenen geest van de kerk, waartegenover Houckgeest juist de
prachtige zintuigen-bekorende verschijning van het lichaam der
kerk stelt. Maar natuurlijk bij beiden geschieden die processen
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geest, al is bij Saenredam dan de geest op het geestelijke
in de verschijning gericht, waar bij Houckgeest de geest op den
stoffelijken kant van de verschijning reageert. Het zou nu zeer
wel mogelijk zijn om het karakterverschil van de lijn bij
Saenredam met Houckgeest's lijn te demonstreeren in een
fragment los van de herkenbaarheid der kerk. Ook dan zou
een scherpe waarnemer het verschil in wezen der beide
kunstenaars volkomen kunnen aanvoelen. Zoo is het dan ook
mogelijk dat in twee moderne Fransche schilderijen, waarin
niet meer gestreefd is naar een directe herkenbaarheid van
voorwerpen, een groote afstand wordt opgemerkt tusschen
de instelling der makers. Ook degenen die beginnen met te
zeggen dat zij hier „niets aan" vinden zullen desgevraagd
bekennen dat de lijnen bij Bracque vettiger en zwaarder zijn,
zinnelijker in de verschijning, dan de lijnen bij Picasso. Zij
zullen toegeven dat de sfeer in het werk van Bracque zwoeler
is en er daarentegen in het werk van Picasso een koeler en
klaarder geest bestaat. Tegen Bracque's rumoeriger en onrustiger tegenstelling van licht en donker vindt men bij Picasso
een stillere rust. En het pleit voor de uitdrukkingswaarheid
van beiden dat al die genoemde qualiteiten bij elkaar hooren en
met elkaar harmonieeren, dat bij Bracque ,de zinnelijk dikke
lijn past bij de zwoelere kleur en de woelige compositie, waar
de ingetogen lijnbeweging van Picasso samengaat met een
soberheid in de kleurwerking en een teerheid in de lijngestalte,
zoodat als men de Houckgeest, Saenredam, Bracque en
Picasso op twee wanden moest ophangen en men hen naar
den geest bij elkaar schaarde en niet naar het onderwerp, men
zeker de Picasso met Saenredam samen zou doen gaan, en de
Bracque naast Houckgeest hangen. Het is een ruim verbreid
misverstand dat schilders de aangewezen personen zouden
zijn om over aard en qualiteit van schilderstukken te oordeelen.
Men oordeelt dan dat de uitoefenaren van het vak wel zouden
weten wat een stuk waard is. Maar niets is minder waar,
ja, men kan zeggen, dat naarmate een schilder meer beteekenis
heeft, hij vaak minder goed in staat zal zijn andere werken in hun
eigen waarde te vatten. Immers door de sterke emotionaliteit
in hun
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die aan zijn werk het eigenaardige en belangwekkende verleent, door den bril van zijn persoonlijkheid ziet hij alles in
eenzijdigheid. Krijgt hij een andere richting onder zijn oogen,
dan spreekt die óf niet bij hem aan, omdat hij op andere
tonen zoo zuiver is afgestemd, óf hij zet die naar eigen idee
om. Zoo kan er wel opnieuw iets moois ontstaan, maar de
geest van het oorspronkelijke kunstwerk gaat verloren. Een
van de eclatantste toonbeelden van deze stelling is de teekening,
die Rembrandt maakte naar een teekening van Andrea
Mantegna. Rembrandt schuift hier zijn eigen visie in de
compositie, voorstellende de laster van Apelles. Inplaats van
het statuarische bij Mantegna komt de licht en donkerwerking
op den voorgrond, in stede van het plastische de lijnbeweging.
Men vergelijke eens de figuur van den laster, die in de
rechterhand de fakkel houdt en met de linker de onschuld in
de gestalte van het knaapje voortsleept. Bij Mantegna zijn de
lichamen als beelden, als statuen gezien, de beenen en het
lijfje van het jongetje staan rond, de knie van de lasterfiguur
komt duidelijk rond uit het kleed. Rembrandt is niet als
Mantegna bezeten door het driedimensionale, Rembrandt
wordt gecharmeerd door de mogelijkheden van licht en donker.
Hij laat de figuur oplichten tegen het fluweeldonker der
schaduwen. Het imperiale dat Mantegna's figuur sterk bezit
gaat bij Rembrandt in zijn nerveus geschrapte lijnen verloren.
En hetzelfde kan men in de overige figuren constateeren,
duidelijk ook in de twee laatste vrouwen, voorstellende het

berouw en de waarheid. Vooral bij deze kan men opmerken
hoe een beeldhouwer hen als werkteekeningen om naar te
hakken zou kunnen gebruiken, hij zou den bouw en gang der
plooien precies kunnen volgen, Rembrandt heeft daarvan maar
enkele lijnen behouden, die prachtig den vlakken lichttoon van
zijn opvatting helpen bepalen. Men ziet zoo dat Rembrandt
zich een voorstelling van Mantegna maakte, die heelemaal
Rembrandt is en waarin juist datgene wat Mantegna zijn eigen
waarde verleende verloren ging of liever, niet tot hem kwam.
Rembrandt is volgens zijn wezen op de visie van het schilderachtige ingesteld, voor hem is de toon en kleurwaarde het
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hoofduitdrukkingsmiddel, omdat hij voor die lichtwaarden het
allermeest voelt. Mantegna is bezeten door de plastische
gestalte en de ruimtelijke ontwikkeling. Ook tusschen hun
schilderijen handhaaft zich dezelfde afstand als tusschen hun
teekeningen. Standaardvoorbeelden voor het constateeren van
de verschillen tusschen de schilderachtige en de beeldhouwersopvatting leveren de Piëta van Mantegna en het fragment van
de anatomische les van Dr. Deyman door Rembrandt. In
beide schilderijen is het hoofdmotief een in 't verkort liggend
lijk. Het is al direct teekenend voor de neiging van Mantegna
tot de derde dimensie, tot de diepte, dat hij in afwijking van
al zijn voorgangers, die het doode Christus-lichaam evenwijdig
aan den onderrand van het tafereel legden, de figuur op de
diepte-as plaatst. Hij krijgt daardoor een uiterst sterke ruimtewerking, die nog verhoogd wordt door de naast elkaar staande
klagende vrouwen. Daarbij sluit de plastische uitbeelding
van de Christusgestalte nauw aan, het is mij bij deze reproductie
wel overkomen, dat iemand vroeg of het een fotografie naar
een beeldhouwwerk was. Misschien dat de zuiverste vergelijking mogelijk is tusschen de doek, die in beide schilderijen
over de beenen is uitgespreid. Zoo ergens dan blijkt wel hier, dat
er in de schilders een volkomen verschillende zienswijze bestond.
Mantegna beeldt de plooien zoo nadrukkelijk en duidelijk uit,
dat een beeldhouwer ernaar zou kunnen hakken. Rembrandt
daarentegen is gefascineerd door den mooien blanken toon
tegen het donker, door de fijne schaduwen en de nuances
in lichtsterkte. De vorm treedt daardoor in zijn belangstelling
op den achtergrond. Hij zet de voeten als donkere noten af
tegen het witte laken. De huid, omfloerst door donkerte en
schaduwen, is veel fijner van kleur dan bij Mantegna, bij wien
de schaduwen er alleen zijn om de plastiek, het welven en
dalen van het oppervlak beter te doen uitkomen. Wel heeft
ook Rembrandt het lichaam in het verkort gelegd, maar het
languit in de diepte gaan spreekt bij Mantegna, door het verloop der beenen, die hij meer in 't licht stelde, veel en veel
sterker. Met het constateeren of de zienswijze tot den schildersof tot den beeldhouwersvorm behoort is er over de kunstwaarde
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nog niets beslist. In beide richtingen zijn eminente en slechte
prestaties geleverd. Ook geeft het feit dat de volle ontwikkeling
van de schildersvisie gekomen is na de volle ontwikkeling van
de plastische zienswijze geen aanwijzing voor hoogere of
mindere kwaliteiten. De Piëta van Mantegna ontleent haar
hooge waarde aan den straffen ernst, de strenge spanning in de
uitbeelding, het naar voren brengen in de voorstelling van
elementen, waardoor wij de sensatie van het tragische ondergaan, het precies gevoelde accentueeren van het in die richting
belangrijke, zooals dat alleen maar mogelijk is voor een
kunstenaar, die heelemaal in zijn onderwerp leeft en het
nobele, voorname, dat hij in zijn wezen heeft voelbaar weet
te maken. Door alle belangstelling voor de driedimensionale
gestalte heen, voelt men toch tot in alle onderdeelen, dat
Mantegna nooit uit het oog verloor, wat het eerste en belangrijkste is in de verbeelding van een piëta, het uitgestreden leed
van Christus. Geheel anders is de doelstelling geweest in het
geheel andere onderwerp van Rembrandt. Voor Rembrandt
is te midden der donker gekleede geleerden, het naakte lichaam
van een prachtige lichtwaarde geweest en heeft hij in de
donkerten tegelijk nog iets geborgen van een geheimzinnigheid,
heeft hij in den kop, waarop sectie verricht wordt nog een vage
uitdrukking van geheimzinnige menschlijkheid neergelegd. En
die mysterieuse bevangenheid is ook in de overige schaduwen
en donkere holten te voelen. Het is het heel groote zoowel aan
Rembrandt als aan Mantegna dat zij hun model zoo geheel
hebben weten op te heffen in de sfeer van hun eigen voelen
en dat in hun concepties de behandeling van de verven hand
in hand gaat met hun opvatting van de vormen en van de lijnen.
Dat de lijnen in hun verhouding, in hun tegen elkaar staan
een groote uitdrukking hebben, van de grootste beteekenis zijn
voor de uitbeelding van wat er in de kunstenaars omgaat, is
van oudsher bekend. Maar in de moderne kunst hebben de
kunstenaars zich vrijer door die middelen geuit. Juist de
fotografie, die de natuur mechanisch exact weergeeft, heeft
velen de oogen geopend voor het inzicht dat het in de kunst
om iets anders gaat, om de persoonlijke beleving van het waar131

genomene, om de innerlijke omzetting. En zoo hebben de
modernen aan de innerlijke omzetting den teugel maar min of
meer vrij gelaten. Vaak krijgt die omzetting onbewust of
halfbewust de overhand, zooals wel het geval is in de teekening
van de pastorietuin van Vincent van Gogh, hierbij afgebeeld.
De zwaar melancholische houding die Vincent in zijn Hollandschen tijd vaak kenmerkt, deed hem dit gezicht over de
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tuin in Nuenen in een navrante triestheid zien. En al teekenende
openbaarde die droefheid zich in den somberen toon, in de zielig
kleumende, in stroo ingepakte rozenstruiken, terwijl hij op het
pad een figuur geeft, zwaar in den rouw. Maar zijn sterkste
uitdrukkingsmiddel ligt hier in de lijn. In de eerste plaats
teekent hij niet met krijt, dat een fluweelige donkere lijn geeft,
maar met de pen, die scherpe, snijdende schrappen zet. In
de boomen accentueert hij dan het op elkaar stuiten van de
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takken, niets vloeiends in den gang der boomen, met norsche
hoeken stooten de armen schokkend door de grauwe lucht.
Vincent past hier onbewust een algemeen menschelijke uiting
toe. Want in droefheid worden de gebaren stroef, terwijl in
opgewektheid de gebaren uitbundig, soepel en rijker van
beweging zijn. Dat op elkaar stootende lijnen voor de uiting
van smart natuurlijk zijn kan men ook nagaan in den hierbij afgebeelden brief van een Jakugiren meisje (fig. i 5). Bij de Jakugiren
mag het meisje volstrekt niet over haar liefde tegen haar uitverkorene spreken en daarom schrijft zij er maar over, pictografisch. De op een denneboom lijkende groote figuren stellen menschen, de kleine, kinderen voor. De schrijfster van den brief is de
tweede figuur van rechts. Zij woont in een apart huis, blijkens
het om haar heengetrokken raam, maar haar verlangen dat uitgaat naar haar uitverkorene wordt afgesneden door de lijn, die
van de Russin (kenbaar aan de extra rok met stippeltjes) uitgaat
en die tegelijk haar man voor zich reserveert. Ook dit paar, dat
twee kinderen heeft, wordt door een raamopening omringd, maar
als teeken, dat het huis ver weg staat, zijn de lijnen niet naar den
bodem, waarop het huis van de briefschrijfster staat doorgetrokken. Geheel rechts staat een jongeling, die op zijn beurt
verliefd is op de schrijfster, maar zijn liefde gaat evenals die
van het meisje in het ijle verloren, voorgesteld door de kurketrekkerlijn in den top der figuur. De smart van het meisje nu
is voorgesteld door de op elkaar stootende lijnen van het
schuine kruis dat achter de briefschrijfster is geteekend.
Ook bij de Jakugiren wordt dus de smart door op elkaar
stootende lijnen verbeeld. Juist omdat dit een natuurlijke en
algemeen menschelijke uiting is zijn wij ook in staat om bij
Vincent de werking te ondergaan, zonder eerst gehoord te
hebben, zooals bij conventioneele symbolen vereischt is, wat
er de beteekenis van is. Dat ook in andere kringen dan die
der schilders in het op elkaar stooten der takken een representatie van droefheid gezien wordt, zag ik op het graf van Vincent
Willem van Gogh, het vóór de geboorte van den beroemden
schilder overleden broertje. De grafhovenier in Etten heeft
aan het boompje, dat op het grafje geplant werd, telkens de
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hoofdtak afgesneden, vlak achter een uitbottende zijtak, waardoor de boom nu een aspect geeft van voortdurend hoekig uit
elkaar springende takken, dat veel gelijkt op het beeld van
de boomen in Vincent's pastorietuin. Van Gogh die zijn veelzijdig emotieleven altijd in beelden trachtte te vatten, heeft
ook het tegenbeeld geleverd tot den tuin in Nuenen, als hij
pas in Arles aankomt en de wereld weer in een nieuw licht ziet.
Juist de bedrukking van het jachtige Parijsche leven ontvlucht, wordt hij getroffen door de boomgaarden rond Arles.
En in de Verger de Provence, die hij dan teekent, ziet men den
jubel van zijn nieuwe vreugde in het zwieren en zwenken van
de speelsche lijnen. Het hoekige en stootende, dat hij in de
boomen opgemerkt zou hebben als hij nog in de Nuenensche
neerslachtige stemming geweest was, is heelemaal niet aanwezig. Alles werkt nu mee om het opveerende leven en de
sprankeling van de lente uit te drukken. Inplaats van de scherpe
staalpen neemt hij nu om te teekenen een riet, waarmee hij lekkervette lijnen kan schrijven. En alles, het schuiven van den grond,
de opschietende stammen en de warreling der twijgen worden
uitbeelding van de heftige levensstuwing in den kunstenaar.
Dat ook de kleur uitdrukking kan geven aan het innerlijk
leven behoeft wel geen betoog. . Ook daarin zien wij felle
levendige kleuren als uiting van opgewekte stemmingen,
terwijl de gebroken grijze en gedempte kleuren de gedrukte
sombere, zwaarmoedige gemoedshouding weergeven. Toch
moet men met dergelijke generalisaties voorzichtig zijn, want
zoo'n werking ligt veeleer in de combinatie van kleur, dan in
de kleur op zichzelf. Een zelfde rood zal, door den ééne
kunstenaar gebruikt, een sensatie van felheid meedeelen, waar
de ander er een indruk van fletsheid mee wekt. Door ertegen
plaatsen van de juiste groenen heeft de één de kleurindruk
van het rood opgevoerd, terwijl de ander door afdemping van
de omgeving de kleurwerking neerhaalt. Van Gogh was zich
daarvan zeer goed bewust en hij geeft ook een aardige anekdote in zijn brieven om de overeenkomstige meening van
Delacroix aan te toonen. Charles Blanc vraagt aan Delacroix
of hij het ermee eens is, dat de groote coloristen nooit de locaal138

kleur toepassen. Eugène Delacroix deed twee passen achteruit
naar zijn gewoonte, terwijl hij met de oogen knipperde : „Dat
is volkomen waar", zei hij, „ziedaar bijvoorbeeld een toon (hij
wees met zijn vinger den vuilgrijzen toon van het plaveisel)
welnu, als men tegen Paul Veronese zou zeggen : „schilder mij
een mooie blonde vrouw, waarvan het vleesch in dien kleurtoon
moet zijn", dan zou hij haar daarmee schilderen en de vrouw
zou blond zijn in zijn schilderij" . Men begrijpt dat door het
ernaast stellen van bepaalde kleuren de grauwe slijkkleur een
bijzondere waarde in het schilderij krijgt. Een duidelijk bewijs
voor het elkaar beïnvloeden van de kleuren heeft men in het op
pag. 136 staande blad waarop een vak van dezelfde grijze kleur
aan de ééne zijde is ingesloten door een groen, aan de andere
zijde is omsloten door een rood veld. Dat het dezelfde grijze
kleur is kan men constateeren door het dekvel erover te leggen,
waarbij tegen den witten achtergrond de gelijkheid van kleur
blijkt. Ziet men daarentegen de grijze strepen tegen den kleurigen
fond, dan wordt het grijs groenig tegen het rood, rossig tegen
het groen, waardoor de strepen verschillend van kleur lijken
te zijn. Zoo ziet men de strepen in een blauw veld gelig, in een
geel veld blauwig verkleuren. Tegelijkertijd kan men aan het
voorbeeld gewaarworden, dat waar groen en rood aan elkaar
grenzen het rood helderder, het groen verzadigder e.g. het
blauw blauwer en het geel geler lijkt te zijn. Van deze inwerkingen der kleuren op elkaar, waardoor het mogelijk is
kleureffecten op te voeren of kleurindrukken af te dempen,
weten de kunstenaars een goed gebruik te maken. Ook hier
weer is het de gevoelige voorstelling van den emotioneelen
schilder, die juist die kleuren naast elkaar voor zich ziet,
die met zijn geestelijke houding concordeeren. De kleur kan
op die manier een psychologische waarde krijgen, die met de
lijnuitdrukking parallel gaat en allerlei gemoedstoestanden kan
uitdrukken.
Dat dan voorts de manier van opbrengen van de verf nog
sterk mee kan werken zal men ook licht begrijpen. Met een felle
en hartstochtelijke kleurvisie gaat een heftige streekvoering
gepaard, terwijl bij den zachten en teeren toon een gladder
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opbrengen van de verf past. Elke zuivere schilder . zal in verband met het beoogde effect het evenwicht tusschen voorstellingswijze en voorstellingsinhoud weten te vinden. Zoo
zijn de heftige kleurvisies van W. de Zwart met een driftige,
vinnige streek opgebracht en zijn de prachtige impressies van
Jacob Maris breed geborsteld, G. H. Breitner, Isaac Israëls
maken de penseelstreken aan hun expressie dienstbaar, terwijl
men in de droomerige gezichten van Eduard Karsen, of de
stille buurtjes van T. G. M. van Hettinga Tromp de streekbeweging niet of bijna niet opmerkt. Zooals ook in de zeventiende eeuw de toets bij den impressionistisch schilderenden
Frans Hals van veel beteekenis is, waar daarentegen de verf
in de stille binnenkamers van P. de Hooch glad is opgebracht.
Een belangrijk element in het kunstwerk is de spanning,
waaronder het tot stand kwam. Juist die spanning verleent
aan het werk zijn indringende, zijn pakkende kracht. Wat
de gloed der overtuiging aan een redevoering bijzet, dat brengt
de spanning in het kunstwerk. Talrijke mededeelingen, waarvan wij met onverschilligheid kennis nemen, krijgen beteekenis
voor ons als ze temperamentvol en boeiend worden voorgedragen. Wij waardeeren dan niet den inhoud van het meegedeelde, maar de manier waarop het medegedeelde in den
spreker leefde. Zoo geeft de spanning een imponeerende vaart
aan een werk van beeldende kunst, terwijl de copie, die hetzelfde onderwerp laat herkennen, deze fascineerende werking
mist. Vaak zal men in den aanvang mistasten of het verschil
niet opmerken, maar juist de ervaren kijker merkt het meesleepende van het origineel direct op. Men kan ditzelfde
probleem in een niet door voorstellingsinhoud of kleurwerking
gecompliceerden vorm ook bestudeeren aan de graphologie,
speciaal aan de valsche en echte handteekeningen. Het beeld
van de handteekening vormt zich in den schrijver naar zijn eigen
aard. Verge lijkt men den lettervorm van volwassenen, die op
school toch hetzelfde schrijfvoorbeeld in zich opgenomen,
naar hetzelfde model geoefend hebben, dan zal men zien dat
er talrijke persoonlijke trekken in het schrift gekomen zijn,
die, zooals de graphologie demonstreert, met het karakter van
iQo

den schrijver nauw samenhangen. Ook hier weer ziet men,
dat de aard van den schrijver of schrijfster de geboden voorstelling naar zijn eigen wezen omvormt. Hoe dergelijke afwijkingen psychologisch geduid moeten worden, kan de graphologie leeren. Ook daar zal men ervaren, dat degene met het
minste eigen leven het meest schoolsche schrift blijft schrijven,
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terwijl de bijzondere persoonlijkheden een eigenaardig, direct
herkenbaar schrift produceeren. Een schoolmeester nu zal,
zooals Prof. Preyer opmerkt, dit foutloos het standaardvoorbeeld nageschrevene mooi noemen, een kunstenaar daarentegen zal menigen tegen den regel ingaanden vorm van letters,
hoofdletters of interpunctieteekens mooi vinden. „Schon sehr
geringe Ungleichmssigkeiten, z.b. in der Beugung des Frage.
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zeichens, welche dem ungeiibten Auge entgehen, kunnen diesen
Unterschied bedingen und durch ihre Hufung eine Handschrift schon oder haszlich erscheinen lassen". En precies zoo
ziet men ook in de beeldende kunst, dat de vlijtigste leerlingen
van de kunstacademie, die het daargebodene bij prijsvragen
onveranderd naar voren weten te brengen met de bekroning
gaan strijken, terwijl de origineele kunstenaar door zijn bijzonderheid den in het oude opgegroeiden afschrikt en de officieele eerbewijzen niet verkrijgt. Zoodat onder al degenen die den Prix
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de Rome verwierven, maar heel zelden er één voor het kunstleven van beteekenis is.
Het is eigenlijk onmogelijk om de waarde der woorden,
spanning en rhythme, te definieeren. Men is altijd aangewezen
op het persoonlijk beleven van den inhoud dier woorden.
Men kan hoogstens in voorbeelden aanwijzen waar spanning
of rythme in de lijn aanwezig is. Zooals men in de hierbij
gereproduceerde handteekening Lindig naast de vervalsching
goed kan gewaarworden dat er in de eindstreep een buiging
zit, die harmonieert met het langzaam breeder wordende, zoodat
1g2

