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VOORWOORD.

De werken onzer 17e eeuwsche schilders verwierven, vooral
in de laatste 50 jaren, een vrijwel wereldwijde populariteit.
Met recht kan dus betwijfeld worden, of 't wel zijn nut heeft
er nog veel over te schrijven ... Behoeven die werken verdedigd te worden ? of is het noodig de deugden uit te meten
van datgene, wat reeds zoozeer gemeen-goed is?
Ik meen van wèl. Het komt me nl. voor, dat deze populariteit nog verre van gezond mag heeten. Onze hedendaagsche
schilders, aan den eenen kant, voegen zich maar zelden bij
de jubelende schaar. En, aan den anderen kant, die schare
zelf : waaruit bestaat ze ? Ze bestaat uit „kunst-historici ", welke
— op enkele loffelijke uitzonderingen na -- de kunst onzer
vaderen schijnen te genieten niet zoozeer als „kunst",
maar als „document"; — voorts uit een handjevol verzamelaars, die zich trachten te onderscheiden door aardige
kapitaaltjes te besteden aan een luxe-waan der mode. Zij
hebben een markt van oude kunst in 't leven geroepen, die
niet wezenlijk verschilt van den tragi-komischen tulpenzwendel
onzer 18e eeuw. Eindelijk bestaat ze uit een goedmoedig
troepje verfijnelingen, die — geen weg wetend in den doolhof van 't moderne leven — een beminnelijken cultus onderhouden voor alles wat „antiek" is.
HAVELAAR.
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Dat dus de kunst van onzen glorietijd een element uitmaakt in ons geestelijk leven ... ziedaar wat geen sterveling
gelooft.
Het doel van dit boekje is allerminst: veel namen en data
te noemen, — maar uitsluitend : een wat wezenlijker liefde te
wekken voor die zelfstandigste uiting onzer oude cultuur;
d.i. een belangelooze, een begrijpende, een scheppende liefde,
niet een, die in machtelooze vereering voor 't verleden, de
liefde voor 't heden verstikt.
Indien een kunst van vroeger ons iets beteekenen wil,
moet men haar niet beschouwen in zoover ze historisch,
maar in zoover ze tijdeloos is. Er kan, absoluut gesproken,
evenmin sprake zijn van „oude" en „nieuwe" kunst, als van
oude en nieuwe wetenschap. Wie zegt wel onze oude, maar
niet de nieuwe kunst te verstaan — of omgekeerd — die
kent waarschijnlijk zich zelven niet : hij voelt nach oude,
noch nieuwe kunst.
Het essentieele van elke kunst is tijdeloos. Maar toch,
om dat essentieele zuiver en in zijn dieper-geestelijke beteekenis te voelen, zal het noodig zijn eenigszins het verband
te begrijpen tusschen dien bizonderen vorm der schoonheidsopenbaring en den tijd waaruit ze natuurlijk en noodzakelijk
voort kwam. En de Tijd, dat is het Volk. Want het volkskarakter kan hier weer de meer blijvende en concrete gestalte heeten van den abstracten, snel -wisselenden tijd.
Het spreekt van zelf — het is vergeeflijk — dat wij, Nederlanders, nog een afzonderlijke belangstelling gevoelen voor
de kunst onzer vaderen. Men zij hier echter op zijn hoede!
Wij, als Nederlanders, zien bewonderend terug naar onze
glorie-eeuw, niet omdat wij er de uiterlijke vormen van
willen overnemen, of omdat wij onze voorouders in hun
maatschappelijke instellingen, hun zeden, hun kleeren, hun
huisinrichting, hun kunst willen copieeren, maar omdat wij
in dien tijd een zoo sterk en volledig voorbeeld bezitten
van ons eigen, onveranderlijk volkskarakter.
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Zooals de groote Renaissance- geesten van Italië de OriekschRomeinsche cultuur in die mate doorvoelden, dat hun eigen
schepping juist essentieel verschilde van dat Grieksche of
Romeinsche en juist Italiaansch bleef, op dezelfde wijze
hebben ook wij ons te wenden tot ons klassiek verleden:
wij moeten toonen, dat onze bewondering echt is, door ons
ver van de bedelachtige imitatie te houden. Een parasiet weet
alleen te vleien ; om oprecht te kunnen bewonderen is karakterfierheid noodig ! Wij willen iets anders ; wij zin ook anders.
De beeldingskracht onzer beste 17e eeuwers dunkt mij
buitengewoon bewonderenswaardig. Er spreekt een levensliefde en levensaandacht uit en een rustige klaarte van geest,
die wij hun benijden mochten. Zooals Jan Steen een muzikant
op zijn beenen zet of een groepje jongelui uitbeeldt, dat zit
te babbelen en te spelen in het gras, -- zoo zouden wij
weer het leven willen zien en genieten. Maar ik zeg niet:
zoo zouden wij weer willen schilderen. Ik zou u niet als een
edelmoedige kok het recept willen toevertrouwen der Hollandsche schilderskeuken. Ik vraag slechts u te verdiepen in
den geest van dit werk, dat zelfs den „helleenschen" Goethe
zijn leven lang en steeds inniger geboeid heeft. Eens anders
wijsheid wordt eerst dan uw bezit, wanneer ge haar in uw
eigen spraak en woorden herscheppen kunt. Zoolang ge
nabootst bew ijst ge uw voorbeeld nog niet wezenlijk te hebben
begrepen.
Wij willen dus trachten onze oude kunst vrij van geest te
overschouwen: klaar onderscheidend het echte en het valsche,
en dat „echte" ruim meevoelend en breed begrijpend.

HOOFDSTUK I.
ALGEMEENE BESCHOUWINGEN.

I. Kunst en Werkel ijkheid.
Dat ook beeldende kunst niet „imitatie" beteekent, weten
we thans wel allen; want wie 't nog niet wisten zijn door
de fotografie tot rede gebracht. Zelfs het felste realisme is
kunst, in zoover het méér geeft dan louter realiteit. De
natuur — mensch-, of diergestalte, landschap of levenloos voorwerp -- kan den kunstenaar nooit iets anders dan
een „aanleiding" zijn. Het blijft van ondergeschikt belang
welk ding de kunstenaar beeldt, want datgene, wat het
kunstwerk in zijn dieper wezen beheerscht, is niet het object
der aanschouwing, maar de bezielde geest van den scheppenden mensch : het levensbesef dat den kunstenaar onbewust leidde.
Men zegt, dat men „den mensch achter den kunstenaar"
moet „zoeken" ... Uitmuntend! Doch men zij voorzichtig
met dit verstoppertjesspel ! Wanneer men bedoelt, dat een
stilleven van Verster maar weinig belangrijks te zien geeft,
terwijl men tegenover een volksvrouw van Neuhuys zoo
heerlijk kan fantaseeren over het „lief en leed" van dit
kommervolle schepsel, dan kon de zaak wel eens bedenkelijk
schijnen. Voel de kunst menschelijk aan, maar w ijd-menschel jk:
voel in dat stilleven van Verster, in die vrouw van.., laten
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we Israëls noemen, en in dien boom van Ruysdael, in dien
profeet van Michel Angelo, den dieperen geestesstaat van
hem, die de wereld zoo zag en beeldde. Indien het „Lezend
Vrouwtje" van Vermeer een zuiver poëem genoemd mag
worden, dan zal dat „poëtische" zich niet bepalen tot het
figuurtje zelf, maar het zal óók te voelen zijn in de wijze,
waarop Vermeer dien witten muur, die landkaart, die tafel
schilderde.
Voor den kunstenaar is het begrip „dood" onbestaanbaar.
Want zijn eigen leven, zijn levende ziel, overglanst en beheerscht heel de wereld der materie.
Kunst is ontroerde geest. En geest is eeuwigheid. Men
trachte dan het „menschelijke" zoo veel mogelijk te zien
als de manifestatie van den eeuwigen, alvormigen geest. De
persoonlijkheid lost zich op in de wijdheid van 't eeuwiggeestelijke.
Het is dan ook niet afdoende te zeggen, dat „de kunst
begint, waar de nabootsing eindigt ". Een begaafd dilettant
zou, door hardnekkige oefening, in staat zijn een ouden schoen
of een menschen-gelaat met uiterste nauwkeurigheid te teekenen : al de deuken, glimmingen en versletenheden van den
schoen, al de rimpels en plooien en trekken van 't gelaat.
En deze uitbeelding zou dan wellicht door de stelligheid en
constructieve logica der beelding reeds zooveel „geestelijk
bewustzijn" inhouden, dat zij veel meer was, dan loutere
imitatie. Maar toch wordt zulk een trouwhartige „studie"
eerst dan een „kunstwerk ", indien die logische en wèl-geordende samengesteldheid der feitjes vanuit een hooger plan
is gezien, indien de uitbeelding op eenige wijze synthetisch
is geworden, indien zij door kracht, of fijnheid, of diepte
van geest het bóven-natuurlijke, het buitengewone, het ver
beeldings -volle benadert. Een schepping der schilderkunst
moet als een muziekwerk zijn. Dan eerst zal de schilder niet
langer een enkelen, bepaalden schoen en een enkel menschengelaat hebben gebeeld, maar in zijn voorstelling heeft hij
-
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onbedoeld ons doen beseffen welke zijn diepste gevoelsidee
is van het leven ; en hij zal de macht hebben haar ons genietend mee te doen ervaren. Hij beeldt het Leven, zooals
dat zich voor hem in dat eene fragment der werkelijkheid
openbaarde.
In het bizondere beeldt de kunstenaar het algemeene. Het
kunstwerk geeft de houding aan van den enkelen mensch —
of van een tijdelijke menschheid — tegenover het eeuwig
Al ; het is de uitdrukking van het tijdelooze en goddelijke,
zooals dat in ons, sterfelijke, strevende menschen, telkens
weer anders en toch telkens weer eender leeft.
En zelfs waar men tegenover een kunst staat, die van
kleur, lijn en vorm slechts de uiterlijke bekoring geeft, moet
men toch zich ontrukken aan den ban der toevalligheden,
wil men haar verstaan. Want ook die zinnelijke schoonheid
is de ontroerde uitdrukking eener menschelijke algemeenheid. Zij is nooit een spiegel der concrete wereld. Een
visueel voelend kunstenaar leeft in een wereld van aandoening, die met de tastbare feiten niets te maken heeft.
Wat de prozaïsche mensch prozaïsch noemt en leelijk, zal
hèm de hoogste schoonheid kunnen zijn. En alle schoonheid
is levende geest.
Wie kunst begrijpend wil meeleven, moet wereld, tijd en
ikheid vergeten, om zich grootmoedig over te geven aan
de tijdelooze heerlijkheid, aan de levende machtsopenbaring
van hartstocht, liefde en verrukking, die de kunstenaar kende
toen hij, in blijdschap of versombering, toch gelukkig
was en het stoffelijke tot een hooger waarheid herschiep.
Is het dan onverschillig, of een schilder herberg-dwaasheden of heiligen-vervoering beeldt, of hij leefde in een tijd
van woeling of van geloof, in een land van materialistisch
burgerdom of van geestes-aristocratie? Wij zijn, veronderstel
ik, denkende wezens. En ter oplossing van het probleem,
dat ook de eigen tijd ons voorlegt, schijnt me weinig zoo
diep-belangrijk als de vraag: hoe is 't te verklaren, dat déze
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schilder, dit onderwerp koos en 't juist zóó „vereeuwigde" ?
Maar men vergete daarbij niet, dat het doel onzer aandacht
niet historische bizonderheden betreft, maar een zich daarachter verschuilend mysterie, hetwelk dit alles omvat. Juist
op 't „vereeuwigen" wilde ik den nadruk leggen!
Toen Da Vinci zijn Gioconda schilderde, gaf hij ons meer
dan de beeltenis van een bepaalde dame, die Monna Lisa
heette, en ook nog meer dan een cultuur-beeld der Italiaan
hij deed ons de raadselachtigheid voelen-scheRnai:
der Vrouw en vooral het mysterie van zijn eigen, groote
menschenziel. Hij deed ons voelen, dat 't leven een
harmonisch wonder is. Hij gaf een synthese. En de monumentale opbouw der geheele gestalte, het rustig rhythme der
lijnen, de uiterste teerheid der toon -waarden, de geheimzinnige, broeierige onbestemdheid der kleur, de gedroomde
weidschheid van 't landschap : al deze elementen werden
van zelf uitdrukkingsmiddelen van die eene, eeuwige Algemeenheid. Doch ook toen Brouwer zijn benevelde rookers
schiep, gaf hij allerminst het portret van een rookenden boer,
noch een „zede-prent" van een nationaal geworden bederf, niet
een illustratie van de „zeden en gewoonten" onzer 17e eeuw:
hij gaf gestalte aan de versombering van zijn zondige en
grandiooze menschenziel. Het tabakspijpje symboliseert
in onze dagen een zeer huiselijk en schuldeloos mannenpleziertje ; en toch voelen wij nog onmiddellijk de verschrikking mee van Brouwer's visioenen. i
De groote kunstenaars zijn zij, die zóó veel overtuigdheid
bezitten en hun visie zóó sterk doorvoelen, dat alle kleinste
onderdeelen hunner schepping het geheel van zelve ondersteunen. In hun werk is geen spoor van aarzeling of dualisme
te bekennen. Zij zijn de voelend -wetenden, de intuïtief-overtuigden. Zij leven hun overtuiging uit, niet pijnlijk-gewetensvol, maar spontaan en noodzakelijk.
Aldus kan 't ons duidelijk worden, waarom de „kunsthistoricus" de anti- kunstenaar is en waarom zelfs de zuivere
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„aestheticus" nooit en nimmer de kunst in haar geheel omvatten zal. De aestheet — verondersteld dat het menschentype bestaanbaar is -- zal elk kunstwerk als een afzonderlijkheid zien ; hij zal geen verband voelen tusschen de
bizondere schoonheid van het werk en de cultuur, den geest,
de levensgedachte, waarvan het een uitstraling is. Want
ieder kunstenaar openbaart in zijn werk — onbewust — een
zeker religieus beginsel. Wie hem voelend doorschouwen
wil, moet de geestes-sfeer, waarin het kunstwerk leeft en
waarvan het in zekeren zin de gestalte is, aan kunnen voelen.
De hoogere kritiek heeft dus niet alleen te onderscheiden
tusschen het zuivere en troebele, het echte en het valsche;
zij moet bovendien het essentieele wezen van dat zuivere of
echte trachten aan te geven. Zij moet de geestes-wereld
overschouwen. Zij moet onderscheiden en ordenen. Zij moet
niet alleen constateeren, maar ook zelf weer scheppend zijn.
Kunst zij ons tot een actieve genieting, en nooit tot een
passief en leeg genot!
Dit ten slotte is voor ieder mensch en voor ieder tijdperk
de groote vraag : hoe stelt men zijn waardebepalingen, wat
wil en wat verlangt men, welke is onze gedachte van het
leven? Hiervan uit trachte men ook de groote tijdperken
der historie te begrijpen. En wie op deze wijze de wereld
der schoonheid in kan gaan, die zal, dunkt mij, van alle
overtuigingen de blijvende beteekenis voelen; ja, ten slotte
zal hij de vele verschillen weer vervloeien zien in een eeuwig,
wondervol één.

II. Latijnsche en Germaansche kunst.
Evenals het Europeesche geestesleven in twee groote elementen verdeeld kan worden : het Latijnsche en het Ger
ook zouden wij — indien onze aandacht-mansche,zo
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bepaald blijft bij de Renaissance, d. i. bij het naturalisme —
twee voluit zelfstandige richtingen der schilderkunst kunnen
onderscheiden : de Italiaansche van Giotto tot Michel Angelo
en de Nederlandsche, dat is allereerst de Hollandsche der
17e eeuw, zooals die zich uit de Vlaamsche der 15e en 16e
eeuw zoo prachtig ontwikkelde, veel karaktervoller ontwikkelde dan in Vlaanderen zelf.
In Italië, dat land van 't Humanisme met zijn klare verstandelijkheid, van de Renaissance met haar aristocratischen
genieën-cultus en van 't Katholicisme met zijn concrete symbolen en gestaltende mystiek, daarginds : de monumentale
figuurbeelding, het weidsche gebaar, de luide en trotsche
heroïek; bij ons, Germanen, met onze mythologische vergeestelijking der materie, met onze droomerige hartstochtelijkheid
en met onze democratische veralgemeening: het onwezenlijk
wonder van 't licht, de eerbied voor 't alledaagsch-natuurlijke,
de mystiek van 't realisme.
Is een half-god van Michel Angelo in zich zelf schooner,
dan een van Rembrandt's gehavende zwervers? Michel Angelo's
of Raphaël's visioenen reiken hoog uit boven de nuchtere
observatie : nergens zult ge een gestalte ontmoeten zoo vor
grootsch als de „Jesaiah" der Sixtijnsche kapel (en-stelijk
geloof niet, dat Michel A `gelo haar in Rome's straten tegenkwam !) en geen menschengelaat ter wereld zal u zulk een
gekristalliseerd en harmonisch levensbeeld toonen, als u uit
sommige portretten en figuren van den prinselijken Raphaël
tegenstraalt ... Maar zaagt ge ooit in pure werkelijkheid,
een zoo vréémde gedaante langs den weg gaan, als u uit de
duistere achtergronds- diepte der „Nachtwacht" verschijnen?
Of zaagt ge ooit een landschap zóó, als Ruysdael het zag?
De grootheid der Hollandsche kunst is haar zelfstandigheid.
Zij schijnt wel in alle opzichten de volstrekte tegenstelling
van die andere, eenige zelfstandigheid: de Italiaansche.
Ze biedt nauwelijks vergelijkingspunten. En waar ze zich, een
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dat uitsluitend zijn door verdieping van haar eigen wezen 1
Noch de Engelsche, noch de Fransche, Spaansche of Duitsche,
noch zelfs de Vlaamsche kunst toonde zich ooit zoo volstrekt
eigenmachtig. De Oud-Hollanders waren dikwijls klein,
miniatuurachtig klein zelfs was hun geestessfeer soms, en
burgerlijk ... maar althans waren zij volkomen zich-zelf!
Van Eyck kunt ge tegenover Messina stellen, Memlinck
tegenover Francia en Angelico, Dürer tegenover Mantegna,
Holbein tegenover Moroni, Velasquez tegenover Titiaan of
Tintoretto, Rubens tegenover Paul Veronese, Reynolds tegenover Van Dijck, Rosetti tegenover Botticelli -- en hoe velen
der 18e en 19e eeuw, in Engeland, Frankrijk, Holland en
Duitschland, zijn niet dan volgelingen onzer 17e eeuwers!
Maar niet kunt ge Rembrandt of de Hoogh stellen tegenover
welken Italiaan dan ook. Dáár plotseling openbaart zich het
groote alternatief.
).

Zooals de schilderkunst der Italiaansche Renaissance die

geworden is, welke den Latijnschen volksaard het zuiverst
heeft uitgedrukt, zoo mag de Hollandsche kunst der 17e eeuw
worden beschouwd als de krachtigste vorm van het Oer
levensbesef, voor zoover dat zich in schilderkunst-mansche
deed kennen.
Tegenover de gedachteklaarheid en den individuëntrots
der Italianen, staat, van de vroegste tijden af, de mijmerende
gevoelsdiepte en de mystisch gestemde natuurliefde der Oermanen, die de verschrikking der elementen vergoddelijkten,
die zich omstuwd voelden door krachten, welke hun kleine
zelf overheerschten, die den mensch kleineerden om de God heid te verheffen. Niet verlustigden wij ons in de plastische
schoonheid der menschengestalte, maar wij zagen de menschheid als opgenomen in het groote, wondervolle natuur-geheel.
1

) Elke directe toenadering tusschen de Holl. en It. kunst werd

een leugen!
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Wij uitten ons zielsbewegen niet in spontane gebarenkracht,
maar in de stille contemplatie onzer naaste omgeving. Wij
schiepen geen bovenmenschelijke helden, maar bestudeerden
een enkelen mensch en overtogen ons realistisch beeld met
een glans van liefdelicht. Wij brachten geen Franciscus van
Assisi voort, die in spontane hartstochtelijkheid heel het
natuurleven vermenschelijkte, maar een Thomas à Kempis,
die voorzichtig speurde naar de wetten van God's barmhartigheid. Niet eerden wij de vreugde en den trots, maar de
moeilijke deugd en het milde medelijden. Wij schiepen niet
het monumentale fresco, maar het kleine atelierstuk, waarover
de schilder in zijn simpele werkplaats heenboog, als een
devote minnaar, om het al de teederheid, al de aandacht en
liefde te schenken, die in hem leefden : zulk een kunst is
niet representatief, vormt geen element in het publieke leven;
zij schijnt eer een confessie.
De Latijn ziet het leven sculpturaal, wij picturaal ; de Latijn
symbolisch, wij realistisch. Het karakteristieke en persoonlijke
zoeken we. De Italiaan ziet een arbeider niet anders, dan hij
een krijgsman ziet. Wij voelen dat „andere" onmiddellijk en
uiterst scherp. Wij zien, dat een boer anders loopt dan een
man uit de stad, dat een schrijnwerker anders de schaaf
hanteert dan een timmerman. Wij zien van den mensch het
psychisch- karakteristieke, de Latijn het synthetisch algemeene.
En voor geen leelijkheid deinzen wij terug, mits dat leelijke
karaktervol zij. Welk een ellende ware ons het leven, indien
wij 't slechts in een schoone gedaante waardeeren konden!
Waar moesten wij haar vinden, die schoone gedaante, wij,
die óf verintellectueeld, of vermaterialiseerd zijn ? (Slechts het
Engelsche ras, door zijn stijlvollen cultus van geest en lichaam
beide, is nog harmonisch van gestalte; welke vormenharmonie intusschen de plastische kunst van dat land juist allerminst ten goede kwam !).
De Latijn zoekt gave, volkomen uitgegroeide, prachtig welvarende, opperst normale levensvormen. Deze gezindheid
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berust op een kinderlijke en zeer edele levensconceptie.
Zooals een tuinman houdt van die boomen, welke ongehinderd uitgroeien, in gave grootheid, die, welke een volledig
voorbeeld der soort zijn, zoo tracht de Latijn alle levensverschijnselen te zien : representatief.
Ik weet niet wat grooter is, maar ik weet dat wij 'anders
zijn. Laat Raphaël's kunst hooger gestegen zijn, dan die
van Rembrandt: met dat al hebben wij tenslotte meer met
onzen ruigen Rembrandt noodig. Wij houden van 't verwordene, van 't hardkantige en verweerde, van dat, wat door
't leven gehavend is. Wij hebben lief wie liefde voelen voor
het leven, maar voor het leven in zijn ruwe en teedere,
zijn alzijdige werkelijkheid, méér dan in zijn ideëale abstractie.
Het Germaansche „mooi" is het leelijke voor den Latijn.
De uitgemagerde en vervaarlijk-expressieve denkerskop van
een Jan Luyken of Vincent van Gogh zegt ons meer, dan
't ovaal-ronde glimlach-gelaat van Perugino's Madonna's. Het
breede en zware en wilskrachtige, het toomeloos-oprechte van
een Luther bewonderen wij. Het Beethovenmasker, niet den
geweldigen schedel, den sterken neus, den tragisch -berustenden
mond, de gedrongen kin : ziedaar een menschenhoofd, dat
we schoon vinden om te zien ! Harmonie is voor ons begrip
niet gelijkwaardig met sierlijkheid. Wij eeren haar eerst, de
gouden harmonie, zoo ze uit den chaös van 't ruwe, lieve
leven geboren wordt. Want de harmonie is ons niet een
kenmerk der uiterlijke, maar der innerlijke wereld. Eerst dan
toont de mensch zich groot- harmonisch, als hij het disharmonische harmonisch ziet, als hij de bonte veelheid der wereld
in de klare eenheid van zijn eigen innerlijk heeft opgelost.
Leven en natuur óók te eeren in hun alledaagsche leelijkheid, — alle vormen, en de meest vervallene mee, als in-zichzelf waardevol te zien, in-zich-zelf compleet: ziedaar onze
bittere wijsheid!
De Latijn houdt van decorum, van kleurige ceremonies
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van schittering en van helle, luide emoties ; de Germaan,
man van harde ervaring en hard levenslot, ziet deze weelde
als een vergeefsheid en troost zich over de grijze eentonigheid van zijn bestaan door er over na te denken. De Latijn
zoekt evenwicht van verhoudingen en pure, wiskunstige vormen ; de Germaan is bereid dat alles prijs te geven zoo hij
maar iets dichter de eeuwig gesluierde Waarheid benaderen
mag. En al bleek zij een gruwel te zijn, deze waarheid,
liever dit te weten, dan zich met een illusie begoocheld te
hebben.
Racine of Shakespeare ... En hoeveel liever dan Racine
is ons de groote Brit, de ruwe en teedere, cynisch-realistische
en tegelijk zoo subliem-verheven karakterbeelder, de lyricus
der machtige hartstochten, die broeien, tijden lang, om plotseling, vernielend als een vuur, t' allen kant uit te breken;
de ziener van grootsche nachtvisioenen, de beluisteraar der
duistere stilten, waar onverwachts de helle lach der dwaasheid doorheen giert. Het triviale en het goddelijke, het
edele en het gebochelde mengt zich in zijn werk dooreen,
in zijn dramatiek, die altijd naar uitersten gaat, maar altijd
toch van een trillende levenswaarheid en altijd diep in-harmonisch blijft. -- Rembrandt is op dezelfde wijze groot als
Shakespeare groot is. Wat in Shakespeare triomfantelijk zich
uitvierde, zag Rembrandt tragisch verzinken. Waar Shakespeare de geestdriftige is, toont zich Rembrandt de ontgoochelde. Maar zonder Shakespeare is Rembrandt niet denkbaar;
en zonder Rembrandt Beethoven niet.
De Latijn, bukkend voor een autoriteit, wier praal hij bewondert, betooverd door de illusie eener eenheids-conceptie,
als een kind ontvankelijk voor de tastbare symboliek der
kerkelijke riten, bleef Katholiek — en zoodra hij zijn kerkelijk
geloof verloor werd hij anti-godsdienstig, daar hij nu nog
slechts zijn koel, redeneerend verstand had, dat hem kon
leiden; de Germaan, die de persoonlijke vrijheid — hoe
zwaar te dragen ook — boven een gezagvolle algemeenheid,

14 —
die den kwellenden drang tot zoeken boven de zorgelooze veiligheid der berusting stelde, werd Protestant en is het nog,
zelfs als hij meent het niet te zijn. De Latijn verpersoonlijkte
zich de Godheid, kon zich geen God zonder gestalte denken;
de Germaan voelde zich van 't goddelijk zijn doorademd, voelde
er zich in opgenomen, zag heel de wereld als in den glans van
dat onpersoonlijk mysterie : in Italië beeldde men den mensch
als een afgeronde zelfstandigheid, de Nederlander zag hem
in geheimzinnige wezens -eenheid met de ruimte rondom, de
ruimte van 't huis of van de velden en bosschen, in eenheid
vooral met het stralende of schemerige licht, dat die ruimte
doorvloeit en bezielt.
Ziedaar misschien de diepste grond van 't dilemma en
tevens de kern onzer Nederlandsche kunst. Ook wanneer wij
ons bepalen tot den tijd der historie die ons het naaste staat,
de eeuwen -omspannende Renaissance, kunnen wij buiten
Italië en Nederland om, schilders-genieën van titanische
grootheid noemen, genieën die een Steen, Ruysdael en Ver-

meer overstralen, maar toch vormden zij nooit een school in
zelfstandigheid vergelijkbaar aan de Italiaansche of Nederlandsche, doordat ze dit grondverschil nooit zoo klaar hebben
doordrongen. Zij toonen, hoe de beide elementen telkens
weer anders saamgebracht en verwerkt kunnen worden 1 ).
Of mogen we gelooven in een toekomstkunst, die de twee
levenspercepties in een geheel nieuwen geest vereenigen
zou? Een kunst die het Latijnsche en Germaansche element
omspant? Een kunst, welke eer die van 't 13e eeuwsch
katholicisme, van de Oud-Grieksche, de Egyptische, de
Indische cultuur gelijken zou, dan die der Renaissance vanaf
Giotto tot Israëls ? Hebben de grootste geesten van alle
1 ) Men denke b.v, aan den lineair-psychischen Dürer, of Baldung,
en aan den meer schilderachtig- monumentalen Velasquez: ziedaar
twee karakteristieke en zeer grootsche voorbeelden van die vervloeiïng der beide grond-concepties.