men van een spanning in die kromme kan spreken. Het beverige
van de imitatie illustreert het tegendeel hiervan. Voorts ligt
er in de scherpte van de hoeken der echte signatuur een
vinnigheid en in de opeenvolgingen van dik en dun een élan,
waarvan in de angstvallig nagetrokkene geen sprake is.
In het tweede voorbeeld met den naam Kleinhans valt de
rhythmische buiging van den onderhaal aan de K op. Juist niet
cirkelrond ligt er een zwier in, door het afnemen van de dikte
in verband met de verandering der kromming. Maar in de
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copie verloor die kromme zijn karakter. Dit is het merkwaardige
bij handteekeningen, dat wanneer zij grooter geschreven
worden door meerdere plaatsruimte of door innerlijke oorzaken,
dat dan alles eraan naar verhouding verandert, zoodat het
totaalrhythme ongewijzigd blijft. En het aanvoelen van het
rhythme stelt ons in staat te beoordeelen of de handteekening
echt is. De kassier, die een cheque honoreert, zal juist wanneer
de handteekening preciee 't zelfde is als op een voorgaande
chèque argwaan koesteren en nagaan of zij niet door een
transparant vervalscht is, want niemand zet tweemaal dezelfde
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handteekening, al zal bij den een grootere variatie in zijn
signatuur voorkomen, samenhangende met een wisselender
wezen, dan bij den ander. Ook hier geldt weer de wet dat de
innerlijke toestand op de voorstelling zijn invloed doet gelden,
niemand ontkomt daaraan, de ter dood veroordeelde misdadiger schrijft klein en benepen, maar zoodra hij begenadigd
is, wordt zijn schrift grooter en ruimer. Dr. Georg Meyer
toonde bij schoolkinderen aan, dat zij onder het schrijven van
een dictee door een aangename tijding verrast, ruimer en
grooter gaan schrijven en bij een onplezierige boodschap, een
mededeeling van collectief opgelegde straf, benauwd en benepen
gaan schrijven. Algemeen menschelijk is deze reactie, zooals
ieder in opgetogenheid meer en breeder gebaren maakt dan
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in gedrukten toestand. In fig. 18 ziet men handteekeningen van
Napoleon in verschillende tijdvakken van zijn leven. Uitvoerig
en nadrukkelijk met zware onderstreping links boven als hij tot
keizer is gekroond, klein en in elkaar, midden rechts als hij op
St. Helena gevangen zit, heftig en opgewonden staat zijn
paraaf links onder tijdens den veldslag bij Leipzig. Interessant
is het nog even bij de hierboven afgebeelde handteekeningen
stil te staan. Hier heeft men een vervalsching, die ingeoefend
werd, zoodat zij met een behoorlijke snelheid geschreven kon
worden en het beverige van de andere imitaties mist. De vervalscher heeft de vormen goed in zich opgenomen, maar zij
bestaan toch niet zoo harmonisch en vloeiend, want niet zoo
natuurlijk in hem als in den origineelen schrijver. De rondheid
van den dwarsboog boven de F is niet zoo soepel, ook de U boog
niet en dat de neiging tot dergelijke rondingen ook in den gang
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van den naam zelf verscholen lag, merkte de falsaris niet op.
Ook bij schilderijen en teekeningen vervalschingen ziet men
altijd dat de bedriegers enkele qualiteiten niet opmerken en
hen daarom verwaarloozen, terwijl het ook wel voorkomt, dat
ze eigen qualiteiten toevoegen, waardoor dan ook juist de verschillen ontstaan. Dat kleine verschillen al van groote beteekenis zijn, kan men hier duidelijk vaststellen aan het hiaat
in het midden der handteekening. Is deze onderbreking in het
origineel zoo klein, dat de gang er niet door verstoord wordt,
in de vervalsching is ze juist iets te groot, waardoor de naam
in twee stukken breekt. Zonder zich bewust te worden
waarom, ervaren de meesten het levende in de handteekening
zelfs zonder dat zij den naam kunnen lezen, zooals in een voorstellingsloos schilderij een leven en bewegen van vormen valt
te genieten buiten de herkenbaarheid om. Terwijl nu in de
lineaire handteekening de eigenaardigheden, de spanning en
het rhythme ongehinderd zijn te volgen, worden zij in teekeningen
gecompliceerd door het opgeroepen beeld. De herkenning van
een voorstelling met alle associatiewerking, waarvan de
ongetrainde kijker zich moeilijk weet vrij te houden, maakt het
zuiver reageeren op spanning, rhythme, echtheid meest zeer
moeilijk. De toevallige eigen associaties, voor ieder zeer verschillend, komen op, samen met daaraan verbonden gevoelens,
die dan ten onrechte als in het beeld neergelegd beschouwd
worden. Eerst een langdurige en speciaal gerichte critische
bezinning, na verloop van tijd door studie verkregen, weet te
onderscheiden en vast te stellen of de opgewekte emotie
inderdaad in den vorm van het kunstwerk zelf uitgedrukt en
daardoor opgeroepen werd. In het hierbij afgebeelde paar
teekeningen, waarvan de één van Raphael, is de herkenbaarheid van de voorstelling nagenoeg even groot. Als men
dus de een waardeert of gaat waardeeren als een groot kunstwerk, terwijl de ander daarbij in het niet zinkt, kan dit alleen
berusten op qualiteiten, die buiten die herkenbaarheid omgaan.
Ook degenen die aanvankelijk geen of weinig verschil zien,
kunnen door het richten en het opvoeren van de aandacht,
de groote qualiteit in werkelijken zin ontdekken. Zooals de
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levende, gevoelige mensch over talrijke nuances en teere
timbres in zijn spreektoon beschikt, zoo heeft een groote
teekenaar een uiterste variatie in de dikte en dunte, in lichtheid en donkerte der lijnen. Hij weet daarin een uitgebreide
scala van nuanceeringen te bereiken. Zoo heeft Raphael in de
arceering over de buikoppervlakte ragfijne lijntjes, die plaatselijk zich verdichten tot zware, felle schrappen. En het geniale
is, dat zij tegelijkertijd daarmede een lichtwisseling over dat
oppervlak breiden, die ons de welving van het lichaam
suggereert. In de copie is die arceering vrijwel van gelijke
dikte, waardoor de plastische werking van het origineel geheel
verloren ging. Zooals een groot schrijver door enkele rake
woorden ingewikkelde situaties weet te suggereeren, zoo weet
de groote teekenaar met enkele punten en lijnen complete
voorstellingen op te roepen. Rafael geeft een krabbeltje als
begrenzing van het gezicht, zet er een punt tegen en roept
daarmee het beeld van ingespannen turen en kijken in ons op.
Ziet men nu naar wat de copiïst daarvan terecht bracht, dan
kan men ook uit zijn gekrabbel wel begrijpen, dat een gezicht
bedoeld is, maar de spanning en aandacht van het uitkijken
is verloren gegaan. Instructief is ook de vergelijking van het
rechterbeen en vooral de knie. Rafael suggereert de veerkracht van het staan in den vorm mee, in zijn kleine krabbeltjes
om de knie voelen we den knobbel van de knieschijf. Overal
in de plastische gestalte, in de elasticiteit van het buigende lijf,
voelt men de groote suggestieve kracht van den meester en als
men die ondergaat, begrijpt men de groote waarde, die er aan
zoo'n teekening toegekend wordt. Merkwaardig is het nog op
te merken, dat de copiïst niet begrepen heeft, dat de monnik
vermanend zijn hand opheft, hij dacht foutievelijk, dat de hand
bij de andere figuur behoorde, waardoor, als men het zich
realiseert, deze figuur de belachelijke toer uithaalt met zijn
rechterarm naar links te wijzen en daar onderdoor zijn linkerhand vermanend omhoog te steken. En dit effect ontstaat
door een zeer kleine wijziging in de plaats en de houding van
die hand.
Of men nu deze kwestie van echt en valsch in oude of
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moderne voorbeelden onderzoekt, de gronden blijven hetzelfde.
In de hierachter afgebeelde landarbeiders is de eene teekening
niet een directe vervalsching van de andere, maar meer een vrije
nabootsing in denzelfden trant, toch met den opzet om haar
voor een echten Van Gogh te doen doorgaan. Men kan altijd
aan de copie zien hoeveel de copiïst van het origineel begreep
en dat is in dit geval niet veel. Hij merkte op dat Vincent zijn
figuren vaak met hoekige lijnen begrenst, en bootste dat zoo'n
beetje na. Maar terwijl Vincent nu in de broek de rondheid
van de beenen mee verbeeldt, blijft de copie plat, terwijl
Vincent het opschorten van de pijp in de kronkelige contouren
suggereert, blijft de vervalscher daar ver beneden. Vincent had
hart voor de boeren, hij leefde hun leven mee, hij ging op
in hun werk, hij zag met aandacht hoe zij hun gereedschap
hanteerden, de buiging van het lijf onder het werken, de aan..
dacht dier werkers, niets ontging hem en hij weet het boersche
element juist door zijn knorzelige contouren in zijn hoekig
model te vatten. Niets daarvan bij den vervalscher, hij zet de
hand verkeerd aan den stok van de zeis, het mes van de zeis
verkeerd aan den stok, zoodat het langs den grond wegsnijden
van het gewas onmogelijk is. Bepaald illustratief is het dragen
van de pet, die bij Vincent vast aan het hoofd sluit, haast
vergroeid is met het hoofd, want zoo'n boer neemt alleen
maar zijn pet af bij het bidden voor het eten. In de copie
staat dat hoofddeksel mal op het hoofd. Ook weet Vincent
in den toon van de teekening een ernst te leggen, de ernst, die
wij ook zeker in dezen werker aanvoelen, al zien wij zijn
gezicht niet duidelijk. Daartegenover is het gezicht in de copie
al zeer onnoozel. Als iemand eens gevat heeft, dat een echt
kunstwerk uit het hart welt en dus als elk fijner levensproces
nooit in denzelfden vorm terugkeert, dus niet herhaalbaar is,
als iemand beseft dat men nooit natuurlijk kan zijn in de vormen
die anderen passen, dan zal hij de illusie laten varen een copie
te kunnen verwerven of vervaardigen, die dezelfde krachten
en verdienste bezit als het origineel. Dat kenners ook wel eens
slapen en een copie voor een origineel verslijten een tijdlang,
bewijst niets tegen de voorgaande stelling, maar juist uit het
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feit, dat hun fout aan 't licht kwam, blijkt dat attentere anderen
wel het onderscheid bespeurden en de fout konden rectifieeren.
In de schilderijenvervalsching komt er nog het element van
de kleur bij om het imiteeren te bemoeilijken. Zou men al de
juiste kleuren kunnen treffen, dan wordt het toch ondoenlijk
om hen met dezelfde levendigheid, met even groote raakheid
op de plaats te zetten als de groote schilder, die als model
diende, deed. Behalve dat het in de kleur op uiterst fijne
nuancen aankomt, waardoor ook de kleurenreproductie
voor ontwikkelde oogera het origineel haast nooit nabij komt
of zelfs maar representeert, is ook de gang van den toets, de
levendigheid van de streek net zoo moeilijk na te trekken als
de vlotheid van een handteekening te benaderen valt. Hier zijn
als voorbeeld naast elkaar gesteld de vroolijke drinker uit het
Rijksmuseum door Frans Hals en een falsificaat, dat eenige
jaren terug de gemoederen in beroering bracht. Het geeft den
niet kunstgevoelige eenige zekerheid als hij hoort dat men met
behulp van de scheikunde vaststelde dat het falsificaat ten
deele met verf geschilderd was, die in de 1 7e eeuw naar alle
waarschijnlijkheid nog niet bestond en met een bindmiddel,
zooals Frans Hals bij het schilderen nooit gebruikte. Maar voor
't gemoed zeggen die gronden niets. Wil de kunst werkelijke
waarde als voorstelling bezitten, dan moet het zien de grootheid in een oorspronkelijk werk kunnen ontdekken en het
gemeene in een vervalsching, zonder dat de natuurwetenschap
eraan te pas komt. En dit is hier zeer zeker mogelijk. Want
alleen al in de omtrekslijn van den hoed is de groote innerlijke
vrijheid van Frans Hals te bewonderen, die hem in zoo'n
zwier en losheid dien contour liet schrijven, in de copie hindert
de hortende en stootende gang van den hoedrand. Ook heeft
Frans Hals de buiging, de beweging van den hoedrand door de
ruimte uitstekend uitgebeeld; het hoofd draagt den hoed, bij.
den vervalscher steekt hij er als in een stuk bordpapier doorheen.
De kleur van de facie, zoo blank bij Hals, werd groezelig bij
den vervalscher; de sprankelende guitigheid van de trekken
verwerd tot een starre grijns. Hoe wist Hals het uitsprieten
van de snorharen en den dunnen baard te doen uitkomen met
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zijn geestige verftikkeltjes, wat een smeerboel richten de logge
vegen in het gezicht van den vervalscher aan. Had de vervalscher iets van den werkelijken afstand doorvoeld, die hem van
de grootheid van Frans Hals scheidde, dan zou hij zijn poging
niet ondernomen hebben of misschien leerde hij dien afstand
juist al doende kennen, maar rekende hij op den oppervlakkigen
kijk van talloozen, die over de genialiteit van schilders mee
willen spreken, zonder ooit zich ernstig in die grootheid verdiept te hebben. Maar er is nog een merkwaardig punt, n.l.
waar de vervalscher een element van zijn eigen voorstellingswijze in de copie introduceert. Frans Hals, als echte visueele
schilder, tracht een reëele verhouding van licht en schaduw
te treffen, hij zal nooit zijn schaduwen willekeurig aanbrengen
om het plastische element te doen spreken, daarin staat hij
lijnrecht tegenover een Mantegna. Zijn figuren hebben daardoor
een vlakke werking. De vervalscher nu, zelf meer naar het
plastische in voorstelling georiënteerd, maakte het lijf tot een
dikke gebombeerde massa. Hij gaf de derde dimensie een accent
als men bij Frans Hals niet aantreft. Als er nu in het voorgaande gesproken werd van zwier in de lijn, spanning, vaart
en leven in den toets, overtuiging in de voordracht, dan hebben
dergelijke aanduidingen alleen maar waarde voor dengeen, die
dergelijke spanningen etc. zelf doorleefd heeft. Men kan een
groot geleerde in de kunstgeschiedenis zijn, die weet wat voor
onderwerpen Frans Hals schilderde, wat voor materiaal hij
gebruikte om mee en op te schilderen, die in zijn hoofd heeft
waar de schilderijen zich bevinden en die toch op het levende in
het werk zich nooit geconcentreerd heeft, nooit beseft heeft
waar het in de schilderkunst om gaat. Prof. Van der Vlugt
vertelde ons op zijn college dat er iemand was geweest, die
een proefschrift had gepubliceerd over het aantal komma's in
het Nieuwe Testament. Hoewel zoo iemand nu het Nieuwe
Testament daarvoor geruimen tijd onder de oogen heeft gehad,
en bestudeerd, hoeft hij toch niet het minste idee te hebben
van den Christelijken geest. Ja, men kan met grond beweren, dat
iemand, die op een dergelijke wijze het Evangelie behandelt,
niet veel blijk geeft van aanleg om zich in den geest te verdiepen.
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Precies zoo kan men inzien dat de eenzijdige belangste ll ing
voor levensdata, protocollen en materieele feiten eerder van
de kunst af dan naar de kunst toevoert. Zelfs al worden
dergelijke methoden om de kunst te benaderen als de wetenschappelijke geprezen, dan verraadt dit alleen een gebrek aan
besef van de grenzen der wetenschap. Evenmin als de liefde
in wetenschappelijke definities te vatten en te meten is, maar
alleen verstaan wordt door dengeen, die zelf heeft liefgehad, zoo
wordt het leven dat zich in het kunstwerk openbaart alleen
door nieuw beleven en aanvoelen benaderd. Dat op grond van
een dergelijke innerlijke ervaring nooit anders dan een subjectieve zekerheid, een innerlijke overtuiging kan groeien, is een
feit dat wij hebben te aanvaarden, al zouden wij nog zoo graag
een objectieve vastheid aan onze kunstinzichten willen onderschuiven. Het is het groote, het fascineerende aan de kunst,
dat zij ons evenals het leven zelf voortdurend voor nieuwe
ervaringen, onverwachte sensaties, ondoorgrondelijke problemen stelt; schadelijk zou het zijn de kunst in een corset te
wringen dat bepaalde houdingen oplegt, zelfs al zou deze daardoor binnen een wetmatigheid zijn te vatten.
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HOOFDSTUK V

OVER DE PHYSIO- EN IDEO-PLASTISCHE
GESTALTE DER KUNSTVORMEN EN HET
AFWISSELEN VAN REALISME EN IDEALISME

Alvorens het aandeel te onderzoeken dat de compositie, de
opstelling van het onderwerp binnen het kader voor uitdrukkingswaarde heeft, is het van belang stil te staan bij een
belangrijk onderscheid dat er in de voortbrengselen der beeldende kunst bestaat. Ziet men bijvoorbeeld een naturalistisch
landschap met koeien van Willem Maris naast een abstracte
voorstelling van een vrouw die een koe voortdrijft door
Van der Leck dan is het bijna onbegrijpelijk dat deze zoo
geheel verschillende uitingen onder hetzelfde begrip — kunst —
gevat kunnen worden. Vraagt men wat hen nog zoodanig
verbindt, dat zij allebei onder het begrip kunst ressorteeren,
dan kan dit alleen zijn omdat zij een essentieel element
gemeen hebben. Dit essentieele element is het gestalte geven
aan een gemoedsbeweging. Beide werken zijn, hoe verschillend ook, tot stand gekomen uit een innerlijken drang
en dwang, zij stoelen op het gevoel. Nu is met dit woord
gevoel niet bedoeld, een sentimenteele houding zooals die
door de jongeren met ijver verworpen en bespot wordt,
maar dat eigenaardige vermogen van den subjectieven mensch
om aan gewaarwordingen waarde te hechten, in een toestand
van gespannenheid, van geïnteresseerdheid te raken bij
het optreden van die voorstellingen, kortom voor hen te
voelen. Het is ook gedacht in tegenstelling tot de belangstelling van het verstand, dat erop gericht is een bepaald
doel te realiseeren, dat de middelen beraamt om een zelfgesteld oogmerk te verwerkelijken. Het verstand tracht zich
bij zijn operaties juist vrij te houden van de gevoelsinmenging,
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die zou kunnen bewerkstelligen, dat er aan een verschijnsel een
gewicht toegekend zou worden dat niet in overeenstemming is
met de oorzakelijke functie van het verschijnsel in het geheel.
Hoewel de door den beoefenaar der wetenschap gekozen
richting door zijn innerlijke organisatie en door zijn op het
gevoel berustende voorkeur bepaald wordt en het genie juist
door zijn diepere gebondenheid aan bepaalde problemen bij de
oplossing daarvan juist verbijsterende resultaten bereikt, wordt
toch de gang van het onderzoek, de ontwikkeling der denkprocessen zooveel mogelijk vrijgehouden van subjectieve waardeeringen en zuiver persoonlijke gevoelsinmenging. De beoefenaar der kunst daarentegen laat zich in zijn voorstellingen
richten door zijn gevoel, hij kent door zijn innerlijk aan de
kleur, of aan den vorm, aan den innerlijken kant een waarde
toe, die met zijn hevigheid van voelen correspondeert. En in de
geschiedenis blijken de groote kunstenaars te zijn, degenen,
die door hun persoonlijke instelling een nieuwe visie op de
wereld, een nieuwe gevoelshouding geopenbaard hebben,
waardoor zij aanvankelijk dan ook niet begrepen maar verguisd
worden, zooals Grosz (Anfange der Kunst) treffend opmerkt :
„Fast jedes grosse Kunstwerk ist nicht fiir, sondern gegen
der herrschenden Geschmack geschaffen; fast jeder grosse
Kiinstler ist vom Publikum nicht erwahlt, sondern verworfen."
Dat gevoel nu kan bewegen tot een voorstelling, waarin de
opbouwende bestanddeelen in een verband gegeven worden,
zooals dat in de waarneming voorkomt 6f tot een voorstelling
waarin de samenstellende deelen gegroepeerd zijn naar een
binnen den geest bestaande, door de ziel bepaalde orde. De
eerste soort voorstellingen, die allerlei vormen van realisme
te zien geven, behooren meestal tot de herkenbare, zijn doorgaans bedoeld als afbeelding van een realiteit, van een werkelijkheid ; de tweede soort voorstellingen, spiritualistisch georiënteerd, zijn meer als gemoedsuitstortingen, als meer
subjectief bepaalde beelden te vatten. Binnen de eerste
groep valt het impressionisme, de schilderwijze gericht op
het weergeven van een momentanen indruk van een toestand, die voor den schilder in de werkelijkheid even leek
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te bestaan en binnen de tweede groep de tegenhanger, het
expressionnisme, waarin de binnenwereld over het uit de buitenwereld komende heerscht en triompheert. Natuurlijk bestaan
er tusschen deze twee groepen allerlei tusschenphasen, waarin
de twee geestesgesteldheden elkaar doordringen, er is geen
realistisch, of impressionnistisch schilderij of beeld denkbaar,
waarbij de geest de zintuigelijke prikkels, de gewaarwordingen
niet vanuit een bepaalden innerlijken gezichtshoek heeft samengevat, zooals er geen enkel expressionnistisch stuk is dat niet met
enkele aan de waarneming ontleende elementen werkt. En meer
nog dan op de herkenbaarheid, de schijnbedrieglijke afbeelding
der realiteit dient op de gerichtheid van den maker gelet, want
er zijn schilderijen van impressionnisten als Breitner of Isaac
Israëls, die voor ongetrainde kijkers moei lijkheden van herkenning van het onderwerp opleverden, terwijl zij toch zeker
tot de eerste groep, tot de realisten zijn te rekenen, terwijl
omgekeerd heel duidelijk herkenbare kerkinterieur-teekeningen
als van Pieter Saenredam van overwegend spiritueele instelling
zijn. Die gerichtheid moet uit het werk zelf, uit de voordracht,
uit de keuze der middelen, uit het geheele aspect afgeleid
worden. Zij hangt samen met de algemeene geestelijke structuur
van den kunstenaar en den mensch. Zooals de psychiater Jung
onderscheidde tusschen den geëxtraverteerden en geïntroverteerden mensch, de mensch, die zijn belangstelling naar de buitenwereld en de mensch, die zijn interesse op zichzelf, op zijn
innerlijk leven richt, een onderscheiding verwant aan die der
differentieele psychologie, waar tegenover elkaar gesteld
worden de door het object bepaalde en de subjectief gerichte
typen, zooals in het dagelijksch leven het zakelijke type tegenover het gevoelige, droomerigé gesteld wordt. En natuurlijk
geven die bijna diametraal tegenover elkaar staande menschentypen in de kunst, die het leven in een beeld weerspiegelt, de
onderhavige tegenstelling van richtingen te zien. Reeds van
oudsher bestond dit diepe verschil in de kunstprestaties, het is
geheel onjuist te meenen, dat het expressionnisme met zijn onderafdeelingen van symbolistische en abstracte kunst een product,
of zooals de aanhangers van het realisme in hun waardeering
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zeggen, een wanproduct van den modernen chaotischen tijd zou
zijn. Wij zien van de vroegste tijden af deze verschillende
instellingen wisselen. Vindt men in de oudste kunstvoortbrengselen uit het neopalaeolithische tijdvak dierteekeningen
van een verbazingwekkend juiste natuurobservatie, daarna
volgt een tijdvak van vervorming, van verstyleering van de
natuurvormen, een innerlijke omzetting van de waarneming.
In dezen tijd ziet men uitingen die verwantschap hebben met de
vervorming van het beeld, zooals men in de moderne kunst
aantreft. En tot in den historischen tijd duurt die abstractie
van de natuurvormen voort. Bij de Egyptenaren, Assyriërs,
ziet men de natuurobservatie weer sterk naar voren komen, al
houden zij die ook ondergeschikt aan een sacraal getinten stijl,
terwijl de Grieken in de verwerking van de observatie tot een
natuurlijk beeld een groote hoogte bereiken in de ideale
gestalte van het lichaam, waarbij echter de geestelijke hoogheid
van het oude Egypte ingeboet wordt. In de latere Europeesche
ontwikkeling is er eerst een terugvallen op de psychogene
kunstrichting, min of meer primitieve waarneming wordt vereenigd tot een beeld, dat alleen om de eraan verbonden geestelijke beteekenis van belang is. Het afsterven der antieke
cultuur en het verval der schilder- en beeldhouwkunst, gaat
samen met de opkomst van het Christendom, dat in zijn van
de materiëele wereld afgekeerde houding het geestelijke leven
omhoog stuwt. In de kunstuitingen van die periode bestaat er
hoegenaamd geen aandacht voor de structuur van de realiteit
én is het verband in de voordracht der onderdeelen door den
geestelijken inhoud bepaald. De grootte en plaats der figuren
wordt bepaald door hun belangrijkheid, niet door waarneming
en perspectief. Maar langzamerhand ziet men in het tweede
millennium de belangstelling voor natuurwaarneming omhoog
komen. Een machtige verschijning van en beweegkracht in deze
richting is Franciscus van Assisi. Hij vestigt de aandacht zijner
volgelingen op de natuur, op de vogels, dieren en planten om
hen heen, al doet hij het nog niet om de natuurstudie zelf maar
om de gemoederen op te heffen tot de grootheid van den
Schepper. Men ziet dan in de kunst evenals in de wetenschap
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het sacrale element voortdurend ineenschrompelen, terwijl de
natuurobservatie en studie hand over hand toeneemt. Tot in
onzen tijd gaat deze beweging voort, eerst wordt de schilderwijze ontkerstend, de schilders behandelen nog wel religieuze
onderwerpen maar hun uitbeeldingsaandacht is toch gericht
op het weergeven van het stoffelijke, eerst op de plastische
daarna op de lichtverschijningen van de dingen, later worden
ook de religieuze onderwerpen losgelaten en worden geheel
naar de interesse van den kunstenaar onderwerp en voordracht
bepaald. Zooals ook in de wetenschap de vorschers zich geheel
van kerkelijke leiding losmaken en het onderzoek zuiver op
de kennis der materie en der natuurverschijnselen gericht gaat
worden.
Tenslotte zien wij in onze dagen de richting der aandacht
opnieuw veranderd. In het einde der negentiende eeuw keert
zoowel de kunst als de wetenschap zich weer tot de psychische
verschijnselen. Terwijl dan de psychologie tot nieuwen bloei komt
en de philosophie de levensverschijnselen van den geest uit
zoekt te verklaren, raakt ook de meest exacte studie der buitenwereld, de natuurkunde uit de wel vastomschreven maar toch te
knellende banden der zuiver materialistische en mechanische opvattingen bevrij d. Het relatieve der natuurkundige voorstellingen
wordt in den laatsten tijd in wijden kring erkend. Het was nu verleidelijk om voor de ontwikkeling van de voorstelling zooals
die verloopt van sensogene naar psychogene en weer terug tot
sensogene gestalte, om voor dit geestelijke proces in de opeenvolgende geslachten der soort naar een verkorte herhaling te
vorschen binnen de ontwikkeling van het individu. Prof. Max
Verworn heeft getracht een dergelijke parallel tot de biogenetische grondwet van Haeckel, die de verkorte herhaling der
evolutiephasen van de soort binnen de ontwikkeling van het
lichamelijke individu leerde, te construeeren. Hij noemde de
in de geest opgebouwde voorstelling ideoplastisch, de op den
natuurvorm afgegoten voorstelling physioplastisch. Een typisch
voorbeeld van ideoplastisch teekenen gaf hij in de hierbij afgebeelde feekening van een tienjarig dorpsmeisje (fig. 2o). Men
ziet dat zij een grondvorm van het lichaam aanhoudt, waaraan
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zij de kenmerken van het dier niet zooals zij die ziet maar,
zooals zij die weet, aanbrengt. Het paard heeft manen, de koe
is gekend door haar horens en haar uiers in verband met haar
grootte, want de geit vertoont hetzelfde beeld als de koe, alleen
maar op kleinere schaal; het varken verraadt zich door zijn
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krulstaartje. Interessant is hiertegen de teekening van een bison
door een holbewoner van La Grèze in het dal van de Dordogne
in het oudste palaeolitische tijdperk gemaakt (fig. 2 i). Hier treft
de buitengewoon juiste natuurobservatie, zooals die in de
contourteekening de houding en stand van het dier karakteriseert.
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Het is uiterst merkwaardig dat deze physioplastische kunstrichting heeft plaatsgemaakt voor de ideoplastische, die tienduizenden jaren den mensch in zijn boeien hield. In de driehoekige
menschen- en paardenfiguren uit den ouderen Hongaarschen
ijstijd (fig. 2 2), zien we een tendenz tot schematiseering, waarbij
een innerlijke behoefte aan geometrisch geordende vormen de
natuurweergave volkomen en volkomen overheerscht. Ieder zal
er door herinnerd worden aan kubistische Lendenzen bij de
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moderne kunstenaars uit het 2 e decennium der twintigste eeuw.
. Een ander voorbeeld van ideoplastische kunst ziet men in de
teekening van een wagen op een vaas van aardewerk uit den
ouderen ijstijd uit Odenburg (fig. 23). Hier heeft de maker den
wagen gedacht als een bak met wielen, hij gaf hen niet in een verhouding zooals in de werkelijkheid voorkomt, maar zooals hij hen
als kenmerken naast elkaar dacht, precies op dezelfde wijze
tewerk gaande als een veertienjarige dorpsjongen deed waarvan
het product er boven afgedrukt werd. Langzamerhand komt in
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onzen historischen tijd de physioplastische richting omhoog, maar
zelfs in de hoogste ontwikkeling dier periode ziet men de physioplastisch georiënteerde werkers toch in de weergave van bepaalde onderdeelen of in het verband, waarin de deelen tot
elkaar gesteld zijn eerder uit het gewetene dan uit het geziene
putten.
Hoewel nu het Europeesche kind overwegend ideoplastisch
feekent zijn er kinderen bij natuurvolkeren, die buitengewoon
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goed waargenomen dieren in hun teekeningen te zien geven.
De bijgaande schetsen van een 8-jarig meisje van de HopiIndianen uit Oraibi, Arizona (fig. 24) laten een observatie van
den vorm, van de wijze van voortbewegen kennen, die ver uitgaat
boven de prestaties van de kinderen van ons continent. Verworn
zoekt de verklaring in de vroegtijdig inzettende intellectueele
ontwikkeling van onze kinderen, tengevolge waarvan het
denkende construeeren het overwicht krijgt over het observeerende kijken. Omdat het denken, het geestesleven, het
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associeeren bij de Bisonjagers nog zeer weinig ontwikkeld
zou zijn, zouden zij hun observaties zoo rein, zoo onvervormd
weten weer te geven. Aan het ideoplastische stadium in de
kinderteekeningen gaat nog een phase vooraf, waarin zij door
in lijnen vastgelegde gebaren den indruk weergeven die een
gebeurtenis of een ding op hen maakt. Hans Volkelt's dochtertje
van
jaar oud, dat hij voorbedachtelijk had beschut voor
inwerking van voorstellingen van volwassenen, stelde een
dobbelsteen voor door een bijna cirkelvormige lijn met vier