-- 15 —
eeuwen niet reeds naar die hoogere eenheid heen gewezen?
Hebben ze het essentieele gevoel er niet steeds van gehad ?
Er is een sfeer van leven en denken, waar al wat ons verdeelt harmonisch samenvloeit. En ik geloof, dat wij weêrom
een tijd tegemoet gaan, waarin dat vereenigende sterker dan
het verdeelende zal zijn, het eeuwige sterker dan het tijdelijke
en plaatselijke. Maar stellig kan zulk een uitbreiding van
geest nooit gezond en wezenlijk zijn, zoo we niet beginnen
onzen eigen aard in absolute oprechtheid te doorgronden en
te ontwikkelen. Verdieping leidt zekerder tot 't eeuwige dan
te haastige verbreeding. Dit besef zij de vaste grondslag van
onze liefde voor een kunstvorm, die thans, eindelijk, als vorm
wel „historie" is geworden.

III. Nederlandsche volkskracht.
Zoodra wij dien kortstondigen, maar allermerkwaardigsten
opbloei onzer vaderlandsche schilderkunst uit ons volkskarakter trachten te begrijpen, staan we al dadelijk stil voor het
verrassende feit, dat ons volk, in tegenstelling tot onze ras
Oosten en ten Westen, allerminst was een volk-genot
van eigenlijk cultuurleven, niet een volk van sterk geestelijke
behoeften, niet een van denkers en dichters, maar eén ijverig,
een wijselijk-nuchter, een volhardend, allereerst een praktisch
volk.
Ons land, slib- en waterland, dwong ons tot een voortdurende waakzaamheid. De bodem zelf was ons de gróótste
zorg ! Wat van nature slechts moeras en modder geweest
was, hadden we ons — niet vrijwillig voorwaar! — tot vaderland gekozen. „Geen vasten grond onder de voeten te hebben ",
is ons nog steeds de meest begrijpelijke en nabije uitdrukking
om een gevoel van onveiligheid te omschrijven. Maar door
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die bezwaren en gevaren te overwinnen hebben we ons ook
enkele stevige burgerdeugden — geestkracht, taaiheid, geduld — tot blijvende volkseigenschappen gemaakt. Oorspronkelijk één met 't Duitsche volk werden we al spoedig gansch
anders : de strijd tegen de elementen en de strijd ook van
een klein volk, dat zich te midden van zooveel grootere
staatsmachten te handhaven zoekt, bestempelde ons geestelijk
leven : wij verwierven een onverzettelijk soort eigenzinnigheid, een zekeren verwoeden onafhankelijkheidswil, een ruig
respect voor 't concreet-waarachtige. O, wij liepen geen gevaar sentimenteel en illusorisch te worden, of theoretisch en
traditioneel ! Evenals de Duitsche stamverwanten waren ook
wij eerlijk, te goeder trouw en plichtmatig; maar niet als zij
konden we ons de weelde gunnen ons in metaphisische abstracties te verdiepen of ons in de puur-ideëele gevoelssfeer
der muziek te verliezen • wij bleven aangewezen op de praktijk, op 't onverbiddelijk feitengezag; wij bleven materialist
en realist. Wij dachten wel, maar dat denken bleef op een
praktisch doel gericht 1 ), wij zongen wel, maar vooral om in
uitgelatenheid of nood de hardheid van 't dagelijksch tobleven te vergeten.
Alles hier loste zich op in het doen, in het onopzichtige,
roemlooze, noodzakelijke doen, in den plichtdaad van den
dag. --- Wij hadden 't nog te zwaar om zeer welvarend te
worden, (de welvaart van later werd ons zedelijk verval!)
onze grond was te rijk, onze ligging te gunstig, onze energie
te wakker, om ons tot armoe te doemen. Een werkzaam,
goedmoeds volk, dat zich zelden boven de nuchtere verstandigheid opheft: het zal betrouwbare en bruikbare deugden
bezitten ... maar zal het 't Verhevene kennen? 2)
) Men wachte zich wel Spinoza in een Hollander om te dwepen!
Rob. Fruin zag ons verleden als „een tafereel, dat niets verhevens,
niets grootsch bezit, maar bescheiden verdienste en kalme tevredenheid vertoont Goddank dat deze idylle de volle waarheid niet is
1

Z)

".
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Hoe moeten wij 't ons verklaren, dat een der meest zelf
kunst-openbaringen uit een zoo prozaïschen bodem-standige
ontsproten is ? Want zonder idealiteit géén kunst!
De vraag is maar, of er een zekere hartstocht leefde achter
die lakonische verstandigheid ; of er iets achter stak, dat sterk
genoeg was om zich tegen alle hindernissen in te handhaven;
of de kalme ervaringswijsheid van 't Hollandsch volkskarakter
op een element berustte, hecht en diep genoeg om — hoe
dan ook -- ideëel te kunnen worden ; of er een gevoelskracht
leefde in dat volk, waardoor het al de materiëele, persoonlijke,
dadelijke voordeelen des noods prijs wilde geven, zoodra het
gevaar liep in zijn trots gefnuikt, of in zijn gewetensgaafheid verminkt te worden. Want dit, naar ik meen, is de
eenige proef voor 't bestaan eener ideëele levensgedachte.
Eerst waar het „moeten" te voren dringt, kan een mensch
toonen wat hij is en wat hij kan. Met den wind mee te zeilen ... daar hoeft men geen zeeman voor te zijn ! -- En
zoodra nu die dieper bezielende kracht aanwezig is, worden
ook de meest kalme bezadigdheid, de meest praktische ver
prachtige elementen, die de ziel van een volk-standighe
slechts te schooner kunnen maken. Wat alleen waardeerbaar
scheen, wordt dan voluit bewonderenswaardig.
Zulk een idealiteit, waaraan men alles wat men had wilde
offeren, was ons de vrijheidszin. Wij hadden vele deugden
der Duitschers — en enkele hunner deugden misten wij, —
maar méér dan zij hadden wij onze geestelijke vrijheid lief.
Wij waren verwant aan 't Britsche volk, verwant door ras,
omstandigheden en belangen, maar de traditioneele vormelijkheid van dat toch zoo onafhankelijke en geniale volk hebben wij nooit begeerd of bewonderd. Wij waren klein te
midden der volken, — maar wij wilden zóó zeer ons zelven
zijn, dat wij ééns grooter geweest zijn, dan de grootsten
rondom. Wij waren misschien nooit van harte Katholiek, -maar wij eerbiedigden het Katholicisme zoolang het ons
vrij in ons denken liet. Wij waren anti-semitisch, — maar
HAVELAAR.
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elke Jood was hier welkom 1 ). Wij bleven den Spaanschen
koning trouw, — zoolang hij onze oude privilegiën eerbiedigde en ons niet dwingen wou tot een ons vreemd geworden
geloof. Liefde en vrede is ons veel, — maar vrijheid oneindig méér!
En waag ik me nu in te twijfelachtige beschouwingen,
door te zeggen, dat juist de zelfstandige, d. i. de nietornamentale schilderkunst — de eenige per slot die wij, Noorderlingen, nog hebben gekend — dat die kunst, in tegenstelling tot de architectuur en beeldhouwkunst, zich in een
sfeer van persoonlijke vrijheid het luisterrijkst ontwikkelen
kon ? de meer naturalistische schilderkunst, die — sterker
dan muziek en poëzie — gekluisterd blijft aan de zichtbare
wereld, terwijl ze naar haar dieper wezen evenzeer een
„wereld in zich zelve" is?
Het is hier niet de vraag, of in 't algemeen een „vrije"
schilderkunst wel de hoogste zal zijn ; de vraag is : wat die
kunst ons in zich zelf te zeggen heeft, in hoever ze van hare

vrijheid gebruik maakte om het tijdelooze, het essentieele
van elke kunst, te verwezenlijken.
En is het dan voorts niet begrijpelijk, dat deze vrije kunst
der Renaissance, die in Italië reeds een evolutie van twee
eeuwen achter zich had, zich juist hier in Holland tot haar
laatste mogelijkheid ontwikkelen kon?
Want hoe had ze zich ontwikkeld?
Geestelijk: van het religieus-beschouwende der middeleeuwen naar het vreugdevolle, individualistisch -heroïsche
der 15e eeuw, — van het vreugdevolle naar het statige en
strenge, — van het statige naar het sombere en tragische,
naar de Barock. Haar enthusiasme was gebroken; zij had
zich uitgevierd; alleen door verinniging en verfijning van
Nergens leven de Joden, naar hun eigen zeggen, zoo vrij als
1
in Amsterdam" schreef de Franschman Ogier, die in de eerste helft
der 17e eeuw ons land bezocht.
)

„
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de intimiteit der zelfbespiegeling kon zij nog troostrijk zijn ').
Vormeljk: van het ornamentale der Gothische en laat-Bysantijnsche kunst naar het klassiek-monumentale van een Mantegna; en van het monumentale naar het naturalistischpicturale, waarvan Da Vinci de scheppende profeet was. — En
moest deze kunst dan, hunkerend naar steeds méér natuurlijkheid en steeds inniger schilderachtigheid, niet de kunst
worden die in de geheimzinnige diepte van het „athmosferische", in de mystiek van het „licht" en van den „toon ",
in de bewegelijkheid van het grillig „werkelijke" haar idealiteit zocht, méér dan in de monumentaliteit der „plastiek",
in de vergeestelijking der „lijn ", in de abstractie eener harmonische „vormenschoonheid" ? Na Titiaan en Veronese
was het Italiaansch genie aan zijn uiterste grens gekomen :
de schilderkunst kon dáár geen toekomst meer hebben ; èn
naar den geest èn naar den vorm ging zij voortaan te zeer
in tegen de instinctieve neigingen van het Latijnsche ras.
Zij ontwikkelde zich in Germaansche richting. En de
logica der historie wilde, dat juist dat volk, dat alle eigenschappen had om zulk een kunst tot haar volledigste mogelijkheid en beteekenis op te voeren, dat het Hollandsche volk
juist in dien tijd een economische en staatkundige macht
ging ontwikkelen, waardoor het ook in 't geestelijk leven
van Europa een rol kon gaan vervullen.
Want al vereenigden wij de eigenschappen onzer stamgenooten op zulk een wijze, dat wij op een zeker moment
een zekere kunstbestreving tot haar volle consequentie op
konden drijven, toch was er nog een machtige impuls noodig,
om de latente krachten van dit vreedzame, burgerlijke han1 ) De Latijn, die nooit en te nimmer „intiem" of „huiselijk"
voelen kan, verviel in het pompeuze: d. i. het schijn-groote, het onbezielde, de anti-kunst.
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hebben aan 't cultuurleven van den tijd. De beste eigenschappen blijven negatief, zoolang ze niet worden op de
proef gesteld. Er is geen geestelijk leven mogelijk, zonder
overschouwend bewustzijn, en geen bewustzijn zonder kracht
of eenheid van volksbestaan. Ook de grootste kunstenaar
is nooit meer, dan de harp van den bezielden tijd, nooit
meer, dan de woordvoerder van 't willende, dringende volk.
Die impuls van buiten was voor ons de 80-jarige strijd
tegen een levensvorm welke ons vreemd was en die ons
opgedrongen werd ; een strijd voor vrijheid van staat, moraal,
religie. Door deze ontzaglijke krachtsinspanning verwierven
wij niet alleen die diep begeerde vrijheid zelf, — ze zwiepte
ook onze energieën op, zoodat onze handel, naar Temple's
woord, de meest uitgebreide was die ooit eenig land ter
wereld had gedreven ; ze vuurde onze intellectueele ver
aan, zoodat we vooráán stonden in volksbeschaving,-mnoges
in volksontwikkeling althans; ze bracht onze beste eigen
te voren, maakte ons tot een volk van helden en-schapen
martelaren en idealisten, omdat we aan den lijve hadden gevoeld, tot welk een gruwel het aardsch bestaan kan worden,
wanneer de gedachte aan banden ligt, wanneer de onstoffelijke wezenlijkheid van 't geestesleven geweld wordt
aangedaan ; eindelijk maakte ze ons bewust van onze volks
wij voortaan ons land niet meer als een-enhid,zoat
nietig groepje provinciale gewesten zagen temidden der
wereldmachten, maar ons een zelfstandigheid wisten, een
volkskracht, door intensiteit van wil en door saamgeslotenheid van wezen, beteekenisvoller, dan al de staten en
staatjes van 't Duitsche Rijk bijeen. Een tijd lang vormden
de Zeven Provinciën den modernsten staat van Europa: goed
bestuurd, welgeordend, breed ontwikkeld, machtig genoeg
om de afgunst harer vijanden te staan. Al de mogelijkheden
van ons volk moesten toen tot haar schoonsten wasdom
ontbloeien.
-
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als we zijn — dat we den strijd met Spanje op vrij cynische
wijze hebben uitgevochten en dat met name de adel en de
patriciërsstand meer aan veiligheid en geld, dan aan de zaak
der vrijheid dachten ... Toch ben ik veeleer geneigd mij te
verbazen, dat dit lakonieke, materialistische, vooral koppige 1
burgervolk, toen 't er op áánkwam, nog zooveel echt idealisme heeft getoond.
Men kan nooit bij voorbaat de absolute waarde bepalen
van een deugd, of de goede eigenschappen rangschikken
naar haar gehalte. Geen deugd is absoluut en elke eigenschap, ook de oogenschijnlijk inferieure, kan van kardinale
beteekenis blijken. „Alle wegen leiden naar Rome", zei men
in den tijd, toen Rome de hemelpoort scheen. Het komt er
maar op aan te vertrouwen in den weg, dien men eenmaal
koos, of waarop men zich bevindt. Niet hebben we min
achtend te doen over Hollandsch materialisme en Hollandsche nuchterheid; wij hebben slechts te zien waartoe dit
alles leiden kon, slechts te gedenken, dat de Hollander, zóó
als hij was, zich groot wist te toonen.
)