4

A

Naar Verworn

B

Fig. 23

uitgaande stralen (fig. 25). 't Ronde moest volgens haar woorden
niet een vlak van den dobbelsteen, maar 't geheel, het gedrongen
naar alle kanten gelijk uitziende wezen van den dobbelsteen uitdrukken. Een balk werd door een 't rechte benaderende lijn met
2 X 2 zulke stralen aan de beide uiteinden voorgesteld (fig. 25).
Men zou dus ook hier kunnen veronderstellen dat het kind
in de teekeningen de tastbewegingen die zij met het oog over
de massa en langs de ribben maakte, weergaf. Ook mevrouw
L. Belinfante—Ahn vermeldt dergelijke gebarenbeelden in haar
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boek over het kinderteekenen. In sommige moderne futuristische
gewrochten zou men een parallel tot dat stadium kunnen zien.
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Nu is naar mijn inzicht het physioplastische stadium niet als
een verder en hooger stadium tegenover de ideoplastiek te zien, maar
zijn deze richtingen het gevolg van
instellingen van den menschelijken
geest, die elkaar voortdurend afwisselen. Op het misschien tot nu
zuiverst physioplastische zien van
de impressionnisten, volgde weer
het ideoplastische expressionnisme,
daarna weer de gedeeltelijke terugkeer tot herkenbare natuurvormen in
de z.g. nieuw zakelijke kunst. De beFig. 25
oordeeling of een voorstelling ideoNaar Volkelt
plastisch of physioplastisch genoemd
moet worden is van relatieven aard en hangt in hooge mate
samen met het niveau van den oordeelende. Terwijl door een
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oppervlakkigen waarnemer een voorstelling al gauw natuurgetrouw genoemd wordt, zal iemand met een dieper ontwikkelde
voorstelling daarin een herhaald schabloon gewaarworden. Ook
hangt die beoordeeling samen met de ontwikkeling van het zien
der opeenvolgende generaties, wat ideoplastisch is voor een
realist in de negentiende eeuw, kan physioplastiek voor een
middeleeuwer zijn. In nevenstaande teekening van een
leeuw door Villard de Honnecourt, een Fransch architekt
uit de dertiende eeuw zullen wij
een echt geestelijk gevormde
anthropomorphe afbeelding
zien, terwijl de teekenaar er bij
schrijft : „Ziehier een leeuw,
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Het is een onmogelijkheid voor
kunstenaars, al hebben zij de oprechte intentie natuurgetrouw te
zijn, zich vrij te houden van door andere voorbeelden in hun geest
al gevormde voorstellingen en werkelijk te komen tot een in hun
eigen geest uit zelf waargenomen details opgebouwde representatie. Courbet, die met groote letters „Realisme" in
zijn vaandel schreef, één der grootste meesters uit de eerste
helft der negentiende eeuw, heeft in zijn werk talrijke sporen
van de romantische school, die de geesten in zijn jeugd beheerschte. Ja het is zelfs zoo, dat als men niet op zijn intentie
let en zijn werk niet ziet in verhouding tot zijn voorgangers,
maar het naast een realistischen impres'sionnist als Breitner zet,
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men zou zeggen dat Courbet een romantischen aard had,
hetgeen toch in strijd is met de gerichtheid van zijn persoonlijkheid, zóó moeilijk, zóó onmogelijk is het ook voor de grootsten om zich geheel zelfstandig te realiseeren. En ook voor den
beschouwer van het werk bestaat diezelfde moeilijkheid om
zich vrij te houden van al gevormde trekken, om de tendenz
van een werk zuiver aan te voelen en het in zijn eigen sfeer
te zien, los van vooroordeelen, die bepalen hoe het zou moeten
zijn. De meeste critici uit Courbet's tijd verwierpen zijn
oeuvre om zijn realisme, terwijl het publiek in onzen tijd zijn
werk vaak te romantisch vindt. Maar een zich verdiepen in
datgene wat in zijn scheppingen heftig, gevoelsbeladen naar
voren komt leert de realistische instelling van zijn genie.
Ter illustratie van de in het voorgaande bedoelde onderscheiding en ter praktische oefening daarin, zullen wij hier
eenige voorbeelden in de kunst bespreken, die hoewel niet
volkomen de ontwikkeling in de kunst weerspiegelende toch
verschillende phasen daarin duidelijk doen uitkomen.
Het fragment van de wand in het graf van Pa-Iten-Em-Heb
(± i 5oo v. C.) heeft van onzen tijd uit gezien nog zooveel
ideoplastische elementen, dat het niet te verwonderen valt,
dat de op het realisme ingestelde negentiende eeuw voor de
kunstwaarde daarvan geen oog had. Ten onrechte zocht men
de kunstwaarde toen in de natuurwaarheid en besefte ten eerste
niet, dat die natuurwaarheid voor ieder en voor elken trap
van menschelijke ontwikkeling verschillend is maar in de
tweede en voornaamste plaats niet, dat de kunstwaarde geheel
buiten de vraag physio- of ideoplastisch omgaat. Die kunstwaarde immers wordt beheerscht door de innerlijke kracht,
de hevigheid der overtuiging, de rhythmische voordracht, de
harmonie der middelen, die allen Lesamen vloeien in de éénheid
der voorstelling. En die éénheid van voorstelling is hier
positief verwerkelijkt. Juist omdat de figuren, de boot en de roeispanen op dezelfde wijze door dezen overtuigden geest worden
omgezet, juist omdat deze geest alleen doorlaat wat aandeed
en niet opnam wat er tegen indruischte, juist daardoor kwam
die gesloten strafheid en die zuiverheid van lijnvoering tot
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stand. Er zijn in verhouding vooral tot rotsteekeningen van
primitieve volkeren, b.v. van de boschjesmannen hier wel
degelijk physioplastische elementen, al zal het moderne oog
hoofdzakelijk de afwijkingen van onze voorstellingen opmerken, zooals de niet in het-verkort-geziene maar in het vlak
teruggeklapte schouders, het oog dat in den profielkop als van
voren gezien gegrift werd, de handen die den paddle toch nog
niet zoo goed geteekend omvatten als de handen van een boer
bij Vincent van Gogh den steel van een hooivork. Het bootje,
dat realistisch gezien meer naar voren zou moeten hellen,
heeft in de Egyptische zienswijze een evenwicht en een rust,
die voor den mensch van toen belangrijker was dan de detailwaarheid. In den kunstenaar, die uitsluitend gelijk gerichte
geesten om zich heen had kon de vorm een zuiverheid en een stilte
bereiken, die ons nu nog dieper kan boeien dan schijnbedriegelijke
weergave van allerlei bijkomstigheden. De verhouding tusschen
den man en de vrouw, de juist afgewogen grootte van de boegpunt,
die de voorstelling naar den voorkant afzondert en afsluit, de
omgebogen plecht samen met de roeispanen een vaste begrenzing
van de achterzijde, al deze deelen zijn in de verhouding van hun
belangrijkheid saamgevat tot een vorm, die een geestelijke
hoogheid, een voornaam voelen tot uitdrukking brengt.
Aanzienlijk meer physioplastische elementen bergt het relief
van Andrea Pisano (gemaakt begin 14e eeuw n. C.) aan de
Campanile van den Dom te Florence. De uitbeelding van het
ruimtelijke dat de Egyptenaren niet interesseerde komt hier
in den rand van de boot en in het lichamelijke der figuren, zoowel
als in hun kleeding sterk naar voren. Ook het water met stroom
en golving en het opstuwen ervan tegen den boeg, den krul en
de golf in hoofdhaar en baard, het ingespannen kijken, het vasthouden van de spanen, al deze onderdeelen der voorstelling
zijn tot stand gekomen met een aanzienlijk grootere toepassing
van sensogene ofwel physioplastische elementen. Toch wordt
ook hier de kunstwaarde bepaald niet door de mate van realisme
maar door den fijnen zin voor verhoudingen die Andrea Pisano
blijkt te bezitten. Evenals bij de Egyptenaren geeft de boot
een omvattende en samenbindende lijn. Ook bij Pisano is er
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een opvolging in de grootteverhouding, die rythmisch en harmonisch aandoet. Andrea's opgave is een voorstelling te
maken, die „het varen" representeert, daarom stelt hij den algemeenen gang van het gebeuren in het licht en ziet weg over
realistische toevalligheden. Die vaarkunst is een wereldsche
geschiedenis, waarbij toch een ernst en toewijding in de
menschen is te zien, maar waarbij niet de sacrale waarde en
hoogheid van den Egyptenaar op haar plaats was.
Veel verder dan Pisano's werk staat Raphaël's wonderbare
vischvangst in het physioplastische. Hier zijn de figuren, dieren,
huizen en boomen in de ruimte geplaatst, terwijl de atmospherische verwazing der kleuren en vormen naar de diepte ook in
het beeld werd toegepast. Het gevederte der kraanvogels, de
teekening der visschen, getuigt van een voortgeschreden detailwaarneming. Toch zijn de hoofdmomenten in deze voorstelling
van psychogenen aard. Door een op de antieken geïnspireerd
schoonheidsideaal beheerscht zijn de gespierde gestalten, de
gespierde armen en beenen der apostelen. Ook is de onderlinge
grootteverhouding der deelen bepaald door de waarde van
het voorgestelde. Christus en de apostelen, • waar de voorstelling om draait zijn heel groot in den voorgrond gesteld,
hetgeen tegen de figuurtjes rechts achter nog eenigszins perspectivisch verantwoord is, maar er bestaat realistisch gesproken
een wanverhouding tusschen de mannen en de schuitjes, want
deze zijn veel te klein om de zware gestalten te torschen.
Aesthetisch mag dit niet als een fout worden beschouwd,
want Rafael, die de vormen zoo beheerschte als haast geen
ander, heeft op deze wijze de voorname beteekenis van de
handelende figuren in het licht gesteld en zou door grootere
booten en kleinere figuren de aandacht van de laatste te veel
hebben afgekeerd. Ook de compositie is ideoplastisch, Christus
zit aan het stille einde der voorstelling tegen het rustige watervlak groot afgezet, de massa, de beweging, de gebaren der
apostelen voeren op hem toe, ook de lijn van den oever, zoowel
beneden als boven. Een evenwichtsgevoel deed Rafael tegenover de heuvels met gebouwen de drie kraanvogels aan de
benedenzijde plaatsen, waardoor de onderrand aan vastheid en
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aandachtsbepaling won. Ziet men nu bij Rafael in den achtergrond het physioplastische element overheerschen, maar de
figuren nog door een ideoplastischen geest beheerscht, in het
schilderij van P. J. C. Gabriël hebben wij een afbeelding van
de natuur geheel op physioplastischen bodem gebouwd. In
nauwer aansluiting bij het visueele beeld, na nauwkeurige
observatie in den buiten zelve kwam in Gabriël deze voorstelling tot stand. Ook de verhouding van het bootje met den
hengelaar kan zoo in de natuur bestaan. Het gewas dicht bij
het oog is uitvoeriger zichtbaar, de halmen en het gras dieper
in werd vager behandeld, zooals het oog de dingen dichtbij
scherper ziet dan de verderaf liggende. Hoewel ook achter
deze schilderij een bepaalde geestelijke instelling leeft en b.v.
alleen al de plaatsing in het kader geheel van de keuze van
Gabriël afhing, aanvaardt zoo'n realistische kijk verhoudingen
uit de werkelijkheid, waar in de ideoplastische kunst de verhoudingen door interne geestelijke processen bepaald worden.
Het is te begrijpen, dat de eenheid van voorstelling in de laatstgenoemde opvattingswijze wint en het is één der redenen waarom
de werking op het gemoed van kunstwerken uit de ideoplastische
periode vaak grooter is. Toch zou men verblind moeten zijn, om
niet in te zien, dat de hengelaar in het centrum in een evenwicht
verkeert ten opzichte van de donkere partij van de landpunt
links en de, zij het ook vager massa van het riet rechts, en
dat door contrastwerking het teere grijs van het riet fijn spreekt
tegen de vastheid van de boot. De gevoeligheid, waarmee
Gabriël het geheel zag, spreekt zich in de atmosferische grijsheid van toon met fijnheid uit. Nu moet men niet meenen, dat
men met de vaststelling van het min of meer ideo- of physioplastische karakter van een werk de kunst iets nader is gekomen. Men heeft duidelijke voorbeelden van ver doorgevoerde physioplastische schilderijen als b.v. de vruchtenstillevens van Arps, die toch door het ontbreken van enthousiasme in de voordracht, van overtuigdheid in geestelijke
houding, van rythmische geleding of harmonische samenvatting heel weinig kunstwaarde bezitten. Pas als men door de
uiterlijke, hetzij ideoplastische, hetzij physioplastische gestalte
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weet door te dringen tot het nabeleven van wat er in den
kunstenaar tot stand kwam, pas dan zal men de echte beteekenis van het werk voor de menschheid verstaan. Het vereischt een veelzijdigheid van geest, een souplesse van instelling
om in de voorgaande vier werken het essentieele op te sporen
en van daaruit te begrijpen, dat alle deelen de hantise van
den kunstenaar dienen. De Egyptenaar in zijn groepsverbondenheid, met zijn sa craal en religieus besef kon zich geen
andere voorstelling vormen en geen betere middelen gekozen
hebben om die te realiseeren. Andrea Pisano staat met de volle
overtuigdheid van zijn wezen achter zijn representatie en
brengt er de harmonie van zijn gesloten sterke persoonlijkheid
in, Raphaël op het hoogtepunt van de renaissance, den physieken
en psychischen kant samenvattende geeft een ideale representatie
van wat in zijn tijd den besten als ideaal voorzweefde, terwijl
de in geheel andere belangstellingssfeer levende Gabriël datgene
wat zijn tijd interesseerde, geheel van zijn liefdevolle aandacht
doortrokken en in zijn persoon doorleefd, in een adaequaten
vorm wist saam te vatten. En de correspondentie met het eigen
wezen van den kijker zal tenslotte beslissen aan welke der
kunstwerken hijzelve de voorkeur zal geven, al zal hij critisch
ontwikkeld zijnde, de verdienste, de waarde van de anders
gerichte werken weten te erkennen.
Hoe moeilijk was het niet voor den op de studie van het
zichtbare gerichten negentienden eeuwer om den volkomen anders
georiënteerden middeleeuwer te begrijpen. Door het ontbreken
van de sensogene elementen had men aan die oude kunstwerken
geen houvast, terwijl men voor de geestelijke waarden, die
erin opgesloten lagen, in den letterlijken en figuurlijken zin geen
oog meer had. Een fresco van Giotto, als hier afgebeeld, werd
als een nieuw begin der schilderkunst merkwaardig geacht,
maar echte wa ardeering bestond er niet voor. Van die negentiende eeuwsche mentaliteit uit gezien, waren de schaapjes
stuntelig naïef weergegeven, de lijven te lang, het haar te
evenwijdig geteekend, de schaapskooi leek uit op de teekenplank geconstrueerde deelen in elkaar gezet, de figuren stonden
meer vóór dan in het landschap, de boomen hadden onnatuurlijk
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regelmatige takken, met rare bladerenklonters, de rotsbodem
drukte niet het steenharde uit. In de schaapskooi van S. Mesdagvan Houten daarentegen vond de vorige eeuwer alles wat hij
zocht, den rommeligen grond, het oneffen terrein is door de dun
uitgeloopen sneeuw hier nog zichtbaar, de schuur in zijn bouwvalligheid volledig gekarakteriseerd door het ingezaalde en
verzakte havelooze rieten dak, door de onregelmatige boerenplanken, waaruit de kooi is opgebouwd, door de verschrankte en
half uit de hengsels hangende deuren. De denneboom erachter
door wind en winter geteisterd staat in mooie donkerte op de
lucht, haar grijze wolkenbeweging in juiste lichtverhouding gezien
tot de heide daaronder. Het ietwat door de koude bevangen doen
der schapen in hun goed geobserveerde gestalten is prachtig in
den grijzen wintertoon van het geheel opgenomen. Ja, iemand die
zich in de scherpe waarneming en de fijne uitbeelding daarvan
verlustigt, moet vreemd staan te kijken als hij voor het fresco
van Giotto komt te staan, want van die door hem zoo bewonderde physioplastiek vindt hij niets dat hem de moeite
waard is. Hij zal zich stooten aan de naïviteit en het voor
hem onvoldoende doorbeelden van het detail en aan den voor
hem onnatuurlijken, op décor gelijkenden samenhang. Maar weet
zoo iemand zich te realiseeren, dat Giotto door volkomen andere
idealen gedreven werd, dat hij in een volmaakt andere wereld
leefde, dan zal hij allicht gaan begrijpen, dat er ook totaal
andere middelen, totaal andere voorstelling noodig - was, om
dat in een zichtbaren vorm samen te vatten. Voor Giotto zijn
de schaapskooi en de schapen alleen aanwezig om aan te
duiden, dat de erbij staande mannen herders waren, het stuk
rots en de boomen om aan te duiden dat de handeling in de
vrije natuur geschiedt. Hem ligt de waarde in de geestelijke
houding der figuren. Giotto weet in Joachim een waardige
ingetogenheid, een gedragenheid in zijn optreden, een ernst uit
te drukken, die het hoogste ontzag inboezemt, hij weet den
geestelijken afstand tusschen den heilige en de herders volkomen
Ee verwerkelijken. Zijn rotsmassa werkt meer om het verband
tusschen de figuren te bewerkstelligen, zij ondersteunt ook door
de boomengroei de belangrijkheid van den op den voorgrond
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staande, doordat zij den blik naar hem toe gekken. Daarom
blijven de kooi en de schapen zoo ondergeschikt in de uitbeelding, terwijl zij bij verdere uitwerking te veel aandacht
voor zich opgevraagd zouden hebben. Niet dat Giotto dergelijke
dingen bewust overwoog, neen, maar doordat hij zoo vervuld
was van de hoogheid der gebeurtenis had hij geen aandacht
voor de stoffelijke verschijning der dingen, behalve voor zoover
zij noodig waren om de geschiedenis te illustreeren. Zooals
hij hen teekent, neemt hij hen in den geest van voorstelling volkomen op en distribueert hij hen zoo door het vlak dat de
compositie een bij den zin van het geheel passende rust en
soberheid verwerft. Ook met tijdgenooten kan men Giotto vergelijken, die even primitief in hun voorstellen zijn, maar die niet
over dat verhoudingsgevoel, die waardigheid en de keuze der
middelen, die uitgewogen compositie beschikken, die zoo is, dat
groote meesters uit later tijd als Michelangelo en in de negentiende eeuw Ingres nog herhaaldelijk de fresco's bestudeeren
en nateekenen, om de grootheid ervan beter te peilen.
Maar omgekeerd is het even onjuist als op de ideoplastische
kunst ingestelden smadelijk over de naturalistische kunst spreken
als uit de natuur geknipte platen of zeggen, dat zoo'n schilderstuk
aan den muur er a. h. w. een gat in slaat, waardoor men naar
buiten kijkt. Want zoodoende onderschat men de samenvatting, de eenheid die er door de gerichte aandacht van den
realist in gebracht is en ziet men het verhoudingsgevoel der
schilders ivoorbij, dat de vormen zoo beheerscht, dat zij op
een aangename, goed verdeelde manier over het vlak liggen.
Maar naast en tegenover elkaar gesteld, niet om hen aan elkaar
af te meten, zullen deze uitingen het eigenaardige van de visie
duidelijk doen uitkomen en de noodwendigheid van dezen vorm
in verband met de inhoud helder demonstreeren.
Liggen de werken van Giotto en S. Mesdag-van Houten vijf
en een halve eeuw uiteen in den tijd, de beide hierbij afgebeelde voorstellingen van een circus, waarvan de een impressionnistisch en dus physioplastisch is, de ander sterken ideoplastischen inslag heeft, zijn nagenoeg tegelijkertijd ontstaan.
In onzen tijd bestaan de richtingen, die vroeger in langzame
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ontwikkeling opvolgden, bijna gelijktijdig, en het impressionnisme is juist tot volle rijpheid gewassen, terwijl de reactie erop
alweer omhoog is gekomen. Beide schilders werden omstreeks
186o geboren, G. Seurat een jaar ervoor, de Josselin de Jong een
jaar erna, beiden stierven jong, Seurat 32 jaar oud, Josselin
45 jaar oud. Josselin voortgaande in de school, die al tot groot
aanzien was gekomen, reageert op het momentane beeld, zooals
dat in het, door het tentdoek grijsgezeefde licht zijn oog interesseerde. Het is een opname van juist dat ééne moment in het
circus, dat de paardrijdster door den hoepel gesprongen, op
de punten der voeten haar evenwicht zoekt op den rug van den
in den cirkel der arena dravenden schimmel. De clown maakt
op dat oogenblik een rare grimas, die werd vastgelegd, de
helpers, die den hoepel vasthielden, werden in een bepaalde
houding betrapt. Daarachter ziet men de toeschouwers in het
grijze licht, waarin de zwarte cylinderhoeden dof opglimmen
saamgevat. Boeiend is bij de Josselin het fijne op elkaar afgestemd zijn van de witten en grijzen, het gebroken wit van
den schimmel tegen het doorzichtige gazen wit van het rokje
tegen het dorrige wit van het papier. Een geheel andere
geest leeft er achter het circus van Seurat. Al direct wijst
de pointilleering, het uiteenleggen van de kleur in samenstemmende kleurstippels op een sterke geestelijke omvorming.
Er gaat zoodoende door het geheel een trilling, het is of het
licht over die circuswereld leeft en beweegt. De figuren
zijn meer te begrijpen als samenvattingen, als typeeringen,
het is of deze circusdirecteur alle eigenaardigheden van „den
circusdirecteur" in zich heeft opgenomen, in zijn coquette
opschepperige houding, waarin toch het aparte vasthouden
van de zweep, die laag langs den grond geklapt wordt,
raak getroffen werd. In de rijderes is al de uitdagende
élégance en verbijsterende evenwichtszekerheid der acrobate
saamgevat, zooals het paard in zijn ranken springenden loop de
charme van het prachtige organische-harmonische bewegen in
zoo'n edel rasdier representeert. Ook in het publiek kan men
veel meer persoonstypeering onderscheiden dan bij de Josselin
de Jong.
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Seurat heeft vanuit zijn ervaring 'en weten over den mensch
de voorgestelden allen een persoonlijk karaktertrekje weten mede
te deelen. Men lette b.v. eens op de groep van rijknechts in
rok voor den stalingang staande, onder de altijd daarboven
opgestelde muziek. Men kan op deze gezichten nog de verschillende graden van verstand uitstekend aflezen. Zoo is ook
de clown op den voorgrond een synthese van verschillende
typen, die door hun aanstekelijken beroepslach de vroolijkheid
op gang moeten brengen. Seurat is een uiterst merkwaardige verschijning en één der eersten, die een reactie te zien geven op
de momentane instelling der impressionnisten. Zooals hij de
kleur niet in zijn directe verschijning door middel van verf
mengen tracht nabij te komen, maar die kleur omzet in zijn
bepaald systeem, .waarmee hij een heel aparte. werking bereikt
en het leven van het licht tracht uit te drukken, zóó schrijft
hij ook den vorm niet in snel impressionnistischprocédé af, maar
laat hij allerlei soortgelijke vormen op zich inwerken, totdat
in hem een beeld . uitkristalliseert, dat de karakteristieke
kanten der verschillende, circusvoorstellingen tot een harmonisch geheel synthetiseert. Ook hier weer moet men eerder
aan een min of meer onbewuste filtrage door zijn persoonlijkheid heen denken dan aan een bewust in elkaar zetten van
het beeld. Want dat maakt zoowel het werk van Seurat als van
de Josselin tot een kunstwerk, dat de vorm waarin zij werkten
spontaan uit hun persoon omhoog groeide en daardoor ook in
vastheid en kracht van overtuiging kon worden voorgedragen.
De ontwikkeling van het idealistische inzicht naar den
realistischen kijk, het langzaam veranderen van den ideoplastischen opzet in de physioplastische gestalte is bijzonder goed
te volgen in de ontwikkeling van het landschap, waarbij
echter in het woord ontwikkeling niet meegedacht moet worden
een ontstaan van hooger vormen uit lagere zooals vaak het
geval is. Het is veeleer een plaats maken van den éénen vorm,
die zijn volle zin houdt, voor den anderen, die bij de nieuwere
behoeften van den tijd aanpast. Hoewel er voor het landschap
nog naïevere stadia zijn aan te wijzen dan wat daarvan in
fresco's van Giotto te pas komt, waarbij b.v. één boom het
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landschap representeert en de vlakte waarop hij staat nog in
het geheel niet is gegeven, (b.v. mozaïeken van de S. Marco te
Venetië) wil ik toch in deze reeks Giotto als uitgangspunt
nemen. In de fresco „Joachim bij de herders" hebben wij
gezien hoe hij de figuren hoofdzaak acht, terwijl hij het landschap als décor er achter en er omheen zet. Deze opzet spruit
voort uit de geestelijke houding ten opzichte van de buitenwereld, die er alleen is om den mensch, het centrum van het
wereldgebeuren, het evenbeeld van God, te dienen. Het
landschap op zichzelve wordt niet belangrijk genoeg geacht
en men zal in dien tijd ook geen landschap vinden, dat om de
pracht der verschijning geschilderd is. Het reageeren op louter
visueele prikkels is nog in 't geheel niet ontwikkeld en kan zich
nog niet ontwikkelen waar de aandacht zoozeer op het
geestelijke geconcentreerd is. Maar langzaam aan ziet men
die aandacht verschuiven, een proces, dat bij de verschillende
aan de kunstontwikkeling deelnemende volken te onderkennen
is. In het paneel van Johannes den Dooper door Geertgen tot
Sint Jans (Berlijn Kgl. Gem. Galerie), alweer ± i 5o jaar later
ontstaan dan Giotto's schilderij, valt de hoofdaandacht nog
wel op de figuur, maar het landschap eischt toch al een veel
grooter deel van onze aandacht op. Het achter elkaar liggen
der plans, het uit elkaar komen der boomen, de diepte, hebben
de zorg van den schilder ook tot zich getrokken. Allerlei
details in het landschap zijn met liefde behandeld, het Loefje
madelieven aan des Doopers voeten, de plant in den rechter
onderhoek worden met zorg uitgebeeld. Hoewel de stammen
en de vertwijging der boomen nog naïef van karakter zijn
en het loover nog als een uitknipsel op de lucht staat, is er
toch rond de kasteeltjes in het diepst van het fond een poging
om de verwazing der vormen naar den einder uit te drukken.
Het verband tusschen de figuur en het landschap is niet
bijzonder gelukt. Behalve dat de figuur meer voor het landschap
zit dan erin, hetgeen op rekening van de, het menschelijke
primair achtende, levensopvatting is te stellen, heeft Geertgen
niet, zooals de grootsten, in het landschap, een stemming weten
te leggen, die parallel gaat aan de innerlijke beroering van den
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Dooper, die in melancholische gepeinzen verzonken zit. Dekt
men het onderste deel der voorstelling af, zoodat de figuur
vervalt, dat zal men bij het bezien van het bovenste deel geen
vage stemming van melancholie in zich op voelen komen. In dit
opzicht gaat het landschap met den Zondeval van Hieronymus
Bosch (Academie Weenen) een heel eind boven Geertgen uit.
Want Bosch geeft zijn landschap in een sombere, onheilzwangere sfeer, er hangt over het tafereel een grauw licht,
een schichtige afwisseling van licht en donker. Van het rustiger
en helderder voorplan, waar de schepping van Eva gezien
wordt, neemt naar achter de somberheid toe. Achter het
middenplan, met de verdrijving uit het paradijs, ligt in een
vaal licht de wereld in zijn verlatenheid. Er vaart bij Hieronymus Bosch een éénheid van geest door zijn werk, die hem tot
grooter kunstenaar stempelt dan Geertgen, al zou men daarnaast ook inzien dat in de ontwikkeling die ons bezighoudt,
Geertgen minder middeleeuwsch, een iets verdere phase
representeert. Want in vergelijking met Bosch, waag de
boomen als donkerheden tegen den grond afsteken, heeft
Geertgen een grootere eenheid van lichtval bereikt, zijn aandacht is al meer de in de realiteit bestaande lichtverhoudingen
toegekeerd, maar, keerzijde der médaille, van de geestelijke
éénheid afgewend. Zoo kan men ook waarnemen dat Geertgen
het landschap van een hoog punt uit gezien heeft, terwijl Bosch
het zich als een aanzicht in vogelvlucht dénkt, waarbij hij
dan de figuren niet van boven in 't verkort gezien, maar evenals
den boom der kennis inconsequent in vooraanzicht schildert,
Geertgen daarentegen, als waarnemer consequenter, weet
beter de eenheid van gezichtspunt vol te houden, al baart
hem het uitbreiden van de terreinwelvingen nog wel moeite en
zijn de dicht bij het oog liggende te veel van voren gezien.
Hieronymus Bosch en Geertgen tot Sint Jans zijn omstreeks
denzelfden tijd geboren, de temperature morale is dus voor hun
werken niet belangrijk verschillend. In de natuur om hen heen
hoeft men de oorzaak voor het verschil hunner voorstelling
evenmin te zoeken, maar in hun uiteenloopende wezen ligt
de grond voor hun eigen opvatting van het landschap. Bosch,
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de fantast, de geïntroverteerde, die het geziene in persoonlijke
belevenis volgens de behoeften van zijn ziel tot een ideoplastische voorstelling samenvat, terwijl Geertgen, de waarneming meer toegedaan, in zijn voorstelling een nauwer verband bewaart met de door zijn oogen verschafte indrukken,
waardoor de psychogene eigenschappen voor de sensogene
meer terug treden. Een eind verder gaat daarin Joachim de
Patinir. Bij hem is er meestal in een hoekje nog een moment
uit de heilige geschiedenis, b.v. een rust op de vlucht naar
Egypte, verbeeld, maar dit is meer een concessie aan den eisch
van het publiek, zijn aandacht gaat in hoofdzaak naar het
landschap uit. Wel ziet ook hij het landschap altijd nog als de
werkingssfeer van den mensch, het terrein waarin men vischt
en jaagt en rijdt en vrijt, maar deze scènes verminderen sterk
in grootte en spelen zich werkelijk in het landschap af. Ook
de Patinir neemt het landschap van een hoog punt uit, waardoor het zich echt voor onze oogen ontrolt. Hij brengt hier
en daar kasteelen en kerkjes aan, maar hoewel een zekere
realiteitszin niet valt te ontkennen en hij de verschillende plans
uit elkaar ontwikkelt, krijgt de moderne kijker, wiens oogen aan
de impressionnistische natuurinterpretatie gewend zijn, toch
sterk den indruk, dat hij het landschap meer uit waargenomen
onderdeelen op zijn atelier in elkaar gezet heeft, dan werkelijk
in de natuur zittende heeft geschilderd. De boomen staan nog
uitgeknipt op de lucht, het teere uitwazen van de looverranden is door zijn oog nog niet ontdekt, de bladertjes zijn
eerder naar een bepaald begrip gevormd, dan nauwkeurig
kijkende bestudeerd. Wel heeft Patinir al een vastere en uitgebreidere beschrijving van den voorgrond, waar hij de aandacht door den afgestegen ruiter en het door de struiken omschutte koozende paar vasthoudt, ook de groote boom links