-

IV. Vlaamsche en Hollandsche kunst.
Wanneer wij ons nog Steeds tot de Renaissance bepalen —
daar immers de middeleeuwsche evenals de nieuwste tijd
van een zoo geheel anderen geest bezield zijn — dan zien
wij, dat — in tegenstelling tot de meer plastisch-monumentale kunst der Italianen en Spanjaarden, tot de spiritueele beschouwingskunst der 15e en 16e eeuwsche Duitschers, tot de
litterair-verhalende of koel -ceremonieele kunst der Engelschen
1 ) Zelfs een Willem van Oranje, wat heeft hij tenslotte anders
gedaan, dan — trots allen tegenslag en tegenkanting -- volhouden
en nóg eens volhouden!
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lijn, die naar het architectonische-monumentale en rhythmische,
of naar de analyse, de psychologie, de gedachte heen richt;
de kleur, en de kleur-waarde, de toon, die het picturaal stemmingsvolle en mysterieuze dient. Wij Nederlanders
van de Schelde tot de Zuiderzee, hebben de wereld meer
als een schoone kleurigheid, dan als een rhythmisch lijnen bouwsel gezien. In deze landen van nevel en regen, waar
de mensch weinig naar buiten leeft en zelden in massa denkt
of handelt, waar het bestaan als iets heel innigs gevoeld moet
worden, wil het in zijn noodzakelijke eentonigheid rijk en
mooi van inhoud blijven, waar 's menschen geest zeer nadrukkelijk op de kleine, onafwijsbare werkelijkheid gericht
blijft, waar het landschap niet helder onder de hooge zon
ligt, niet in een klaar lijnenspel zich oplost, maar, tot oneindig
fijne schakeeringen van toon getemperd, zich stil en grootsch
uitbreidt naar den onbestemden horizon, — hier moesten
de kleur en de wonderlijke spiegelingen van 't licht wel
meer de aandacht boeien, dan de lijnen -abstractie. En heel
zèker moest dit zoo zijn in den tijd, toen de individualistische heroïek der Renaissance verbloeide tot gevoelens van
huiselijke intimiteit!
Juist een Rubens, die zich te machtig en te vol van
glorie en geestdrift voelde, om zich in de kleine sfeer van
zijn land en tijd ruim-uit te kunnen bewegen en die zijn
klaar-vlammenden blik op het zooveel weidscher leven van
Italië gericht hield, Rubens doet ons den afgrond voelen,
welke nog steeds de Nederlandsche kunst van de Italiaansche
bleef scheiden. Waar bij Gozzoli, Mantegna, Da Vinci,
Michel Angelo de kleur -- hoe fijn en suggestief soms ook -wel vervallen kon, doordat de lijn zóó grootsch en essentieel
is, daar zullen de daverende kleurenpracht en de titanisch
Rubens toch nauwelijks in staat-senulchidrpavn
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blijken, ons zijn zwiebelige, bolle, slappe, nergens teedere,
nergens gespannen, nergens waarlijk machtige lijn te doen
vergeten.
Het voorbeeld schijnt meer duidelijk, dan rechtvaardig.
Het is te begrijpen, dat bij een kunst van meditatief-lyrisch
realisme, als de Nederlandsche was en meer en meer wèrd,
alles aankomt op verdieptheid van aandacht, op teederheid
van gevoel, fijnheid van observatie : de kloosterling wordt
een heilige of een mummie. En een Rubens lachte om al
die kalme deugden ... Maar bedoelde Rubens wel een kunst
van meditatief realisme te geven ? Waarlijk niet ! Moet Rubens
dan als een uitzondering worden beschouwd ? Neen ! Hij
vertegenwoordigt de latere Vlaamsche kunst veel volstrekter,
dan Rembrandt de onze. Maar gaat 't dan wel op, de
Vlaamsche en Hollandsche kunst te vergelijken, ja ze te
beschouwen als verwant ? Veel meer, geloof ik, dan men
vermoedt!
We raken hier misschien een der merkwaardigste feiten
onzer cultuurgeschiedenis : op een gegeven oogenblik bracht
Holland ten uitvoer, wat Vlaanderen begonnen was, terwijl
datzelfde Vlaanderen toch niet machteloos inéénzonk, maar
integendeel een nog ontzaglijke geestkracht ontplooide. Van
oudsher had Vlaanderen een hooger geestesontwikkeling bereikt, dan 't altijd burgerlijke Holland. Omtrent de 15e eeuw
bracht Vlaanderen een reeks kunstenaars voort, waar heel
de wereld bewonderend naar opzag. Maar tegen het einde
der 16e eeuw werd er diezelfde ontwikkeling een gevaar.
Vlaanderen verloor zijn staatkundige zelfstandigheid, terwijl
wij juist als Staat aanvingen een kracht te ontwikkelen,
welke al de verspreide elementen hereende. Het zou ons
veel te ver voeren hier na te gaan, welke de geheime
band is, die Staat en Cultuur verbindt. Hier moeten wij
volstaan met de erkenning van 't simpele feit. Staatseenheid -- dat is de meest concrete vorm van 't gemeenschapsgevoel -- beteekent voor het geestelijk volksleven
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méér, dan materieele welvaart. De welvaart zal er veeleer
een gevolg van zijn.
Eenheid van innerlijke verlangens en van uiterlijke macht
is voor elke volkscultuur de eerste voorwaarde, evenals de
afzonderlijke mensch eerst dan een waarlijk heilbrengende
kracht zal blijken, wanneer hij met zich zelf tot klaarheid is
gekomen.
De Vlaamsche cultuur werd een uiterlijke. Met Rubens
verloor er de kunst allengs haar zelfstandig karakter : ze
richtte zich naar de statige hofkunst van 't Mediceïsch Italië
en naar de pronkende levenssfeer der Fransche monarchie.
Wat men ook bewere : met Rubens begon in Vlaanderen
het verval. En zijn volgeling Van Dijck, en al diens vele
volgelingen hebben een kunst in 't leven geroepen, die —
hoe merkwaardig en sierlijk dan ook --- toch de laffe decadentie symboliseert van 't salon -fähig geworden Europa, een
decadentie, welke tot in deze tijden voortkwijnt en waartegen we allen, met heel de kracht onzer Germaansche overtuigingen, ons moesten verzetten!
Het is niet, dat ik een puriteinsche afkeer zou voelen voor
Rubens' onvervaard wellustige godinnen. De gedachte aan
zijn menschelijke grootheid brengt steeds een warm enthousiasme in mij teweeg. Het zou een heerlijk werk zijn,
zich met aandacht in dit heldenbestaan te verdiepen. Hij
was gro' t ! Maar de tijdgeest is sterker dan de enkele
mensch. Rubens viel, doordat hij zoo groot was, te groot,
te woelend-groot voor zijn tijd en zijn volk. Hij streed tegen
een fatum. Hij werd — om die wat dwaze term nogeens te
gebruiken — hij werd te laat geboren. Eenige zeer schoone
gestalten heeft hij opgebouwd ; hij was een ontzaglijk
Schepper; hij heeft naakten geschilderd van Olympische
glorie ... Doch dat alles is hier helaas de kwestie niet. Ik
mag thans slechts als mijn overtuiging uitspreken, dat de
Vlaamsche Kunst der 17e eeuw, na die van Van Eijck, Van
der Weijden, Memlinck, Van der Goes en Matsijs, zich meer
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Renaissance-kunst heeft 't Vlaamsche volk zijn minder schoone
eigenschappen veridealiseerd. Rubens maakt ons die stompe
weeldefeesten van den Bourgondischen tijd maar al te begrijpelijk : dat pronken met rijkdom, dat uitstallen van ver
prins, die een millioen aan edel -bazingwekdh,
lijf droeg, die eerewacht van naakte bur--stenoph
gerdochters, die tafelzwanen van zilver en goud, die pastei
met 28 „levende" muzikanten, dat vrouwenbeeld, dat al
maar hypocras uit haar zilveren borsten deed stroomen, die
steenen leeuw, die op het marktplein steeds maar wijn zat
uit te braken, die straten, welke tien dagen achtereen met
de kostbaarste tapijten bekleed bleven ') ... Van Eijck was
hier de ooggetuige van, maar Rubens de schilder.
De Vlamingen der Renaissance gaven de kunst der oppervlakte : het oppervlak der dingen hebben ze oppervlakkig
gezien. Wij, Hollanders, konden ruw zijn en cynisch ...
maar wij toonden meer ernst en meer innigheid. De Vlaming
deelde onze gretige zinnelijkheid, maar hij bleef er in bevangen. Het rijke, sterke zinnenleven is een verreinende
macht, indien de geest het weet te beheerschen. „Zonder
idealiteit géén kunst" ... maar ook zonder zinnelijkheid niet!
Een eeuwige strijd van stof en geest is het leven. Waar de
stof overwint sterft de geest; maar waar onze geestelijkheid
de meerdere bleef, wordt de stof zelf tot hooger leven bezield. Zoodra wij ophouden louter genot te zoeken in ons
leven, of onzen wil te richten náár dat genot, zullen wij de
kern der levensgenieting als een onontroofbare schat in
ons hart hervinden.
Rubens nam de voleindigde schoonheid, door Da Vinci,
1 ) Welk een typeerend verschil tusschen dit plompe praalvertoon
en de sierlijk-zinrijke, harmonisch-geordende feesten van Florence
onder Lorenzo il Magnifico, of tot de ruige, kunstelooze volksfeesten
van Amsterdam !
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bereikt, grif en plotseling over. Hij ging uit van een idee,
die subliem was, maar die niet de zijne kon zijn. Hij nam
de Latijnsche vormenspraak over, maar de ziel van zijn werk
bleef even Vlaamsch. Een Van Eijck, door veel meer uitsluitend Vlaamsch te blijven, werd ten slotte een wereld
een man van oneindig universeeler beteekenis dan-geni,
Rubens. Om algemeen te zijn moet men beginnen zich een
karakter te toonen. Het internationalisme zal voor het leven
der ziel alleen dàn een macht worden van vervoerende grootheid indien één ideeëngeloof de volken vereenigt. Het
universeele is het karaktervolle; maar het internationale is te
vaak karakterloosheid.
Alle groei is van binnen uit. De grootste schoonheid scheppers begonnen met voorzichtige, objectieve détailstudie,
om zich eerst langzamerhand een „stijl" te vormen. De
machtigste genieën waren ook de hardnekkigste studeerders.
Want wie uitgaat van een formule, van een synthese, welke
hij meer bewondert, dan doorlééft, wie niet begint zijn
diepste zelf in onmiddellijk contact te brengen met de
wereld buiten hem, die blijft ten einde toe conventioneel.
Elk kunstenaar heeft zich weer een argeloos en eerbiedig
kind te voelen tegenover het wonder der werkelijkheid. De
gedachten en daden zijner voorgangers zullen hem steunen —
hij is immers cultuurkind en geen barbaren -schepsel en het
„individualisme" is ten slotte een pure utopie — maar die
helpende krachten van zijn ras en cultuur werken in zijn
onder-bewustheid: zij vormen zijn geest van zelf, zoodat
hij — zonder dat te weten, wellicht -- in die richting zal
streven, welke dan en daar moet ingeslagen worden.
De kunstenaar, die werkelijk het geestesleven verrijken
zal, begint te zoeken naar wat waar is, — en het ware zal
hem blijken zuivere schoonheid te zijn; maar de conventioneele kunstenaar heeft 't hoofd reeds vol begrippen van
wat „schoon" is: een ballast van doode abstracties en leugen-
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vindt hij nooit. Want het „ware" is het overtuigde : het toont
zich voor ieder mensch, voor ieder geslacht, voor iederen
tijd weer in een andere gedaante.
Rubens schijnt mij het grootst-denkbare voorbeeld van een
conventioneel genie. Zijn volk en land waren te verarmd
om zijn matelooze scheppingskracht nog langer te kunnen
voeden. Zijn kunstenaars-daad was alleen schijnbaar een
triomf der Vlaamsche cultuur. Om het gigantisch monument zijner kunst op te trekken, had hij uit moeten zien naar
Italiaansche materialen en ten slotte bleek toch het fundament
van zijn bouwwerk te zwak, om de zware massa te dragen.
Want op welk ander fundament kan de kunstenaar zijn levens
bouwen, dan op den vasten bodem van volksgedachte-werk
en volkskracht ? Toen een eeuw vóór hem, Hugo van der
Goes zijn magnifiek-karaktervolle schepping, de „Aanbidding",
aan Italië toonde 1 ), vlamde spontaan de geestdrift op: het
uitheemsche werk werd een daad in de beschavingshistorie
van Florence. Ieder voelde, hoe grootsch van menschelijkheid
het was om de aanbiddende herders zóó zeer als vuile, verweerde herders der hei en zóó zeer als zielsblije, devootontroerde gods-kinderen te kunnen zien 2 ).
Maar een madonna van Rubens is den Italianen te zeer een
blanke, rijpe melkmeid en ons te zeer een karakterloos-mooi,
rondvormig Venus -dier.
De Vlamingen, in hun argelooze voortvarendheid, schilderen groote, religieuze altaarstukken, terwijl er geen greintje
religie in hun hart was; groote heroische concepties bouwden
ze op, die slechts in 't oog van een tamboer-majoor heroïsch
zijn. En telkens, zijns ondanks, brak er de Vlaming in zijn
1) Uffizi. Florence.
2) Zelfs een man als Ghirlandajo trachtte hem na te volgen (in zijn
beroemde „Adorazione" der Florentijnsche academie), wat hem natuurlijk slecht gelukte.
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ware gedaante door en schilderde hij — forsch en geestdriftig — zijn koperen pannen, zijn schotels en kruiken:
een bierton of koolstruik van Jordaens heeft meer èchte
heroïek, dan al de bloederige, schreeuwende martelaren van
Rubens bij elkaar! -- De Hollander, bescheidener, oprechter
en dieper, hield zich aan zijn kool en zijn ton, zoolang de
heiligheid van den mensch — die martelaar van geboorte —
hem niet de ziel doorvlamde.
Ja zelfs deze meest Vlaamsch gebleven schilder van 't latere
Vlaanderen, Jacob Jordaens, hoe een goedaardige bruut schijnt
hij, wanneer we hem stellen naast zijn Hollandschen geestverwant : Jan Steen ! Het is mogelijk, dat de luidruchtig-joviale
Jordaens, met zijn eindelooze vroolijkheid en daverend levens
dat deze Rabelais der schilders ons sympathieker-enthousiam,
aandoet, dan de verfijnde cynicus, dien Steen zich soms toonde.
Er gistte in Steen iets van demonische verschrikking. Jordaens
zou niet als hij een dronken vrouw met afgescheurde kleeren,
met ontbloote borst schilderen, door een bandelooze bende
op de been gehouden, voorafgegaan door een sarrend- sarcastischen muzikant en omstuwd door het tierende, jouwende
volk. En nooit zou dan Jordaens op de gedachte zijn gekomen, te midden van dat volksgewoel één man te schilderen,
een bleeken, grinnikenden kerel, die het kleine kindje der
ontredderde vrouw hoog optilt, zoodat het, bij 't zien van
die vreeselijke moeder, begint te gillen van ontzetting en de
armpjes wanhopig naar haar uitstrekt 1
Steen kon gruwelijk zijn in zijn uitbeelding der schande. Maar is het niet
heroischer een fel en diep waar beeld van menschelijke
schande te geven, dan een oppervlakkige voorstelling van
dierlijke onschuld? In Steen was ten slotte meer idealiteit
en veel meer geestelijk leven, dan in Jordaens. Jordaens zal
ons spoedig vervelen; Steen ergert soms, maar boeit altijd
en altijd dwingender. Steen bezat een trotsche hoogheid van
)

1

) Mauritshuis.

...
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levens-visie, een doordringende fijnheid van waarneming, een
klaarheid van beelding, een rijkheid van geest, waar tegenover heel Jordaens' levenslust toch arm, grof en warrelig
aandoet.
Onze overwegingen samentrekkend kunnen wij dus zeggen,
dat de Vlaamsche kunst dier dagen veel minder idealisme
of schoonheid bevat, dan oppervlakkig schijnt, — de Hollandsche veel méér; dat de Vlaamsche kunst berustte op een door
't genie Rubens in 't leven geroepen Illusie, de Hollandsche
op een door heel het volk gedragen Waarachtigheid.

V. De kunst van 't democratische Holland.
Ach, wij waren toch maar een gemoedelijk en sober volkje,
wij Hollanders ! In kleine, duistere binnenkamers leefden we,
zuinig en eenvoudig. Onze Vaderlandsche Vader, Willem van
Oranje, droeg een oud en kaal geworden pakje ; onze grootste politicus, hij, die langen tijd de ongekroonde koning
was van 't land, Johan de Witt, hield één enkelen knecht;
onze roemvolste held was een „armelui's jongen" en hij
bleef een „burgerman" ; onze machtigste dichter hield een
kousenwinkel ; de diepzinnigste wijsgeer, die ooit onder
ons, Hollanders, leefde, heeft in een uiterst bescheiden
dorpshuisje gewoond en sleep lenzen om zijn brood te
„verdienen "; de geweldigste schilder, eindelijk, hij die zijn
land voor goed geliefd zou doen zijn in de verbeelding der
menschen, sleet zijn leven in eenzaamheid en stierf roemloos en verarmd.
Daar was in ons openbare leven zoo weinig, dat de verbeelding in vuur kon zetten: geen vorstelijke luister, geen
pracht van ceremonieën, geen weelde-toover: de geest dier
menschen bleef gericht op de kleine werkelijkheden. Hetzelfde
geduld, dezelfde frazenlooze dapperheid, dezelfde energische
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verdediging onzer rechten toonden, legden we eveneens in
onze schilderkunst aan den dag. Er was niet veel verhevenheid, maar er was een schat van karakter-fierheid en moreele
gezondheid in ons volk. Een Franschman, omtrent 't midden
der 17e eeuw ons land bereizend, verbaasde zich over de alge
ontwikkeling en over de vrijheidsliefde en persoons--men
eerbiediging der Hollanders (Het ging, schreef hij, zelfs zóó
ver, dat een aanzienlijk heer er zijn ondergeschikten niet eens
zou durven ranselen.)
Zijn, of waren wij dan een democratisch volk? 't Mocht
wat ! Zelfs het autocratische Duitschland heeft 't nooit gewaagd
de volksvrouw een lageren titel te geven, dan de getrouwde
dame van den middenstand, of den arbeider aan te spreken
met ons ruwe „jij" en „jou ". En ja, de Engelsche of de
Fransche aristocraat voelt zich hoog, hij is trotsch en vormelijk en gewoonlijk ook veel ontwikkelder en veel wezenlijk-verfijnder dan de Hollandsche . . . maar dit alles belet
hem niet een hoffelijke houding aan te nemen tegenover den
sjofelen burgerman, met wien het toeval hem te zamen brengt.
Wij hadden een kleinen, vrij onbeteekenden adel . . .
maar zijn wij democratisch ? Wij, met onze belachelijk
titulatuur, met onzen zwaren omhaal van gra--cermonil
tielooze onderdanigheidstermen ? Onze regentenstand, onze
patriciërs voelen zich wonderen van statie ; zij wegen en
wikken lang eer ze er toe durven overgaan gemeenzaam te
verkeeren met iemand, die slechts talent en geestkracht
bezit en in enkele eigenaardigheden, in zijn uitspraak, in
zijn begroeting, in den snit van zijn pakje of in de kleur
van zijn das, toont een wat minder gedegen „beschaving" te
bezitten dan zij. De heeren en mevrouwen onzer „goede
families" zijn verstokte aristocraten ... alleen is hun aristocratie van een wat verburgerlijkt en zwierloos soort!
„Fatsoen" is hun de hoogste zedewet. „Fatsoen", dat beteekent „vorm" — en ook zij bedoelen er niets anders mee.
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op te vallen ", niet door zijn uiterlijk, niet door zijn geest,
niet door zijn begrippen van wat hoort en niet hoort. Fatsoen, dat is schapenmoraal. Het is de Hollandsche vorm
van „aristocratie".
Maar weet, de stijve, egoïste, kleindenkende regent der
17e eeuw, die in zijn materialistische peuterigheid van geest
het land welhaast ten onder had gebracht, hij verpersoonlijkt
nog allerminst het Hollandsch volkskarakter! Zeker zijn wij
niet democratisch in dien zin, dat standsverschil hier te lande
weinig in tel zou zijn, of dat de hoogere standen zich gewoonlijk wèl gedragen zouden tegenover 't groote volk; —
maar onze democratie is deze : dat, niettegenstaande de waan
dier menschen, toch de kracht van ons land steeds-wijshed
berusten kon op dat breedere ambachtsvolk. Onze nationale
heldendaad, de 80-jarige oorlog, is een volksdaad geweest.
Onder de machtiger heeren waren het haast uitsluitend de
Oranjes, die — aangevuurd door den grootsten, wijsten,
edelmoedigsten hunner -- toonden op de hoogte van den
warreligen toestand te zijn ; alleen zij bleken „idealisten ",
geloovers eener idee, zooals elke leidsman een idealist moet
zijn. Egmont en Hoorne waren kleine egoïsten, gevallen wijl
ze dubbelzinnig bleven ; Brederode was een ruw lawaaimaker, die nooit iets wezenlijks tot stand bracht; bijna heel
onze adel toonde zich, ook in later dagen, een zorgeloos,
onnadenkend, oppervlakkig levend troepje genietelingen ; en
onze ontwikkelde koopmansstand, hoe forsch en energisch
ook, was doorgiftigd van voorzichtige winzucht. Iedereen
weet dat. Waarom dan het niet gezegd? — Maar het volk
zelf, in zijn primitieve karakterkracht, bezat den vasten wil,
de geestesklaarte, de opofferingsmoed om het land te redden
en groot te maken: datzelfde volk, waaruit bijna al onze
helden en kunstenaars voort zijn gekomen.
Om onze oude kunst te begrijpen hebben wij te zien naar
dat ongeleerde volk, niet het opsmukkend met deugden,
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welke 't niet had en nog niet heeft, maar het aanvaardend
zóó als het was en meestal nog is : ruw, zinnelijk, melankolisch, zelden gelukkig, — maar sterk en oprecht en volhardend, dikwijls droomerig-diep van gemoed, vaker nog
bezield door die soort knarsetandende „werkelijkheids- heroïek",
die slechts verzacht wordt door een zekere natuur-ironie,
welke hier als overal zijn wijsheid is.
Volkskinderen ook waren onze schilders. Ze kwamen voort
uit 't volk, ze leefden van het volk ; en de regent of patriciër,
die hun kunst bewonderde en kocht, zag zich gewoonlijk
genoodzaakt een spontane uiting van volksgevoel in zijn
strakke statie -vertrekken toe te laten.
„Een uiting van volksgevoel" ... de term lijkt omslachtig!
Maar inderdaad : volkskunst mogen wij die wel-overwogen,
technisch geraffineerde werken en werkjes niet noemen: er
is zoo heel niets „primitiefs" aan, noch naar den geest, noch
naar den vorm. En zeker zou die wonderlijke en eigenzinnige kunst onzer vaderen onbestaanbaar zijn geweest, zoo
niet een groote, welvarende middenstand de schakel had
gevormd tusschen dat ruige volk en de trotsche potentaten.
Er is een reeds vrij groote mate van uiterlijke beschaving
noodig, om een paar honderdtal burgers de weelde te
gunnen van zulk een onwezenlijk droomersbedrijf, als dat
der kunstenaars is en in wezen blijven zal. En een Hol
schilder in 't bizonder schijnt wel vaak een ver -landsch
Hij is een vroom bespieder van dat, wat niemand-drome.
ziet en wat toch ieder om zich heen heeft. Hij gaat als
een verwonderd vreemdeling door de straten zijner stad.
En wat iedereen belangrijk dunkt, versmaadt hij ; en wat
geen sterveling opmerkt, brengt hèm in vervoering. Het
triviale is hem heilig en het heilige triviaal. Hij ziet het
ongeziene; want zijn wereld ligt elders, zij is een andere,
dan die zijner medemenschen. Een droomer is hij. Maar
droomen is weelde .. .
We behoeven onze musea maar rond te gaan, om de
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forsche gestalten te zien van dien deftigen en toch levensvollen, dien zwierigen en toch stevigen middenstand, welke,
bij de karakterkracht van 't primitieve volk, de eruditie der
groote wereld voegde en op welks genade de schilder dier
dagen wel voornamelijk geleefd zal hebben. Men beschouwe
b.v. dat flonkerende levensbeeld, dat Dirck Hals -- de
mindere broeder van Frans -- ons te genieten geeft 1 ).
In een breed-aangelegden tuin, monumentaal aangelegd
met terrassen, balustraden en beelden, zit een feestgezelschap
bijeen aan den disch. Papegaaien en apen — die nieuwe
curiosa uit „de Oost", — schreeuwen en schetteren in de
warme zomerlucht. Bedienden loopen bedrijvig af en aan.
Op den achtergrond, hoog tusschen 't geboomte, blinkt het
blanke landhuis, dat ons gezelschap straks, als 't avond
wordt en bleeke dampen het lage land befloersen, weer
veilig in zijn ruime, hoog -ramige zalen verzamelen zal.
Maar 't is dag, nu ! Er wordt uit de fijngeslepen roemers
gedronken, er wordt gebraad en gebak gegeten, er wordt
gelachen, gemusiceerd, gedanst en gevrijd. Wat al blozende,
zorgelooze welvaart ! Deze menschen-wereld is niet ruw,
maar forsch ! van een heel wat frisscher levenslust, dan waar
wij, magere en cerebrale decadenten, op kunnen roemen.
Zie die jonge vrouwtjes met hun frisch-verstandige gezichtjes : ze vinden 't geen doodsgruwel eens afgezoend
te worden, want 't eerbare huwelijk is toch het einde van
't spel: dat weten ze en daar zorgen ze voor. En zie die
stevige kerels in hun zijden en fluweelen feestgewaad : wat
een vroolijke kracht in hun postuur, wat een ruimte in hun
gebaar en wat een goede gulheid in hun oogen! Dit is wèl
de schuldelooze burgerij, die nog kinderlijk geniet van haar
„braaf verdienden" rijkdom. Het waren geen diepzinnige
geesten ... maar óók tenminste nog geen harde egoïsten.
Boven hun hoofd welven zich de hooge schaduw -boomen
.
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en voor hen uit liggen de zonnige weien en velden gestrekt van 't rijke Holland : een ruime wereld vol zomergeluk!
De grensscheidingen tusschen de verschillende standen
waren nog niet zoo afgepaald. Vaak, bij 't zien onzer
oude kunst, zullen wij ons hebben afgevraagd, tot welken maatschappelijken kring de gebeelden toch behoorden:
ze schijnen menigmaal te rijk gekleed, te zwierig van beweging, om van den kleinen burgerstand te kunnen zijn en
toch te plomp en te pootig, te uitbundig ook en te ruw, om
deel uit te maken van dien Fransch-ceremonieelen of Calvi
stijven democraten-adel onzer 17e eeuw. Steden of-nistch
landen, die in korten tijd tot rijkdom komen, kunnen hier
het antwoord nog geven: de standen vloeien er ineen, hoe
anti-democratisch men er ook denken mag. Want 't geld is
een groote toovenaar en overwint de hechtste overtuigingen
der wereld ... Wij leefden in het land der ruime mogelijkheden : menig volksjongen kon een man van aanzien worden.
Handwerkslieden — naar 't getuigenis van een 17e eeuwsch
Italiaan -- schenen in Holland gezeten burgers. Het
leven was eenvoudig, de welvaart zéér algemeen, het volk
ontwikkeld. Ziedáár ten slotte onze democratie ! Eerst toen,
bij 't durend toenemen dier welvaart, de vermogens zich
consolideerden, ontstond de straffe kaste-geest, waar ons land
bekend om staat en waar we ons reeds lang op hadden
voorbereid.
En dan, al is er een zekere welvaart en vormen -beschaving
noodig, ook om een kunstleven als dat onzer 17e eeuw aan
te wakkeren, men vergete niet, dat schilderijen in die
dagen van drang en actie nog allerminst voor zulke hoogst
gewichtige zaken golden als thans. Schilderijen waren hier
gemeen-goed. Ieder burger -- tot verbazing der vreemdelingen — had er zijn kamer vol van hangen; graag volgde de
ambachtsman het voorbeeld van den mecaenas. De vraag was
groot; het aanbod enorm; en de onverkochte waar belandde
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op de markten en kermissen, waar ze bij hoopjes te koop lag...
De schilderkunst was een „ambacht", waarvoor men wel
is waar een bizonder talent, een aangeboren „zin" moest
hebben, — maar talent laat zich niet dwingen : op nauwgezette toewijding en grondige vakkennis kwam het áán ! De
schilder had misschien een ietwat nuchtere, maar niettemin
een heel stevige en gezonde opvatting van zijn werk. En
hoeveel grootscher is die simpele nuchterheid, dan de
extatisch-zwijmende krachts-expansie van den modernen
„artiest" ! Al wat er aan lyriek en teederheid in den kunstenaar leeft, zal juist in de omgrenzing van zulk een „nuchterheid" heel gaaf te voren komen. Wie roemt op zijn deugden
verliest ze reeds. Veel „genieën" zijn te gronde gegaan,
doordat ze zich boven de gewone levenspraktijk verheven
dachten ; maar niet één ging verloren, doordat hij zich ten onrechte misschien — als een simpel mensch onder
menschen, een leerling onder leerlingen beschouwde.
De ijdele hoogmoed van ons individualisme was toen nog
onbekend. Rembrandt inspireerde zich meer dan eens op
composities van Raphaël -- zijn „anti-these" ! En een klein
begaafd schilder schaamde zich niet te werken in den geest
van een grooteren voorganger. Men had meesters, leerlingen en volgers, die allen werkten en dachten in dezelfde
lijn en elkaar hielpen het gebouw hunner kunst op te trekken. Wie klein was vervulde dankbaar zijn kleine plicht.
Niemand behoefde op zijn teenen te gaan staan of zich uit
te rekken om te worden „gezien". En zelfs de „meesters",
al behielden ze elk hun eigen karakter, ze werkten toch
samen, ze vulden elkaar aan, ze vormden met hun allen een
compleet geheel; de daad van den een brak die van den
ander niet af. In het groote complex der samenleving vormde
ook de schilderscorporatie een aangesloten macht. De
kracht der gilden lag verzwakt, het klemmend pantser was
gebroken, maar de geest van éénheid, eenheid van wil en
werk, leefde nog ongeschonden voort.
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De schilder beeldde het geheele volk en heel de wereld
daar omheen. Hij beeldde het argeloos weg, zóó als het was.
Hij leefde zelf hun leven immers mee en schilderde wat hij
kende : den boer, den handwerksman, de huismoeder, de
keukenmeid, den dokter, den geleerde, den kunstenaar, den
edelman, -- de kroeg en 't bordeel, het boerenerf, de huiskamer en 't statie-vertrek. Hij geloofde in de werkelijkheid;
hij kon in niets anders gelooven. Die werkelijkheid voelde
hij als een eindelooze wereld, waarin hij zich ruim-uit bewegen kon, een wereld, die hij bespotte of bijgeloovig vergoodde misschien ... maar die hij — boven alles -- wel
oneindig lief moest hebben, daar zij hem immers de vrijheid
gaf van zijn zèlf-bestaan. Hij kon een tinnen kannetje en een
paar brooden schilderen en toch onze liefde winnen. Want
wat hij deed, hoe klein dan ook, dat deed hij met zijn hart.
Ja, men kan zeggen, dat de bizondere waarde onzer oude
kunst voor een groot deel hierin gelegen was, dat ook hooge
en rijke geesten zich met zoo'n teedere aandacht tot het
kleine en alledaagsche wendden en dat ze genoeg liefde
hadden in hun hart om ook de levensuitingen, die beneden
hun geestessfeer lagen, nog mee te voelen.
De schoonste glorie onzer oude kunst is haar heroische
levenseerbied, haar objectiviteit. Zij leert ons nooit sentimenteel te doen of den moralist uit te hangen ten opzichte
der rijke werkelijkheidswereld. Een uil is niet „slechter",
niet onwaardiger, dan een arend of duif. En wie 't zegt is
een aansteller of een kind. Alle natuurscheppingen zijn in
zich zelf volkomen gaaf en bewonderenswaardig. Alles is
volmaakt, want niets kan verschillend zijn van wat het is. Wat
anders ten slotte schijnt ons God, dan een absolute en onbegrijpelijke samensmelting van Noodzaak en Wil? Dwaasheid
daarom, in onze natuur-liefde kritisch te blijven! We maken
ons slechts belachelijk met dat kortzichtig en fel kritiseeren!
Wanneer we staan op een groote heidevlakte, waar wat
verwaaide dennen duister uit die golvende oneindigheid op-
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spoken, en de hemel is grauw, want het regent, — dan
immers zeggen we niet, dat 't landschap schooner zou zijn
indien de zon thans scheen ... Wat weten wij er van, hoe
dit landschap op ons in zou werken, indien het anders ware
dan het is, dan het nu is? Hoe zouden wij meten de schoonheid of berekenen haar werking en macht ? Maar wij zien,
wij zien onbevangen en dankbaar deze vlakte der eenzaamheid, bruin, grijs, ros-grijs, met de bleeke lichtheid van een
zand-afgraving blinkend als een brandingsgolf in zee, —
met de grillige storm-dennen als donker-vale schimmen die
langs de aarde waren, — met den zilverigen regen, die in
gestadig ruischen het al omsluiert en de horizontlijn in matgroenige en paarsige wazigheden vervloeien doet: wij zien
en voelen dit alles en wij denken aan niets, dan aan de
groote, schoone werkelijkheid van 't eeuwig oogenblik.
In de vervoering der liefde onderscheidt de minnaar niet
meer het „hoogere" en „lagere" ; maar de geheele ziel en het
geheele lichaam der beminde vrouw is hem één ondeelbare
heerlijkheid, één heilige oneindigheid. Zij is hem ééne werkelijkheid en één mysterie. En verrukt ondergaat hij de helle
sensatie der levenseeuwigheid, die zich in zijn liefdedaad
symboliseert.