geeft aan den voorgrond meer vastheid al valt het moeilijk te
zeggen welk soort boom wij hier voor ons zien. Patinir geeft
een landschap dat wij moeten aflezen, het is onmogelijk het
in zijn geheel te overzien, hij heeft ook zijn aandacht eerst bij
het voordeel, dan bij het middendeel en ten slotte bij het fond
gehad. Een typisch impressionnistisch landschap geeft een klein
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deel van het landschap, maar dit dan intensief op de werkelijke
verschijning voor het oog, op de kleurverhouding, duidelijkheidsverhouding en op het lichtverband bestudeerd.
Dat echter de qualificatie physioplastisch of ideoplastisch
een relatieve is, blijkt wel heel duidelijk als men Patinir naast
Giotto zet, want dan is Patinir 'duidelijk physioplastisch, zet
men dezen echter naast Maris of Tholen, dan ziet men het
ideoplastische sterk bij hem naar voren treden. Patinir, toch een
mijlpaal in het landschapschilderen, kan niet tot de grootsten
gerekend worden, omdat hij zijn natuurbeeld niet tot een geheel
met zijn persoonlijkheid vergroeide voorstelling wist om te
zetten, waarschijnlijk wel doordat hij niet zoo'n boeiende
persoon was, want aan uitbeeldingsvermogen ontbreekt het hem
niet. Pieter Brueghel de oudere is verre zijn meerdere omdat
zijn visie op het landschap van een grootheid van voelen doortrokken is. Ook Brueghel neemt nog van een hooggelegen
'punt het landschap waar. Dit is niet alleen omdat het de
ontwikkeling van het vlak vergemakkelijkt en de dingen dan
niet voor elkaar schuiven, maar het komt ook daaruit voort,
dat hij de wereld weidsch en grootsch ondergaat, hij heeft een
cosmisch besef, waardoor hij zich niet in een klein onderdeel
verliest, maar naar het organische en cyclische' wezen van het
natuurgeheel getrokken wordt. Zijn landschappen zijn dan ook
geen momentopnamen, waarbij de prachtige belichting van
een oogenblik motief tot schilderen werd, maar hij tracht
daarin een voor bepaalde jaargetijden karakteristiek beeld te
vatten. Daarom is het voor hem natuurlijk een serie te schilderen, waarin de maanden van het jaar met hun typische
gebeuren door een representatief beeld vastgelegd zijn. Wij
kunnen dit duide lijk nagaan in het najaarslandschap uit de
K. K. Galerie Weenen. Want hetgeen ons in het najaar zoo
bevangen kan, het besef van den naderenden winter, het langzamer gaanvan het leven, het afstervenvan den groeivoor een tijd,
het uitdooven van het licht, dat sentiment ligt aan dit tafereel ten
grondslag. De grijze grauwheid van de sfeer gaat parallel met
het druilerige in de figuren rechts en het onwillig voorttrekken
der koeien. Het is of Brueghel in den kop der witte koe een
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vaag besef van het gebeuren in de natuur, van het verlaten der
zonnige weiden voor het verblijf in den donkeren stal gegeven
heeft. Ook de stooterige contouren der rotsmassa's onder,
steunen het trieste van het geheel. Brueghel hoort tot die
grootste genieën, die een harmonische synthese vinden van de
ideoplastische en physioplastische gestalte. Want terwijl hij in
scheppen van sfeer en stemming ver boven Patinir uitgaat,
doet hij tegelijkertijd ook reëeler aan. Hij maakte ook zijn
teekeningen in en naar de natuur, prachtige studies zijn er van
hem bewaard. Maar meesterlijk wist hij zijn onderwerp in het
kader te zetten en zijn gevoel voor rhythme en massaverdeeling
in het natuurlijke beeld te kleeden. Want uit den rechterhoek,
die door den daar staanden boom een vastheid aan het oog geeft
gaat de beweging zoowel in de levende wezens als in de
lijnenstuwing van het terrein naar links, buigt daar naar de
diepte en zwenkt dan langs den rotsoever naar rechts boven.
De rechter oever is prachtig in den zoo ontstanen driehoek
gepast en weegt door zijn hoogere belichting als massa tegen
de linker partij op. De terreinglooiingen en het contrast
tusschen de laag stroomende rivier . en het optorenende land
verhoogen de levendigheid van het beeld. Aan weerszijden is
het tafereel afgesloten door boomen, maar dit is bij Brueghel
volkomen natuurlijk waar dezelfde opzet bij , anderen b.v. bij
den zeventienden eeuwschen Franschman Claude Lorrain vaak
tot coulissenopstelling verwordt.
Geheel anders is de landschapsopvatting van Jan van Goyen,
die drie kwart eeuw later optreedt. Deze is een der eersten,
die het landschap schildert uit een pure belangstelling voor
het zichtbare. Heeft Brueghel een weidscher,opvattii"ng van den
samenhang van het leven, van Goyen ontdekt de schoonheid
van de natuur, zichtbaar om hem heen. Hij gaat in het landschap zitten om van nabij de takken, planten en struiken en
het bewegen van het grondoppervlák te bestudeeren. Hij kiest
niet een extra hoog punt om van daaruit in een soort vogelt'
vlucht een geheele streek zich voor het oog 'te zien ontrollen,
neen hij staat op den beganen grond. Daardoor ligt de horizon
laag en blijft er een wijde hooge lucht boven , zijn land. ' Ook
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Van Goyen schildert nog wel vergezichten, maar ook dan geeft
hij zoo'n vergezicht zooals iemand, die in het land staat, het
ziet, het dichtbij zijnde helder en verder uitgewerkt en daar- .
achter meer en meer verwazend de landen naar den einder toe.
En daarin, in het atmospherische afstemmen van de boomen,
boerderijen en velden naar de verte toe is hij een groot meester.
Maar vaker nog kiest hij een bepaald stuk uit de omgeving
waar hij doortrok en weet dat in een boeienden trant uit te
beelden. Zoo is in het hier gereproduceerde landschap, het
onregelmatig naar de duinen toe golvende terrein hem een
voldoende belangrijk gegeven. Hij maakt dit stuk natuur tot een
kunstwerk door de rhythmische opvolging in de verhoogingen,
die links zachtjes verrijzen en naar rechts meer en meer omhoog komen. Een distributie van de massa's, waarin een smaak
voor samenscharing, een gevoel voor verhoudingen zich laat
zien, terwijl om die langzaam van links naar rechts oploopende
as, waarvan het centrum door het de aandacht vasthoudende
hek geaccentueerd wordt, den struik voor en het geboomte
achter in een evenwicht is gegroepeerd. Een gevoelige verdeeling van het licht geeft warmte aan zijn visie. Het is merkwaardig dat in een oogenschijnlijk zoo eenvoudig schilderij
nog verschillende motieven door elkaar heen spelen, want
naast de diagonale beweging is hier toch tegelijkertijd door
de uitbeelding van het uit oude planken met boerenhanden
getimmerde hek, maar vooral ook door de centrale lichtvlek
er omheen, een centrale ordening te bespeuren. Want het
sterk belichte heuveltje met de twee er tegen rustende figuurtjes
weegt in de aandacht op tegen den donkeren heuvel met vage
figuurtjes in den achtergrond, terwijl de struik rechts weer
opgewogen wordt door het fijn en levendig getikkelde boomloover achter het hek. Van Goyen heeft, hoewel zijn inspiratie
begint op het zien van het buiten, toch geen fotografisch oog,
want in de lichtdistributie is een willekeur, een keuze van zijn
wil, plotselinge verdonkeringen op den voorgrond rechts scheppen contrastwerkingen van groote charme. Ook hier openbaart
zich toch weer dat eerst door die eigenaardige en persoonlijke
omzetting in Van Goyen de natuur als kunst belangrijk wordt
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en wij dit werk niet waardeeren om het stuk natuur, dat erin te
herkennen is, maar om het bijzondere menschelijke wezen dat er
zich in openbaart en de dingwereld tot een nieuwe eenheid vat.
Een geslacht later werkt Jacob van Ruysdael Isaaczoon.
Merkwaardig teeken van de evolutie naar specialisatie van
het universeele is dat Jan van Goyen, Ruysdael en anderen
uitsluitend landschapschilder zijn. En de een dertigtal jaren
later optredende Ruysdael gaat in die specialisatie soms nog
verder, hij kiest soms een bepaald plekje uit, met de afbeelding waarvan hij zijn doek vult. In het hier gereproduceerde
landschap uit het Rijksmuseum te Amsterdam is de warrig
begroeide slootkant en de rulle weg voldoende om zijn aandacht te boeien. De woestgroeiende, minder gecultiveerde
natuur bood hem een rijk gegeven voor zijn uiteenzetting,
waarin hij een gespannen opmerker en waarnemer blijkt te zijn.
Ten onrechte heeft men hem wel, door de woestheid van zijn
onderwerp misleid, romantisch genoemd. Maar wenscht men
met het woord romantisch, zooals het mij aangewezen lijkt,
de werken te bestempelen, waarin de maker zich van de
werkelijkheid weg leeft en zijn gevoel den teugel laat, dan is
Ruysdael zeker niet romantisch. Want hij geeft altijd de
sensatie zijn werken naar voor hem aanwezige natuurobjecten geconcipieerd te hebben. De grootheid ontleenen zijn
doeken aan zijn hartstochtelijk enthousiasme voor wat hem
boeit, zoodat er door zijn boomen en struiken een leven en
bewegen gaat, terwijl er toch een orde domineert, die de deelen
in harmonie te samen brengt. Zoo geeft hij door den oplichtenden
slootspiegel en den helderen toon van het mulle zand een omvatting van de middenpartij met de weer in cadens optorenende
boomen. Het centrum donker, er omheen een krans van licht.
Een sprankelend leven in de met licht betikkelde riethalmen,
de heg en de vlierboomen ook hier weer in natuurlijke beheersching, een door zijn persoonlijkheid beheerschte natuur.
Evenals Van Goyen heeft Ruysdael nog niet de consequente
lichtafstemming, het op de werkelijkheidsverhoudingen afgestemde verband tusschen lucht en grondbelichting zooals men
in de negentiende eeuw zal zien. Naar zijn smaak zet hij de
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donkerte aan of voert hij het licht op zonder zich angstvallig
aan de verhoudingen zooals het oog die levert, te storen.
Ruysdael heeft ook vele vergezichten geschilderd, waarin hij
evenals Van Goyen vanuit een punt in het landschap de wereld
bekijkt en door het visueele aspect van de natuur geleid wordt.
Naast Ruysdael en Van Goyen zijn nog vele belangrijke
landschapschilders in de zeventiende eeuw te noemen, Hercules
Seghers, Rembrandt, Salomon van Ruysdael, Meindert
Hobbema om er maar enkelen te noemen. Maar helaas ontbreekt de ruimte om hen allen te vertegenwoordigen, vooral
waar het de bedoeling is om hoofdmomenten van de ontwikkeling, ideoplastisch—>physioplastisch --->ideoplastisch-}
een samensmelting van beiden, in onzen tijd te doen uitkomen.
Komt men in het begin der achttiende eeuw in de schilderkunst
in Nederland tot een pauze, dan zijn er Engelsche schilders
zooals Crome en Constable, die de Hollandsche traditie levend
houden, maar hoewel zij meer reproduceerend dan scheppend,
niet veel aan het bestaande toevoegen, oefenden zij toch een
stimuleerende en bevruchtende werking uit op de Fransche
landschapskunst, die in het begin van de negentiende eeuw de
ontwikkeling weer opvat. Want terwijl de voorlooper George
Michel meer direct met de zeventiendeeeuwsche Hollanders
door zijn restaureeren en copieeren van hun werken in het
Louvre in contact komt en hen bestudeert, hebben de schilders
der Barbizonchool de instigatie daartoe ook over Engeland heen
ontvangen. Ten onrechte denkt men vaak dat in den modernen
tijd door radio, pers en gemakkelijke en goedkoope reisgelegenheid het contact tusschen de kunstscholen grooter is
dan vroeger, maar mocht het toen misschien niet zoo snel tot
stand komen, de aanraking was, doordat de schilders jaren in
het vreemde land bleven, veel intenser. Rousseau die als kernfiguur van de Barbizonschool kan gelden, zoekt 's zomers een
nauw contact met de natuur, terwijl hij in zijn jonge jaren
's winters de Hollandsche landschapschilders copieerde. Men
kan ook een duidelijk rapport tot de boschgezichten van
Ruysdael constateeren in het hier afgebeelde werk, le chemie
de la Fóret de l'Isle-Adam. Ook bij Jacob van Ruysdael treft
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men een soortgelijken opzet al aan, donkere boomenpartijen die
den zijkant afsluiten om een licht centrum. Maar terwijl die
zeventiende eeuwers het licht naar hun smaak verdeelen zonder
daarbij op consequentie te letten, ziet men nu, dat Rousseau
eenerzijds nog aan den ouden smaak voor donkere tonen en
lichtcontrasten gebonden is, maar anderzijds een neiging heeft
om het licht consequent in aansluiting bij de werkelijkheid te
behandelen. Hij kiest zijn gezichtspunt nu zoo dat hij aan beide
verlangens tegelijkertijd voldoet. Tusschen de donkere boomen
zittend, kijkt hij in het loo, in de clairière, en over den vijver
naar het helderder verschiet, waarbij hij voor zijn lichtverdeeling de reëele waarden als grondslag houdt. Rousseau
maakte ook diepgaande studie van de eigenaardigheden in
groei van elke boomsoort, zoodat elke boom dadelijk is te
determineeren. Hij is daarom de portretschilder van het land
schap genoemd, want hij heeft ook de reputatie dat hij de
belichting die voor een landschap typisch is, pakkend wist
te treffen. Maar met dergelijke opmerkingen kan men de waarde
van zijn werk niet bepalen, want men zou een schilder kunnen
hebben met dergelijke opmerkerskwaliteiten, waarvan het werk
toch niet bleef boeien. Neen, Rousseau weet door zijn schildering de suggestie te geven van den levenden groei, zijn boomen
zijn niet als op een fotografische opname verstard, maar
krijgen door de fibreering van zijn toets een suggestie van
leven, het gewemel der plantengroei op den oneffen bosch-.
grond drukt hij met sprankelende, losse toetsjes volkomen uit.
Zijn licht bezit warmte en door zijn ingrijpen in het natuurbeeld, waarbij hij op donkere plaatsen den lichten bast van een
berk laat optintelen, of het licht door het looverdak laat
breken, weet hij zijn vlak tot in alle hoeken te doen leven.
Daarbij bewaart hij altijd een gepaste verhouding tot de
realiteit. In zijn eerste periode geeft hij de lichtwaarden in
de, voordien gebruikelijke, donkere schaal, maar in zijn
lateren tijd maakt hij zich losser en losser van de donkere
traditie en komt hij met een vernieuwde, lichte visie op het
vlakke, Fransche landschap voor den dag, zoo de overgang
inluidend naar de luministen.
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Wekte eerst de Hollandsche kunst de Fransche landschapskunst tot nieuw leven, in de negentiende eeuw zien wij dat
de rollen omgekeerd zijn. Wel waren er omstreeks i 800 enkele
jongeren in Holland, die met een eigen realistische natuurstudie voor den dag kwamen, als Troostwijk, Van Drielst en
Van Dael, maar deze jonge beweging werd door de Napoleontische beroering versmoord en het Hollandsche landschapschilderen zakte terug tot een min of meer gelukt herhalen
van zeventiende eeuwsche tradities. Eerst in de tweede helft
van de vorige eeuw kómen de schilders opzetten, die zich van
de verschaalde vormen weten los te scheuren en die daarbij
een machtigen stimulans ontvangen van het Fransche voorbeeld.
Willem Roelofs Sr. heeft een sterken invloed van de Barbizonschool ondergaan, Gabriël vertoefde langen tijd in het Zuiden,
de Marissen hebben in Parijs gewerkt en Anton Mauve, waarvan wij hier een reproductie als voorbeeld van die nieuwe
richting stellen, onderging sterk den invloed van de Barbizonschool. Maar voor hen allen was deze toch in hoofdzaak
een aansporing om zich tot een eigen visie door te werken.
Hier in het Beekje van A. Mauve kan men constateeren dat
hij zich van het buitenlandsche voorbeeld heeft losgemaakt
en tot een Hollandsche physioplastische gestalte is gekomen.
De sensogene elementen zijn bij Mauve zoo sterk, de aansluiting bij de lichtverdeeling in de natuur is zoo nauw, dat
velen het werk van Mauve te nuchter, ja, photografisch
vinden. Mauve wordt sterk gepakt door de lichtconsequentie
en dientengevolge breidt hij een éénheid van toon over zijn
schilderijen uit. Plotselinge donkere partijen onder een heldere
lucht of lichtplekken in een beschaduwde partij als men bij
Ruysdael kan aantreffen, zal men bij Mauve tevergeefs zoeken.
In eng verband tot de gegevens, die zijn scherp waarnemend
oog hem verschaft, wordt zijn beeld opgebouwd, dat daardoor een sterk sensogeen karakter draagt. Toch is het oordeel
„fotografisch" geheel misplaatst, want in de nuanceering van
licht en donker ligt een uiterste gevoeligheid verborgen, een
fijn besef voor de toonwaarden. Zuiver afgestemd zijn de
boomen rechts achter op de grijze lucht, een teerheid van toets,
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toch met den juisten nadruk in de schriele boompjes langs het
vaartje. De levendige kleurwisseling in de huizengroep, waar
het wit een doorvoeld blank is tegen de diepe donkerte van de
rieten daken. Allerlei waarnemingen zijn daarin verwerkt,
die met bescheiden accentueering voorgedragen, ons toch de
sensatie van die met den grond vergroeide boerenwoningen
geven. Dat ook in dit voorbeeld van physioplastische instelling
de kunstwaarde toch bepaald wordt door de persoonlijke voordracht blijkt nog wel duidelijk. Per slot van rekening bestaat er
in essentie toch slechts een gradueel verschil tusschen de uitgesproken physioplastische en ideoplastische kunst. Bij beide
ligt toch de kunstwaarde uitsluitend in de persoonlijke belevenis, die in het eerste geval wordt belichaamd in een beeld,
waarin de door natuurwaarneming verkregen elementen overheerschen, terwijl in het tweede geval die elementen door
de vervorming die zij in het zieleleven van den kunstenaar
ondergaan sterker beïnvloed worden. Daarom is bij de naturalisten het gevoelsleven moeilijker te ontdekken, terwijl bij
de expressionnisten soms de waarnemingselementen, die eraan
ten grondslag liggen, moeilijker herkenbaar zijn. In dezen
Mauve bestaat al direct een bepaalde verdeeling van de
visueele waarden door de manier om dit tafereel in het kader
te plaatsen. Mauve had dit beekje naar links of naar rechts
kunnen plaatsen, een geheel andere inkleeding was daarvan het
gevolg geweest. Nu wordt het land ter weerszijden gevat in
twee onregelmatige vierhoeken, die met hun scherpste punt
op de centrale boerderij toekomen, deze oplossing gaat gepaard
met het perspectivische lijnverloop, dat ons oog ook naar hetzelfde punt in de diepte trekt, terwijl de lichtwerking en de
heldertonige muur der in 't midden gelegen boerderij dezen gang
ondersteunt. Zoo krijgen wij een verhelderde voorstelling van
het natuurbeeld, want het werd gezeefd door het toongevoel
en den zin voor verhoudingen van den kunstenaar.
In Frankrijk was de voornaamste representant van de
physioplastische instelling, Claude Monet, die trachtte de
natuur op heeterdaad te betrappen, door zoo als bij het schilderen van de Cathedraal van Rouen, van uur tot uur een
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nieuwe studie te beginnen, omdat het licht in dien tijd weer
veranderd was. 's Anderen daags kwam hij dan op den gepasten tijd weer op elk schilderij terug om het af te werken.
Zoo had hij er een aantal tegelijk op stapel staan en wilde
zoodoende de natuur op den voet volgen. Dat dit echter
nooit kan buiten het subject om blijkt nog ten overvloede
uit de vergelijking van de Hollandsche en Fransche naturalisten,
die toch weer een zeer uiteenloopende visie op de wereld
vertoonen, hoewel zij beiden erop uit zijn de wereld af te
beelden zooals zij voor hen ligt. Terwijl zij zich nu zoo intens
verdiepen in het geven van het directe aspect van de dingen,
beperken zij zoowel in letterlijken als figuurlijken zin hun
horizon. In letterlijken, want het stuk wereld dat zij intens
kunnen beschouwen is klein, wat voor W. Roelofs Sr. het
onderwerp voor één schilderij is, b.v. een landschap met een
boerderij, een wei met koeien, een molen en een boschje, levert
aan Gabriël de stof voor twee schilderijen : hij zal de boerderij
en den molen afzonderlijk voldoende object achten, terwijl
Tholen, van een nog later geslacht den molen of een fragment
van den molen voldoende interessant vindt. In figuurlijken zin
is hun horizon beperkt, omdat zij zich louter tot de uitdrukking
van het zichtbare bepalen al mengt er zich huns ondanks zooveel persoonlijke visie in, dat zij als kunst toch interesseeren.
Hun aandacht gaat uit naar de representatie van wat zij door
hun oogen beleven, daar zij echter zoo'n bijzonder heftig
en levendig oogleven hebben, krijgt hun werk emotioneele
waarde en wordt het tot een schepping. Men wordt zich deze
dubbele specialisatie scherp bewust als men den juist besproken
Mauve eens plaatst naast het herfstlandschap van Breughel.
Ongetwijfeld zal dan ieder, hoe ook zijn persoonlijke voorkeur
zijn moge, beamen dat de boomen fijner en teerder in kleurwaarneming door Mauve op de lucht zijn gezet, dat het licht
uit de grijze lucht een consequenter de realiteit benaderenden
toon schiep. In allerlei onderdeelen zal men, wat de waarneming aangaat, de vordering van Mauve moeten erkennen,
maar daartegenover heeft Bruegel een weidsch en universeel
karakter in zijn landschap. Bij hem voerde het wereldaanzicht
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tot wereldinzicht. Bij allen vooruitgang in door observatie verkregen voorstelling is er achteruitgang in de representatie
van de innerlijke, de uitdrukking van het binnenleven wordt
niet gezocht. Toch moet men zich hoeden om de impressionnistische kunst, materialistisch te noemen, want ook hier
is het de geest die de gezichtsindrukken tot een visie samenvat en het gemoed, dat er de emotioneele waarde aan
geeft, waardoor die visie tot kunst wordt. Maar terwijl
in het impressiannisme de geest zich richt op de visueele
processen, op de verschijning van de materie, keert in het
expressionnisme de geest zich tot de geestelijke processen, tot
de innerlijke belevenissen. Nadat geslachten en geslachten lang
het realisme de aandacht in beslag nam, komt nu het idealisme
weer opzetten, op de geëxtroverteerde volgt nu de geïntroverteerde geesteshouding. Natuurlijk was die nooit geheel verloren
gegaan, er zijn altijd figuren van beteekenis geweest, die zich
niet bij den ,heerschenden stroom aansloten. Ook is de echte
romantiek, waarvan wij in Nederland, zooals uit de, landaard
alleszins begrijpelijk is, geen groote voorvechters gehad hebben,
op te vatten als een vlucht uit de werkelijkheid of liever als
een zich overgeven aan de macht van het gemoedsleven. Zooals
Baudelaire opmerkte : „Le romantisme n' est précisement ni
dans la choix des sujets, ni dans la vérité, mais dans la manière
de sentir., Ils l'ónt cherché en dehors et c'est en dedans qu'il
était seulement possible de le trouver". En geheel daarbij
aansluitend schrijft de groote vormgever aan de romantische
wereldopvatting Delacroix : „L'homme a dans son áme des
sentiments innés, que les objets réels ne satisferont jamais
et c'est à ces sentiments que l'imagination du peintre et des
poètes sait donner une forme et une vie". Voor den romanticus
is de waarneming van de natuur op zichzelve niet belangrijk,
maar dient de natuur om wat er in hem omgaat te belichamen,
de natuur wordt dramatisch gezien. Zuivere landschappen
zijn er van Delacroix vrijwel niet, altijd grijpt er een gebeurtenis
in plaats, een ontvoering of een leeuwenjacht, een zeegezicht
wordt bij hem de omgeving van Christus te midden van den
storm. In den hierbij afgebeelden dood van Ophelia hangt een
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zware sfeer over de machtige boomen, die als entourage dienen.
Het geboomte mist de reëele vastheid, die het bij Rousseau
zou hebben, maar er ligt een bewogenheid in de voordracht
van deze natuur, waardoor zij zich bij de tragische gebeurtenis
sluitend aanpast. Zoo geeft het heftig bewogen zeeoppervlak
in Delacroix' schilderij van „Christus in den storm" uitbeelding
en ondersteuning aan de onrust en angst in de apostelen en
krijgt men een visie van de zee, onheilspellend als iemand in
benauwdheid en vrees daarvan zou hebben. De romanticus
Th. Gautier schreef: „Les passions sopt des verres jaunes,
bleus ou rouges, qui teignent foute chose de leur couleur.
Aussi un site qui a paru affreus, herissé, décharné jusqu'aux
os, repoussant de misère et de maigreur, plus inhospitalier
qu'un steppe de Scythie, vu dans un instant de désespoir,
semble diapré, étincelant, fleuri, avec des eaux miroitantes,
des gazons vivaces et des fuites d'horizons bleuátres, un vrai
paradis terrestre, regardé a travers le prisme du bonheur."
En nu zou men verkeerd doen te meenen dat dergelijke uitspraken alleen voor de romantiek golden, want in het voorgaande is op allerlei wijze gedemonstreerd, dat ieder door zijn
bril de wereld ziet, al zal de een ook alweer naar zijn aard,
meer behoefte hebben zijn voorstelling naar ooggegevens te
bepalen dan de ander. Feit is,. dat in het einde van de negentiende eeuw een sterker en sterker wordend overwicht van
het innerlijke zich geldend maakt. Langzaam ziet men de
wereld zich van de uiterlijke realiteit afwenden. Eerst wordt
het directe beeld verdroomd tot een sprookje als bij Matthijs
Maxis, daarna uiteengelegd en tot een stijl samengevat als bij
Seurat. Cézanne voert in zijn landschappen een compositie, een
kleurindeeling in, hij ziet naar een motief dat zijn persoonlijke
wezen bevredigt. Maar de groote heraut van de nieuwe richting
is toch Vincent van Gogh die uit een realistischen studietijd
tot een natuurlijk expressionnisme komt. Want het ongekend
heftige gemoedsleven van Vincent beheerscht zijn voorstellingsleven hoe langer hoe meer, maakt de kleur tot uiting van wat
in hem omgaat, verdrijft conventioneele vormen. Het is geen
bewust styleeren, al weet Vincent heel goed te formuleeren,
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dat hij het innerlijke probeert uit te drukken. Als hij werkt
maakt zich het allesoverheerschende gevoel van hem meester
en wordt hij als door een buiten hem staande macht gedwongen
om te schilderen als hij doet. „Alors je ne me sens plus et les
tableaux me viennent comme dans un rêve". Toch houdt hij
altijd aan natuurwaarheid vast, aan zin natuurwaarheid.
Schrijft hij niet als hij in het artikel over zijn werk door
Aurier een bemoediging ziet om de realiteit los te laten en met
de kleuren een soort muziek te maken: „Mais elle mest si
ire vra i aussi enfin je crois, je croio
chère, la vérité, le chercher a faire
que je préfère encore être cordonnier á être musicien avec
les couleurs." Wanneer men het hierbij afgebeelde werk, het
Ravijn beschouwt, waarin de berghellingen omlaag golven, de
struikjes als vlammen vibreeren en het riviertje in driftigen
stroom zich een weg baant door de grijparmen der rotsen, dan
krijgt men de sensatie dat Van Gogh alles in een hevig leven
en bewegen gewaar wordt. Het is of de gesteenten nog de
trekkingen vertoonen van toen de aardoppervlakte door hevige
vulkanische uitbarstingen en grondverschuivingen uiteengereten
en door lava overstroomd werd. Men zou zeggen het rávtia Pei'.
van Heraclitus is hier tot beeld geworden, niets is star, in
alles leven en beweging, verandering en verwording. Stelt
men hiernaast het ravijn door den vader van het negentiende
eeuwsche realisme, Courbet geschilderd, dan zullen velen
daarin ' een meer met hun eigen voorstelling overeenkomende
en daarom voor hen waarder natuurafbeelding zien, maar de
suggestie van het alleven in de natuur zullen zij bij hem niet
krijgen. En ongetwijfeld brengt het nooit in rust zijnde, fel
optredende wezen van Vincent van Gogh te weeg, dat in de
wereld, datgene tot hem doordringt, wat met zijn wezen
strookt. Zoo ontstaat dan in hem op volkomen natuurlijke
wijze eenbeeld, dat voor hém afbeelding is, maar voor den toeschouwer uitbeelding, expressie van een persoonlijk gemoeds.
leven, het is zoodoende een natuurlijk adogmatisch expressionnisme. In zijn voorstellingen komen allerlei lijnen en wendingen naar voren, die psychisch belangrijk zijn, zijn accenten
vallen niet op de zichtbare kanten van zijn object, maar op de
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onzichtbare werkingen daarvan. Hij geeft meer wat hij bij het
zien voelt dan hetgeen hij bij het zien ziet. Hem was de groote
gave om het onzienlijke, in het gemoed alleen bestaande, door
vorm en lijn, door kleur en toon voor anderen voor te stellen,
in anderen op te wekken, door zijn voorstelling te suggereeren.
In deze phase der ontwikkeling van den kunstvorm komt weer
duidelijk naar voren dat de beeldende kunst door het gezichtszintuig openbaart wat er aan diepere roerselen in den mensch
bestaat. Terwijl de akoustische mensch deze in klanken of
woorden zou uitdrukken, zoekt de optische mensch naar
expressie in visueelen vorm, zooals Thorn Prikker schreef:
„Bovendien vind ik het onmogelijk om mijn meest intieme
dingen aan anderen te zeggen, want een lijn met zekeren vorm
zegt mij meer dan al de woorden, die ik zou kennen en uitspreken." Weet men deze optische taal, met zijn veelheid van
vormen, contrasten, lichtaccentueerirgen en donkermysteriën
te verstaan, dan zal men zien dat de belangstelling voor kunst
niet voortkomt uit herkenningsplezier, maar uit het beleven van
den dieperen zielsachtergrond. Want het is niet toevallig dat
in het eind der negentiende eeuw Vincent van Gogh met zijn
visie naar voren komt, zooals het ook niet anders kon of de
volkomen op de visueele pracht van het materieels ingestelde
tijdgenoot moest de nieuwe boodschap niet verstaan.
Ook in de philosophie ziet men dat de aandacht zich naar
andere verschijnselen wendt, en er aan bekende verschijnselen
een ander gewicht wordt gehecht en nieuwe waardeeringen
omhoog komen, waardoor het naturalisme opzij wordt geschoven en spiritualistische, idealistische beschouwingen de
overhand krijgen en het psychische monisme omhoog gaat
komen, in Nederland zoo eminent gerepresenteerd door Prof.
G. Heymans. Ook komt de psychologie tot nieuwen bloei en tot
te voren ongekend aanzien. Als dus in het eind der negentiende
eeuw de ziel tot zichzelve keert, dan manifesteert zich dat
op elk levensgebied in de vormen die daaraan eigen zijn. Zoo
moet de kunst daardoor een totaal ander aspect krijgen, een
aspect, waarin de uitingsmiddelen op andere wijze aangewend
zijn dan in het impressionnisme. Terwijl hier de mensch schuil
214

gaat achter de physioplastische elementen, achter de visueele
representatie, dringt in de daarop volgende richting het
menschelijke zich op den voorgrond. Merkwaardig is het om
te zien, dat terwijl in de vroegste stukken, zooals b.v. van
Geertgen tot St. Jans, de mensch groot op den voorgrond zit,
deze later in proportie tot de omgeving hoe langer hoe kleiner
wordt, ja in ' E eind der zeventiende eeuw landschappen voor
komen, waarin geen menschelijke figuren meer rondgaan. Ook
de impressionnisten schilderen brokstukken natuur zonder
stoffage van personen, maar de expressionnisten gevoelen weer
behoefte om den mensch als het middelpunt te zien en de natuur
om den mensch heen te schilderen. Het Parkgezicht, dat plaats
van handeling is voor „de jonge generatie" van Jan Toorop toont
in alle hoeken de kenmerken der introversie. Ieder kan opmerken dat hier geen poging is gedaan om een schijn-bedrieglijke
voorstelling van een bestaand stukje wereld te leveren, maar
dat hier het Fransche adagio geldt : „Le paysage est un état
d'áme". Toorop toont zich echt bevangen door het mysterie
van het groeien der natuur, een vreemd kronkelen en wringen
der vormen, dooreenstrengelen van wortels, een verrijzen en
verzinken rond de geheimzinnige donkere diepte van den vijver.
In het centrum een boom, die het leven symboliseert, dat zijn
sappen met wortelen uit de aarde trekt, in den stam omhoog
gaat en met de bladeren weer ter aarde zinkt. En tegen dezen
ingewikkelden en warren plantengroei het strenge van de inventie
der intelligentie, de rechte telegraafpaal met de hard-wit
porceleinen isolatiekoppen verticaal, en de rails horizontaal.
Daar middenin het kindje in den tafelstoel, dat het jonge leven
belichaamt voor de deur waarachter de oudere generatie
schuilgaat. Men heeft deze kunst wel symbolistisch genoemd,
maar als een symbool een voorstelling is, die een aparte
beteekenis krijgt door een conventie of een gebruik, zooals
de visch het symbool was voor Christus 1), dan is dit werk
evenmin symbolisch als dat van Toorop's tijd- en strijdgenoot
1) De letters van het Grieksche woord txOug = visch
letters van de zin Ieaoug Xptcrroq Os6u uco; gciiep.
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Thorn Prikker, zooals deze laatste zegt : „Al geef je de natuur,
den uitwendiger schijn zelve niet weer, kan het toch wel de
essentieele indruk zijn, die je van de natuur krijgt, en die je
tracht weer te geven, zonder symbolist te zijn". Een herhaling
van voorstellingen met vastgestelden inhoud, een weer Lesamen
brengen van vormen, die in vroeger tijden een bepaalde beteekenis kregen, kan nooit, zooals men in de werken van
sommige Preraphaëlieten bevestigd kan vinden, tot levende
kunst leiden. De diepere beteekenis bestaat in de kunst alleen
dan als de vorm, de lijn en de kleur, door het persoonlijke
gebruik zelve, de sensatie van het bedoelde gevoelde in den
beschouwer weet te wekken, als de voorstelling zelve haar
inhoud weet te suggereeren. Zooals de juiste verstaander geen
uitleg behoeft bij het onderhavige werk van Toorop om een
sensatie te krijgen van den wonderen indruk, dien de natuur op
Toorop maakte, zooals het kindje door zijn lichte kleuren de
aandacht naar het menschelijke trekt en de tegenstelling van
het streng bepaalde mechanische der spoorweg en telegraaf
tot het woekerende organische groeien der natuur niet eerst
verklaard hoeft te worden om tot ons te spreken.
Het overwicht van de innerlijk bestaande ordeprincipes
over het uitwendige aanzicht is nog weer veel sterker in het
landschap met kerkje van Aug. Herbin. Zooals in de Keltische
kunst een bijzondere voorliefde voor kronkellijnen en figuren
overwoekert, zooals bij Gothieke schilders voorkeur voor
hoekige op elkaar stootende lijnen bestond (b.v. plooienval in de
„Lucas de Madonna schilderend" van Rogier van der Weyden),
zoo heeft de bijzonder ingestelde aandacht van Herbin in dit
landschap een aantal hoekige motieven weten te ontdekken.
Er bestond in hem een bepaalde vormwil, die hem dwong
tot deze conceptie. Er manifesteert zich een eigenaardig vormgevoel in, er liggen krachten in Herbin's gemoed verborgen,
die hem ertoe brengen om zich van deze lijnenkeuze, kleurenspraak en hoekige begrenzingen te bedienen. Zooals men in het
handschrift van sommige personen opmerkt, dat er een voorliefde voor hoekige overgangen bestaat, zooals vinnige personen de lijnen vaak in venijnige scherpte op elkaar laten
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stooten, zonder dat zij zichzelf ervan bewust zijn, zoo is er in
Herbin een drang om zich op deze wijze te uiten. Natuurlijk
is dit alleen door het gevoel te verifieeren, wanneer men zich
los heeft gemaakt van de vooropstellingen dat kunst aan bestaande vormen gebonden is. Men kan erop wijzen dat er een
lichtverdeeling in dit stuk bestaat, zeer afwisselend, maar toch
zoo, dat er geen enkel deel te veel de aandacht trekt ten koste
van de overige partijen en er in die lichtverdeeling toch ook
straffe con gasten bestaan, die parallel gaan met de strenge
lijnbehandeling. In de vlakken die den boom rechts begrenzen
is een rhythmische coördinatie te onderkennen. Ook in de
huisjes, die ter weerszijden van den naar rechtsboven gaanden
weg staan. Een élan in de voordracht, waardoor onze aandacht het beeld ingetrokken wordt, valt niet te miskennen,
zooals er ook een samenvatting van de compositie van het
gehucht bestaat binnen een lijn, die van den rechteronderhoek
naar midden links en vandaar naar rechts boven gaat en die
zoodoende het hoofdvlak in overzichtelijke deelen uiteenlegt.
Dat dit niet het werk is van een cerebralen theoreticus, die
adept van het kubisme is, maar van iemand die in deze richting
een gevoelsinhoud heeft te openbaren, kan in laatste instantie
alleen door het gevoel van den beschouwer uitgemaakt worden.
Dit levert dan een subjectieve zekerheid, een overtuiging die
alleen voor den aangedane geldt en communicatie is er dan
slechts voor gelijkvoelenden. Nu zijn er nog altijd verscheidenen,
die van een objectieve zekerheid in kunstvragen droomen, maar
bezinning en ervaring bewijzen dat gemoedswaarden nooit met
het verstand zijn te benaderen, dat liefde niet gemeten en
gewogen kan worden en er dus geen objectieve bepaling
mogelijk van is. Zeggen ook de huidige kennistheoretici niet,
dat de fundamenteels wetenschappelijke waarheden in laatste
instantie op een gevoel van evidentie berusten, zooals Sigwart
schrijft dat de mogelijkheid om den vooruitgang van het denken
te bepalen en noodwendig denken van niet noodwendig denken
te onderscheiden in laatste essentie berust op de „subjectiv
erfahrene Notwendigkeit, auf das innere Gefiihl der Evidenz"
en verder „Der Glaube an das Recht dieses Gefiihls und seine
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Zuverlassigkeit ist der letzte Ankergrund aller Gewissheit
iiberhaupL."
Men moet natuurlijk de garanties trachten te Ereffen, dat
heE gevoel zoo zuiver mogelijk werkt. Ten eerste door in te
zien, dat verstandelijke principes en wetten in het gevoelsgebied geen gelding hebben, juist door een zuiver gebruik van
het verstand komt men tot het besef van de grenzen daarvan.
Ten tweede door zich los te maken van persoonlijke voorkeur
voor opvattingen en lijnsystemen. Men begrijpt dat dit bijzonder
moeilijk is voor kunstenaars van sterk uitgesproken richting,
hen zal het bijzonder moeilijk, zoo niet onmogelijk zijn om
zich in te voelen in een tegen hun natuur ingaande vormenspraak. Ten derde door zich vrij te houden van zuiver toevallige en persoonlijke associaties, die heel interessant kunnen
zijn maar met de essentie van het kunstwerk niets uit te
staan hebben. Ten vierde door zich te bevrijden van door
traditie, conventie, omgeving en tijdmode bepaalde oordeelen.
Zoo was het noodlot van Vincent van Gogh zich te openbaren
in een geest en op een wijze die tegen de traditie en de opvattingen van zijn tijdgenooten inging, de kloof kwam niet voort
uit een oversnelle geniale vordering in een aan de orde zijnde
ontwikkeling maar uit een totaal omwerpen van het stuur naar
de ideoplastische in plaats van naar de physioplastische gestalten. Daaruit is het ontstellende wanbegrip te verklaren,
waarvan het overwinnen zooveel tijd vergde, dat Vincent de
uiteindelijke zege niet beleefde.
Overigens is het veel eenvoudiger deze voorwaarden voor
de zuivere beoordeeling neer te schrijven dan een zuivere beoordeeling te leveren. Volkomen onjuist is de spreuk : „la
critique est aisée, l'art est difficile" als men onder critiek verstaat het doorgronden van de essentie van het kunstwerk,
het zich inleven in datgene wat de kunstenaar tot zijn schepping
bewoog en het vaststellen in hoever hij den beeldenden vorm
voor het in hem omgaande wist te vinden. Zoo opgevat stelt
critiek hooge eischen en het vervullen van boven vermelde
voorwaarden vraagt jaren van toewijding en bezinning om tot
verheldering van inzicht te komen. Dit neemt niet weg dat er
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argeloozen, niet door bepaalde opleiding of conventie belasten
zijn, die in een onmiddellijk contact met het wezen van den
kunstenaar kunnen komen. Ook hier geldt: „Den kindertrens
wordt het geopenbaard". Toch is een dergelijk intuïtief aanvoelen, hoewel van het allergrootste belang voor dengene
die het heeft, nog niet een afpalen van de waarde, die een werk
temidden van andere scheppingen heeft. Daarvoor is naa s t
het doorvoelen van het alleenstaande schilderij of beeld ook
nog het besef noodig van wat er in deze en andere richtingen
werd en wordt gepresteerd, waarbij de vergelijking een steun
aan het oordeel kan geven. Dat er voor het doorgronden van
allerlei naast elkaar bestaande en vaak tegen elkaar ingaande
richtingen een veelzijdigheid van aanleg noodig is hoeft wel
geen nader betoog.
Keeren wij na deze uitweiding in het algemeen, weer tot het
bijzondere, dit werk uit 1 9 11 van Herbin terug, dan zijn er nog
te velen, die door een hangen aan herkenbaarheidseischen
gehinderd en geremd, zich niet verzoenen kunnen met deze
wijze van voordragen. Zij zitten vast op de vraag: „Wat stelt
het voor?" en komen voortdurend aan met dezelfde tegenwerping : „Zoo is de werkelijkheid niet". Steeds maar niet
beseffend, dat het in de kunst om een inwendige, niet om een
uitwendige werkelijkheid gaat. In plaats daarvan moesten zij
vragen : „Wat beeldt dit werk uit ? Komt het uit een dwingenden,
innerlijken toestand voort? Wordt het door een bewogenheid,
een allesbeheerschende ontroering doorstroomd ?" Stellen zij
die vragen en willen zij die door kijken en kijken oplossen,
dan zullen zij na eengen tijd met deze uitingswijze vertrouwd
worden en in staat zijn om de gevoelseenheid, die deze voor.
stelling domineert, te vatten. Dan zal de strenge en heldere
geest over hen vaardig worden, die in Herbin bij het scheppen
van dit werk domineerde.
Nog een stap verder van de herkenbaarheid weg is het
landschap van Metzinger (hierna afgebeeld). Nog kan men wel
aan de linkerzijde een aan een cypresvorm herinnerenden
boomvorm herkennen, terwijl het torentje ook voor ieder
aan te wijzen is, al zijn ook deze vormen niet op de realiteit
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afgegoten. Men kan zich denken, dat Metzinger op een
wandeltocht een kasteel heeft gezien met een torentje en
een cypres erbij, er onder terrassen, gazons van strengen vorm
en misschien een vijver, waarin de cypres zich te spiegelen
stond. Dat geheel gaf hem een sterke sensatie van strenge
statigheid. Zooals het ons nu vaak gaat na het lezen van een
boek, wij zijn ons de stemming, die het wekte nog heel goed
bewust, terwijl wij de onderdeelen en preciese verhoudingen
in het verhaal vergeten zijn, zoo heeft Metzinger de sensatie
van het kasteel vastgehouden terwijl hij zich van de realiteit
nog maar enkele fragmenten, en die toch ook al vervaagd,
herinnerde. Nu laat hem die sensatie niet los en tracht hij die
in deze schilderij te substantialiseeren. De eenige vraag is
nu maar, is hij daarin geslaagd, weet hij de suggestie te geven
van de voornaamheid, de statigheid en de gedistingeerde reserve,
die het buiten in hem wekte ? Zeker is dat Metzinger de verschillende elementen tot een eenheid wist te binden, in het
middendeel van het vlak vereenigen zij zich tot een centrale
massa. Ook is het geen toeval dat deze compositie in een op
zijn korten kant staanden rechthoek gevat werd, want er ligt
een sterke verticale tendenz in opgesloten. De cypresvorm
neemt door cle eigenaardige ruitindeeling ons oog gevangen,
terwijl onze aandacht door de lichtaccenten in het topje van
elke ruit ook naar boven gevoerd wordt. Deze opgaande
tendenz wordt gecontrasteerd door het verminkte spiegelbeeld
in den rechteronderhoek. De reminiscenties van terrassen en
wat er aan herkenbaarheid van het gebouw en de vensters
overbleef, dat alles is getrokken met een straffe, bij het spiritueele karakter van het beeld, aansluitende lijn. De waarde
-der rechten wordt door met fijn tegenspel ingevoegde rondheden verhoogd, terwijl de kleur, die hier in de reproductie
alleen in zijn lichtwaarde is te beoordeelen, van een voorname
ingetogenheid is. In het origineel ziet men dat Metzinger
deze bereikte door een juiste afstemming op elkaar van groenen,
rood- en blauwgrijzen. Door die harmonieuze distinctie van
kleur en lijn en de straffe samenvatting van de elementen,
die in 't gemoed van den kunstenaar tot een éénheid vergroeid
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zijn, is zijn stemming volkomen gerealiseerd. Men kan dit voor
zichzelve ook waar maken door dit werk naast navolgers van
deze richting te plaatsen, men zal dan ras gewaarworden
dat er een dwingende persoonlijke synthese in Metzinger
leefde. Want zooals in alle richtingen heeft men ook in deze
de autochtonen, de origineelen, die uit hun eigen aard tot
zoo'n conceptie moeten komen en de navolgers, die voor de
richting geporteerd zijn maar er niets belangrijks in kunnen
voortbrengen. En het kon wel eens zijn dat het in deze ideoplastische kunst gemakkelijker viel het kaf van het koren te
scheiden dan bij physioplastische kunst. Niet misleid door de
voor velen aangename sensatie van directe herkenbaarheid van
een landschap met kasteel uit de zeventiende eeuw b.v.,
wordt men gedwongen alleen op de kracht, de waarde, de
intensiteit van uitdrukking te letten, tengevolge waarvan men
de zwakken sneller ziet opvallen. Want de binding, die in de
vroegere stukken door een op het doek herhaald werkelijkheidsverband kon zijn veroorzaakt, moet in deze moderne richting
zuiver stammen uit de persoonlijkheid van den kunstenaar.
Terwijl nu het physioplastische zien in zijn degeneratie tot
dorre photografische copie van de werkelijkheid kan voeren,
kan het ideoplastische tot geestelijke losbandigheid leiden, tot
nutteloos al te subjectief gespeel met lijn- en kleurwaarden.
Beide verwordingen schieten te kort doordat de emotie er
geen gestalte aan gaf, die voor beschouwers tot gemoedsinhoud kan worden. Op het losbandige neerschilderen van
invallen en toevallige grillen is er een reactie gevolgd, waarbij
de schilderkunst de beeldordening in nauw rapport hield tot de
realiteitsordening. De herkenbaarheid van het uiterlijke onderwerp werd weer grooter, de realistische inslag nam weer toe.
Er ontstond een nieuw realisme, waarin de physioplastische
elementen met de ideoplastische in evenwicht werden gebracht,
waarin de belangstelling voor het stoffelijke en het geestelijke
ineen werd gesmolten. Zoo is in het hier gereproduceerde
schilderij van Tobeen uit 192 9 de kristalheldere sereniteit
belichaamd in het duidelijk herkenbare beeld van een landschap. De door het stille water omringde landpunt werd
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in eenvoudige lijn, zonder afdaling in bijzonderheden van
wallekantjes en graspolletjes, strak door het vlak getrokken.
Dezelfde eenvoud in de conceptie van het huisje en de tot
groote vormen samengevatte, door snoeien toch al gestyleerde
struiken. De echtheid der sensatie blijkt uit het volkomen
samengaan van de kleuropvatting met de lijn en de compositie.
Tobeen vermeide zich niet in raffinementen van nuance; hij
verdiepte zich niet in spelingen van tinten, en verloor zich niet in
specialistische observatie, groot is zijn geestelijke aanleg, groot
weet hij den stoffelijken vorm te behandelen. De groepeering
der boomen en struiken om het huisje heen is zoodanig dat
in de afneming der massa's een parallellisme bestaat tot de
begrenzende oevers, naar de linker punt toe, immers wordt de
begroeiing ijler en ijler om ten slotte den blik naar den horizon
vrij te laten. Het roerlooze staan der evergreens wordt nog
onderlijnd door het stille spiegelbeeld, behalve in de ronde lijnen
der struikcontouren bestaat er ook in de toegepaste lijnrichtingen de grootste soberheid, de horizontalen en verticalen
aan het huisje domineeren. De eenige tegennoot ligt in den
diagonalen oever, waarvan de al te strakke rechtheid verzacht
wordt door de drie witte ganzen. Zoekt men in dit werk naar
minutieuze doorvoering, precieuze detailuitbeelding, dan zal
men bedrogen uitkomen en zal men deze voorstellingswijze
leeg noemen. Is men ingesteld op een geheimzinnig licht en
donker en op warme lichtconcentratie, dan zal men dit werk
te koel vinden. Maar gaat men de taal van dezen kunstenaar
verstaan, dan zal de rustige klaarheid van zijn visie, het loutere
licht en de ingetogen voordracht niet nalaten zijn grooten
invloed te doen gelden.
In Holland was een aan Herbin's opvatting verwante
ideoplastische zienswijze naar voren gekomen in de gezichten
op Mallorca van Leo Gestel. Nog verder in het loslaten der
directe zichtbaarheden gingen in hun werk Mondriaan en
Van der Leck, waarvan ik geen landschappen uit die abstracte
periode van hun oeuvre kan laten zien. Maar ook hier heeft
het omstreeks 1900 geboren geslacht van kunstenaars de
aandacht weer meer naar de sensogene elementen der voor230