De dichter, 't zij hij schrijft of schildert of klank-harmonieën
schept, hij is de groote levensminnaar, die de werelden van
natuur en geest hereent. De ruwe tegenstrijdigheid tusschen
de altijd reine natuur en den altijd troebelen mensch overschouwt hij en lost hij op in zijn klare schoonheidssfeer. Al
de zwakheden der menschenwereld deelt hij : niet beter is
hij dan zij, — maar zijn scheppingsdaad zelf ontrukt zich
aan de beklemming van zijn kleiner menschelijkheid ; de
kunstenaar, de wijsgeer, de geleerde: ieder, die zich opheft
tot een schouwend zien der wereld. En wat de individualisten betreft van thans: de grootsten hunner waren dan ook
zóó diep subjectief, dat het Ik tot Al werd, het subjectivisme
tot objectivisme terugkeerde.
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dat den kunstenaar bant uit 't levende menschenbestaan, —
het verhindert ons de wereld te zien, het verhindert ons
vooral haar te zien als een schoonheid.
Er is een andere, er is een hoogere kunst denkbaar, dan
de lyrisch-realistische der 17e eeuw. Maar dit blijft, zoo
dunkt mij, voor altijd waar : dat wie zijn ikheid vergeet,
zijn heiligst Ik tot uiting zal brengen. Indien er liefde in ons
is, zullen wij die liefde vanzelf — vanzelf, maar nooit opzettelijk — uitstorten over onze schepping, ook waar wij
meenen slechts werkelijkheden te beelden. En onze 17e
eeuwers hebben ons hier een onverwelkbaar schoon voorbeeld gegeven, daar ze als kinderen zoo onbevangen, maar
als mannen zoo dapper-oprecht in de bonte, leelijke en verrukkelijke wereld stonden, in die wereld, die hun nieuw
toescheen
Zij bevatte niet veel „verheffends" en erg veel alledaags
en vrij wat gemeens zelfs, deze wereld 1
Maar men
kende haar tenminste, men zag haar, en men beeldde zich
niets in. En diezelfde wereld bracht eens toch haar profetischen Ziener voort, Rembrandt, den dichter van al wat er
bedelt en ronselt en duistert in krotten, van wat wegkwijnt
en verhongert en in lompen gaat en arme, groote droomen
droomt. Het ellendige en het triviale en het ruwe en het
vroolijke, het schunnige en het prinselijke en het forschwelvarende, het aardsche en het hemelsche ... 't vond alles
in Rembrandt's weemoedsdroom zijn erkenning en zijn
apotheose. Rembrandt is door de barre werkelijkheden van
't leven gegaan. Een Christus van Rembrandt is een vriend
der armen, de goede kameraad van landloopers en mis)

...

1 ) Het cosmopolitisch en bont handelsgewoel van Amsterdam —
als er 800 schepen op de reê lagen heette dat weinig! heeft onze
oude schilders merkwaardigerwijze bijna nooit geboeid.
—
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lukten. Zijn Christus is — groot phenomeen in de schilderkunst der Renaissance --- hij is in waarheid een Chris/en!
Ja ... Rembrandt ! zegt ge. Rembrandt is hier de laatste
jaren zoo gevleid, hij is zoozeer een salon- en huiskamerheld
geworden, dat 't wel onnoodig schijnt hem nog aan te
roepen. Maar wat van de velen, die nu eenmaal niet een
Rembrandt konden zijn ? Wat van een Metsu, een Ostade,
een de Hoogh?
Onze samenleving vertoonde inderdaad een zekere vlakheid. Het was niet om niets, dat onze grootste landgenoot
zich van haar afwendde, meer en meer, en dat hij menschelijk gróót werd als beelder der vereenzaming. Zij toonde
deugden, die samenleving : volharding, trouw, verstandigheid, — maar geen sublieme deugden ; gebreken had ze:
schrielheid, winzucht, dronkenschap, — maar geen gruwelijke
gebreken. En sedert den tijd van Willem de Zwijger's kracht,
miste ze stellig enthusiasme. Het was de normaal-welvarende
burgerwereld van Van der Helst. En juist Van der Helst,
deze realist der realisten, heeft wel aangetoond, dat zulk een
samenleving niet veel elementen bevatte, die de hoogere
geestvermogens aan konden vuren. Om een wereld van
alledaagschheid uit te beelden komt men met heroïsche
breedheid niet vèr en om er een beeld van te geven dat de
idealiteit der kunst bevat, daarvoor is plastische kracht alléén
ontoereikend. Deze idealiteit, zegt ge, leeft in den kunstenaar,
niet in de wereld daarbuiten. Maar die kunstenaar is het
kind, is het schepsel der menschelijke samenleving. De
hedendaagsche dichter denkt met die samenleving niets van
doen te hebben : h ij kan wèl de maatschappij, doch zij niet
den dichter begrijpen ... Maar een kind kan zijn vader wel
miskennen — ieder omstander zal in dat kind toch honderd
eigenschappen herkennen van den vader; en in zijn heimelijkste zelf zal dat opstandige kind altijd terug verlangen
naar - den vervreemden vader. Een vader kan zijn kind niet
begrijpen, maar dit onbegrip zal den band tusschen beiden
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band nog te willen erkennen. Liefde is sterker dan wil en
gedachte. Ja, in waarheid staat de kunstenaar niet anders tot
de menschenwereld, dan zijn kunst zelf staat tot hèm ! De
schoonste scheppingen immers zijn die, welke het begrip
van den schepper zelf te boven gaan. En toch is die schepping de ziel zijner ziel.
Het feit dient aanvaard, dat in 't diepste hart van 't Hol
volk een drang leefde naar hooger zelfverwezen--landsche
lijking : een kanstenaarsdrang. En wie nu, zonder groot te
zijn zooals Rembrandt eens groot was, in Holland leven
wilde, leven naar den geest, wie den dieperen zin der omringende wereld voelen en genieten en beelden wilde, die
moest, vóór alles, innigheid van aandacht bezitten. Hij moest
een uiterst gevoelig oog hebben voor de kleine onderscheidingen, voor de vluchtige gemoedsbewegingen, voor de
fijne nuancen ; hem moest een zoo fijn geslepen oplettendheid van geest eigen zijn, dat geen wisseling in 't kijken
der menschen, geen gestetje der handen, geen lachje om
den mond, geen lichtschijn langs de kamerwand hem ongemerkt voorbij ging l).
Het leven, hier, zweeft soms zoo stil voorbij en is een schakeling van zooveel nietigheidjes. Van menigen dag is de ontvangst van een brief uwer moeder het schokkendst oogenblik!
Wie tenslotte zal zeggen wat „groot" is? De lichte tred,
waarmee een meisje haar minnaar tegemoet treedt, kan evenveel grootheid openbaren als de machtige keizersgedachten
van Caesar of Napoleon.
De schilder onzer gouden eeuw, van wezen gelijk aan zijn
1) lk verwijs nog naar een artikel
van Dr. J. D. Bierens de Haan:
„Tweeërlei Schilderkunst" (Tijdschrift voor Wijsbegeerte, 1908).
Het behoort tot 't fijnste en diepste wat over onze oude kunst is
geschreven.
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omgeving, was realistisch gestemd. Geen machtig ideaal
doorvlamde zijn geest; geen gemeenschaps- overtuiging gaf
richting aan zijn denken. Het Protestantisme bleek een godsdienst te kaal en te verstandig om zijn verbeelding te vullen ;
de glorievreugd der Renaissance verdoofde reeds; de cosmische
wereldvisie van Spinoza was nog niet meer dan een gestaltenlooze abstractie in het hoofd van één enkelen man.
De 17e eeuwsche schilder, wilde hij niet in zijn eigen
droomen zich vereenzamen, kon niet anders zijn dan realist.
Maar — ik herhaal 't -- enkele observatie reikt niet tot kunst.
Het eene noodige was een machtige intensiteit van geest,
een diepe innigheid van gemoed, waardoor hij gouden lichtstralingen en grijze duisternissen en gedempte kleur-symphonieën zoo groot-wondervol te zien wist, dat zijn werk
nauwelijks aan de schamele werkelijkheid herinnerde, — of
waardoor hij in koele klaarheid van toon en strakke gespannenheid van plastiek zich een wereld te scheppen vermocht,
die -- soms droom, soms verklaarde aanschouwing --- dieper
wáár was, dan die der werkelijkheid zelf. Het is de statige
pracht van Terborch's of Ruysdael's kleur-visioenen, de
angstige geheimzinnigheid van Brouwer's herberg-diepte, de
hartstochtelijke dramatiek van Rembrandt's beelding, de
lichte teederheid van de Hoogh's of Van Goyen's droomerijen, de meditatieve bezonkenheid van Vermeer's kristallen
wereld, of het is die essentieele bewegelijkheid, die vlietende,
die tot in 't triviale nog altijd hooge en helle expressie van
dat, wat we noemen „het Leven": en hier denken we aller
aan jan Steen.
-erst

HOOFDSTUK H.
DE TIJD VAN VOORBEREIDING.

Onzen beschouwingskring wat nauwer samentrekkend
rond ons eigenlijk onderwerp, zullen wij thans een overzicht zien te krijgen van de kunst, die onze 17e eeuwsche
voorafging.
Het is er mij echter niet zoozeer om te doen de geleidelijke ontwikkeling onzer oude en oudste schilderkunst na te
gaan; ik wil slechts in breede lijnen en zeer vereenvoudigd
de grootste geestesstroomingen en de meest bizondere eigenschappen doen uitkomen, waardoor het eigenaardig karakter
onzer 17e eeuwsche schilderkunst — en der figuurschildering
in de eerste plaats — begrijpelijk wordt.

I. Hollandsche Primitieven.
De Katholieke Kunst is, hier in de Noordelijke Nederlanden, klein en nietig gebleven naast de Vlaamsche of
Duitsche ; zij kan meer als een uitwasje worden beschouwd
van het sterke organisme der Vlaamsche cultuur.
Wij misten hier, naar wij reeds zagen, den betrekkelijk
hoogen en vasten samenlevingsvorm en de breede welvaart
van 't Vlaamsche land. Onze tijd van krachtsontplooiing
moest nog komen. Geen Van Eijck, die hier de rust kon
vinden met een zoo onverzettelijken ernst een menschen-
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gelaat te ontleden; geen Van der Weyden kon er met zulk
een hartstochtelijke innigheid van geest zijn vroom gemoedsleven uitbeelden. Wij waren nog niet in staat de abstractie
der kunst als een belangrijk levenselement te begrijpen.
Wel mag b.v. een Cornelisz van Oostsanen een zeer merkwaardig kunstenaar heeten : zijn „Saul bij de Heks van
Endor" 1 is een werk vol bewegelijkheid en van een grillige
fantasie, zijn „Salome" vooral'), is wel een zeer fijn-zinnig
kunstwerk (wat een gratieus-sensueele valschheid in dat
strakke, spitse princesse-hoofdje met de koel-verwonderde
oogen, het lange, fijne neusje, 't lacherige mondje; en
hoe griezelig grijnst het in pijn verstrakte doodenmasker
haar aan !) maar het werk is Vlaamsch, door en door. Iets
sterk-eigens valt er niet aan te bekennen. Het is een late
imitatie van 't Vlaamsche. (Ach, die Hollandsche eigenaardigheid altijd argeloos achteraan te komen hinken, waar Europa
glorieus reeds vóórging !) — Bouts, de Hollander, leefde in
Vlaanderen en wèrd ook Vlaamsch in merg en bloed.
Mabuse was Vlaamsch en bleef het, ook al zocht hij bij
wijlen zijn toevlucht in 't Noorden. Laten we niet pronken
met 't geen ons niet toekomt. Wij zelf zijn immers, een
eeuw achtereen, rijk genoeg geweest: wij behoeven niet uit
bedelen te gaan.
Onze vroegste schilder, Geertgen tot St. Jans, was uit
dien voor-tijd, tegelijk de eigenaardigste : hij wist een stille
schoonheid te geven van kleur en licht, milder en eenvoudiger, dan zijn Vlaamsche tijdgenooten ; en een kinderkopje
wist hij zoo vlot en bewegelijk, zoo bevend van leven te
schilderen, als geen hem dat nog voor had gedaan. Doch
men ging op deze bescheiden aanwijzing niet in. Nu, terug
ziend, kunnen wij in dezen schilder uit de 2e helft der 15e
eeuw enkele typische eigenschappen herkennen onzer latere
)

1) No. 722. Rijksmuseum.
2) No. 1. Mauritshuis.
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kunst, maar zeker is, dat dit „eigenaardige" toen nog niet
opviel als belangrijk. Toch zouden uit dien zelfden tijd wel
enkele werken te noemen zijn, die ons konden helpen den
nog sluimerigen geest van 't oude Holland op te speuren:
nemen wij bij wijze van voorbeeld, de z.g.n. „Begrafenis
van een Patriarch" i). Op den voorgrond, om het open graf,
knielen vier monniken ; achter hen staan hun beide schutspatronen. Verderop ziet men Maria en Elisabeth : ze zitten
bij elkaar op 't lage muurtje van den tuin. En heel in 't
verschiet eindelijk dacht zich de schilder een alleraardigst
fantasietje : Maria ziet ge er weer, thans in een vreedzaam
kloosterhofje gezeten. Zij, — de verbeterde Eva ! — ze biedt
een appel aan 't heilig kindje, dat op een stokpaardje blij
loopt rond te draven in het gras, terwijl een zestal bloemachtig-ranke engelen-figuurtjes het beschutten en zorgzaam
omringen, of in een hoekje, bij triangel- en guitaargetinkel,
een hemelsch liedje staan te zingen.
Door de wijze waarop dit fantasie - tafereeltje is uitgevoerd,
wordt het in de onderdeelen helaas een beetje mal: in 't
bizonder is de magere Maria zelf, met hare mechanisch opgeheven hand, een houten popje gebleven : zij is, voor dien
afstand, ook wel al te peuterig gezien; of liever: ze is in 't
geheel niet gezien en enkel maar gedacht. Doch die gedachte
zelf was aardig en origineel. De Italianen in hun weidschheid, de Oud-Duitschers in hun strenge felheid van heel ding, ze waren voor een dergelijken anecdotischen humor
ontoegankelijk geweest ; maar zelfs de Vlamingen van toen
zouden dat anecdotische nooit zoo argeloos, zoo bescheiden
en gemoedelijk hebben uitgedrukt. Men voelt hier reeds de
familiare opgewektheid van geest in, waarmee Lukas van
Leyden zijn -- dan nog niet boetvaardige, maar toch reeds
heilige -- Maria Magdalena statieus laat wandelen in 't park
der verliefden, of waarop — anderhalve eeuw later — Jan
1

) Rijksmuseum No. 43a.
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Steen een der tafelgenooten bij de bruiloft van Cana een hartelijk
gemeend „prosit" laat roepen naar den goeden Toovenaar,
die zoo juist op tijd water in wijn wist te veranderen ...
Dit schilderijtje der XVe eeuw nog eens even tot uitgangspunt nemend, is er voorts aan op te merken, hoe de
portretachtig behandelde figuren, meer op den voorgrond —
in tegenstelling tot het lief-leelijk fantasietje der verte —
reeds met een zekere vloeiende kracht geschilderd zijn 1 ).
De Hollander toch is wis en zeker geen fantast ... Althans
moeten zijn fantasieën wel zeer reëel zijn, wil hij ze meester
blijven. De Symboliek en de Allegorie lagen minder in zijn
geestes-lijn.
Ze zijn stamelaars gebleven, onze laat -middeleeuwers, wanneer men hun schildersuitingen vergelijkt met de forsch of
teer, maar altijd klaar en overtuigd gebeelde scheppingen
der Vlaamsche stamverwanten. Léne eigenschap echter onderscheidde hen reeds : een fijner, een milder naturalisme. Ze
hadden niet de kracht van plastiek of van verbeelding der
Vlamingen, maar hun eerbied voor de kleine dingen des
levens, hun toewijding, hun anecdotisch gestemde mededeelzaamheid, was doorgloeid van een eigenaardig bewogen
levensgevoel en van een teederen kleurenzin, waardoor hun
werk langzamerhand zich naar die zelfstandigheid te ver
wist, waaruit een nieuwe en vrije kunst kon ontstaan.-hefn
Het katholicisme heeft hier te lande slechts uiterst zelden
de kracht gehad ons tot groote daden van schoonheid aan
te vuren. Wij hadden geen poëzie en geen muziek, machtig
genoeg om de katholieke gods-conceptie gestalte te geven, —
geen architectuur, die er ons de verheven idee van kon doen
voelen. Het scheen, als waren wij protestantsch nog vóór
het Protestantisme. Het Hollandsch genie verwierf eerst vrije
scheppingskracht in den tijd der kentering.
1

) Mooi en fijn is vooral het oude vrouwengelaat van Elisabeth.
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Met een Engelbrechtsz en Hieronymus Bosch, die beiden
bij den aanvang der 16e eeuw in hun volle kracht overeind
stonden, brak het eigen gemoedsleven in heftiger harteklop
uit. Dat waren sombere en grillige, maar ook heroische
naturen ! Welk een haast daemonische kracht in de ver
dien eerstgenoemde : Engelbrechtsz ! Men-beldingva
moet naar Leiden's Lakenhal gaan, om hem in zijn barbaarsch geweld te kennen. Men vindt er zijn groote
tryptiek, dat de afname van 't kruis in beeld brengt. Van
dit bonte, kille werk echter zal u eerst alleen het erbarmelijke, uitgemergelde Christus -lijk treffen als iets, dat
buitengewoon is, buitengewoon van sterke karakterbeelding:
bijna al die schreiende, wee-klagende figuren daar omheen
doen huichelachtig, spelen comedie en zijn met een akelig
killen sierlijkheidszin geschilderd. Niet het geloofsleven
voelde Engelbrechtsz, ook niet het weelderige, bloeiende
zinnenleven, doch den Dood. — Maar dan moet ge dat tryptiek
toeslaan en er de twee buitenpaneelen van bezien, waarop
de marteling van Christus door 't Romeinsche krijgsvolk
werd afgebeeld : de bespotting en de verloting van 't kleed.
Daar is dat andere, officieele werk niets bij ! Zie, hoe die
soldaten Christus 't kleed van zijn lichaam rukken : als beulen,
als beesten, storten ze zich op hun prooi, krijschend, dreigend
met speer en stokken, grijpend met hun roofhanden naar den
buit. Het schijnt eer, of ze hun slachtoffer de huid van 't
lichaam scheuren, dan den mantel... En Christus zelf, een
arm, gefolterd dier is hij in hunne handen. Zijn mager lijf is
rood, bruin-rood, van 't bloed der geeseling. En zijn gruwelijk
hoofd ziet met een uitdrukking van gansch dierlijke ellende
naar zijn schreeuwende schenners om : dit is niet de gelatenheid, niet de hooge berusting, maar de machteloosheid; er is
niets heiligs aan dezen Christus, maar alleen een ontzaglijke
deerniswaardigheid. 't Is of wij den tijd der Spaansche
inquisitie-gruwelen voorvoelen in deze ruwe schrikvisioenen
van Engelbrechtsz.

Heel een andere natuur was die van Hieronymus Bosch.
Ook bij hèm vaak het ontzettende en hideuze ; maar in dit
alles ziet hij ten slotte een matelooze paskwil ! Zijn wereld
is die der ontreddering, die der omgekeerde waarheden, der
buitelende en gebochelde karikatuur. Een schrille lach doorgrinnikt zijn angstdroom. Hij schildert monsters van wreedheid, van verdierlijking en wellust, en temidden daarvan,
stil, edel, in zichzelf gekeerd, het bleeke Christushoofd, dat
zich deemoedig buigt ... Een dolle, zotte fantasie doorkoortst zijn hallucinaties. Chaös en Gril herschept hij en
slechts door zijn enorme schildersgenialiteit, door de innige
pracht van zijn kleurmelodieën, door zijn vlottende en toch
strakgespannen lijn, weet hij heel die stuipende warrel te
doen samenklinken tot een schoonheid, waarin de waanzin
van zijn verbeelding zich oplost.
Kent ge dezen vreemden oproeper der paradoxale buiten
Hij is in zijn zielsonttakeling, in zijn belust--sporighedn?
heid op intellectueel -gevonden en drastisch gevoelde curiositeiten des levens ons bijna verwant ... Maar wie onzer heeft
zoo luid geklaagd, dat 't hem aan rust en geloof ontbrak,
om dan die klachten van 't gemoed weer in goochelenden
spotlust weg te lachen?
Engelbrechtsz en Bosch, Engelbrechtsz de harde realist,
Bosch de cynische fantast: ziedaar de twee, die de oude
wereld-idee hier hebben uitgeluid. Hun religie is zonder
heiligheid: zij is een angst van 't hart en een ontzetting
van 't verstand. Engelbrechts houdt zich strikt aan wat
hem de waarheid dunkt en ziet slechts den gruwel der
wereld ; Bosch tracht met een schimpende grap zich over
zijn gemoedsleed heen te zetten en voelt natuur en mensch
als een zinlooze razernij, alleen waard belachen te worden.
De vrome legende van vroeger wordt hun een verschrikking
of een wezenloos sprookje. Engelbrechtsz gelooft in den
beestmensch, niet langer in den heilige. Bosch gelooft in
den Duivel en niet in God; of liever: in duiveltjes gelooft
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hij en niet eens meer in den Duivel. Geloof werd bijgeloovigheid.
Wij, Hollanders, werden eerst groot en zelfstandig, toen
onze wereldbeschouwing zich tot de aarde wendde. Onze
eerste waarlijk scheppende schildersgenieën waren zij, die
zich niet meer naar een leidend levensprincipe richtten, ook
al voelden zij nog de smart van 't gemis aan dat synthetischer geloofsleven.