stelling gekeerd en grooter aandacht aan de natuurobservatie
toegekend. Een der belangrijkste representanten van dit
nieuwe realisme in Holland is de schilder A. C. Willink.
Door de verbinding van werkelijkheidselementen tot een in zijn
geest opgebouwd landschap ontstaat een vorm die verwantschap heeft met de vroege landschapskunst. Maar terwijl daar
in de geestelijke zienswijze langzamerhand allerlei realistische
trekjes en natuurobservaties ingevoerd werden, en het consequente doorvoeren van waarneming in het beeld, zooals in het
impressionnisme gebeurde, nog niet bekend was, is in Willink's
werk de eenzijdigheid van het physioplastische impressionnisme
evenals die van het ideoplastische abstractisme vermeden en
zijn deze beide zienswijzen tot een persoonlijke éénheid versmolten. De dieptewerking, het achter elkaar der landschapsdeelen is door het kiezen van een hooggelegen blikpunt evenals
bij de zestiende eeuwers, weer in eere hersteld. Ook in de
lichtverdeeling is eerder volgens een persoonlijke voorkeur te
werk gegaan, want de voorgrond geeft een donkere omvatting
van het heldertonige laagland. Daardoor is weer op een
nieuwe manier de oude voordrachtswijze van het lichtcentrum
in een donkere omgeving tot aanzien gekomen. Naast Patinir
maakt Willink beslist een reëeler indruk, het zoo opbouwen
van het landschap zal in aansluiting bij een natuurgegeven
gebeurd zijn. Echter is het niet in en naar de natuur zelve
geschilderd, zooals een impressionnist zou gedaan hebben. Deze
zou de inconsequentie van de verlichting, de willekeur der
helderheidsovergangen en de niet zoo fijn visueel uitgebeelde
atmospheer als tekortkomingen in dit volgens hen harde
schilderij aanmerken. Maar daartegenover staan de helderheid der indeeling en de klare drie-dimensionale ontplooiing
van dit landschap als positieve kenmerken. Vergelijkt men dit
landschap met dat van Tobeen, dan zal men al gauw bespeuren,
dat er in dit schilderij van Willink een sfeer bestaat, die
grauwer en somberder aandoet, tegen de koele sereniteit
van dezen Franschman. Deze is in zijn opzet uiterst eenvoudig.
Willink zoekt meer het indrukwekkende, het weidsche : zijn
landschap imponeert, hij neemt geen genoegen met zoo'n
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eenvoudig blokhuisje, maar hij bouwt in zijn landschap een
tempel in Griekschen stijl. Ook is het interessant het 16e eeuwsche herfstlandschap van Brueghel eens naast het twintigste
eeuwsche te houden. Bijna 400 jaar liggen tusschen deze
scheppingen, maar merkwaardigerwijze komen zij in opzet
dicht bij elkaar, er is van den ouden zeker nog invloed op de
modernen waarneembaar. Zij komen overeen in den donkeren
voorgrond, die het oog vasthoudt, waarna het vandaar de
diepte inzwerft, langs de rotsachtige plateaux, alsmede in de
lichtverdeeling, het centrum helder, de randen donker. Maar
Brueghel ziet de natuur als terrein van de werkzaamheid van
den mensch, hij zet de menschelijke doening op den voorgrond,
waar Willink heel klein in de diepte een koppel ploegende
ossen aangeeft. Ook in de sfeer is een duidelijk verschil,
Brueghel drukt een algemeen levensgevoel uit, dat de menschen
zoo in het naar den donkeren winter toegaan bevangt, terwijl
Willink, door den nieuw-zakelijken opzet een persoonlijke
stemming en instelling tot zijn natuurbeeld laat doorschemeren.
Een werkelijke nieuwe voorstelling, waarin de physioplastische en ideoplastische elementen tot een innige persoonlijke eenheid zijn vergroeid geeft het werk van R. Bremmer.
Zijn teekeningen naar de natuur, zijn boomstudies getuigen van
een intense observatie, waardoor hij elementen ontdekte, die
tevoren nog niet ontdekt waren en die toch voor elk oog
waarneembaar zijn, als men er zijn aandacht op richt. Dat is
de werkelijke weg voor vernieuwing in de kunst, dat men zich
weer opnieuw keert tot studie van de ooggegevens. Zooals
tevoren al betoogd is, wordt van de ontelbare indrukken, die
ons netvlies ontvangt, slechts een deel gebruikt in de ons
tot nu toe bekende voorstellingswijzen. Telkens denkt men
naïevelijk dat men nu wel alles opgemerkt heeft, en voortdurend komen er weer kijkers, die met een persoonlijke aandacht oog hebben voor prikkels, die tevoren ook wel bestaan
moeten hebben, maar niet opgemerkt zijn. Bremmer nu is
één dergenen, die uit nieuwe waarneming een nieuw beeld op
te bouwen weet, of liever waarin een nieuw beeld groeit.
Want het is zeker geen bewust proces, dat naar een gekend
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doel geleid wordt, maar het is een intuïEief tot het zóó-doen gedwongen worden. In den hier afgebeelden landweg treft eerst
de indeeling van het geheel. Het verdwijnende korenveld, dat
zich als een wig tusschen de donkere van links komende
massapunten dringt, een beweging nog onderstreept door het
schuivende wegvlak. Aanvankelijk hoort men de tegenwerping,
dat zoo een korenveld er niet uitziet, maar neemt men deze
voorstellingswijze goed in zich op en beziet men dan op een
distantie de realiteit, dan zal men gewaar worden, dat de
elementen, waarmede Bremmer dit beeld opbouwde, onder de
gezichtsindrukken voorkomen. Zoo is het ook met de boomen,
terwijl deze schilder in zijn teekeningen a. h. w. ieder blaadje,
ieder takje in bouw en vorm afzonderlijk bestudeert, komt hij
in zijn schilderij tot een eigenaardige samenvatting, die op
diepe detailkennis gebaseerd is, maar toch het afstandsaspect handhaaft. Want men is gewoon zich een boom te
denken als stam en takken met bladeren, maar realiseert zich
niet dat op een afstand die onderdeelen niet afzonderlijk meer
zijn waar te nemen. Tegelijk zijn de streken en vegen zoo
geplaatst, dat de eigenaardige persoonlijkheid van den schilder
uitgedrukt wordt. Terwijl Herbin zijn persoonlijke lijnvoorkeur
over de realiteit laat heerschen, gaat het dieper bewogen
karakter van Bremmer meer schuil achter de werkelijkheidsverschijning. Toch kan men hier wel degelijk een eigenaardige
scandeering van de lijnen en vormen opmerken. Er ligt een
stugheid in de hoekig stootende streken, maar tegelijk een
verwonderde schroom en warme innigheid. Herbin is daartegenover van een Gallische klaarheid en koelheid. Hoewel
Bremmer den mensch niet op den voorgrond plaatst, heeft hij
toch op het punt, waarheen zijn hoofdlijnen verdwijnen, zijn
menschelijke figuurtjes geplaatst. In de kleur heeft hij in
't geheel niet het raffinement der expressionnisten, maar een
frissche, krachtige, eigen zienswijze, waarvan de helderheid in
de reproductie veel inboet. Zoo heeft dit werk door zijn
studieusen ondergrond zijn wortels in de zintuigelijke wereld,
terwijl door de innerlijke omvorming en de groote indeeling
het geestelijke zijn plaats veroverde. Degeen die aan Bremmer's
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voorstellingswijze gewend raakt, wij moeten immers altijd aan
de vreemdheid van nieuwe, geniale ziens en zegswijzen
wennen, zal behalve een helder idee van het inspireerende
object, ook de sensatie krijgen van het geheimzinnige alleven,
het wonder van de zoo voor ons liggende natuur.
Laten wij de verschillende phasen van den in dit hoofdstuk
geschetsten ontwikkelingsgang nog eens voor het oog passeeren,
dan komt men tot het inzicht dat op een periode van natuurgetrouwe afbeelding bij de vroegste holenbewoners een langen
tijd van in den geest vervormde voorstellingen is gevolgd,
waaruit de antieke cultuur het eerst weer den weg naar de
natuurvormen terugvond. In de ontwikkeling der latere
Europeesche kunst ziet men de realistische trekken het
sacrale ideoplastische beeld binnendringen, waarna de belangstelling voor het door waarneming verworvene al grooter en
grooter wordt om tenslotte te leiden tot de negentiende
eeuwsche pogingen om de natuur op heeterdaad te betrappen.
In den laatsten tijd werd de kunstenaar zich dan weer meer de
waarde van het innerlijke leven voor de kunst bewust. Weet
men zich van de beperking van eigen aanleg en voorkeur los
te maken dan zal het inzicht rijpen, dat die vorminzichten
wisselen en voorbijgaan, maar dat het belangrijke is of er in den
aan den tijd gebonden vorm zich een waarachtig voelen, een
diepe menschelijkheid, een gloed van overtuiging uitsprak,
die het werk boven tijd en mode verhief. Dan zal men los van
de eischen van herkenbaarheid op niets anders afgaan dan den
innerlijken rijkdom en grootheid van den kunstenaar, die het
werk tot stand bracht en zal men alle kleingeestige beperkingen
en aanmerkingen van zich af zien vallen.
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HOOFDSTUK VI
EENIGE VOORBEELDEN IN DE
BEELDHOUWKUNST