II. Hollandsch-Italiaansche Renaissance.
Was, bij 't afsterven van die smart der negatie, onze kunst
dan voorbestemd ideaalloos te zijn ? Er is — dit herhaal ik —
geen ideaallooze kunst mogelijk ! Maar 't ideale werd de
werkelijkheid. Wij geloofden in het zinnelijk waarneembare;
wij geloofden in de natuur. En zoozeer heeft dat geloof ons
langzamerhand doordrongen, dat we er thans de beteekenis
nog maar nauwelijks van beseffen.
Van oudsher eigenlijk waren wij zulke werkelijkheidsgeloovers — of vergoders — geweest. Ja onze vroegste
schilders, anonymi meest, zij waren in dit opzicht echte
„primitieven", veel meer, dan de verbazend geraffineerde en
vaak zoo hoog gestemde Vlamingen, die wij — in onze domme
geleerdheid -- zoo plegen te noemen. Wij schilderden eenigszins zooals een verver in zijn vrije uren een „landschapje"
penseelt: even gemoedelijk en kinderlijk, bedoel ik. Doch 't
groote verschil blijft dit : dat deze verver — een aardige,
naïef gevoelige kerel misschien — er van zelf toe komt
„Marisjes" en „Mauvetjes" te schilderen (voor de ramen der
kunsthandelaars en aan de salonwanden bij zijn klanten zag
hij al heel wat fraaiigheden!) terwijl onze „primitieven" der
14e en 15e eeuw niets kenden dan „het leven". De heden daagsche verver zal overtuigd zijn, dat zonder „koetje" geen
„schilderij" bestaanbaar is. En de krant heeft hem van jongs
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tot 't gewichtigste behoort, wat de pot van 't geestesleven
schaft. Een Hollandsch primitief kon een dag lang gelukkig
zijn, omdat hij den gevel van zijn huis zoo mooi roze had
gezien tegen de groene boomen ; of hij liep er heel een
ochtend over te denken, dat 't oor van zijn liefje zoo
„aertig" in elkaar zat gefrommeld. Met de uiterste devotie
werd Ridder Naaldwijck's ongeloofelijk dik opgezwollen
bultneus geconterfeit; en de roode kasuifel, rijk van goudborduursel, die de priester van zijn parochie droeg, werd
geschilderd met heel het respect, dat kinderen voelen voor al
wat schittert en zeldzaam is.
Mag het dan wonder heeten, dat de Hollandsche schilders
in de portret-kunst het eerst zichzelven werden ? Zij zijn altijd
groot geweest in het portret, groot en zelfstandig. Zelfs toen
wij nog nauwelijks een eigen kunstvorm verworven hadden
tegenover de Vlaamsche, toonden wij ons in het portret reeds
anders. Terwijl een Van Eyck met vinnige scherpte van
observatie het menschengelaat in al zijn kreuken, rimpels en
vlakjes opbouwend, een analytisch realisme schiep, dat nooit
sindsdien is overtroffen, vatten wij het portret meer schil
derachtig op : in rustiger plans werden de onderdeelen van
't gelaat als saamgesmolten. Het was picturaal-synthetisch
gezien. En ook hierdoor reeds toonde de Hollandsche
kunst zich de groote tegenstelling der Italiaansche, die
altijd meer monumentaal- synthetisch was. Wij waren „schilders", uitsluitend schilders als schilders bereikten we de
synthese!
Wel kunnen we ons machtiger portret-kunst denken : de
weidsche geestesdroom der Italianen, de statige strengheid
van Velasquez, de spiritueele vormdoordringing van Dürer,
moet ge niet van onze Oud -Hollanders verwachten; — hun
menschbeelding bleef ietwat nuchter en burgerlijk; zij
bleef op 't geestelijk levensplan der geportretteerden zelf.
Maar evenals in die stugge, straffe, krachtige Hollanders toch
-
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nog dieper machten drongen, dan louter koopmansgeest en
huiselijke gemoedelijkheid, zoo ook spreekt uit die beeltenissen méér, dan bot realisme : er is een zekere „houding"
in, een ingetogenheid van voordracht, een waardigheid van
gemoed, een bijna vrome ernst van geest. De schrijver van
„Rembrandt als Erzieher ", zegt van deze schilders: „Sie
geben die Holländischen Menschen ausschlieszlich wie sie
waren, noch nicht durch das Medium einer grossen Künstlerseele gesehen; und es sind Leute wie von Eichenholz;
jeder scheint ein kleiner Luther zu sein, allerdings ein weltlicher. In Griechenland und in Holland ist es der Volksboden, die Volkskunst, aus der die höhere Kunst empor
wächst; Volkskunst aber kann nur dort gedeihen, wo sie sich
echt menschlich entwickelt ". Dat zijn van dien verwoeden
individualist en chauvinist toch waarlijk gulden woorden ! En
eveneens kan ik aan de bekende uitspraak van Fromentin
herinneren : „Il était dans la destinée de la Hollande d'aimer
ce qui ressemble".
In het portret 't eerst dus hebben we onze zelfstandigheid
bevestigd. Juist ook onze oude „Italianisten", die in hun breeder
verbeeldingswerk vaak zoo gemaniëreerd zijn geweest, toonden zich glorieus-karaktervol, zoolang ze zich hielden aan
't portret ! Zelfs een Heemskerck, met zijn meest zoo koudanatomische of lafhartig-zoete imitaties van Michel Angelo
en Raphaël, heeft statige portretkunst gegeven. En hoe hoog
staan de strenge en fijntypeerende portretten van Scorel
boven zijn „Bathseba" en zijn „Koningin van Saba" ! —
Van uit het portret hebben wij ons ontwikkeld.
Een wel merkwaardig voorbeeld van den overgang tus schen portret en verbeelding gaf — omtrent 't midden der
16e eeuw — Johan Woutersz, in zijn „Kantoor van den
Rentmeester" (1) 1 ). Men zou hem onzen eersten genre-schilder
1 ) De tusschen haakjes geplaatste Romeinsche cijfers verwijzen
naar de platen.
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kunnen noemen. Het gegeven is zeer eenvoudig : Twee
zakenmannen, gezeten aan een klein tafeltje, ontvangen bezoek van een vrouw met haar zoontje : de mannen doen
onplezierig, de vrouw verschrikt, het zoontje schuldeloos :
men kan zich dien toestand zoo voorstellen ... Ik zal niet beweren,
dat we hier met een gerijpt „kunstwerk" te doen hebben:
al die figuren zijn veel te dicht op elkaar gedrongen ; het
hoofd der vrouw past niet op haar romp -- die trouwens
veel te klein en te gedrongen bleef — de al te nadrukkelijk
gebarende handen zeggen tenslotte niets en zijn pijnlijkpeuterig geschilderd ; de kleur is niet mooi, de techniek log, en
zoo meer. -- Maar hoofdzaak hier is de merkwaardige psychologie dezer als portret behandelde koppen : het bezorgde,
angstige luisteren der vrouw, het verlegen-lachende jongensgezichtje, en bovenal de dorre, voos-fielterige vossenkop
van den meest links gezeten kerel: dat schrale gezicht, met
't door troebele bedenksels verrimpeld voorhoofd, met den
wreveligen trek om oogen en neus, met de monkelende
valschheid der dunne lippen, met 't schuwe wegkijken van
den fietsen blik ... hoe doordringend heeft deze Hollander
het wezen der onbetrouwbaarheid doorzien!
Wanneer men dit werk vergelijkt met de bekende geldduivels van Massijs en zijn volgelingen, dan voelt men onmiddellijk, dat de Vlaming nog maar een conventioneel gedacht
type gaf, een karikatuur, waar Woutersz, door uiterste fijnheid van waarneming, een veel dieper-menschelijk, een veel
scherper-psychologisch en dus een veel ontroerender beeld
schiep van dit, door hem zoo gehate, mensch-exemplaar 1 ).
Zóó, dunkt me, zullen onze vaderen de ambtenaren hebben
gezien, die den „tienden penning" inden! En hij die zegt,
dat zulk een werk toch „leelijk" is en nauwelijks kunst, heeft
1 ) Achteraf bleek me, dat ook Steenhoff in zijn Wereld Bibl.-deeltje,
reeds een parallel trekt tusschen Woutersz en de Vlamingen: de vergelijking dringt zich óp !
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en de oprechte werken kunnen een nieuwe kunst in 't leven
roepen.
Maar toch, de levenssfeer onzer kunst bleef wat dor 'en
provinciaal: wij hadden ruimte noodig. Zulk een werk mist
nog alle muziek. — Enkel trouwhartigheid was niet voldoende
meer. Er was noodig een nieuw, groot levensbegrip en een
nieuwe vormentaal om 't uit te spreken met kracht. Die
breedere kunstconceptie bracht, had reeds gebracht, Engelbrechtsz' leerling : Lucas van Leyden.
Wat toch is die vage „tijdgeest" ? Hoe moeten wij 't ons
verklaren, dat één onder de duizenden, levend in afzondering,
plots wordt doorgloeid van 't vuur der zelfde gedachten, die
ook dààr en dààr, mijlen weg, een enkele op ziet lichten?
Dezelfde veelvoudigheid van oorzaken, die in Duitschland een
Dürer, in Italië een Mantegna verwekte, bracht hier dat jonge
genie, Lucas V. Leyden, voort. Er is in dat, wat we den
„tijdgeest" noemen, een heilige noodwendigheidsmacht, die
juist de besten, de krachtigsten, intuïtief aanvaarden. Hier
in Holland had men toch eigenlijk nog geen duidelijke aan
Renaissancekunst. En Lucas, als jongen van 14-wijzngva
jaar, kwam er uit eigen aandrang toe een plaat te graveeren,
waar in wezen heel de geest der Renaissance reeds klaar
was uitgesproken ! Hij gaf een voorstelling van slapende
mannen in 't bosch, een veldheer en een monnik, die door
een sluipmoordenaar overvallen worden 1 ). En zeker, de groote
boomstam, voorop, de gezamelijke achtergrondsboomen, de
bergen en heuvels in 't verschiet, ze schijnen nog wat
zwak of conventioneel, maar dat er in 't geheel een
schoone ruimte is, een blijde breedheid van visie, een harmonische éénheid, en dat de drie figuren op den voorgrond heel
groot van beelding zijn, zie dat is hier de schoone quintessens!
1 ) De prent bedoelt een episode te vertolken uit 't leven van
Mohammed.
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Hij was nieuw. In zijn portretten toont hij ons geen
ingetogen kloosterlingen meer, maar levende, willende, krachtig
bezielde menschen! En in de gebarenkracht van zijn figuren,
in de ruimte van zijn verschieten, in de open lichtheid van
zijn kleur herkennen wij de vreugd eener nieuwe levensgedachte!
Lucas schijnt de incarnatie van 't Hollandsch genie. Zijn
kunst, zoo nieuw ze was, ontwikkelde zich zuiver uit die
zijner voorgangers, uit die van zijn meester allereerst. Hij
was doordrongen van den vrijen Renaissance -geest en hij bleef
zijn ras getrouw. Hij wist weidsch te zijn en bleef een devotelijk-nuchter bespieder der werkelijkheden. Monumentale
gestalten kon hij beelden 1 ) en toch was er fonkeling van
levenshumor in zijn dikwijls zoo anecdotisch realisme. Jan
Steen en Rembrandt konden hem beiden bewonderen, zooals
zijn voorganger Dürer hem bewonderd had en zooals Mantegna het gedaan zou hebben, had hij zijn werk gekend. Het
klassicisme van Italië herschiep hij in zijn zeer Hollandsche
waarnemingskunst, die de gedrochtelijkheid van den bedelaar
even graag aanvaardde als den zwier van den veldheer. Bovenal
voelen wij de sprankeling, de kracht, de harteklop van 't
leven in zijn werk.
Waarlijk moeten wij voorzichtig zijn de beteekenis der
menschen naar hun uiterlijk doen te beoordeelen. Een plompe
en nuchtere, burgerjongen kon wel eens meer wezenlijk besef
hebben van wat 't mensch-bestaan is en van den levenden geest zijner eeuw, dan een zwierig-geniaal charmeur,
de lieveling zijner tijdgenooten ! Het komt alles aan op
zelfstandigheid, op karakterkracht, op intensiteit van
geest en gevoel, op de intuïtie van 't genie! Deze stugge,
vinnig studeerende Hollander had meer levensernst en dieper
inzicht dan al onze „Italianisten" bijeen, Scorel incluis 2
).

1) Men denke aan zijn teekeningen voor de kerkramen te Gouda!
2) Zijn ten alle tijde meest beroemde schilderij, het „Laatste Oor-
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de Italianen zwakjes imiteerden. Wij immers hadden niets
noodig met de Italiaansche kunst óm haar zèlf : noodig hadden wij met een element van levensvrijheid, dat zich bij de
Italianen het eerst en het krachtigst openbaarde. Wij hadden
niet een Italiaansch Holland te scheppen, maar een Renai
Elk voorbeeld, zoolang het voorbeeld blijft,-sanceHold.
is ons niets. Het moet spontaan leven, het moet leven voor
ons geworden zijn!
Maar ach, dat land der belofte ! Haast geen, ten onzent,
die als Lucas koelbloedig genoeg bleek om er de verlokking
van te weerstaan. Van 't begin der 16e eeuw af tot ons 18e
eeuwsch verval toe, van Scoret tot Van der Werff, is Italië
de vijandige macht geweest onzer kunst. Het werd een
smachtend hunkeren naar dat zoet Italië en naar al het Italiaansche, een machteloos begeeren naar Italiaansche ver
een dringen, een woelen, een kwijnend verlan--hevnid,
gen ... bijna tragisch van impotentie ! Ja, tragisch-mal,
zooals de plompe Hollander met amechtige roepjes van
extase gedongen heeft naar de gunst dier hooghartige Muze,
die zich wèl vereeren, maar nooit veroveren liet. Hij probeerde zijn boersche manieren af te leeren ; hij stak zich in
modieuze pakjes, die alleen hem zelf imponeerden ; hij
vloekte niet meer, noch lachte, maar lispelde voortaan gracieus bedoelde banaliteitjes. Hij schaamde zich zijn Hollandsche
ruigheid ... maar ach! wat een burgerlijk soort Italiaantje
hij werd ...
Ja zelfs die ouden, onze eerste Renaissance-schilders, een
Scoret, een Heemskerck, een Cornelisz, een Moreelse, werden

deel" te Leiden, behoort M.i. tot zijn kilste werk: een officieel stuk,
hoe knap dan ook. Alleen de klare toon van 't geheel is prachtig!
Ook de twee apostelfiguren op de buitenpaneelen.
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behaagzucht 1 ).
De zeer sierlijke en wel volmaakt schuldelooze en onboetvaardige „Maria Magdalena" Z ), Scorel's beroemde schepping,
zij is schoon, voornaam, fijnzinnig ; en in het ruim en grillig
landschaps-verschiet is het werk zelfs niet onkaraktervol ; maar
er is reeds iets, een geurtje en fleurtje, van salonstijl aan, zij 't
dan ook van een allerbegaafdst en allerbeschaafdst artiest en uit
een tijd, toen de salons zelve nog verre waren. Van Heemskerck
sprak ik reeds; en wat de Carlo-Dolci- lieftalligheden betreft
van Moreelse, zijn „schoone Herderin" met haar verleidelijken
boezem, roze wangen en laffe glimlach-lippen, zijn „Vanitas",
die allegorische predicatie, welke in wezen niet anders dan
een lamnadige hulde is van dit zeer menschelijk euvel:
zulke fraaiigheden behooren wel tot 't naarste, wat 't schilderend Holland ooit voortbracht. Wèl „Vanitas", dit alles!
Scorel's Zuider-fantasieën, zijn „Maria Magdalena", zijn ,,Bathseba", zijn „Koningin van Saba", mogen nog werken zijn
van een zekere waardigheid en houding -- zèker zelfs is er
een gevoel voor athmosferische wijdheid in en een geest
van open blijheid, die verruimend zullen hebben aangedaan
— maar niet velen zouden de fijnzinnigheid en den goeden
smaak van Scorel bezitten, zoodat de Italianisten die Scorel
volgden, tegen 't einde der 16e eeuw geheel dezelfde weëe
slapheid hebben uitgestald, als de decadenten van 't einde
der 17e eeuw, die weerom naar Rome verzuchtten. Over het
groote, korte tijdperk onzer krachtsontplooiing heen, reiken de
decadenten elkander zeer inniglijk de slappe hand.
En toch kunnen wij, het geheel overschouwend, die ziekte
van Italië als een noodig moment begrijpen in den ontwikkelingsgang onzer kunst. Beschouw haar als de levensperiode
1) Slechts één van ons die groot bleef : de strenge, sombere
Antonius Moro; maar hij is nauwelijks meer een Hollander te noemen.
2) Rijks Mus. no. 2189.
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moet, alvorens hij 'n volledig man kan zijn. Sommigen zouden
een salon -poëet blijven, maar de besten — en op de besten
komt 't toch uitsluitend aan --- verwierven er een gevoel
voor 't weidsche en verbeeldingsvolle door, zonder welke
onze kunst allicht wat al te polderachtig was gebleven. De
„ziekte van Italië" mag ons de ziekte van Holland niet doen
vergeten, die tenslotte bestond in een al te blakende gezondheid .. .
Zonder de Italianisten waren Savery, Herculus Seghers,
Lastman, Rembrandt, Vermeer, anders en minder geweest.

III. Hollandsch- Vlaamsch realisme.
Intusschen moesten wij onszelf weer worden, of wij zouden
niets zijn. Wij moesten ons geloof in de werkelijkheid herwinnen, thans verruimd daar onze geest verruimd was. Na
geleerd te hebben wat „mooiheid" was, moesten wij weer
leeren wat „karakter" wil zeggen. Wij hadden Lucas van Ley-

den's beteekenis niet gevoeld, wij hadden die van Scorel
verkeerd begrepen, maar thans moesten wij weer terug naar
dien stuggen Leidenaar: wij moesten zien ons realisme zelf
gróót te maken.
Heel de Hollandsche schilderkunst, van af Geertgen tot St.
Jans tot op heden toe, is een strijd geweest om 't realisme,
een nooit-aflatend pogen om de vrije grootheid van den geest
te handhaven tegenover de doode materie der kleine werke
strijd geweest van een volk, dat zonder-lijkhed.Hts
bezielde overtuiging, zonder zegevierende godsdienst of wijsbegeerte, zonder muziek en zonder poëzie, zonder groote,
leidende machten eener ideëele levens-visie, toch een drang
in zich voelde tot Scheppen, een genieën- drang. De realiteitszin is 't fundament geweest van ons geestelijk leven; maar hoe
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dreigde die telkens tot de weeke pap der burgermans-tevredenheid te vermodderen!
Het klein-werkelijke moest groot-wáár worden. En om
thans weer ons evenwicht te hervinden, konden wij niet
anders, dan ons vereenen met 't forscher dringende leven van
't oude Vlaanderen. Een man van genialen aanleg had ons
den weg gewezen : de in Vlaanderen geschoolde Hollander
Pieter Aertsz. (1508-1575).
Zijn „Eierdans" uit 't Rijks-Museum (II) mag een standaardwerk heeten ! Aertsz toont zich hier onze eerste ,,binnenhuis schilder" en de eerste die de rumoerige volksvreugde breed-uit
verbeelden kon. Niet, dat 't een eenigszins aangenaam aandoend werk is; maar wat een kracht en vitaliteit is er niet
in dien behoedzamen danser, of in die groote mans- figuur
op 't eerste plan, die achteroverhellend op zijn stoel, de
beenen over elkaar, de drinkkroes geheven, schier extatisch
zijn vreugde-lied galmt ! — Die klare soberheid van plastiek,
die open zekerheid van lijn en kleur, die bij Jan Steen b.v.
zoo bizonder mooi kan zijn, vinden we hier in eersten, groven
aanleg terug, en bovenal dat spontane rhythme-gevoel, dat
ondefinieerbare, waarin wij de bewegings-trilling, de vluchtige wezenlijkheid voelen van 't Leven zelf. (Waarom toch,
doet 't ons altijd zoo heerlijk aan, dat „leven ", dat we zoo
goed reeds
te goed misschien — kennen, weer te vinden
in het kunstwerk?)
Dat ook Aertsz. Italiaansche invloeden onderging schijnt
wel zeker 1 ); maar de invloed van buiten werd, in zijn betere
werk, verrijking van binnen. Hij schilderde desnoods leelijk,
maar althans huichelde en fleemde hij niet!
--

t) Ook Aertsz. heeft afgrijselijke dingen gemaakt in den klassieken
Renaissance-stijl! Maar zijn Italiaansche - werk is niet slecht van
maniërisme -- daarvoor was hij te zeer een karakter -- maar slecht
is 't van grofheid en overmoed. (Men zie b.v. zijn Opdracht van
Jezus in den Tempel, R. M. n°. 7).
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van Aertsz.' kunstenaarsschap. Het Rijks-Museum is zoo gelukkig het fragment van een werk te bewaren, dat grootendeels door de dolle beeldenstormers vernield werd : de
machtige stierenkop, die zelfs de aandacht der haastigste
museum-bezoekers te trekken weet_ Aertsz.' zoo krachtige kunst
toont zich hier in een weelde van kleur en schildering, die vrijwel raadselachtig schijnt, wanneer we denken aan den tijd waarin
dit werk ontstond. Men heeft lang gemeend hierin een studie
van Rubens te mogen zien : een wat dwaze dwaling, die
onbedoeld wel een enorme hulde bevat. Want inderdaad
dènkt men aan Rubens; en toch werd Rubens geboren, toen
Aertsz. reeds twee jaren in zijn graf lag ! — Aertsz. heeft
geruimen tijd in Antwerpen gewerkt : Vlaainsche invloeden
mogen we dus stellig wel in dit werk herkennen. Maar
invloeden van wie? Wie in 't Vlaanderen van toen had zoo
forsch dien kroezigen kop, zoo ruim en teer dat lodderig
ossenoog, dien nattigen snoet kunnen schilderen ? Potter
moet zulk een studie aanbeden hebben!
Lucas van Leyden en Aertsz., ik wilde, dat ge die twee
groot-oprechte kunstenaarsfiguren voor goed in uw minnend
geheugen prenttet. Bracht Lucas ons, langs Dürer heen, in
contact met den vrijen vreugde-geest der Renaissance, Aertsz.,
bij aanvaarding van 't geen Italië ons toen kon geven, verrijkte onze kunst daarenboven met de trotsche, zinnelijke
schildersgaven van Vlaanderen.
En er zou ook reden zijn naar Vlaanderen om te zien.
Daarginds toch was, een 17 jaren na den Hollander Aertsz.,
een mensch geboren, die groot zou zijn als de grootsten:
Breughel ! (1525-1569).
Breughel, hooghartig-koel uitbeelder van 't ruw natuurbestaan, van wat er woelt, tiert en dringt in dat wonderlijk
beest, dat mensch heet, hij is als epicus van 't boeren-leven
de eerste geweest en hij blijft onder de grootsten.
Vlaanderen en Holland waren in de 16e en 17e eeuw rijk
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diep-bezielende elementen bevatte en waar men toch zich
zoo volop voelde leven, daar hield men zich graag aan 't
aardsch natuur-bestaan ; en nergens vond men dat zoo onvervalscht terug als bij de ruige bewerkers der aarde zelf!)
Maar geen van hen allen, die den boer zoo groot, zoo ernstig,
zoo dramatisch soms zou zien. Zijn kunst schijnt veel dichter
verwant aan de epische beeldingskracht van Millet, dan aan
de picturale karikatuur onzer 17e eeuwsche schilders van boerenvreugd en boeren -verdriet.
Maar nog meer dan aan den Romaanschen vormenkunstenaar, die Millet was, denken wij aan dien grooten Germaan
van onzen tijd : Vincent. Dezelfde verklaardheid van geest,
dezelfde naakte oprechtheid, dezelfde macht van karakteristiek. En daarom, doordat hij zoo gehéél een Noorderling
was, kon hij toch juist onze kunstenaars, de schilders van het
Noorden, beïnvloeden, ook al zouden zij zich in eenigszins
andere richting ontwikkelen.
Breughel is de zon geweest, die 't geestelijk leven onzer
lage landen verhelderde. — Buiten Italië om 1 ), bijna uitsluitend door de intuïtieve kracht van zijn eigen binnen-wezen,
heeft hij een machtige, diep -oorspronkelijke kunst verwekt,
die — zuiver ontsproten uit de cultuur van 't verleden -- tot
in heel verre toekomst den Nederlandschen geest bevruchten
zou. De gemoeds-teederheid der mystici verwezenlijkte hij
in zijn wijde visioenen van blank-besneeuwde dorpen en van
verre winter-velden ; met de beeldende kracht van Van Eyck
en Van der Goes schiep hij geen legenden meer, maar het
volle leven der werkelijkheid; het ruw realisme van een
Engelbrechtsz temperde hij, zonder het ooit te verweeken;
en de zieke hallucinaties eindelijk van een Hieronymus
Bosch overwon hij door zijn satyrische zinnebeeldigheden,
1 ) Indien men niet wist, dat ook hij de traditioneele pelgrimstocht
ondernomen had, zou geen sterveling het hebben vermoed!
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die hem tot den groot-menschelijken humor zouden voeren
van zijn lateren tijd. — En Brouwer, de heftige, Steen,
de geestige, Vermeer, de rustig-verklaarde, ze konden allen
in Breughel een voorbeeld vinden.
Ziet, er was eigenlijk geen Hollandsche en Vlaamsche kunst:
er was een Nederlandsche. En dezelfde beeldingskracht, die
in 't 15e eeuwsche Vlaanderen strenge, teedere en dramatische
verbeeldingen van katholieke godsvrucht had voortgebracht,
die in den tijd van geestes-kentering zich in de gruwelijke
of sceptische karikaturen uitsprak van een Engelbrechtsz,
Bosch of Roymerswaele, om met Lucas van Leyden, Aertsz,
Scorel, zich te vernieuwen en te verruimen, ze bereikte in
Breughel's kunst een geheel nieuwe zelfstandigheid.
Dezelfde scheppingskracht, die eerst de aarde als een spiegel
des hemels gezien had, keerde zich thans vrij-uit tot die aarde
zelf. En was onze grootste schilder van 't katholicisme, Van
Eyck, niet reeds een overtuigd verheerlijker der aarde? De
waarheid, die eerst in ons leefde, zonder dat wij zelve het
nog wisten, die we ons in den tijd van twijfel niet durfden
bekennen, van Breughel af verkondigden we haar allen, met
bittere, of lachende, of blij -trotsche oprechtheid. En wie de
aarde en het aardsche diep lief heeft, die leeft reeds het
geestelijk leven.
En nog weer: er was één kracht, één schoonheidsidee:
toen Vlaanderen bloeide was ze Vlaamsch ; toen Holland
rees, uitte ze zich in beide gewesten gelijk ; toen Vlaanderen
machtig van welvaart nog bleef, maar toch afhankelijk, onvrij, een vasal -staat werd, terwijl Holland steeds zelfbewuster
stand hield, toen vertroebelde ze in Vlaanderen, doch nam
Holland haar over : ziedaar onze 17e eeuwsche kunst!
Maar niet gehéél was de Hollander aan den Vlaming gelijk
en hij werd er steeds minder gelijk aan. Hij was stiller,
provincialer misschien, ook inniger van gemoed dan de
Vlaming. De breede Nederlandsche kunst zou zich in Holland
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verfijnen, verteederen, soms verburgerlijken. Maar waar de
Hollandsche innigheid zich mengde bij de volle glorie en
kracht van 't Groot-Nederlandsche ras, daar waren wij in
staat haar te verheffen tot den goddelijk-aardschen toover van
Rembrandt's droom.