E

igenlijk is de onderscheiding ideoplastisch en physioplastisch of psychogeen en sensogeen een nieuw etiket voor de
aloude tegenstelling tusschen de oriëntatie naar den geest of
naar de materie.
Het bewustzijnsleven van den mensch is naar de ééne zijde
afhankelijk van de inrichting van den geest, naar de andere
zijde van de prikkels, die de buitenwereld door de zintuigen heen
den geest toevoeren. Naarmate nu het accent op den eersten of
op den tweeden kant valt krijgt men een spiritualistische of
een materialistische weergave. Soms verkeeren die twee
manieren van opvatten in een evenwicht, waardoor concepties
ontstaan, die aan beide zijden der beschouwing gelijk recht
doen wedervaren. Het is deze algemeene inrichting van onzen
geest, die zoowel in de philosophie, de spiritualistische,
materialistische of synthetiseerende stelsels doet ontstaan als
in de kunst de ideëele en de sensueele visies of bij harmonie
dezer beiden, een synthese. Maar altijd moet worden volgehouden dat per slot van rekening ook de materialistische
stelsels en wereldinzichten in den geest en nergens anders dan
in den geest tot stand komen, zooals ook in de kunst zelfs de
meest, 't materieele uitdrukkende, visie toch altijd een weerspiegeling in den geest van den kunstenaar blijft. Natuurlijk
zijn binnen deze algemeene indeeling eindelooze mogelijkheden
van persoonlijke opva ttingen, waarin het idee over de wereld
gegoten wordt. Zoo zijn er ook in de op 't geestelijke of op
't materieele of op beide ingestelde kunstenaars eindelooze
variaties van persoonlijke visie. Determinatie volgens een
bepaald systeem wordt daardoor óf willekeurig óf onmogelijk
en dat is maar gelukkig ook. Want evenals het leven altijd
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boeiend, want altijd vol nieuwe ontwikkeling is, zoo is de
kunst, de meest complete en adaequate weerspiegeling van het
leven, even onberekenbaar en vol nieuwe verrassingen. Daarom
heeft nog geen kunsthistoricus het klaargespeeld om uit de
zoogenaamd zoo duidelijke en logische ontwikkeling van de
verschenen prestaties te voorspellen de gestalte, die een
nieuwe kunstperiode zal aannemen.
Ook in de beeldhouwkunst dient de vorm om de geestelijke
houding, de instelling, den gemoedsachtergrond van den maker
te substantialiseeren. De beeldhouwer, de modeleur maakt
daartoe gebruik van het contrastrijke spel van uitstulpingen
en indalingen aan de massa. Zoo ergens dan was het in deze
driedimensionale kunst mogelijk om regelrechte afgietsels naar
de natuur te maken. Maar bij dergelijke moulures bleek wel heel
duidelijk dat een puur afgietsel geen schoonheidswaarde bergt.
De beeldhouwer brengt een buiging in de vlakken, legt een
beweging en leven in het oppervlak, waardoor het eerst gaat
spreken. Moeilijker te demonstreeren, maar van soortgelijken
aard als in het verloop der lijnen is aangetoond, zijn er bepaalde krommingen van het oppervlak, die rhythme en spanning
uitbeelden. Door het laten spreken van uitstekende deelen
naast indalingen en verdiepingen krijgen deze een veel acutere
uitdrukking. Soms werkt de beeldhouwer met het stellen van
groote massa's en onderdeelen tegenover elkaar, soms zoekt
hij het in de ' emotioneels waarde van een driftig gekneed
oppervlak, zooals b.v. L. Zijl. Soms ook is de lijnwerking
van tegen elkaar opbotsende kanten een uitdrukkingsmiddel.
Men ziet wel dat schilders, die ook modelleeren een aardigen
en persoonlijken kijk hebben op houding en st an d van een figuur,
maar de echte beeldhouwershand die het oppervlak volkomen
in zijn macht heeft, ontbreekt hen. Zoo is de danseres van
Degas, een rake observatie van den stand van zoo'n balletmeisje, maar beziet men de onderdeelen, de rondingen van
beenera en armen nauwkeuriger, dan merkt men dat de
echte spanning, het interessante aan de oppervlaktebeweging
totaal ontbreekt. Hoe juist door die genoemde middelen een
rijke uitdrukking van de meest uiteenloopende geestelijke
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houdingen is te verkrijgen blijkt bij vergelijking van de afbeeldingen der geknielde Engelen, het Vlaamsche beeld uit het
begin der 15e en het Italiaansche uit het eind der i 5e eeuw.
Bij Benedetto da Majano een groote belangstelling voor het
lichaam en het bewegen. Een soepele en veerkrachtige buiging
in de knie, het lijf is duidelijk onder de kleeding waar te nemen.
De Italiaan streeft ernaar een vrijheid en losheid in de houding
te brengen, een zwier en levendigheid, die door de kleeding
duidelijk ondersteund wordt. Hierin ziet men een sierlijk
ordenen der plooien, door schoon verloop van lijnen worden de
vouwen begrensd, voor den schoot zijn zij in een rhythmische
orde boven elkaar geschaard. Als men bedenkt dat er een stuk
van het linkerbeen afgebroken is, dan is het heel duidelijk dat
de Italiaan een veel breedere basis koos, een grooter aanraking
met de aarde dan de Vlaming. Deze heeft zijn figuur kennelijk
een hooge, smalle, opgaande houding meegedeeld. Het merkwaardige is hierbij dat hij er niet voor schroomde de proporties
willekeurig te veranderen. Of liever moeten wij ook hier
zeggen, door zijn bezetenheid voor de hooge en voorname
houding van den Engel, door zijn vervuld zijn van de geestelijke
missie van zijn figuur had hij geen aandacht voor de juiste
lijfelijke proporties. Want hij maakt het linker bovenbeen een
heel eind te kort. Als men de knie waarop de engel steunt
omhoog draait blijkt dit bovenbeen bijna de helft langer te zijn.
Maar ook hier bedenke men weer dat een zonde tegen de
anatomische afmetingen geen aesthetische fout behoeft te zijn.
Integendeel, door deze conceptie bleef het opstijgende karakter
van het beeld bewaard, verbetert men die gewraakte bovenbeensfout, dan krijgt het beeld een breedte die de hoofdwerking heel sterk benadeelt, om niet te zeggen teniet doet.
Dat een dergelijke tendenz naar accentueering van het verticale
in den beeldhouwer leefde bleek ook uit de plooienverdeeling.
Want voor het lijf bracht de kunstenaar de zware verticale
plooien aan, terwijl bovendien de van linksonder komende
vouwen het oog ook mee omhoog voeren. Het is jammer dat
de armen afgebroken zijn, misschien leverden zij een horizontale contrastwaarde op. De van Majano sterk verschillende
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instelling spreekt nog heel duidelijk uit den kop, want terwijl
men bij den Italiaan al een veruiterlijking in de expressie kan
waarnemen, waardoor men eerder aan een gespeelde dan
aan een gevoelde vroomheid denkt, weet de Vlaming de
suggestie van een innerlijke gedragenheid, van een diepe en
geresigneerde bewogenheid volledig tot uitdrukking te brengen.
Kan men dan bij den Italiaan de vrije gestalte en het harmonisch
organische bewegen bewonderen, de Vlaming weet ons een
suggestie van geestelijke waardigheid te geven. Begrijpelijk
is dan ook dat de laatste het stugge eikenhout in zijn strengeren
vorm dwong, terwijl de eerste de gemakkelijker te bewerken
klei tot zijn vorm kneedde.
Hoewel de schilderkunst ongetwijfeld een rijker bloei in
Nederland heeft beleefd dan de beeldhouwkunst, zou men
toch verkeerd eraan doen te denken dat het Nederlandsche
volk de begaafdheid voor de sculptuur miste. Wel waren er
in de i 7e eeuw buiten Hendrik de Keyser maar enkele
beeldhouwers van beteekenis en is er tot het einde der negentiende eeuw geen beeldhouwer van formaat meer naar voren
gekomen, maar in de Gothiek zijn er talrijke beeldsnijders
geweest. En dat zij van beteekenis waren blijkt uit de specimina
die er nog over zijn, alsook daaruit, dat uit hun midden Claes
Sluter en Claes van de Werve zijn voortgekomen, die den
beroemden Mozesput in Dijon tot stand brachten. Wel zou
men uit den beeldenstorm af kunnen leiden dat de liefde voor
de producten der beeldhouwkunst bij het volk niet groot was,
want lang niet alle vernielingen zullen uit heiligen godsdienstijver zijn voortgekomen en ook in onzen tijd worden vaak van
vrijstaande beelden de neuzen uit baldadigheid afgeslagen
en moet het prachtige monument van A. B. H. Verhey door
Raedecker herhaalde lijk gereinigd worden van den rommel,
die er omheen wordt gesmeten.
Na vele jaren van stilstand is de beeldhouwkunst in het
eind der negentiende eeuw tot grootera bloei gekomen. Onder
aanvoering van Mendes da Costa begonnen de kunstenaars
weer naar een eigen vorm te zoeken, terwijl Mendes zelf na
een indringende observatie van de natuur in zijn beelden
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bepaalde typen trachtte te vatten en aan groote figuren uit de
cultuur een monumentalen vorm wist te geven. Het is de gave
van de groote meesters om onderwerpen die, al talrijke malen
door anderen behandeld zijn, een nieuwe, een eigen tournure
te geven waardoor zij voor ons weer belangrijk worden.
Beelden van staand naakt zijn er legio, in het hierachter
gereproduceerde baadstertje weet Mendes het spel van de
contouren, van de rondingen en welvingen van het lijf een
ongezocht accent te geven door den in grootera plooien vallenden
badmantel als natuurlijke achtergrond te stellen. Zoodoende
voegt hij aan de plastische werking het contrast van het lijnenverloop toe. Terwijl Mendes in zijn later werk het accent
hoe langer hoe meer op den geestelijken inhoud gaat leggen
is hier het staan en doen van het lichaam in zijn bewegen nog
van de hoogste belangrijkheid. Hoe de handen gebaren om het
haar achter het hoofd te behandelen en op te steken heeft hij
uitstekend waargenomen, en de actie prachtig benut om tot
een gesloten beeld te komen. Door de geste der armen brengt
hij het hoofd in een omlijsting, waarbij hem de eigenaardige
uitdrukking van aandacht op het gezicht bij het eenigszins
moeilijke haaropsteken niet ontging. Altijd weer opnieuw
ontmoet men lieden, die denken dat zoo'n beeldhouwer maar de
natuur heeft na te volgen om tot zijn conceptie te komen en altijd
weer opnieuw kan men daar tegenover stellen, dat foto's naar
hetzelfde object gemaakt ons aantoonen, dat de beeldhouwer
bepaalde verhoudingen wijzigt en rhythmen invoert, buigingen
sterker kromt, waardoor zij straffer spreken, kortom de vormen
indeelt, opdrijft en verandert. Zoo vormde Mendes hier de
mooi verloopende lijn langs den zijkant van het lijf, die onder de
borstkas inbuigt, en over de heup uitzwerft, bij de knie weer
naar binnen en aan de kuit weer naar buiten kromt. Binnen
die rhythmische begrenzing ziet men, b.v. langs de dijen, dat
het weeke van het vleesch, vooral door de schaduwing aan
den linkerkant goed waar te nemen, tegelijk werd uitgedrukt.
In de reproductie van een beeldhouwwerk gaat een essentieel
element verloren, de uitdrukking, die juist in het driedimensionale bestaat, wordt tot twee dimensies gereduceerd. Daarom
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is het moeilijk zich uit zoo'n vlakke afbeelding de rijke plastische gedaante ten volle voor te stellen.
Naast Mendes kwam de beeldhouwer Zijl omhoog, die hoofdzakelijk reageerde op den zichtbaren vorm. Ook in de beeldhouwkunst krijgt men eendere splitsingen als in de schilderkunst, ook daar kan men de beoefenaren in groepen vereenigen,
naarmate zij in hun beelden de verrukking over de zichtbare
vormen uitspreken of de beelden gebruiken om in hen levende
gevoelens te substantialiseeren, ook hier kan men dus de
meer physioplastische en ideoplastische georiënteerden onderscheiden. Zijl nu hoort zeker tot de eersten. Hij is een echt
impressionnistische beeldhouwer, in een heftige drift werkende
weet hij, dat, wat hem aan de vormen boeit, in een hartstochtelijk gemodelleerden vorm te knijpen. Het is te .begrijpen,
dat hij zich daartoe van een handzaam materiaal bedient,
dat zich dadelijk voegt naar de ingeving van zijn vormwil.
Vanzelfsprekend heeft het oppervlak voor Zijl een groote
belangrijkheid. Met welke zetten en knepen het tot zijn vorm
werd gebracht kan men overal duidelijk waarnemen. Zooals
de streken en toetsen in een impressionnistisch schilderij het
karakter van het moment helpen bepalen, zoo geeft hier de
werkwijze van Zijl aan het oppervlak een tintelend leven en
een eigenaardige bekoring. Over het algemeen hebben beeldhouwers er een afkeer van om de ledematen los van het lijf
te laten zwieren, zij zoeken houdingen en standen waardoor
zij met het lichaam een massa vormen. Zoo heeft Zijl evenals
Mendes en in het hierna afgebeelde werk, Raedecker, de
armen naar het hoofd teruggevoerd. Het is de groote kunst
van den beeldhouwer om zijn materiaal geheel ondergeschikt
te houden aan wat hij wil uitbeelden. .Het op zichzelf
harde brons heeft Zijl zoo'n vorm weten te geven, dat
het zich ertoe leent om het weeke buikoppervlak voelbaar
te maken. juist dergelijke dingen troffen het oog van Zijl,
het uitstekende harde heupbeen, het daarvanaf uitgespannen
vel; zoo ook de structuur van de ribben onder de borstkas
en de zachte vormen van de jonge borsten. Zijl zoekt niet naar
veredeling van de natuurvormen, de magere staakarmen hadden
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juist voor zijn aandacht groote bekoring, hij modelleert hun
magerte gevoelig en laat kantig den elleboog uitpunten. Meesterlijk wist hij met een paar grepen het gezichtje te modelleeren.
Hierin voelt men duidelijk, dat hij er niet op uit is, een innerlijk
voelen van het model naar voren te brengen, maar geeft de
vorm hem zijn verrukking en inspiratie. Tegenover Zijl's
opvatting nu zou men werk van beeldhouwers kunnen stellen
als den Franschman Brancousi, of den Nederlander Bendien,
die vormen maakten waarin in 't geheel geen natuurmodel te
herkennen valt, die dus alleen door hun interessanten vorm en
gestalte, door de afwisseling in de beweging der oppervlakten
en het werken der massa's tegen elkaar zouden moeten boeien.
Ik bezit geen afbeelding van een werk in die richting, dat
werkelijke kunstkwaliteiten heeft, dat werkelijk zuiver door den
vorm een gemoedshouding in ons oproept als herbeleving van
wat in den kunstenaar leefde. Ook zou men aan een naaktfiguur
van Csaky kunnen demonstreeren, hoe het innerlijk vormgevoel de verhoudingen bepaalde en er niet naar gestreefd
is, den uiterlijken natuurvorm aan te houden.
Ook bij Raedecker wordt de vorm zijner beelden bepaald
door zijn visioenen, zijn oeuvre is overwegend ideoplastisch,
al moet men daarbij nooit vergeten dat hij zijn fantasie door
diepgaande studie een vasten ondergrond verschafte. In het
hierbij afgebeelde naakt uit het Boymans museum is, ondanks
het vast uitgebeelde lichaam een overheersching van psychische
waarden te erkennen. Om te beginnen is de lijfelijke vorm
sterk geïdealiseerd, zooals men kan zien aan de prachtig
uitzwaaiende heuplijnen, die een veredelde buiging te zien
geven. Niet als Zijl verlustigt Raedecker zich in allerlei
details, of laat hij de sporen van zijn modelleerende handen na.
Hij ziet de lichaamswendingen zich in groote curven oplossen.
Boven de tengere beenen, de massa-ontwikkeling van de
heupen, dan een sterke insnoering en daarboven de borstkas
en den kop met de armen, in één vorm saamgevat, een optorening
waarin het zwaarste accent op den kop in de grootste massa
valt. Het staan is schroomvallig, deze nymph staat niet zoo
vast op de aarde als de baadster van Mendes, in het heele
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lijfsbewegen een schuchtere bedremmeling, maar vooral in den
kop is het wonderlijke, uit vreemd innerlijk bewegen geboren
zijn, voor de meesten het duidelijkst herkenbaar. Hier in de
sphingische gelaatstrekken, den terugstaanden neus en de kleine
kin, voelt men een droomverloren zijn, een niet met aardsche
bedoelingen zoo staan. In de armen een languissant gebaar dat
met de buiging van het lijf en den bedremmelden stand prachtig
harmonieert. Het is jammer dat men in het museum de prachtige blanke kleur, die bij deze ideale figuur paste heeft laten
verweren tot een donkere patine. Ook bij Raedecker verliest
men het besef van het koude harde materiaal, van den stuggen
steen en gaat men geheel op in de illusie van een zachte, soepele
huid, die de veerkrachtige leden omspant. Ook hier is het
de visie van den beeldhouwer, zijn vormgevoel, zijn rhythmisch
besef, zijn wonderlijke door het onderbewuste geleide inspiratie
die de schoonheid in den vorm brengt. Eens was ik op een
tentoonstelling van Raedecker's werken aanwezig, waar een
naaktbeeld stond opgesteld, terwijl zijn model daar aanwezig
was en zei : „Zoo mooi ben ik nu." Zij begreep in 't geheel
niet, dat zij alleen de uiterlijke aanleiding geweest was, die
het proces aan den gang gebracht had in Raedecker's geest en
dat de schoonheidswaarde eerst in den geest, eerst door de
omwerking in Raedecker's ziel, uit onnavorschbare persoonlijke
verwerking van het natuurgegeven geboren werd. Immers
was dit anders dan zouden alle abele, het vak beheerschende
beeldhouwers naar hetzelfde model werkende, tot een gelijke
schoonheid moeten komen. Hetgeen in de praktijk blijkt niet
uit te komen, want onder al degenen, die met vrucht de beeldhouwklassen van de academie doorloopen zijn en voldoende
kennis en ondergrond hebben om een naaktfiguur uit te beelden,
zijn er maar heel enkelen, die tot een voor de kunst belangrijke
conceptie komen en die een beeld weten te scheppen dat door
zijn persoonlijke, uit diep en bijzonder gemoedsleven voortkomende vormen in eigenheid tot ons spreekt. Maar één dier
heel weinigen is John Raedecker.
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HET INNERLIJKE VORMENRHYTHME
DER VOORSTELLINGEN

telt men het probleem wat wel de reden mag zijn, dat de
eene geschilderde voorstelling de aandacht ineens of langzamerhand tot zich trekt en blijft boeien, terwijl een andere
niet minder kunstig geschilderde voorstelling van hetzelfde
object na korter of langer tijd als onbelangrijk gepasseerd
wordt, dan is wel een der oorzaken dat de schilder een apart
vormgevoel bezit, waardoor hij een eigenaardige ordening en
groepeering, een persoonlijke verhouding in dit naast elkaar
plaatsen der objecten brengt, waardoor zijn voordracht onze
aandacht in boeien slaat. Men zou de proef kunnen nemen
door een aantal schilders, voor denzelfden achtergrond op
dezelfde tafel uit bepaalde objecten een stilleven te laten
componeeren en men zal ervaren dat het overgroote deel
volgens een conventie of traditie de dingen bij elkaar plaatsen,
terwijl er in een gunstig geval één bij zal zijn die de voorwerpen in een persoonlijk en intensief verband tot elkaar weet
te plaatsen. Voor hem „dienen" de voorwerpen om een in
hem levend verhoudingsgevoel te belichamen. Alle eeuwen door
gaf die zin voor de beteekenis der verhoudingen, naast andere
qualiteiten, de waarde aan het werk. Hier is gereproduceerd
een fragment van een schilderij van Rafaël uit 1517, waarin een
stilleven van muziekinstrumenten is afgebeeld. Tot dien tijd
kwamen stillevens slechts als onderdeelen van een voorstelling voor, b.v. een boekenstilleven op de boekenplank bij
den H. Hieronymus of een bloemstilleven op de annunciatie.
Nu zal het wel ieder, die dit stilleven beziet opvallen, dat door
Rafaël in het arrangeeren der voorwerpen een zekere orde
is volgehouden. De hoofdrichting, een diagonale, wordt aangegeven door den hals en den toets der viola, ter weerszijden
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ondersteund door de donkere fluiten. Deze beweging wordt
nu gekruist door het strijkstokje en het eveneens schuinliggende sopraanfluitj e, waarbij dan dwars op het stokvormige
donkere instrument links, de onderste zijde van den glimmenden
triangel te zien is. Tegen deze rechtheden staat een spel van
ronde vlakken en lijnen, zooals van de tamboerijn en de bekkens
in den rechterhoek of den bellenring en het bovenblad der viola
en den kam in het centrum. Het verdient de aandacht dat de
sterk plastische Rafaël het driedimensionale in zijn stilleven
door de kruisende rechte lijnen en de opstaande kanten zoo
sterk in de aandacht heeft geheven. Er bestaat een groote
klaarheid in den bouw en de kleur der uitgebeelde voorwerpen,
een innerlijke zuiverheid spreekt zich in de sereniteit der weergave uit en sluit volkomen aan bij het doorzichtige en heldere
vormen rhythme. Het is mij vaak gebeurd te hooren dat men
in het stilleven een veel overtuigender en zuiverder geest
vond dan in de Heiligen, die in het totale schilderij er boven
staan.
Een der eerste zuiver als stilleven geschilderde werken is
het jachtstilleven van Jacopo de Barbari uit i 5o4. Deze
uit het Noorden afkomstige, in het Zuiden gevormde schilder
dorst het aan de aandacht te vragen voor een paneel, dat
alleen door de uitbeelding van op zichzelf onbelangrijke voorwerpen
werpen moest boeien. Geen heilige geschiedenis als rechtvaardiging, deze voorstelling ontleent zijn waarde alleen aan
het voorstellen. Het dwingt de grootste bewondering af dat
de Barbari al in den eersten worp datgene ving waardoor een
stilleven zijn hooge kunstwaarde krijgt. Onder de Italianen
moest de plastiek wel de noodige aandacht van den schilder
tot zich trekken, behalve dat wij het ruimtelijke rondslaan
in den metalen handschoen en de manchetten, in het lijf van het
korhoen al gewaar worden, heeft hij ook nog nader de
drie dimensies aangegeven, de verticale in het dood neerhangen van den vogel en vooral in de pooien, het horizontale
benaderd in den dwarsgaarden pijl, terwijl de diepte door het
loskomen der voorwerpen van het achtervlak, zooals ook in
het naambriefje, voldoende werd gedemonstreerd. Deze assen
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liggen verscholen in de voorstelling, komen in 't geheel niet
dogmatisch naar voren. In de hoofdmassa is een boeiende
verscheidenheid door het fijnzinnige contrast tusschen de hardglimmende metalen platen en schubben en het zacht donsen
vogellijf. Ook door de diepe schaduwdonkerten tegen de felle
glinsterlichtjes. Zoo'n interesse had Barbari al voor het
detail, het wat losgerukte van het maliënweefsel, de klinknageltjes der handschoenen enz. dat men zijn werk naast
de beste zeventiende eeuwsche stillevenspecialisten kan plaatsen, zonder dat hij voor een van hen onder zal doen. Want
ook in de kleur, in het waarnemen van tinten en het ijl weergeven der schaduwen gaat hij voor hen niet opzij.
Een curieus exempel voor het hier gevoerde betoog over
het vormenrhythme levert het stilleven van Rembrandt, want
hier is de compositie klaar en doorzichtig. Het geweer deelt
het vlak in tweeën, in een de diagonaal benaderende richting.
Evenals bij de Barbari drukt het hangen van den vogel het
verticale uit, vooral door de kale pooien en den langen nek,
bezwaard door den grooten kop. Een zwakke echo van dit motief
is de door het meisje vastgehouden vogel, die met zijn in de
breedte en horizontaal uitgelegde vleugels het anders te leege
vlak van de houten beschoeiing voldoende vult. Het horizontale element wordt aan den rechterkant uitgedrukt door den
uithangenden vleugel. Natuurlijk houdt Rembrandt niet dogmatisch aan die richtingen vast, maar kiest hij juist vormen die
een fijne omspeling van die richtingen te zien geven. Het is een
prachtig aan elkaar reien der heterogene objecten, de koperen
ketel, die ook weer diepte geeft aan de voorstelling, voert
door zijn rand, van den juist ertegen hangenden snavel naar de
weitasch, die met haar zwaarte dat punt van den driehoek
volkomen opvult. Verder dien rand volgende, waarin het
koperen oog juist in een ander leeg gedeelte de aandacht weer
even vasthoudt, komt men weer bij de vleugels. De onderrand
van den vleugel geeft een sierlijke tegenbeweging tot de kromming van den ketel, terwijl de gekartelde bovenrand ons oog naar
omhoog meeneemt waar de top van den driehoek, door den
positief uitgebeelden vogelpoot, voldoende accent krijgt. Men
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moet zich eens indenken, dat deze hier afgebeelde voorwerpen
ergens naast elkaar liggen en dat men eenige schilders de
opgave zou stellen daarmede een stilleven op te bouwen.
Zeker is het dat alleen een geniale tot zoo'n rijk geschakeerde
oplossing kan komen. Want behalve het compositierhythme
brengt Rembrandt nog andere contrasten aan, zoo van licht
en donker, als ook in materie uitdrukking het zachte van het
veerenpak tegen. den harden metalen loop en den koperen ketel.
Echt Rembrandt is het dan nog om in tegenstelling tot het
stilleven, „la nature morte", het meisje over het schot af te
beelden, waardoor het innerlijke van het levende wezen een
aanduiding kreeg.
Een merkwaardige verwantschap met Rembrandt in grootheid
van opzet geeft Goya te zien. Ook hier weer een koperen
ketel als harde metalen cirkel, waartoe de er omheen liggende
vogellijven in verband zijn gebracht. Prachtig is het zwanenlijf
gearrangeerd, dat de linkerzijde der bidon omvat, de bovenzijde ligt tegen de diagonaal van het vlak, terwijl de hoek r.o.
door den omgeknakten kop prachtig wordt geïllustreerd. Daarop
volgt rythmisch de hoek van den vleugel die met zijn punt weer
naar den ketel terugleidt. Bij Goya past de compositie juist zoo
volkomen in den op zijn langen kant liggenden rechthoek, als
die bij Rembrandt in den staanden rechthoek. Het verticale dat
in het gestrekte vogelpootje niet genoeg naar voren kwam
krijgt versterking in den, door de licht en donker afgrenzing
onder de aandacht gebrachten, muurkant. Bij het hangende
vogeltje heeft Goya de eene vlerk over het lijfje heengelegd,
waarmee vooral door den donkeren, van rechts naar links toeloopenden vorm, 't oog over den uithangenden poot naar het
zwanelijf wordt gevoerd, zoodoende wordt er een hecht verband tusschen de deelen gesticht. De weinig variatiemogelijkheid biedende bodem van den ketel wordt bedekt door de los
en vrij geschilderde ontvouwde vlerk, het teere en zachte
afstaand op het metalen vlak. De derde vogel ligt zoo, dat het
lijf en de kop naar den hoek wijzen, terwijl de uitzakkende
vlerken in een vage aanleuning tot den ketelrand gegeven zijn.
Goya zal dit in 't geheel niet zoo beredeneerd hebben maar
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heeft net zoo lang aan de objecten geschikt en geschoven
tot het geheel zijn oog voldeed. Had er toenmaals een fotograaf Goya's voorbeeld „genomen", dan zou de photo toch
lang niet hetzelfde beeld gegeven hebben. Nog afgezien
daarvan dat de donkerten dieper, de schaduwen doorzichtiger
werden en de witten blank in het toonverband opgenomen,
zou men ervaren dat Goya hier de vormen inkort, (Mar uitzet,
op allerlei wijzen het natuurvoorbeeld corrigeert om een
betere aansluiting van de dingen op elkaar te krijgen. In later
tijd is dat door vergelijk van foto en schilderij overtuigend
te demonstreeren. Men moet wel voor oogen houden, dat het
arrangement, de rhythmische orde van de massa's versterkt
wordt door de kleurschakeeringen en de lichtverdeelingen, die
partijen, die anders te zwakke vulling zouden geven, ondersteunen en zoo het volmaakte evenwicht helpen te bereiken.
Zoo is het uit de mand hangende vogellijf boven den zwanehals
door zijn kleurvariatie interessant en voorkomt daar ter
plaatse een hiaat in de voorstelling.
Naast het hartstochtelijk en breed voorgedragen stilleven
van den Spanjaard doet de 18e eeuwsche Franschman J. B. S.
Chardin stil aan. Deze volgt meer een klassieke compositiemethode, een opstelling in driehoeksverband, het centrum wordt
door den grooten ketel gevormd. Chardin nu, hecht, evenals de
Hollandsche zeventiende eeuwsche stillevenschilders een groote
waarde aan de stofuitdrukking, te zien in de keuze der voorwerpen, de brokkelige kaas naast de gladgeschaalde eieren,
het hout van den vijzel tusschen het koper van den ketel en het
geglazuurde aardewerk. Behalve dat deze voorwerpen door
de centrale belichting aan elkaar gebonden worden kan men
opmerken hoe Chardin de voorwerpen door arrangement aan
elkaar verbindt. De kaas even voor den bidon geschoven, met
de ronde contouren en het snijvlak zoo dat de lijnen naar het
midden voeren. Hoe kleine wijzigingen de harmonie kunnen
verstoren blijkt als men het hengsel in gedachten naar links
klapt en de deksel sluitend op de pan plaatst, want juist
door Chardins arrangement krijgt die partij een belangrijkheid
die een centrale functie uitoefent. Want ter weerszijden
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daarvan bevinden de massa's zich in evenwicht, niet een
schoolsche symmetrie maar een juist afwegen voor de aandacht. Want terwijl rechts de voorwerpen door hun eigen..
aardigen vorm het oog trekken, wordt links de aandacht meer
gevraagd door het hoogere licht en zoodoende balanceert
onze attentie om de centrale partij. Zijn vollen luister krijgt
deze mooie samenstelling echter door de vaste voordracht,
door de diepe emotioneels gebondenheid van Chardin aan
zijn onderwerp, waardoor het stilleven een geest van ver..
trouwdheid met de wereld en rust ademt. Dat een dergelijke
psychische achtergrond het wezen van het werk bepaalt,
en men dus de beteekenis ervan niet doorzien heeft als men
alleen maar de mooie uitbeelding van voorwerpen eraan
geniet, wordt duidelijk naast een stilleven uit de eerste helft
van de negentiende eeuw van Philippe Rousseau. WanE hier
is de compositie van een veel levendiger, bijna te druk karakter.
Het ingetogene van Chardin maakt plaats voor een ietwat
te nadrukkelijke compositie. Rousseau schikt zijn voorwerpen
zoo, dat zij van links onder naar rechtsboven oploopen, de
vulling ligt bijna geheel in den driehoek, rechts van de diagonaal
die van den linker onderhoek naar den rechter bovenhoek loopt.
De voorwerpen, die Rousseau afbeeldt zijn zoo maar niet bij
elkaar gezocht, maar kunnen zoo aangetroffen worden als de
huisvrouw pruimenjam gaat maken, de ketel en de schuim..
spaan, noodig bij het koken, het suikerbrood voor het zoeten,
de weegschaal voor het afmeten der hoeveelheden. Maar de
compositie is geheel van Rousseau, hij bouwt de dingen trapsgewijs op, eerst op den tafelhoek het juk van de balans, dan
de schalen, de ééne een ietsje schuin op de ander, dan een bak
met pruimen, vervolgens het omhoogrijzende suikerbrood en
tenslotte de ketel, waarna de steel van de schuimspaan nog
een uitloopend accent naar boven aanzet. Te midden van deze
voorwerpen is de compóteschaal een centrum, een rustpunt
voor het oog. Op open plekjes heeft hij een hoopje pruimen
neergelegd, een pendant van de weegschaal links vormt het
boekje met het mes erop rechts. De tafelrand geeft een vaste
horizontale basis, die nog nadruk verkreeg doordat Rousseau
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het laadje opentrok, daarmee het horizontale en de diepte
beter doende uitkomen. Het al te strakke verbrak hij weer door
de halfafgewerkte breikous over den rand te laten hangen.
Deze voordracht is niet een voorstelling, die hem intuïtief
verscheen en die hij moest realiseeren, neen met een gecultiveerden smaak arrangeert hij net zoolang tot het geheel hem
bevredigt. Men kan dit ook zien aan den saplepel, dien hij juist
zoo plaatste dat de steel een kruiscontrast geeft tegen de
randen van het papier, dat de suiker omhult. Men zou met
dit stilleven kunnen experimenteeren. Door b.v. den witten kop
van het suikerbrood weg te dekken onder een kleur gelijk
aan het fond, zou men merken, dat de middenas een groot deel
van zijn werking verliest en tevens het donker erachter niet
zoo diep ervaren werd, want juist dit stuk wit, niet te klein
om de aandacht te trekken, niet te groot om te veel attentie
te eischen, geeft aan het fond erachter zijn warme diepte.
Er zouden nog tallooze fijne trekjes te vermelden zijn, zooals
het rondgaande omvattende lichtaccent op den ketelrand, mais
le secret d'ennuyer est celui de tout dire.
Beziet men nu het stilleven van Vollon, dan constateert
men met een oogopslag dat de compositie uiterst eenvoudig is
geworden. Hoewel ook Vollon wel ingewikkelder composities
schilderde, is hem de kleurenpracht en het uitdrukken van de stof
toch zóó belangrijk, dat hij gaarne al zijn aandacht daarbij
bepaalt. Nog heeft hij hier het hoogtepunt in het lichtgrijze
kannetje en zou men van een driehoeksgroepeering kunnen
spreken, maar het compositioneele verband is veel eenvoudiger
dan bij Rousseau of dan bij Chardin. Vollon geniet in het
uitbeelden van de weeke gebakken eieren en de kleurverhouding
van het eigeel tegen het kopergeel van de pan, het diepe
glanzen van het glazuur op den zwarten pot en daartegen het
vol ijle en doorzichtige schaduwen liggende tafelkleed. Zijn
aandacht voor het stoffelijke neemt hem geheel in beslag,
zijn wezen heeft geen behoefte aan een zich uitdrukken in
rhythmische ordening. Dit is nu wat als een algemeen verschijnsel opvalt, dat de oudere meesters zooals Rafaël, Rembrandt,
Goya een in hun wezen en hun geest gerijpt verband uit265

drukken in herkenbare vormen, maar in de latere meesters
begint een specialisatie. Eerst treedt de rhythmische ordening
der deelen en het uitspelen van vormen en massa's terug voor
de sensueele belangstelling in het stoffelijke. De uitbeelding
van de pracht der kleur en der materie krijgt de overhand.
Een voorbeeld van de verste consequentie in die richting bieden
vele werken van den Hollander Floris Verster. In zijn hierbij
afgebeelden nap met eieren is het gegeven uiterst sober, de
mogelijkheid van werking der vormen tegen elkaar is tot een
minimum beperkt. Wel liggen de eieren nog zoo, dat er één
als centrum is te zien maar deze éénvormige objecten laten
slechts een beperkt aantal variaties toe. Toch is ook hier nog
een zekere orde niet te verwaarloozen, laat men b.v. de
eieren één plaats naar rechts opschuiven, dan is het evenwicht verstoord. Ook heeft Verster het handvat van den nap
zoo gedraaid, dat het geheel mooi in het vlak kwam te staan.
Maar daarmee houdt het compositorische vormenrhythme dan
ook op. Verster verlustigde en verdiepte zich in het prachtige
blank der eierschalen, in de materie van den log gesneden nap,
in het waarnemen van de hakken en kerven die het handvat
modelleeren. Zijn aandacht ging op in het observeeren van de
fijne lichtmassa's, in de glimaccentjes en de doorzichtige
schaduwen, in het weergeven van den stoffelijker vorm.
Daarin leverde hij een onovertroffen meesterstuk. Maar het is
ook te begrijpen, dat er tegenover deze richting, die zich de
uitdrukking van het stoffelijke toe wendde, de andere vereenzijdiging ontstond, die de uitbeelding van het voorwerpelijke
geheel of bijna geheel verwaarloosde, en zich uitsprak in
lijntegenstellingen, vormenrhythmen, in kleurschakeering en
afwisseling van licht en donker. Een prachtig staal van die
kunstrichting bezitten wij in het stuk „Ma jolie" van Picasso.
Hoewel men nog kan constateeren, dat de - aanleiding een
tafel was met ronde kraalpooten, waarop een gitaar lag met
wat muziek eromheen en een voetglas van geslepen kristal,
is de uitbeelding daarvan toch zoo vaag, dat men dadelijk
begrijpt, dat het stuk daarvoor niet geschilderd kan zijn.
In Picasso leefde een stemming van teerheid en zachte melan266

cholie, zooals men bij een andante van Mozart kan voelen en
hij gebruikte de lijnen die hem voorzweefden om die stemming
weer te geven. Zijn werk verhoudt zich tot de stoffelijke kunst
als de muziek tot de dichtkunst. Ook bij de muziek kan men
vragen, wat stellen die klanken voor, zonder dat men op die
vraag antwoord kan krijgen, want het is verkeerd gevraagd.
„Wat drukt het muziekstuk uit", zou men moeten vragen. Dan
zou blijken dat het alleen boeit door het tegen elkaar ingaan
van motieven dat zich soms in een samengaan oplost, door
pure verhouding van klanken, die elkaar in snel of langzaam
vloeiende rhythmen aflossen. Juist zoo is er bij Picasso een
afwisseling van teere en grove lijnen, van diepe en ijle kleuren,
van zware en lichte stippels, een tegen elkaar ingaan van
richtingen, een variatie van kleurbeweging. Juist zooals in het
muziekstuk de tonen in een bepaalden stijl tot een compositie
gebonden worden, zoo zijn hier de lijnen en stippels saamgebonden tot een éénheid. Wat wij maar zullen aanduiden
als het bovenblad van de gitaar is door de donkere begrenzing
om het lichtvlak, het centrum van de voorstelling waaromheen
de op en over elkaar heen schuivende ijle vlakken zich
groepeeren. Men kan in de lijnen een convergeerende beweging opmerken naar het hoekpunt dat iets boven linksmidden is te zien. Vanuit den rechteronderhoek voert de begrenzing van het stippelvlak in die richting, de reminiscenties
van de snaren der gitaar wijzen daarheen, alsmede de richting
waarin de woorden „Ma jolie" staan. Gaat men in gedachten
terug naar wat -over de waarde van punten en lijnen bij
Kraepelin's schriftweegschaal te berde werd gebracht, dan
kan men hier een ruimer toepassing van het daar behandelde
maken. Alleen een uiterst fijn gevoel voor . vorm stelt in staat
om lijnen en stippels zoo teer op elkaar af te stemmen. De ijlheid
van toon berust ten deele ook op contrastwerkingen. De grijsheid zou een deel van zijn fijnheid inboeten als de eigenaardige met ruiten belegde figuur werd geëlimineerd. Helaas
worden nog te velen gehinderd door de conventie dat een
schilderij iets uit de realiteit voor moet stellen. Onze zintuigen
en onze geest zijn zooals Bergson uitvoerig heeft betoogd, zoo
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ingesteld op het herkennen van voorwerpen, noodig voor het
practische bestaan en voor de oriëntatie in de omringende
wereld, dat abstractie een bijzondere inspanning beteekent en
tégen de oorspronkelijke instelling van den geest wordt uitgevoerd. Toch dringt bij velen het besef door dat de geestelijke
processen van hooger orde zijn dan de materieele, dat de stof een
voorstelling is die de geest zich vormt. Aan die gerichtheid op
het materieele is het zeker te wijten, dat velen schilderijen
als versiering aan den wand hebben, waarop stoffelijke dingen
slechts herkenbaar zijn afgebeeld, zonder zich er aan te stooten
dat geestelijke elementen van fijn gevoeld(zijn) mooi geordend,
en origineel gecomponeerd zijn er volkomen aan ontbreken,
terwijl dergelijke menschen het een schilder kwalijk nemen als
hij „alleen maar" geestelijke momenten verbeeldt en niet de
stof daarbij. Het is nog altijd zooals Augustinus al schreef
in zijn Confessiones Libri XII: „Daar gaan de menschen
rond om de hoogten der gebergten en de vlakten van de zee,
den breeden stroom harer rivieren, de verte van den oceaan
en de banen der gesternten te bewonderen, maar op het
wonder in zich zelven achten zij niet." Nu zal men misschien
tegenwerpen dat de zuiver spiritueele uitingen zoo moeilijk op
waarachtigheid te controleeren zijn, maar het antwoord is
daarop, dat het misschien niet eens zoo moeilijk is als bij de
voorwerpelijke kunst. Want ook in de schilderijen met herkenbare voorstellingen wordt de kunstwaarde toch alleen bepaald
door de fijnheid der kleur en lichtwaarden en de gevoelige
verdeeling der voorwerpmassa's over het vlak, kortom door de
compositie als uitdrukking van een bijzonder geestelijk wezen.
Maurice Denis drukt het duidelijk uit in: „Se rappeler qu'un
tableau, avant d'être un cheval de bataille, une femme nue,
une quelconque anecdote eet eeeentiellernent une durface plane,
recouverte de couleurs en un certain ordre asiemblées." juist het
willen herkennen der voorwerpen en voorstellingen in de
schilderij belemmert vaak het zuivere aanvoelen en benadeelt
de goede instelling op het wezen van het kunstwerk. Men zal
bij vergelijking merken dat het verschil in kwaliteit tusschen
dit werk van Picasso en een zwakke navolging, veel directer,
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want onvermengd met afleidende bijindrukken, in het oog
springt dan het verschil tusschen een sterk en een zwak
zeventiende eeuwsch stilleven. De duidelijke herkenningswaarde van het laatstgenoemde doet het gemis der artistieke
waarden minder goed doordringen en het in qualiteit te hoog
aanslaan. Bovendien moet bij Picasso de werking uitsluitend
uit de aesthetische qualiteit van kleur en toon, compositie
en lijn en rhythme voortkomen, zoodat als daar iets aan mankeert de betoovering ineens verbroken wordt.
In het stilleven van Metzinger zien wij weer een schroomvalligen terugkeer tot het reëele verband. Wel ligt ook hier
nog de zware nadruk op de harmonieën der lijnen en de syntaxis
van kleur en toon. Er bestaat voor alles een evenwicht in de
verdeeling van licht en donker over het vlak, waarbij ondanks
scherpe tegenstelling het totaalverband niet verloren is gegaan.
Toch kan men bij eenig toekijken wel degelijk zien, dat er een
idee is gegeven van een tafelvlak, waarop men in een zelfden
vagen stijl een presenteerblaadje gewaar wordt met een Fransch
koffiekannetje, een pijpje schuin over den rand, een melkkannetje en een trosje druiven. Aan weerszijden ziet men dan
nog een voorwerp, links misschien een suikervaas, rechts een
voor mij niet herkenbare vorm. Het merkwaardige is nu dat
deze schilder niettegenstaande de geringe plastische doorvoering een idee geeft van het ruimtelijke, dat bij Picasso
was geëlimineerd. Dat wij hier met een bepaalden bewustzijnstoestand van den schilder te maken hebben, blijkt duidelijk
daaruit, dat alle voorwerpen op een zelfde niveau zijn gehouden,
dat er een éénheld van voelen achter bestaat. De cerebrale
navolgers, die dezen stijl als mode bewonderen en imiteeren,
weten wel de voorwerpen te deformeeren, maar bereiken
toch nooit de éénheld, die op een gemoedshouding steunt. Is
men over de vreemheidssensatie van dit stilleven van Metzinger
heen, dan kan men constateeren, hoe hij de voorwerpen
samenbindt door een lijn, die van het gekromde pijpesteeltje
in den linkeronderhoek vertrekt naar het knopje van de koffiekan
midden boven, vandaar langs den anderen rand van het blaadje
naar den druiventros die naar den r.o. hoek wijst, om langs den
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voorkant van het bochtige presenteerblad weer bij de pijp te
belanden. In het midden bestaat een donkerheidscentrum,
waaromheen de lichte partijen balanceeren.
Tot de herkenbare werkelijkheid keerde Derain nog verder
terug. Ook Picasso en Metzinger grepen in hun latere ontwikkeling naar de werkelijkheid terug en Derain staat daarin
dus niet alleen. In dit stilleven van Derain is de aandacht
weer evenredig tusschen de ideoplastische en physioplastische
elementen verdeeld, noch als bij Picasso een eenzijdige oriëntatie naar het geestelijke noch als bij Vollon een eenzijdige
aandacht voor het stoffelijke. De eenvoudige gestalte van de
tafel geeft een spel van horizontalen en verticalen, een rustig
stramien, waarop de andere gestalten geborduurd zijn. Maar
in de ingewikkelder vormen van de muziekinstrumenten etc.
overweegt toch ook de rustige houding. Om de kan heen zijn
de kommen en voorwerpen in een overzichtelijke harmonie
gegroepeerd, in den achtergrond de rhythmische herhaling der
contouren van mandolien en viool. De ingetogen voordracht
en de sobere kleuren verleenen aan Derain's visie een voorname rust, men ziet dat hij geen orgie van kleuren op touw
heeft willen zetten of zwelgt in de luxe van stofuitdrukking,
een strenge atmospheer heeft hij hier volgehouden. Zoodoende
komt de opvatting in dit stilleven geborgen, weer in de geestelijke nabijheid van ons uitgangspunt, Rafaël, en zal men
kunnen constateeren dat er allerlei punten van overeenkomst
tusschen dit werk en de vroege stillevens, die ons als uitgangspunt dienden, zijn aan te wijzen. Zoo ziet men dat de ontwikkeling van den kunstvorm, a. h. w. een spiraalbeweging maakt,
waarbij na een zekeren tijd de conceptie weer boven een bepaald
gebied van gestalte terugkeert, echter nooit precies hetzelfde
als vroeger. Maar tevens kan men opmerken, dat ongeacht
den gekozen vorm, de kunstwaarde slechts bepaald wordt door
de heftigheid van overtuiging, de mate van waarachtigheid
en de geheimzinnige stuwkracht van de intuïtie, die tezamen
een gemoedshouding tot zichtbare gestalte brengen.
Tot besluit van dit hoofdstuk over de verborgen lijnenrhythmen en de uitdrukkingswaarde der compositie, een schilderij
274

van Jan Steen. Het was natuurlijk mogelijk geweest om ook
in de voordracht van figurale composities eenzelfde cyclische
evolutie te demonstreeren. Ook daarin kan men voorbeelden
geven, die of naar de materieele zijde of naar de spiritueele
zijde georiënteerd zijn, ofwel een samenvatting dier richtingen
te zien geven, zooals in de hier gereproduceerde scène. Men
heeft hier een prachtig specimen van het onbegrijpelijke genie
van Steen, dat in staat was zelfs in de meest rumoerige scènes
een stijl te scheppen en toch de volle natuurlijkheid daarbij te
bewaren. Niet zonder reden heeft Reynolds hem den Hollandschen Rafaël genoemd, want hij is van een ongelooflijke veelzijdigheid en weet met dezelfde gemakkelijkheid als Rafaël
klassieke composities uit zijn mouw te schudden. Hier ziet
men het opgewonden gezelschap, de oude vrijer, die bij de
jonge vrouw op schoot wil gaan zitten, de jonge dienstbode
die den draak met hem steekt, het oude wijf dat van het
oogenblik profiteert om zijn zakken te rollen, zonder iets van de
levendigheid in te boeten toch gevat binnen een heldere,
harmonieuse opstelling. Eerstens als massa tegenover elkaar
het bovenlijf van den opdringerigen man en de terugwijkende
vrouw, aan de benedenzijde zijn zij verbonden door haar
arm, die zijn been terugduwt, aan de bovenzijde door de
kruisende armen. Daarboven als een accent op het midden en
als een overstreeping van de hoofdfiguren de jolige meid, die
haar armen uitbreidt, in de ééne hand den hoed in de andere
de schenkkan houdend. Zij schept zoodoende ook een verband
tusschen de meest uiteenliggende figuren der voorstelling, het
oude wijf links en de lachende toeschouwer rechts. Men kan
opmerken, dat het hiaat dat er zou bestaan tusschen de massa
van den hoed en het oude wijf door Steen weer wordt opgevuld
door een bij de scène passende gitaar, die aan den muur hangt.
Op deze manier te werk gaande, schiep hij als het ware een
omlijsting, waartegen de twee hoofdfiguren prachtig uitkomen. Deze werkingen worden ondersteund door de fijne
kleur, de prachtige stofuitdrukking der kleeding en de plastiek
van de gestalten. Maar alles is tenslotte dienstbaar aan het
psychische, aan de uitdrukking van het onzienlijke, want
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in den mensch levende. Zoo voelt men in den ouden heer het zware
en stijvige, het geremde van zijn beweging, vooral ook tegen de
losse sierlijkheid der beweging van de dienstbode, die de kan
in de lucht houdt. Of ook de prachtige gelaatsuitdrukking van
de vrouw, ietwat geamuseerd en toch afkeerig van te vèrgaan,
de jeugdige pret in het meisjesgezicht daarboven en de daarmee
haast contrasteerende pret op het genotzuchtige gezicht van
de oude vrouw, waarvan men wel zal vermoeden, dat zij het
geroofde geld voor lekker eten zal aanwenden. Jan Steen heeft
zich nooit in zijn meesterschap over het stoffelijke en lichamelijke verloren, maar heeft het altijd in dienst gesteld van de
uitdrukking van het in den mensch levende, zoodat zijn werken
vrijwel altijd een harmonie te zien geven van de physio- en
ideoplastische elementen. Daarom is hier dit werk gekozen
om een idee te geven van het verband dat er tenslotte ook
tusschen de meest verschillende onderwerpen kan bestaan,
doordat er een spel van waarden in bestaat, die op soortgelijke
gevoelens voor uitdrukking, evenwicht en contrast berusten,
als ook in landschap of stilleven aan het licht traden. Terwijl
daarop hier nu de aandacht is gevestigd, moet niet vergeten
worden dat deze werkingen nog ondersteund worden door
imponderabilia in de kleur, in de streek, in allerlei kleinigheden geborgen, waaruit het schilderij tenslotte zijn suggestieve
gestalte van een geheel eigen persoonlijkheid weerspiegelende
éénheid verkrijgt.
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BESLUIT

Het was ondoenlijk om binnen het bestek van dit boek,

alle onderscheidingen die er in kunstrichting en kunstuiting
gemaakt zijn, alle tegenstellingen die er op dit gebied geponeerd
werden, aan te voeren en te bespreken. Immers telkens naar
den aard van den tijd zullen er in voorbij gegane cultuurperioden overeenkomsten met of tegenstellingen tot het bestaande ontdekt worden. Deze leiden weer tot nieuwe indeelingen, die veeleer weerspiegelingen zijn van de nieuwe
inzichten dan werke lijke afscheidingen in de oude orde.
Toch is het van belang zich in dergelijke onderscheidingen te
begeven omdat men zijn inzichten daaraan ontwikkelt en zijn
reactiewijzen verdiept, gangen der evolutie op het spoor komt
en zoodoende het gerechtvaardigde leert beseffen van uitingswijzen, waarvan men aanvankelijk afkeerig was. Maar de
belangrijkste ontdekking, die men daarbij doet is dat het
werkelijk gevoelde zich in alle modevormen kan belichamen en
dat het genie door alle bestaande richtingen en uitingswijzen
zich baan breekt en een eigen gestalte weet te verwerven.
Zijn grootheid wordt niet afgemeten naar richting maar naar
hevigheid van emotie en overtuigdheid in de uiting, naar de
dwingende kracht die er van zijn voorstellingen uitgaat. Het
talent verbaast de omgeving door de brillante uitdrukking, die
het weet te geven aan wat er in haar zelve ook bestaat, vandaar
een direct succes voor zijn werk, het genie geeft uitdrukking
aan een eigen, aan een nieuwe wereld, die eerst alleen in zijn
geest leeft. Aanvankelijk zal de waarde van zijn nieuwe gestalte
niet verstaan worden en zal men hem om zijn eigenheid verguizen, maar enkelen zullen zijn nieuwe boodschap aan de
wereld verstaan en zich de beteekenis ervan bewust worden.
Dit zal de ware critiek zijn waarvan Hello zei : „La critique
est la conscience de l'art." De ware criticus is niet degeen
die volgens bepaalde regelen de werken beoordeelt en hen
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waardeert naarmate zij in zijn indeelingen passen en met zijn
vooropstellingen conform zijn maar degeen die in elke nieuwe
uiting zich verdiepende, eruit weet te verstaan het bijzondere
dat zij te zeggen heeft en waarom zij zich daartoe van de
speciaal gekozen middelen moest bedienen. Zoo ziet de echte
criticus de qualiteiten voor het succes gekomen is, hij zal de
inleider daartoe zijn. Met het stijgen van de beroemdheid
komen dan ook degenen, die gaan uitvorschen waar de schilder
geboren is, bij wien hij geleerd heeft, met wie hij huwde.
Hij wordt dan naar men dat noemt, uit zijn milieu begrepen
en uit zijn milieu verklaard, maar daarbij wordt vergeten dat
er velen uit hetzelfde milieu voortgekomen zijn en hetzelfde
onderricht genoten hebben zonder dat zij zich ooit een eigen
gestalte verwierven. Door zich in die historische bijzonderheden te verliezen, dwaalt men van de grootheid der kunst af
en gaat men voorbijzien dat de werking op ons van het kunstwerk zelf moet uitgaan. Dat dit gevaar niet denkbeeldig is
blijkt uit de relatief geringe appreciatie, die geniale stukken
van onbekende meesters ondervinden, zoodat de kunsthandel
er altijd op uit is om zoo'n stuk aan den een of anderen grooten
meester te doen toeschrijven. Juist door dat trachten de kunst
verstandelijk of schijnwetenschappelijk te benaderen wordt het
fijnste en teerste, dat zich aan verstandelijke bepalingen onttrekt, als niet in het systeem passend verwaarloosd. Schijnwetenschappelijk, want echte wetenschap kent haar eigen
grenzen en het bereik van haar methoden. De resultaten die
zij daarmede bereikt heeft dwingen de hoogste bewondering af,
maar mogen ons niet doen vergeten dat zij voortvloeien uit een
bijzondere toepassing van het intellect. Dit kan ons niet leiden
tot het diepste van de kunst, waarin zich irrationeele elementen
manifesteeren en het vermogen tot voelen en waardeeren de
laatste basis levert. Zoo is het weten van een theorie, het
kennen van een gedachtengang iets geheel anders dan het aanvoelen van een kunstwerk. Er zijn lieden met een hoofd vol
kunstwetenschap, die een bijzondere schepping niet weten te
herkennen als zij ervoor staan zonder door een etiket gewaarschuwd te zijn. Aan den anderen kant zijn er ongeletterden, die
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een intuïtief contact met een kunstwerk beleven. Echter voor
een vergelijkend kunstoordeel, voor een relatieve waardebepaling is het besef en de ervaring van wat er gepresteerd is,
noodzakelijk. Daarenboven kan men zich de tendenz van ééne
richting scherper bewust worden in contrast tot een tegengestelde beweging. Wil men zich een eigen oordeel verwerven dan is het zaak om bij ieder stuk, al is er nog zooveel
over geschreven, zich af te vragen óf men er iets van ondergaat
en wat men er van ondergaat.
Geheel verkeerd is het in de eerste plaats te vragen : „Door
wien is het stuk gemaakt." Men vindt zich bijster knap als
men kan zeggen : „Ik zag direct dat het van Frans Hals c.q.
was." Echter dit subsumeeren onder een naam op grond van
bepaalde kenmerken is niet het echte contact met de speciale
waarde van het werk. En degeen, die verloren in de schoonheid,
in zijn bewondering nog niet aan den naam van den schepper
ervan heeft gedacht, staat in veel inniger verhouding tot het
wezen der kunst. Door zich zoo in het werk in te dringen
zal men zijn kijk verscherpen, zich bevrijden van allerlei
conventies van mooivinderij, en zich inzicht verwerven in
zichzelven, want men moet in de diepte van zichzelven afdalen
om de diepten van anderen te doorgronden. Want in de kunst
wordt niet gezocht naar essentia, die buiten den mensch
liggen aan de andere zijde der zintuigelijke prikkels, maar naar
waarden die in het innerlijk leven.
Vraagt men tenslotte : „Als ieder zoo een eigen voorstelling
vormt, hoe is dan ooit nog overeenstemming in oordeel
mogelijk?" Eerstens zijn er groepen gelijkvoelenden wier voorstellingen in hoofdzaak overeenkomen. Maar voorts kunnen
ook tegengestelde waardeeringen nog in een oordeel tot overeenstemming komen. B.v. zullen de bewonderaars zoowel als
de tegenstanders van de clairobscurschildering het eens zijn
dat Rembrandt een der grootste representanten dier wijze van
schilderen is. Zoo kunnen spiritualisten zoowel als materialisten
met elkaar harmonieeren in de uitspraak dat Jacob Maris een
der grootste Nedérlandsche impressionnisten is. Beiden zullen
ermee accoord gaan een bepaald werk bij het realisme in te
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deelen, al zal de een het mooi vinden om dat realisme, terwijl
de ander het daarom zal verguizen. Ook is het bij de waarachtige meesters zoo, dat hun opvatting zich zoowel in hun
kleur, in hun lijn, in hun vorm en in hun compositie openbaart.
Degeen, die hoofdzakelijk op de kleur reageert, zal dan tot
een soortgelijk idee van de opvatting geraken, als degeen die
voornamelijk op de lijn of op de compositie reageert. Immers
overal ligt toch hetzelfde gevoel in geborgen. Tenslotte, al
mogen de menschen in de uitbeelding en uitdrukking van de
gevoelens verschillen, de gevoelens zelve zijn meestal van
algemeen menschelijken aard, zoodat, als men zich van toevalligheden heeft bevrijd, de persoonlijke beperkingen en vooroordeelen heeft overwonnen en werkelijk tot de kern doorgedrongen is, het mogelijk blijkt, den aard en den sterktegraad
van het door den kunstenaar uitgedrukte gevoel te benaderen.
Men zou als Schopenhauer de menschen kunnen vergelijken
bij de spaken van een velgloos wiel, die bij de uiteinden als
afzonderlijkheden tegenover elkaar staan, maar door de naaf
heen één geheel vormen. Of het dichterlijker beeld van
Leopold Andrian kunnen oproepen: „dal de menschen als bergtoppen uit de zee oprijzend elkaar vreemd aanzien, en toch
langs den bodem der zee met elkaar een wereld vormen."
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bldz. 44. „La première affaire" etc. Het allereerste voor een kunstenaar is den mensch in de plaats stellen van de natuur en
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bldz. 44. „essaye de", etc. tracht een afgietsel te maken van de
hand van je geliefde en dat voor je neer te zetten, je zult
een afschuwelijk dood ding krijgen zonder eenige gelijkenis
en je zult gedwongen zijn om een beeldhouwer te zoeken,
die zonder dat hij je de hand exact copieert, de beweging
en het leven eraan zal verbeelden.
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de verbeelding van de schilder en van de dichters vorm en
leven te geven.
bldz. 212. „Les passions sont" etc. De hartstochten zijn gele, blauwe
of roode glazen, die ieder ding met hunne kleur tinten. Een
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waarheid, het zoeken om waar te zijn, ik geloofde dan ook
tenslo tt e, ik geloof dat ik nog liever schoenmaker zou zijn
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gevoel en zijn betrouwbaarheid is het laatste plechtanker
van alle zekerheid.
bldz. 218. „La critique est", etc. Kritiek is makkelijk, kunst moeilijk.
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