IV. De Baanbrekers.
Voortgaande hebben we ons thans meer stelselmatig dan
tot nu toe, tot de figuur-schilders te bepalen. Want de ontwikkeling onzer kunst bracht tevens meer specialiseering mee.
Oroote en merkwaardige kunstenaars als de landschaps-verdichters Savery en Hercules Seghers, sterke krachten als de
portrettisten Mierevelt en Key, moeten wij buiten onze beschouwing gaan houden. Maar voorbeelden genoeg blijven
ons over, uit dien overgangstijd, toen het Vlaamsch-Hollandsche
weerom meer uitsluitend Hollandsch zou worden. En onder
de vele talenten, die hier te noemen waren, rijzen twee figuren
voor mij op van werkelijk representatieve beteekenis, de twee
eerste, die ik meer afzonderlijk wil bespreken.
De een schijnt mij tamelijk miskend, de andere thans
misschien overberoemd : Adriaen van der Venne, bedoel ik,
die in 1584 geboren werd, en Frans Hals, met wien we reeds
in de volheid geraken van 't 17e eeuwsche kunstleven, hoewel
juist hij de oudere was.
Waar Frans Hals een dier uitverkoornen geweest is, die
zich zelfstandig toonen tot in de minste hunner daden,
tot in het kleinste onderdeel hunner techniek, een man, schijnbaar zonder voorganger of waardigen opvolger, een man groot
van kunnen en van eigenmachtigheid, waar Hals een baanbrekend held is, daar kan Van der Venne, de dichter-schilder,
veel eer als een karakteristiek vertegenwoordiger worden
beschouwd van een gansche kunstenaarsgroep.
Van der Venne, Vinckeboons, Gabel, Averkamp, Droogh-
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door Aertsz eens ingeslagen, ze bezaten al de eigenschappen,
noodig om de kunst schoon en zuiver te ontwikkelen : toewijding, eerlijkheid, waarnemingslust en vooral een frischspontane, een onverzettelijke geestkracht. Zij waren „voorgangers".
Zij, de trouwhartige voorgangers, dachten nog niet zoo
veel over kunstwerk, maar ze werkten met zoo'n innig genoegen ! Ze bezwaarden hun ziel nog niet met ingewikkelde
kwesties over lichtverdeeling, compositie of techniek, maar
het was hun een zoo onuitputtelijke lust uit te beelden wat
ze zagen. Ze tobden er niet over of ze wel genoeg een
„persoonlijkheid" waren, maar ze deden wat hun te doen
stond, wat ze voelden het best en het liefst te doen. Zonder
in zekere overdrijvingen te moeten vervallen om aan het
nuchter imitatieve te ontkomen, gaven ze een trouwe illustratie
van 't dagelijks gebeuren, en van zelf werd hun koele waar
als doorademd van de kinderlijke vreugde hunner-nemig
nieuwe ontvankelijkheid. Het illustratieve werd, zonder dat
ze 't wisten misschien, het schilderachtig- illustratieve.
Deze werkjes van argeloosheid herinneren ons 't gemoedelijk
vroom geschilder onzer Hollandsche „primitieven ", maar het
verschilde daarvan ten eerste natuurlijk door den veel wereld scher geest en niet 't minst ook door een veel scherper waarneming en door een veel overtuigder doen : in hun aangeslotenheid representeerden ze een nieuwe Hollandsche school.
Vinckeboons had in zijn „vier jaargetijden" kleurige
figuurtjes gegeven, zich gracelijk bewegend in vriendelijke
landschappen ; maar daarbij ook heftiger verbeeldingen,
zooals zijn „Liereman" : een duistere, schier gedrochtelijke
schooier, die, omstuwd en uitgejouwd door een bende kinderen, zijn somberen tocht vervolgt van dorp tot dorp; of
als zijn Boerenkermissen, of zijn conflicten tusschen de
boeren en 't arrogant soldaten-volk: tafereelen van een
zekere epische kracht, vóór alles levend en expressief! Doch,
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daar is een man als Cabe! zoo Hollandsch als Hollandsch
maar zijn kan ... 't Lijkt soms of een kind die schil
heeft geschilderd : de vaarten, 't rechtlijnige-derijts
polderland, de strakke horizon, de grijze, vlakke lucht en
op den voorgrond wat visschers of boeren, de nuchtere bewoners dier zoo nuchtere wereld ! — Averkamp schilderde
zijn schaatsenrijders : en wat een fijne en lustig-genietende
geest van observatie spreekt er reeds uit die woeligheid van
druk gebarende, sierlijk voortglierende of levendig pratende
mensch-poppetjes, die zoo aardig silhouëtteeren tegen de
gave grijsheid van 't besneeuwde ijs; en hoe teer-doorzichtig
is de lucht, die daar boven uitstaat, en de goudige mistigheid, die boomen en huizen omsluiert en die de wijde ijsvlakte ver weg verwazen doet in al brozer toonen van
zilverigheid.
Doch de veelzijdigste, de rijkstbegaafde van allen blijft
Van der Venue.
Zelfs het grootere publiek kent hem wel, door zijn „Ziele
visscherij" uit 't Rijksmuseum : een allegorie op het twaalfjarig bestand 1 ). Men ziet daar een zeer wijde waterplas,
waarin de bootjes met geestelijken ronddobberen om alle
drenkelingen op te pikken, die worstelen met den natten
dood, terwijl aan de boorden, rechts en links, de koningen,
prinsen en staatslieden van Spanje, Engeland, Denemarken,
Frankrijk en Holland langs paradeeren. Een breed-spannende
regenboog symboliseert de tijdelijk verworven wereld-eenheid. — Het stuk is zeer onderhoudend ! Iedereen kan er zijn
plezier van hebben hier te zien, hoe de twaalf vrede-jaren
werden doorgebracht: met zieltjes-visschen n.l. en met deftig
paradeeren! En niet ongeestig ook is 't verschil in hou
methode aangeduid tusschen de Roomsche en Cal--dinge
vinistische visschers: zoo honigzoet en koddig-gemoedelijk
1

) Geschilderd in 1614.

-

64

-

de eerste doen, zoo stroef en saai en gewichtig gedragen
zich de zwarte Protestanten ! Intusschen raakt dit alles niet
meer dan den buitenkant van Van der Venne's kunst. Het
werk is een „gelegenheidsstuk". Maar toch, in een enkel
detail, kunnen we zijn wezenlijke geaardheid plots te voren
zien komen : in de looze straatpummeltjes b.v., die hij ter
weerszijden op den voorgrond zette. Hoe geestig gezien en
hoe gaaf en raak geschilderd zijn ze!
Ook in zijn „Prins Maurits op de kermis te Rijswijk", in
zijn „Haven van Middelburg", in zijn „Jaargetijden ", vindt
men telkens, in onderdeelen, die sprankeling en kracht
van karakteristiek.
Maar het grootst dunkt mij Van der Venne, waar hij zijn levendigheid van waarneming wist te vereenen met een gevoel
van weidscher aanschouwelijkheid. Zoo zijn „Boeren-vastenavond" 1 ). Een winterlandschap, even na zonsondergang. De
gelige hemelgloed overgloort de besneeuwde vlakte spookachtig. Op den voorgrond ziet men twee oude boeren, die
elkaar als woedende beesten te lijf gaan : ze steken elkaar
hun grijnzende koppen toe en grijpen naar het mes; een
van schrik verbijsterd wijf werpt zich schreeuwend tusschen
hen in ... Onderwijl vervolgt, meer op den achtergrond, de
zotte optocht zijn weg, het hooge, steenen bruggetje over,
de stille boeren-huizingen langs: een bonte bende van
fantastisch verkleede potsenmakers. En boven dit beeld van
menschelijken hartstocht en dwaasheid kronkelt, in klare
vormen -kracht, een hooge winterboom zijn opworstelende
stam en breed-spreidende takken de stille hemel-glorie in.
Alles, bij hem, is vol beweging en kracht. Wanneer hij
sneeuwballende menschen teekent of schaatsenrijders schildert, dan zien wij het picturaal-illustratieve van Averkamp
terug, doch daarbij een veel geestiger, levender actie en
een veel scherper waarneming. (Men store zich niet aan
1)

Rijks-Museum No. 2497.
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een paar vieze grapjes hier en daar, de bewijzen van een
nog wat kinderachtig levens -plezier !) En vooral in zijn vele
„grauwtjes", in die wel-overwogen en vlug gepenseelde
composities van zijn lateren tijd, is 't hem gelukt van dat
bonte levens-gewoel een tegelijk felle en rustig overzichtelijke
visie te geven. Dit werk herinnert aan Italië en herinnert
aan Breughel ; aan Italië door den vlottenden zwier van
lijnen, aan Breughel door de epische breedheid van heel ding. Maar trots Vlaanderen en Italië is 't wel bovenal
duidelijk, hoe in deze kleine, grijze schetsjes van vechtende
boeren en kommervolle zwervers, de groote Hollandsche
kunst zich reeds als een volledig feit kon doen kennen.
Van deze grauwtjes bezit het Rijks-Museum onder vele
andere een zeer compleet en mooi voorbeeld : het werkje, dat
de schilder zelf „Ellenden-eind" heeft gedoopt.
In een duistere boerenschuur ligt een oud en uitgemagerd
man te sterven. De Dood buigt zich over zijn stroo-bed heen
en drukt hem neer, vernietigend. Verder weg, midden in die
triestig schemerende kamer-ruimte, zit een armzalig wijf, somber
in elkaar gedoken, naast 't wiegje waar 't nieuwe leven slaapt.
Heel rechts, bij 't haardvuur onderscheidt men nog twee
duistere gestalten.
De ontreddering is 't, de depravatie der armoede. In
dit onaanzienlijke schetsje heeft Van der Venne een sentiment
uitgedrukt, dat vreemd was aan zijn tijdgenooten, dat, onder
al de Renaissance-schilders van Italië, Duitschland, Nederland
of Frankrijk, slechts bij Rembrandt terug wordt gevonden:
een sentiment van menschelijk mededoogen voor het leed
der aller-armsten. En tot een beeld van zoo samenvattende
beschouwelijkheid heeft ook Rembrandt zelf dit nooit verwezenlijkt. Althans niet zoo direct. Wat ons, met onze sociale
aspiraties, een essentieel modern gevoel dunkt, dat heeft deze
schilder reeds uitgedrukt in een der eerste „binnenhuisjes"
waar de Hollandsche kunst op wijzen kan. (En hoeveel
duizenden, waaraan wel elk soort menschelijkheid ontbreekt,
HAVELAAR.
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Na al het braaf en ijverig probeeren van zijn voorgangers
en tijdgenooten, toont zich Van der Venne een schilder, die
een wijder besef heeft van wat ten slotte een kunstwerk is:
niet een illustratie, niet een copie, niet een analyse, maar
een gerijpte verbeelding, een synthese. Hij duidt sommige
dingen maar even aan ; hij weet te suggereeren ; er is in zijn
werk dat, wat men een „conceptie" kan noemen; hij is zich
bewust wat hij met zijn schilderen bedoelt; hij schept 1 ).
Een dergelijk werkje dan — hoe bescheiden ook — wijst
ons de richting aan, waarin de kunst, die spiegel van den
geest, zich ging ontwikkelen. Niet, dat die kunst anders
uitgegroeid ware, indien Van der Venne niet geleefd had;
maar hij was toch een van hen, die de toekomst voorvoelden
en de kunst vernieuwden.
Hij — gelijk de visioenair Hercules Seghers — hij duidt
reeds op den grooten romanticus Rembrandt, veel méér
en veel wezenlijker, dan Elsheimer's volgeling : Lastman.
En dat vooral door de wijze waarop hij met 't licht composeert. Had men tot nu toe de figuren en dingen in gelijke
openheid nevens elkaar gezet, onze zeventiende eeuwers zouden
niet de lijn, maar het licht vergoddelijken en door licht
harmonisch zijn. Hun kunstenaarsdroom was een-conetrai
romantische droom van 't lichtmysterie. (Welk een omwenteling die athmosferisch-picturale lichtverheerlijking beteekenen
zou in 't wezen der schilderkunst, zullen wij later in velerlei
richtingen kunnen nagaan.)
De tegenkant zijner deugden toont Van der Venne eveneens. (Is het leven ooit meer dan een balans van geestelijke
waarden?) Hij boette aan argeloosheid in, wat hij aan volledigheid gewonnen had. In vele zijner grauwtjes is iets,
1 ) Dit geldt natuurlijk juist niet van zijn meer officieele werk: zijn
„Zielevisscherij", zijn Mauritsstukken, enz., werken van fragmentarische
waarneming.
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de akademie. Wij voelen er reeds een preoccupatie in om een
„mooi schilderijtje" te maken. En hier was misschien niets
tègen, indien het samenging met een streng en zuiver stijlgevoel. Doch de Hollanders zouden zelden juist daarin groot
zijn ... Het fraaie wordt het karakterlooze. Dat ook Van der
Venne hier niet aan ontkomen kon, blijkt b.v. uit die teekening
van 1638, „Elck zijn gading" (alles grijpt en grabbelt er naar
't rollende goud). Niettegenstaande een paar grootschgeziene bedelaars-figuren, is het geheel toch van een kille
knaphandigheid, die niets meer met kunst of geest heeft
te maken.
Doch negen jaar reeds vóór Van der Venne was hij ter
wereld gekomen, die onder de grootsten zou gelden van al
zijn landgenooten, die heel zijn eeuw, die zelfs nog velen
van Onzen tijd, beïnvloeden zou, de vader van 't impressionisme, het genie der virtuositeit, de glorificator der Oud
maatschappij : Frans Hals.
-Holandscheburg
Er was een tijd, dat gladde onberispelijkheid van techniek
voor de hoogste deugd van 't kunstwerk gold : de tijd, toen
Dou's „Waterzuchtige Vrouw" in 't Salon Carré van 't
Louvre, dit heilige der heiligen, werd toegelaten ... Nadat
men de doffe lafhartigheid van dit kunstbegrip overwonnen
had, werd Hals hervonden.
Door zijn ernergischen apostel, Dr. Bode, werd Frans Hals
als de éérste der Hollanders na Rembrandt uitgeroepen. En
— wel zeldzaam fenomeen ! --- de schilders zelf bleken 't
treffend eens met den geleerde. Het was de tijd der impressionisten, de tijd van den „mooien toets", de tijd der ateliertermen : „lekker in de verf", „smeuïge kleur ", „malsche grijsjes". Schijnbaar 'n verzet tegen Hollandsche kleinschildering,
was toch de innerlijke gezindheid nauwelijks nog een andere:
alleen had de technische virtuositeit het technisch raffinement
verdrongen.
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rumoer der mode versterft, maar wat te denken van den
held van 't feest, die zoo luid, zoo takteloos soms, werd
gevierd ?
Hoe eenvoudig het gemoedsleven van een man als Hals
ook schijnt, toch is 't niet makkelijk zich een duidelijk beeld
te vormen van zijn kunstenaars -persoonlijkheid. Hij overwint
telkens, --- maar wil dit niet zeggen, dat hij telkens ons weer
winnen moet? Hij is groot — en onder al de fijne, kleine
schilders van Holland is hij 't zéker — maar is hij hoog
of prachtig van geest? -- Tegenover een van Rembrandt's
droom -visioenen, wordt ge heel stil in u zelven ; maar ziet ge
Hals in zijn volste kracht, dan bekriewelt u de lust er uw
bewondering uit te vloeken. Frans Hals vervoert en overdondert ... Een zuiver picturaal virtuoos schijnt hij te zijn,
doch 't is duidelijk, dat hij toch ook de glorie gebeeld
heeft van den mensch en van het leven.
Laten we beginnen een zijner beste stukken, die niet onder
de portretkunst vallen, zijn „Vroolijke Drinker" uit 't Rijksmuseum, wat nader te beschouwen (III).
Allereerst wel treft de heerlijkheid der kleur : het prachtige
geel, waarvan Hals alleen het geheim heeft geweten, het
rijke oker-geel, dat straalt in de jas, lichtend uitjuicht in halskraag en manchetten, warmer gloeit in gelaat en handen, om
weg te smoren in den fijn-tintigen achtergrond en te
versterven in 't zware goudzwart van den grooten flambard. De kleur en de geestige, geestkrachtige schildering:
dat vlotte, soepele aanduiden der vormen, dat sprankelend spontane penseelen ! Zie maar eens, hoe de vingers zijn
geschilderd van 's man's uitgestoken rechterhand : zonder
contour, zonder lijnenconstructie, zijn de vingerdeeltjes
telkens als met één vlugge penseel-toets geschetst: raak en
levend! Het glas, het wambuis, de halskraag: 't is alles van
diezelfde nerveuse en begoochelende vaardigheid. En toch .. .

FRANS HALS: VROOLIJKE DRINKER.
Rijksmuseum.
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wilden, — toch ... hoe globaal blijkt dan de plastiek te zijn
gebleven van dit zuiver plastisch bedoeld werk ! Links om
de wang is, brutaalweg, een zwarte contour-lijn gepenseeld.
Dat is „geniaal" ! Maar die geniale lijn is van een gansch
banale egaalheid : zij drukt niets uit. De schildershand was
hier veel vaardiger dan de geest. Deze lijn dan verloopt
omhoog vaag-weg in den slaap : van „vorm-oplossing" geen
sprake, noch van werkelijk fijne of doordringende karakteristiek. De licht-schampen op 't voorhoofd geien geen de
minste voorstelling van welk soort bouwsel 's mans voorhoofd
was. De zwartige schaduwpartij, waarin 't rechter gelaatsdeel
gevat ligt, de randlijn waarmee die groote flambard op
't voorhoofd besluit: 't schijnt alles ietwat gedachteloos-haastig
en zonder echte intensiteit geschilderd. Wat er spreekt uit
dit alles, dat is een toomeloos schilders-temperament, een
koortsige uitbundigheid, die scherp contrasteert met 't correctnauwgezette zijner Hollandsche tijdgenooten.
Maar wanneer men een dergelijk werk vergelijkt met dat
van Velasquez -- die immers óók groot is door zijn visueele
schilders-kracht — waar blijft dan Hals ? Dan wordt zelfs de
kleur oppervlakkig en de voordracht van een al te ostentatieve kunst-zwierigheid. — Niet de haastigheid zelf is minderwaardig, maar de bravour-haastigheid, het onpreciese, het
ten-naasten -bijë. Het on-preciese in het banale.
Doch het leven! roept men; de psyche ! Welaan de psyche! —
Deze kerel met zijn tintelige dronkemans-oogen, zijn lachende
facie, is quasi sympathiek en in werkelijkheid een monster
van goeiïge platheid. Hij is niet afschuwelijk, niet mal, niet
tragisch, niet fier-loszinnig... Hij is niets. Hij is hoogstens:
„een type". Hij is een onschuldige, joviale drinkebroer, zooals
die door 'n geestverwant gezien zou worden.
Men heeft van het Zigeuner-meisje (uit 't Louvre) den
geestigen glimlach geprezen ... Maar dank u voor die geestigheid ! Joviaal verheerlijkt hier Hals een brutaal -sensueele
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deern. Brouwer zou ons haar in haar afgrijselijkheid doen voelen,
Steen in haar zotheid ; Steinlen zou haar met zijn gouden
humaniteit als overglanzen ... Hals streelt haar onder de kin
en heeft er zijn pleziertje aan. Hij kijkt niet zoo nauw .. .
Er blijft in onze na-gedachte dit positiefs : dat die menschen
van Hals' verbeelding werkelijk leven, dat er de flonkering,
de beweging is van 't warme, bloedrijke leven : een ongeestelijk, een triviaal soort leven, oppervlakkig gezien, -- maar
altijd toch méér waard dan doode verstarring.
In het Haarlemsch museum kon men een poosje naast
elkaar zien hangen het bekende regenten-stuk van De Bray
en een der beste corporatie-stukken van Hals : het ijverig
talent naast het uitbundig genie, de degelijke studie naast
den lachenden zwier, de koele observatie naast de spontane
scheppings -daad. Men zou meenen, dat Hals met al zijn
Yameuse hoedanigheden, met zijn stralende virtuositeit, zijn
schittering van vernuft, zijn davering van levens-lust, den braven
De Bray vernietigde... En toch : niet zoo ! De nuchtere
realist, in zijn straf gespannen aandacht en met zijn voorzichtig copiëerende hand, heeft in dit koele, grijs-en-zwarte
portretstuk een fijnheid, een fijn typeerende karakteristiek
gegeven, die bijna opweegt tegen dat woelig „levens- volle"
van Hals. Allerminst een diepzinnig of verbeeldingsrijk
schilderij maakte De Bray — er zijn zelfs nogal zwakke
gedeelten in : de handen zijn slecht, sommige koppen flauw
geschilderd, het tafelkleed vervelend, enz. -- maar door zijn
objectieven levens-eerbied verkreeg het werk een zekeren
glans van wijsheid, die we bij Hals vergeefs zouden zoeken.
Hals lacht en joolt en malt met zijn menschen mee; De Bray
heeft ze dieper en liefdevoller doorzien. Hals voert ons
makkelijker en forscher voort in den zwaai van zijn kunstenaarsschap ; De Bray verwijdt ons begrip.
Het overbekende portret van den z.g.n. „Cartesius" verbaast en verbluft: een schilderij als 'n vuistslag! Maar is
dit het portret van een denker? Of wat anders moeten wij
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ironicus? een teleurgestelde? een weerbarstige? Het is —
wederom — „een type" ; — maar een type van wat?
Ik ben nog steeds eenigszins de meening toegedaan, dat
men Hals het best leert voelen, door goed acht te slaan op
enkele futiel-schijnende details van zijn meest zoo groote doeken.
Zie b.v. hoe hij met vaste, breede penseel-streek een hazewinden kop in elkaar borstelt. Dat is schilderen ! Op dezelfde wijze
is een halskraag mooi ; en een menschenhoofd schijnt nauwelijks 'anders mooi : een vlug en krachtig zien der wereld in
haar meest uiterlijk aspect. Men roemt wel met onctie de
nauwgezetheid, waarmee hij een kanten halskraag of het
patroon van een damasten tafelkleed schilderde : vluchtig hij,
die zóó uitvoerig zijn kon ? Maar, vrienden, niet en nooit is
uitvoerigheid een tegenstelling tot oppervlakkigheid. Een
schilder — of schrijver -- kan alle détails uiterst nauwkeurig
weergeven en toch niets vertellen ; terwijl 'n ander, met slechts
enkele aanduidingen, een diepzinnig, grootsch of essentieel
beeld zal scheppen van de uiterlijke of innerlijke wereld.
Evenmin is dit hier de kwestie: of de kunstenaar geestelijk,
dan wel vormelijk leven uitdrukt, — of de uiterlijke verschijning, dan wel de innerlijke openbaring hem heeft ontroerd: een Van Eyck zal het uiterlijk zóó sterk doorzien, dat
zijn beeld zich van zelf vergeestelijkt; een Scheffer het zielsleven zóó lamlendig verheerlijken, dat we snakken naar realiteit en naar de stevigheid der materie. De uitvoerigheid van
enkele gedeelten in Hals' werk bewijst alleen de kordate
vastheid van zijn hand.
Is hij dan louter „virtuoos" geweest?
Hij was, te midden der talenten, ten volle-uit een genie;
en het genie heeft nimmer iets gemeen met virtuositeit. Hij
was een Schepper, een zelfstandige kracht, een oppervlakkig,
maar grandioos mensch-beelder, hij was een van hen, die de
wereld hebben verrijkt met een nieuw inzicht, een nieuw
levens-besef, een nieuwe uitdrukkings-macht, een nieuwe
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schoonheid en spraak. En de geestdriftige kracht van het
nieuwe juicht op uit zijn werk ! Bij een Van der Venne of
Averkamp speuren we voorzichtig naar die elementen hunner
kunst, welke ze aan de oude wisten toe te voegen en waarmee
ze de komende konden verrijken. De scheppende oorspronkelijkheid van Frans Hals echter dringt zich onmiddellijk aan
ons bewijstzijn op. Geen draadje dat hem te binden schijnt
aan 't verleden. Al wat hij deed en wist, putte hij uit zich
zelf ; en al wat hij was, dat gaf hij : spontaan en genereus.
Hij was zijn tijdgenooten niet in enkele opzichten, maar in
heel zijn persoonlijkheid vooruit. In het Hollandsch-burgerlijke is hij geweest, wat Rubens in 't Vlaamsch-heroïsche te zijn
zocht. En hoewel minder weidsch van bedoeling, schijnthij toch
wèl zoo sterk van wezenlijkheid als Rubens. Hij stond midden
in de woeling van 't nieuwe Holland. Een twintigtal jaren
lang was hij de meest „moderne" schilder van 't land. Wie
vóór hem had 't leven zoo open, zoo ondogmatisch, zoo trillend
van beweging gezien ? Wie zoo menschelijk een mensch gebeeld? Wie zoo brutaal van directheid geschilderd? Wie zooveel conventies omgegooid? Wie durfde zoo natuurlijk zijn
als hij ? Een Mierevelt mocht fijner psycholoog zijn ; de portrettist Moreelse had een veel stijlvoller schoonheids-besef, —
maar groote, levens-rijke gestalten op te bouwen, dat verstond eerst Frans Hals ! Hij was oppervlakkig, hij was enkel
oog en heel geen zinnende geest, hij bleef steken in zijn
bloot visueel impressionisme, -- maar hij was groot; hij had
iets van den held in zich. En de kunst zou zich hoofdzakelijk
ontwikkelen in de richting, die hij reeds ingeslagen had. Het
was de overwinning van het vrije zinnenleven op de wet, de
formule, het ideaal.
Om zijn woelig wezen te omvatten beschouwe men hem
als de groot-typeerende, de man, die vóór alles het ,,typische ",
het aparte ziet en die het dan uitsluitend ziet als zijnde
„schilderachtig". Men denke slechts aan dat kostelijk portretje
van Van Heythuisen in Brussel's museum: de kerel is ge-
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zwierig-familiaar, op een stoel had neer gezet, 't rottinkje
in de hand, de beenen over elkaar, even lachend om een
kwinkslag van zijn vriend, den schilder. In een ommezien
schijnt 't figuurtje gepenseeld ; vliegens-vlug, maar onverzettelijk raak ! Dit is geen „hoog kunstwerk ", maar levend
is 't, geestig, fel van vlotheid ! Dit is niet werk van groote
teederheid of machtigen ernst : het blijft misschien bravourwerk, maar dan een bravour zóó overtuigend, dat nu,
bijna driehonderd jaar later, menig schilder zich nog geen
beter of essentieel ander kunst-ideaal wist te scheppen ! En
we mogen daarbij aan groote talenten denken als Breitner,
Isaäc Israëls, Liebermann. Dit pleit tégen ons, maar vóór
Frans Hals ! Hij was, zeide ik, de meest moderne schilder
van zijn tijd en hij is nog „modern" .... Elke wensch, elk
persoonlijk oordeel heeft te zwijgen tegenover zulk een overdonderend feiten -gezag!
Hals is het genie der schilderachtige typeering. Het „typische"
nu is de kleine vorm van het „karakteristieke ". Typeeren,
dat is psychologie in 't oppervlakkige. Maar Hals heeft zoo
groot en levend getypeerd, dat hij toch een soort heroïek
der 17e eeuwsche burgerij wist te geven. De zelf-bewuste,
statig-pralende en forsch -genietende gestalte van den
burger dier dagen der kracht: hoe leeft hij voor ons op
uit Hals' verbeeldingen ! Hoe breed en ruim is zijn gebaar,
hoe wolkeloos zijn geest, en welk een triomphantelijke gezondheid omstraalt heel zijn martiale postuur! Hoe voelde
de schilder zich één met die luidruchtige, feestelijk uitgedoste
menschen, toen hij zich zelf temidden van hen portretteerde!
Hals heeft ons voor goed de grootheid van dit menschensoort doen gevoelen. Vraag daarbij niet naar méér. Had hij
nog in zijn jeugd (in het vroegste schuttersstuk van Haarlem
b.v.) enkele koppen geschilderd van intenser levenswaarheid
en feller karakteristiek, voortaan zou hij — op eenige prachtuitzonderingen na — dit hevig-ware prijs geven terwille
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't fleurig en krachtig, maar toch niet anders, niet dieper, dan
ieder ander het ziet. In sommige werken van zijn rijperen tijd,
in het sonore Regentenstuk uit 1641 (een soort voorstudie tot
Rembrandt's Staalmeesters), in het portret van Alletta Hanemans uit 't Mauritshuis, van de schrandere Maritge Voogt 1 ),
van den ironischen „grand-seigneur" uit Boymans, zou een
statiger en stijlvoller visie bereikt worden : wezenlijk inhoudsrijk werd die statigheid toch nooit : ze bleef er te vormelijk,
te uiterlijk voor.
Ja ook psychisch bleef de vlotte zelf-verzekerdheid van
jeugd en vreugde zóó zeer zijn geestes -sfeer, dat Hals, waar
hij als heel oud man heel oude menschen te schilderen kreeg,
toch bijna niets blijkt te voelen van de innerlijke grootheid
des ouderdoms: die ouden zijn geen weemoedsvolle wezens
der herinnering, noch zijn het ervarings-rijke wijzen, noch
zelfs vernietigden of gebrokenen : het zijn onttakelden Het
mysterie van ons Zijn kende hij alléén als vitaliteit.
Maar dat toch een diepere geestkracht zijn lachende schilders-zwier ondersteunde, bewijst de stage stijging van zijn
werk, dat van het trouwhartige naar het virtuose, van het
virtuose naar het statige, van het statige naar een schier opstandige onverzettelijkheid zich ontwikkelen zou, dat werk,
dat wel eens grof en oppervlakkig is geweest, maar nooit
laf, nooit slap en dat nimmer in de flauwe herhaling van
een eens behaalde zegepraal verviel. Van welk een uitdagende kracht zijn Hals' laatste regentenstukken, die brokken
ruig en trotsch realisme, geschilderd in een tijd, toen de
gladde perfectie reeds zeer in eere stond. Hals bleef zich
zelf. Hij jokte niet — maar dan werkelijk ook nooit en niet
't minste! ----- Ziedaar de grootheid van dit hartstochtelijk kunstenaars-karakter !
.

1

) No. 1088 Rijks-Mus.
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Een Judith Leyster — juist misschien daar zij vrouw was
— is hem het dichtst blijven volgen : haar „Vroolijke
Drinker" 2 ) blijkt niet alleen door het onderwerp een herhaling. Het is een verslapte Hals : vlot en leeg en fraai,
met alleen in de kleur (het grijze wambuis, het licht groen
tafelkleed, het roode komfoortje) iets eigenaardigs. De
Serenade 3 is beter. De „Huwelijkspenning" uit 't Mauritshuis best. Maar wie zou onbevooroordeeld een invloed van
Hals opmerken in de verzorgde werkjes van Ostade of
Metsu, of in de gruwbaarlijkheden van Brouwer, of in
de droge en nare bravigheden van Van Deelen ? Men moet
een kunsthistoricus zijn, om dien invloed „opvallend" te
noemen. De wijsheid toch dezer heeren lijkt mij weleens
wat post-factum : een wijsheid na de geleerdheid, een zure
mosterd na een saaien maaltijd.
Het meest kennelijk, maar ook het minst aantrekkelijk,
dunkt mij Hals' psychische invloed. Het lustige, soldateske,
lachende leven der vrije wereld te genieten en mee te leven:
ziedaar wat Hals, die argelooze discipel der Renaissance, hen
geleerd heeft. Nog ietwat getemperd en verfijnd — maar
ook verslapt — bij Judith Leyster, vinden we dit alles in
zijn volle expansie bij een Jan Miense Molenaer, Quast, Diep
ze heeten mogen. (Ook Honthorst — die-raem,Potnh
veritaliaanschte Hals -- was hier te noemen.) Maar wie,
zonder Hals' schilders-genialiteit, werkte in den geest van
Hals, -- die bracht niet veel verkwikkelijks voort ... Dat,
wat nog open en gezond was geweest in den meester, vertroebelde en vergoorde bij minder karakter-rijke naturen.
)

)

1) Men vergete niet, dat Hals mans genoeg was om zeven schilderende zoons voort te brengen -- helaas alle inferieur.
2) Rijks -Mus. 1455.
3 ) Rijks -Mus. 1455a.
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Het werd een manie van trivialiteit, een onvolwassen plezier in al wat vuil en leelijk van geest is. O, die Hollandschwellustige vrijsters met haar rooden lippen -lach, die ginnegappende oude gekken en die weeë drinkebroers ! en o, die
grove, vlotte manier van schilderen ! Waarom te prijzen met
't verstand, wat voor ons hart weerzinnig is?
Ignobel is dit soort werk, daar deze schilders niet hun
wereld overschouwden, maar er zich in verdronken. Wat
ons ten slotte in kunst trekt en treft, dat is de geest die
er uit spreekt. Kunst is niet een technische of historische
curiositeit. Noch waardeere men het kunstwerk om het
„ambacht". Kunst is de bezielde uiting van den vr ijen menschengeest. Waar die bezieling, of die vrijheid niet te vinden
zijn, daar is geen geestesleven, geen kunst, -- daar is niets.
Wie de onafhankelijkheid, de hooge en spelende satyriek,
de fijne levens-volheid van een man als Jan Steen nog niet
beseft, die kan niet beter doen, dan naar een Pot, of Molenaer, of Diepraem, of Quast te kijken!
Of zal ik spreken van hen, die Hals' monumentale uit
genrestukjes verkleinden, van ,,gezelschaps--beldingto
schilders" als Dirck Hals, Codde, Palamedesz? Waartoe,
sinds hun werk poover en gloedloos is ? Onder hen schijnt
Codde wel de meest begaafde : hij heeft iets fijns en fleurigs ...
Het diepst en het verst-strekkend zou Hals' invloed zijn
daar, waar die het minst direct is te herkennen. Zijn invloed
is tegelijk groot en gering geweest. De heroïek te geven der
burgermaatschappij, -- ziedaar, wat na Hals geen sterveling
meer verlangde : Van der Helst zou hen rechtzinnig portret teeren, die wakkere burgers van Holland, Rembrandt hen
tot lichtende droomgestalten omtooveren, maar hen zóó te
schilderen als Hals had gedaan, dat kon nauwelijks een vervoerend denkbeeld meer zijn. Daartoe was zijn visie te opper
wereld zelve te weinig, dat de verbeelding-vlakigenhd
in vuur kon zetten. Vóór alles zou de kunst zich moeten
verfijnen en verinnigen, zij 't dan ook door zich te vernauwen .. .
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Doch van Hals viel het „métier" te leeren. Hij leerde
schilderen ; hij leerde kleur zien. Hij toonde aan, wat er was
uit te drukken met een paar contrasten van geel en ros en
grijs en wat men suggereeren kon met enkele luchtig toetsende
of pittig markeerende penseel-streken. Door zijn prachtig
schiIderen heeft hij de beste zijner leerlingen — en hoevelen
nog buiten dien leerlingen-kring om! — geboeid en veroverd.
Zijn atelier, waar altijd een vroolijk gewoel van kunstenaars
en leerlingen heerschte, men kon het de geboorteplaats heeten
der Hollandsche schilders-glorie.

HOOFDSTUK III.

Wij hebben in de 17e eeuw minstens een anderhalf honderd
„figuurschilders" gehad -- en de meer eigenlijke » portrettisten" blijven dan nog buiten beschouwing.
Om een vereenvoudigd overzicht te krijgen van die bonte
kunstenaars-schaar, dienen wij niet alleen de kleinere nevenfiguren (de volgers en de karakterloozen) zooveel mogelijk
weg te denken, maar moeten wij ook de overblijvenden, de
waarlijk representatieve gestalten, in groote, duidelijke groepen
zien te rangschikken. Zulk een groepeering nu, kan op ver
wijze verkregen worden: men kan de schilders-schilend
plaatselijk en chronologisch indeelen ; men kan ze indeelen
naar het „genre" (binnenhuisschilders, gezelschapsschilders,
boerenschilders, historieschilders enz.) ; men kan ze ook zien
in te deelen naar de geaardheid zelf hunner kunst. De laatste
methode is de moeilijkste, dus ook de onvoorzichtigste, maar
m. i. toch de eenige die hier doeltreffend mag heeten. De
bloeitijd toch onzer kunst was te kort van duur en ons land
te klein, dan dat een plaatselijke of chronologische rubriceering klaarheid van inzicht kan geven ; en wat de „genre's"
betreft, die acht ik in dit geval vrijwel van onbelang.
De kunstenaars onzer 17e eeuw naar hun dieper, geestelijk
wezen onderscheidend, zie ik drie hoofdgroepen vóór mij:
le de schilders, die hoofdzakelijk picturale schoonheid gaven;
2e de karakter-schilders, diegenen n.l. bij wie we ons allereerst
afvragen welke visie, welke gevoels-gedachte ze hadden van
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de hen omringende menschenwereld; 3e eindelijk hen, die
ik de „universeelen" noem, dat zijn zij, die het picturale en
het karakteriseerende element synthetisch vereenigden.
Alleen wensch ik nog voorop te stellen, dat mijn rubriceering,
evenais ieder andere, slechts een betrekkelijke waarde heeft.
Naast duidelijk afgeronde karakters treft men altijd neven en tusschenverschijnselen aan, die dikwijls toch heel belangrijk zijn.
DE PICTURALEN.

Onze oude kunst, dat is voor velen de kunst der „belle
peinture". Nooit en nergens ter wereld toch is zulk een
hartstocht aan den dag gelegd voor het „mooie schilderen ".
Het was een hartstocht zóó machtig, dat de belangstelling
voor het geschilderde soms geheel verzonk in de weelde van
't schilderen zelf ... Wij zijn de inventors geweest van het
„stilleven".
De Renaissance -idee was de idee der persoonlijke vrijheid;
en onze schilderkunst kwam tot haar wasdom, toen de heroïek
dier vrijheidsgedachte reeds tot burgerlijk zelfbehagen ver
bleek. Er was -- en dat niet in Holland alléén —-nuchterd
er was geen vervoerende geestdrift meer, die de wereld vereende en het leven beteekenis gaf; geen geloof was er meer.
Slechts materieele belangen konden voortaan de menschen
tezamen brengen. En materieele belangen, hoe forsch, gezond en
fleurig ook, raken te weinig het hart van ons bestaan, dan
dat de schouwende gevoelsmensch, de kunstenaar, er warm
enthousiasme voor kan voelen.
De mensch had minder belangstelling meer voor den
mensch. Wie niet het actieve daden-leven meeleefde, verdroomde zich licht in zijn eigen droomerijen. Zoo hij niet een
zeldzaam begenadigde was, of zich diep verbonden wist met
de primitiever levenskrachten van 't cultuurlooze volk, beeldde
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hij niet meer het groote mensch -zijn en was hij niet langer
de zingende stem zijner wereld, — maar hij vertelde wat hij
in zijn stille doen van eiken dag aan genietingen ondervond
en wat de doode-dingen hem te zeggen hadden. En zelfs de
levende dingen, de menschen, werden hem levend dóóde
dingen. Zijn geestes-sfeer begrensde zich. Hij trachtte in de
verteederingen van kleur, licht en toon terug te vinden, wat
het leven aan machtiger ontroeringskracht miste. En door
nog engere omgrenzing van zijn ervaringsveld, zocht hij
aan diepte te winnen, wat hij aan ruimte had verloren. Het
onderwerp werd niets, de voordracht alles. Want wie niet
heel groot was in zich zelf, vond immers geen werkelijke
grootheid buiten zich : het mocht een bewijs heeten van wijs
karakterkracht, zoo hij zich liever het kleine-gerihdn
en kleinste wijdde, dan in het groote valsch of flauw te zijn.
En het slappe en pompeuze maaksel der klein-begaafde grootdoeners dier dagen toont wel aan, hoe wijs de anderen waren.
Dit is zoo voortgegaan tot op dezen tijd toe. En wel in
dien zin, dat, waar de grooten der 17e eeuw nog volop het
menscheljk leven hebben gebeeld, tegen het einde der 19e
eeuw juist de diepzinnigsten soms uitgroeiden tot stilleven schilders of tot stillevenachtig- voelenden. (Ja, slechts enkelen,
die nog groot konden zijn in het groote!) Zelfs in 't oude
Holland ware 't geheel ondenkbaar, dat een genie als Verster
stilleven - schilder werd.
Dus zullen wij thans hen bespreken, die de menschelijke
figuur hoofdzakelijk als „pittoresk gegeven" hebben aanvaard. Waar lag hun beteekenis, waar hun zwakheid; wat
hebben zij ons te zeggen ? En om dit na te gaan wil ik beginnen een van hen te beschouwen, welke zich te verzetten
schenen tegen de kleinheid hunner geestes-sfeer, en wier
levenswerk een soort tragedie van den geest omvat: den
fijnbegaafden Adriaan van Ostade (1610-1685).
Onder de „genre-schilders", de schilders van kleine figuur.
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Maar „beroemd ", dat is zoo'n heilloos woord ... Hij was een
fijn-voelend, smaakvol, ietwat droomerig artiest, niet een
mensch van kracht en overtuiging. Een harmonische, liefdevolle natuur. — Frans Hals was zijn leermeester ; Brouwer, tij den stadgenoot, mede-leerling misschien, bleek een tijdlang
zijn voorbeeld; Rembrandt werd later zijn held. Hals, Brouwer en Rembrandt : de drie meest hartstochtelijke schilders
van Holland, onverzettelijke kunstenaars-karakters, menschen
van wil, van drang, van actie ... en hij, die hun invloed
zocht en onderging: een milde kleuren -droomer, zelfs waar
hij de ruwheid van 't ruwe volk te beelden scheen, — een gemoed doorluwd van teederheid voor al de kleine levers-dingen
en voor de vloeiende innigheden van toon en licht... Doch
Ostade behoort tot diegenen, wien 't een zoete behoefte is zich
aan te leunen. Hij vereerde zijn grootere voorgangers in
alle oprechtheid, ook al doorvoelde hij hun macht en grootheid nauwelijks. En hij was toch weer genoeg zich zelf,
genoeg een zelfstandige kracht, om nooit een parasiet te
worden.
In zijn vroege jaren schilderde hij fijne physionomiestudietjes : lachende of ruzieënde boeren meest, van zeer
levensvolle observatie en van een mooie, roestig-grijze kleur.
Later, omtrent zijn 40e jaar, zien we hem mysterieuzer ruimten
schilderen, waarvan de „schilders-werkplaats" uit 't Rijksmuseum mij een nobel voorbeeld dunkt (men zie er ook de
mooie ets van !). Wat een toover van schemerige diepte omsuizelt het aandachtig voorover gebogen figuurtje van den
bezigen schilder ! Een geest van stilte en aandacht en van
bijna plechtige geheimzinnigheid heerscht er. De wonderlijke
warrel der wanordelijkheid lost zich in deze vloeiende schemerstemming op. In zulk 'n werkplaats, begrijpen wij, kon een
dergelijk werkje ontstaan! Op deze wijze denken wij ons ook
Rembrandt aan het werk, met de hooge, duistere ruimte der
houten zoldering als een kerkgewelf boven hem uit. Het is
HAVELAAR.
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de vlietende fijnheid van licht en schaduw; het is het wonder
van de schemering : niets dan dat, doch we vragen en verwachten ook niets meer. Niemand zal meenen, dat de
hartstochtelijkheid van Brouwer, of de dramatische mystiek
van Rembrandt door Ostade meegevoeld zijn, -- maar wat
in de werken zijner jeugd of van zijn midden-tijd subliem
was, dat dankte hij hoofdzakelijk die twee. Toen hij eindelijk
zich zelve werd ... scheen hij bijna niets meer ! Want toen
hij zich zelve werd, toen hij een eigen stijl, een eigen kleur,
een eigen wereld vond, toen was hij minder dan ooit zich
zelf : hij onderwierp zich niet langer aan een bepaalde persoonlijkheid, maar des te gedweeër aan een algemeene
conventie. De tragedie van naturen als de zijne schijnt te zijn,
dat ze nooit gehéél zich zelf kunnen wórden. Zij kunnen niet
leven zonder voorbeeld of traditie. En de tijd, dat traditie een
bezielende en leidende macht kon zijn, was lang voorbij.
De traditie leefde nog, zij steunde en stuwde nog ; maar zij
was thans uitsluitend een „vormelijkheid" geworden ; zij was
ontzield.
Intusschen doet men Ostade licht onrecht, wanneer men
zijn vele teekeningen en etsen niet kent. Gewoonlijk toont hij
zich hier veel kantiger-zelfstandig, dan in zijn dikwijls al te
vleiend-mooi gedane schilderijen. juist als hij meent minder
gewichtig werk te maken, „studies", blijkt dat werk het gewichtigst ! Groot is de kunstenaar, die in zijn meest complete
schepping de argeloosheid en kracht behouden kan van een
uit studielust geboren schets.
Er zijn van Ostade krabbels bewaard van rommelige interieur-hoekjes : een brokkelig stuk muur, een bedstee, een
gang met trapje, een schouw met een houten stoel er voor:
heel vlot en levendig aangeduid met haastige potloodlijnen
en wat veegjes Oost-Indische inkt in de schaduw. Hoe levend
en hoe karaktervol zijn die vlugge notities! Maar sterker nog
uit zich zijn talent in zijn tallooze etsen ; figuurstudies meest.
Ik denk b.v. aan dien „muzikant" uit 1647: niets dan de pyra-
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midaal toespitsende figuur van dezen gemoedelijk- ironischen
tobber, de formidabele punthoed als een armelijke kroon der
ijdelheid op zijn uitgemagerd vagebonden-hoofd ! De rechterarm, naar links ombuigend, sluit het geheel op natuurlijke
wijze rustig af. --- Ostade heeft, naast brave boertjes en
burgertjes, veel ruige en loenschende bandieten geëtst : en
hoe fleurig en pittig! In zijn latere etsen wordt het anecdotische het plaatjesachtige. Hij bleef een kracht zoolang hij
studeerde.
Wat was 't, dat hij bestudeerde? Niet het menschelijke
van den mensch, maar het geestig kleur- en lijnenspel, vooral
het pittoresk effect van een houding, een beweging, van .een
aardig profileerend figuurtje. Twee kwebbelende wijfjes, of
een oude man en vrouw, die elkaar al voortloopend iets
aardigs vertellen : ziedaar Ostade in zijn kracht ! En dan
kunnen wij de fraai afgeronde etsen en de verfoeilijk flauwe
aquarel-plaatjes van zijn lateren tijd aan de vergevende vergetelheid prijs geven.
Wenden wij ons nu, ietwat beter georiënteerd, terug tot
zijn schilderwerk, dan zal 't ons niet moeilijk meer vallen
ons een beeld op te bouwen van zijn persoonlijkheid.
Een klein, maar fijn en zelfs rijk talent, een trouwhartige
natuur, een levendige geest, een niet zeer sterk karakter. Een
gevoelig artiest, meer dan een groot bezield mensch. Een
delicaat schilder van kleur-nuance en toon -verhouding, van
witte muurtjes uitschemerend in donkere ruimten, van wingerd-omrankte geveltjes, waarvoor een oud paartje te droomen
zit in 't avondlijke landschap, terwijl de speelman, bewonderend omringd door de jeugd, zoetjes fantaseert op zijn viool.
Maar die zoete droom, te behaagziek genoten, werd vleierige
meegaandheid. — Want ook de zachtzinnigste droomer moet
een held zijn, een onverzettelijke, of zijn droomen wordt lafheid. — Een fijn-geestig opmerker van 't bewegelijke, vlottende leven, die toegevend aan den smaak van den dag
ruwe charges schilderde, onaangename charges, daar ze niet
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is haar oprechtheid. Wie voorwendt de gedrochtelijke zotheid van een dronken woesteling te schilderen, doch in
waarheid slechts ontroerd wordt door 's mans paars-blauwe
kiel, waar 't licht zoo mooi overheen glanst, die is iets ergers
dan een aansteller. Men denke hier ook aan de welvoegelijke
salon-rossen, die Wouwerman schilderde in zijn ruwste oor
wie, die de verschrikking van 't gevecht voor-logscnfite:
oogen heeft, zal nog denken aan 't satijnig glanzen van een
grijze paardenhuid ? 't Schijnt dan of de ziel van den schilder
weigerde mee te voelen, wat 't verstand zich dacht. En 't
onvermijdelijk resultaat is, dat de schilders-genieting zelf zich
onvrij, conventioneel en behaagziek uitte. Vóór alles : waarachtigheid!
Deze tweespalt tusschen sentiment en bedoeling doet een
man als Ostade ons dikwijls gevoelen. Wat kon hij mooi
een figuur in de ruimte schilderen en hoe weidsch was die
ruimte zelf ! en wat was hij, zelfs nog in zijn allerlaatsten
tijd, prachtig van innigheid, waar hij weer heel oplettend
zich inspannen moest, zooals in dat portretje van den geleerden jurist 1 ), wiens karakter, stand en ambt ons zoo klaar
wordt uitgebeeld, dat we de geestelijke waardigheid van
deze menschen -soort opeens beseffen. En toch gingen al die
kostelijke gaven teloor in den dienst der wereld, toch kreeg
Ostade eerst invloed door zijn werk der laffe perfectie!
Als een vrij compleet voorbeeld van zijn meest kenmerkende en minst waardevolle werk kunnen wij de in 1671
geschilderde „Rustende Reizigers" beschouwen uit 't Rijksmuseum (IV). Oppervlakkig gezien lijkt 't, of men hier een
uitmuntend staal heeft onzer 17e eeuwsche figuur-schildering:
een gemoedelijk geval uit 't meest alledaagsche leven, geestig
geobserveerd, uiterst zorgvuldig geschilderd. Twee mannen
ziet men, een jager en een rondtrekkend koopman, die in
1

) Museum Boymans No. 217.

IV.

A. VAN OSTADE: RUSTENDE REIZIGERS.
Rijksmuseum.
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van zijn potje bier, de ander van een pijp — die twee onvermijdelijke attributen der burgers onzer „gouden" eeuw. —
De waardin, welke hen zooeven bediende, blijft een oogenblik talmen om te luisteren naar 't avontuur, dat de marskramer met veel goedhartige opgewektheid verhaalt en
waaraan zijn kameraad zich zienderoogen te goed doet.
Boven deze groep uit welft zich een donker-bladige boom,
die 't tafereel aan den bovenkant geheel afsluit. In den achtergrond opent zich een perspectief van den zon-beschenen tuin,
waar boerenvolk bijeen zit.
De schilder moet zulk een tot in de kleinste onderdeelen
wel-overwogen beeld lang in zich omgedragen hebben, alvorens hij, behoedzaam, de eerste lijnen neerzette en de plans
verdeelde. Niets hier van de brutale haast of van de photografische toevalligheid onzer impressionisten ! — De vertellende koopman vormt, samen met de tegen zijn bank aan
waardin, het centrum : zij beiden zijn, in aansluiting-leund
met 't schaduwloof der boomen, donker van toon gehouden,
terwijl dan de lichte doorkijk links weer opweegt tegen den
voorsten man rechts, den luisteraar, die door de gulden
avond-zon beschenen wordt. De licht-verdeeling, logisch gemotiveerd, is volstrekt harmonisch : de schilder baseerde er
zijn compositie op. Ook de „actie" is geheel natuurlijk : zoo
zit en zoo doet een lustig vertellende burgerman ; ja, 't verschil in 't luisteren der meer passieve, ietwat sceptisch -verwonderde waardin en van den met welwillende vroolijkheid
reageerenden confrater, is fijn en aardig gezien. Deze menschen poseeren niet : zoo kijken, zoo doen, zoo zitten ze in
werkelijkheid. — En wat de kleur en de teekening betreft,
zij zijn van die onpersoonlijke gaafheid en volledigheid, welke
de roem uitmaakte der Hollandsche kunst.
Een in zijn soort volmaakt werkje ... en toch is 't leeg
als het brein van een hofjes-juffrouw, toch zegt 't niets, toch
kan 't geen hoekje onzer ziel beroeren! Want de meest voor-
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bezielende kunstenaars-geest ze niet tot hooger leven opvoert.
De fijnste observatie zien wij hier vereenigd met een in zijn
soort vrijwel volledig stijl-gevoel : theoretisch beschouwd schijnt
het een kunstwerk van klassieke evenwichtigheid: geen enkel
element overheerscht en alle, die binnen het kader der naturalistisch- picturale kunst-conceptie vallen, zijn aanwezig. Maar
het is van die Hollandsche evenwichtigheid, die wij in haar saaie
bravigheid maar al te goed kennen : de evenwichtigheid van
het karakterlooze. De Hollandsche kunstenaar is zelden groot
in het algemeen -evenwichtige. Heel ons leven immers miste stijl.
De deugden van een dergelijk schilderijtje zijn meer de
vrucht van een receptmatige traditie en van jaren-lange toewijding, dan van een diep-in levende heerlijkheid en gemoeds- overtuiging. Ostade gaf een afbeelding van 't leven
en niet -- als Steen — het mirakel van leven ; hij zocht naar
picturale bekoorlijkheid, maar niet -- als bij Ter Borgh —
werd die bekoring tot een zingende schoonheid. Alle idealiteit
ontbreekt, want geen enkel element is tot het buitengewone
geworden. Het is hier alles met 't verstand gedacht, met de
ervaring gedaan, naar een traditioneelen smaak volbracht: en
gedachte, ervaring en smaak mogen goede zaken zijn, maar
zonder de vlammende kunstenaars-daad zijn ze niets! Er
spreekt geen wil, geen ernst, geen verrukking, geen liefde
uit zulk een werk, geen kracht of hoogheid van geest. Het
is... een schilderijtje!
En Brakenburgh, Bega, Dusart, die Ostadels leerlingen waren,
zij hebben allen die zwakste en zoetste zijde van hun leermeester's kunst bewonderd en overgenomen, zonder haar ook
maar met 't minste fleurigheidje eener eigen gedachte te
verrijken. Zij hadden niet gekund. Aan de uiterste grens der
verfijning kan het weelderigste en rijkste leven bloeien, éven
daar over heen, in de salon-sfeer der mooi-doenerij, staat
geen enkele toekomst-mogelijkheid meer open en verdort
elke daad tot doode vormelijkheid.
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Het is wel verwonderlijk en eenig nadenken waard, zooals
hier te lande onophoudelijk en juist óók in den tijd van
volsten bloei, de decadentie kankerde. Werd een oorspronkelijk zoo zuiver talent als Ostade geleidelijk, noodlottig, tot
haar heen getrokken, bij Dou, dien dorren en pedanten
kamer-geleerde der schilders, openbaarde zij zich van den
beginne af aan en in veel slechter gedaante.
Hoe moeten wij 't ons verklaren, dat het bloeitijdperk onzer
schilderkunst zóó kort duurde en van den aanvang af reeds
zoo vergiftigd werd door die „ziekte der geleerdheid" ? -- Wij
hadden kracht, wij hadden geen hoogheid. Het was den kunstenaar van Holland niet voldoende talentvol te zijn. Allerminst
dunkt 't mij een toeval of bijkomstigheid, dat wij, juist óók
in de 17e eeuw, zoo gruwbaarlijk gemoraliseerd hebben en
gepreekt : die preek-manie kwam voort uit een soort instinct
van zelfbehoud.
De kunst bleef hier te lande een zaak van 't individu ; van
het gehééle individu n.l. ; en van zijn ethisch wezen niet 't
minst. En dit gold evenzeer voor Vondel, den drama-dichter,
als voor De Heem, den stilleven -schilder.
Ik bedoel dit niet in dien zin, dat de Hollandsche kunstenaar een bij uitstek braaf mensch moest zijn ; maar ik bedoel, dat hij behalve gemoeds-ontvankelijkheid, schoonheidszin en scheppingskracht, vooral ook vastheid van karakter
moest bezitten. En deze omstandigheid maakt 't dubbel
moeilijk, maar ook dubbel belangrj,Th in die wonderlijke wereld
onzer oude kunst door te dringen.
Alle Orieksche kunstenaars van Homerus tot Lysippus toe,
alle Fransche en Duitsche der Gothiek en der vóór-renaissance, alle Italiaansche der 14e en 15e, alle Vlaamsche der
15e eeuw, hebben ---- zoo niet sublieme — dan toch stijlvolle en sterke werken voortgebracht; onze Hollandsche
kunst der 17e eeuw was soms door en door echt en levend,
soms zoo voos en zoo leeg als 't ideaaltje van 'n heden
leven-jongeling.
-dagschrein
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Wat inderdaad had een man als Dou te zeggen ? Wat
anders, dan dat hij zoo keurig schilderen kon ! En de menigte
staarde naar hem op, met groot-open mond. Rembrandt,
met zijn Nachtwacht-mystificatie ... schandaal ! Maar die
léérling van Rembrandt : Gerard Dou ! Want juist stond
de kunstenaar zoo hachelijk in de wereld, Omdàt die
menigte, hoe krachtig ook, niet de draagster was van een
waarachtig-geestelijke cultuur en zij haar eigen heroën dus
niet kon verstaan. In vele opzichten geleek onze 17e eeuw
samenleving de burger- maatschappij der 19e. Dezelfde-sche
liberaal-democratische, negatief -ideëele staatsconceptie, dezelfde wakker-egolste koopmansgeest, dezelfde orthodoxe geloofsverdorring, hetzelfde materialisme, dezelfde nuchtere
afkeer van al wat buitengewoon is. Maar één ding had die
wereld op de onze voor: haar stralende levens-heroïek. Men
kende niet onze vogeltjes -sentimentaliteit en onze villatjes -idylle.
De Hollanders waren krachtig genoeg om een schaar groote
mannen voort te brengen : handels-vorsten, staatslieden, ontdekkers, krijgshelden, geleerden, denkers, kunstenaars, -- doch
die honderden genieën en talenten konden niet de ruïne der ziel
herstellen. — Wij konden ons geen levensstijl meer bouwen.
En de schilder, die alleen toewijding en talent bezat, doch
geen kracht van karakter, diens werk moest óf in waardeloos copiëeren, óf in minder dan waardeloos gehuichel degenereeren.
De fout nu der meeste kunsthistorici dunkt mij, dat zij zoo
naïef of zoo materialistisch blijken om ook dat zinlooze werk
nog steeds als „kunst" te beschouwen 1
).

1 ) Toen eens een onzer ministers-vrouwen durfde informeeren,
wat er dan toch zoo merkwaardig was aan die „kunst", wist de zeer
vermaarde kunsthistoricus, die haar te woord stond, niet beter te
doen -- de schalk! — dan haar voor een bloemenstuk van Mignon
te brengen en haar te wijzen hoe hier een dauwdruppel op een
rozenblad geschilderd was: „ziedààr, mevrouw, dat is schilderen, begrijpt u ?" --- En zij begreep onmiddellijk . . .

V.

G. DOU: PORTRET VAN REMBRANDT'S MOEDER.
Rijksmuseum.

Want wij zijn ellendige antiquaren. Al wat oud en zeldzaam
is, schijnt ons eerbiedwaardig toe. Maar twee eeuwen geesteloosheid kunnen dat oude niet heilig maken. De schilderijen
van Van Miens, Schalcken, de Vois, behooren net zoo min
tot de kunst, als de binnenhuis-tafreelen der Larensche schilders die Neuhuys volgden, zooals de eerste 't Dou hebben
gedaan.
Dat overigens een kunstenaars -figuur als die van Dou een
wel merkwaardig fenomeen is, moge uit 't volgende blijken.
Ik nood u uit eerst even zijn jeugdwerk te bekijken : het
portret van Rembrandt's moeder (V). Leerlingen -werk dus. En
dan wel van 't allerknapste ! Welk een weloverwogen conceptie : die groote, donkere partij van den blauwigen mantelmouw is rustig zonder leeg te zijn en sluit het geheel
harmonisch af : een stil en vast fundament waaruit de beeltenis
lichtend op kon rijzen. Ja, heel de figuur vult het paneel zoo
mooi ! — En wat 'n fijnheid van schildering in dat rossige
bont-kraagje, waarvan men de rullige zachtheid voelt. — Ook
zal niemand kunnen beweren, dat de bouw van 't gelaat of
van de rimpelige oude-vrouwenhanden onhelder is ; noch
zelfs, dat de groote uitvoerigheid de beteekenis van 't geheel
wezenlijk verbrak. — En waarom laat zoo'n werk, zoo'n knap,
deftig, „meesterlijk" werk, ons dan toch zoo onverschillig?
Het is een braaf schilderij
O, té braaf ! Dou, in zijn
geheele wezen, schijnt de gepersonifiëerde braafheid, de
braafheid als schilder, evenals Marcus Aurelius de braafheid
als mensch verzinnebeeldigt. Maar ieder weet, dat bovenmatige
braafheid en levensdorre pedanterie gelijkwaardige elementen
zijn voor ons, menschen, die nooit volmaakt kunnen worden,
doch die daardóór juist niets méér verfoeien, dan de schijn
-volmaktheid,
volmaaktheid naar den vorm.
We vinden in dit jeugdwerk van Dou natuurlijk niet den
zwaren levensernst, den droom van verdriet, die zoo ontroerend
zijn kan in Rembrandt's beeltenissen der ouden. Het zou
onbillijk zijn dit burgerlijke, mummelige menschje te ver...
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gelijken met de statige verschijning, die we kennen uit
Rembrandt's etsen en waarvoor deze zelfde vrouw poseerde.
Wij behoeven niet te bedenken, dat 't juist Rembrandt's
moeder is, die wij hier uitgebeeld zien. -- Dou is geen
kunstenaar van koninklijke verbeeldingen ; hij houdt zich aan
de kalme waarneming, evenals Metsu, als De Hoogh, als
Hobbema.
Men kan ook op die wijze groot zijn ! En de uitvoerigheid
van een De Hoogh of Metsu is mij lief : zij werd geheiligd
door de rust der ziel en door den vromen levenseerbied,
waarvan deze schilders waren vervuld.
Maar juist déze uitvoerigheid? Zij is geduldig, zij is niet
intens. Zij is niet een middel om de geheime Waarheid
zoo dicht mogelijk te benaderen ; zij is doel. Deze uitvoerigheid is week van behaagzucht. Dou, de ijdele, pronkt er
mee. Hij ziet niet veel, hij ziet 't vele. De dorre handen van
dit oude, zelfvoldane vrouwtje : geen rimpeltje er van dat
werd vergeten ... maar wat een karakterlooze slapheid in
die handen ! Zelfs geen muffe burgerlijkheid, zelfs niet het
wezen der karakterloosheid drukken ze uit.
Een prozaïsche en nuchtere geest, een peuterig, liefdeloos
technicus is hier aan 't woord. En zulke menschen zijn fataalverwaand : zij kunnen niet begrijpen wat boven hen staat;
zij merken slechts, dat ze veel meer ijver bezitten dan de
anderen en zij vergoden dien klerken-ijver, waaraan zij hun
rijkdom danken en hun roem. Dou zag niet; méér, niet
béter, voelde niet fijner of dieper dan ieder ander: hij had
alleen meer geduld -- en het is makkelijk geduldig zijn,
waar het hart zoo flauwtjes klopt en de geest zoo traag ver
wereld te verbazen met een kunstenaarsschap,-werkt.—Omd
dat uit niet veel meer dan uit een kleinen zin voor 't conventioneel-sierlijke bestond, daartoe kon hij niet anders, dan
in zijn saai-ijverige geduldigheid de glorie en het wezen te
zien van zijn kunst. Hij overblufte zijn tijdgenooten met zijn
uitvoerigheid, zooals menig schilder van thans met zijn brutale
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ook het wezen van den schijn ! Want de wereld wil bedrogen
worden. — Van Eijck, Dürer, Verster, Vermeer zijn boven
uitvoerig geweest; maar niet die uitvoerigheid zelf kan-mate
de ziel, de idee, de reden -waarom van het kunstwerk zijn;
geen enkele vormelijkheid : alleen de levende en bewogen
menschengeest waarvan die vorm de uitdrukking is, — alleen
dat, wat achter dat vormelijke leeft en woelt, kan hier beslissend zijn.
Dou's uitvoerigheid was een „manier", niet een nood
uitingswijs zijner geestesverdieptheid. En zóó waar-zakelij
dunkt me dit, dat het hier besproken jeugdwerk, onder Rembrandt's aanwijzing, met Rembrandt's hulp wellicht volbracht,
toch in wezen den gehéélen Dou doet kennen. Bijna vertegenwoordigt het Dou-op-zijn -best ! Hij kon zich herhalen ; hij kon
niet zich wezenlijk ontwikkelen.
Zal ik spreken van zijn „Avondschool" l), dat griezelig geleerde meesterwerk, dat meer gedaan heeft ter vertroebeling
van het kunstbesef, dan Rembrandt's „Joodsche Bruidje" de
menschen ten goede geweest is ? Of van zijn vele ,,Kluizenaars", die mooie rimpel -grijsaards, die op dezelfde wijze
naar hun crucifixen te kijken plegen, als een horlogemaker
naar 't hem toevertrouwde uurwerkje ? Of van het » Naaktfiguurtje" in Leiden's Lakenhal, dat onfatsoenlijk uitgekleede
burgermeisje? 't Is al werk van imitatie. Imitatie was de idee
dezer „kunst". Heel Dou's ambitie en liefde gingen uit
naar de verwezenlijking van 't schijnbedriegelijke. Vandaar
die zwakzinnige techniek-vergoding en die uitvoerigheidsexcessen, vandaar heel die jammerlijk-dwaze Dou-legende:
die paneeltjes en die penseelen en schilderspaletten onder
stofvrije glas-stolpen bewaard, dat dagen -lange schilderen aan
een enkelen bezemsteel... 't Zou alles nog grappig zijn,
indien we er maar niet een soort nationale schande in hoefden
1

) Rijksmus. No. 795.
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te voelen. De imitatie was het kunst-credo onzer naïeve 17e
eeuwers. Dat er toch in dien tijd en in dat land zoo veel
waarachtige kunstwerken zijn ontstaan, danken we dááraan,
dat de ziel dier schilders tenslotte zooveel sterker bleek dan
hun gedachte.
Wij hadden kracht, wij hadden geen hoogheid, schreef ik;
dat wil zeggen : wij hadden geen hoogheid, maar tenminste
waren we krachtig ! De burgers echter der bij uitstek materialistisch voelende eeuw, welke achter ons ligt, ze hadden
noch kracht, nóch hoogheid. Weerom werd imitatie het
grondbeginsel der kunst. En Dou's „Waterzuchtige Vrouw"
prijkte in 't salon carré van 't Louvre, in de eerezaal van 't
grootste en beste museum ter wereld, als een gedenkteeken
onzer Europeesche cultuur .... Dou, dat ijdele lijk, die
slapende slaaf der doode materie, die saaie aanbidder van
den wezenloozen schijn, hij is de incarnatie van 't zelf tevreden
burgerdom. Hij was groot, want hij was braaf. Hij was deftig,
want hij was de anti-kunstenaar. Hij was sterk, want hij had
geen ideaal en geen leven in zijn hart.
Men meene niet, dat ik ten opzichte van Dou bevooroordeeld zou zijn. Ik waardeer innig elk fleurtje en bewijsje
van ontroeringsleven, van menschelijke bewogenheid, hoe
nietig ook. En ik kèn enkele werkjes van Dou en enkele
fragmentjes, waar iets tintelt, waar even de schoonheid leeft.
Ik waardeer het minuscule, bleek-gele en bleek-grijze damesportretje in „Boymans" : zoet, weekjes, burgerlijk is 't, maar
toch met iets eigens er in. Dat preutsche spleet-mondje der
zelf-tevredenheid, die kordate oogjes, die bazige neus, die
deftige onderkin, dat dunne, gladde kapsel, dat mooi geschilderde halskraagje: het is alles fijntjes en geestig gezien. En
beter nog dunkt mij zijn zelf-portret uit 't Rijksmuseum.
Mooi zelfs is daar 't lichtblauwe schijn -gordijntje (men bewaarde schilderijen vaak achter gordijntjes, wat de schilders
wel tot 't minder fiksche grapje verleidde, zulk een gordijn
op het schilderij zelf na te bootsen ... Steen, Vermeer, ja

-- 93 -zelfs Rembrandt deden hieraan mee). Terwille van dit eene
fragmentje, dat --- prachtig strak en klaar geschilderd — de
uiting is van een wel zeldzaam fijne geestkrachtigheid, zal
ik, ergens in een hoekje mijner ziel, Dou steeds in dankbaarheid gedenken!
Dou was, tijdens zijn leven, misschien de meest beroemde
onzer schilders. Een maecenas gaf hem 1000 gulden 's jaars,
alleen om 't recht van voorkeur te hebben bij den aankoop
zijner schilderijen ; en deze schilderijen zelf brachten den
schilder dan nog kleine kapitaaltjes aan. Buitenlandsche prinsen
en dignitarissen kwamen niet langs Leiden, zonder het curiosum Dou te bezichtigen. En vele leerlingen had Dou en
tallooze volgers ... Tot in 't begin der 19e eeuw toe hadden
wij trouwe Dou-discipels ! Een Frans van Miens, volgens
den meester zelf de „prins zijner leerlingen ", schilderde eender
als Dou — hoewel soms veel slechter nog -- en zijn
kleinzoon, de 18e eeuwsche Frans van Miens de ,jonge, volgde
nog altijd devotelijk dat eene voorbeeld. Het is een kenmerk der degeneratie, dat de werkelijkheid van 't leven
invloedloos blijft: men ziet niet, voelt niet, ervaart niet:
men copieert een methode. De gedachten, gewoonten,
gevoelens, de sociale verhoudingen, het uiterlijk der menschen-wereld : alles was in die anderhalve eeuw veranderd;
toch schilderde men zooals Dou het eens gedaan had.
Men volgde niet Rembrandt, maar juist Dou en nog eens
Dou.
Bekennen wij 't: zijn grootheid is, dat hij in den
vollen tijd van Holland's kracht de decadentie reeds zoo
triomfantelijk binnenleidde. Toen hij de veel verlangde
schijnbedriegelijkheid bereikt had, stond hem nog slechts
open die saaie werkelijkheid op te tooien : door zijn imita
zelf belandde hij in 't maniërisme. -- Het is hier niet-tisme
de vraag of er soms wat te prijzen valt aan de „Avondles"
van 't Rijks-museum, aan zijn „Jonge Moeder" van 't Mauritshuis of aan de „Waterzuchtige Vrouw" van 't Louvre —
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dat deze kunst slecht is, géén kunst, slecht voor dien tijd
en voor elk volgenden. En juist zijn leerlingen bewijzen
hoe slecht dat werk in waarheid was. Wat eert en looft men
aan een Van Tol, Pape, Van Staveren, Van Spreeuwen, Naiveu, de Moor? Ze hadden beter gekund, indien Dou hun
geest niet verkankerd had en hun wil verlamd. Zelfs van
den hatelijken technicus Frans van Miens komt men nog
wel eens fijner gevoelde werkjes tegen : een volksvrouwtje
b.v. in den geest van Dou's damesportretje uit Boymans:
het knorrige, stoffige, bakerachtige schepsel, vol harde bedenkseltjes achter haar starre voorhoofd, het leeft voor onze
verbeelding op, even helder-precies als een figuurtje uit
Robbers' novellen 1 ). (Loffelijk ook is 't portret van den
schilder en zijn vrouw in 't Mauritshuis : een ietwat kille
Metsu.)
Onder Dou's leerlingen treffen wij er aan, die goede
pogingen deden zich van 't maniërisme te bevrijden : een
Adriaen van Gaesbeeck in zijn „Studeerkamer" 2 ), een Slingelandt in zijn „Muziek-uitvoering" 3). Maar o, de benauwing
van hun nuchterheid ! De kleuren wilden niet symphonisch
samenklinken, de lijnen niet rhythmisch zich bewegen, de
karakteristiek niet zich verheffen boven het meest materieel
realisme; de geest der bezieling wilde niet vaardig worden. Dergelijk werk bevat misschien velerlei goeds, maar
een afgrond scheidt 't van 't wezenlijk goede! Er was
voor hen geen mogelijkheid dat groote wonder der schoone
geestesontroerdheid te zien oplichten voor hun verstarde
oogen.
Zoo zien wij, van den aanvang af, twee doodelijke
') Laken -hal, Leiden.
3

} Rijks-mus. No. 943.
) Rijks-mus. No. 2703.
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akademisme en imitatisrne : de twee ziekten van 't cultuurloos, stijlloos materialisme. En zoo zien wij onze musea vol
waardeloos geknutsel, dat alleen maar kwaad-geprotm
kan doen. Want wie het leelijk vindt wordt er door verveeld en vermoeid, en wie het prijst verliest alle onderscheidingsvermogen en verdwaalt steeds hopeloozer in 't
polderland der onverschilligheid. Ons Rijks -museum heet
te klein: het is in werkelijkheid veel te groot. Maar wij
leven nu eenmaal in de eeuw der parvenu's en wenschen
immers vóór alles een rijk-museum te bezitten, rijk n.l. aan
nummers.
Toch was er onder Dou's leerlingen of volgelingen één,
die het miniatuur-burgerlijke element der „Leidsche fijnschilders" adelen zou, een die -- meer „schilder" misschien
dan de anderen -- binnen die sfeer der zinnebekoring, ook
méér poëet was en méér mensch : de vroeg gestorven
M e t s u. Toen hij heel jong nog was wilde hij, de heftiger
voelende en driftiger willende, zich misschien ruimer uit ontplooien, om zich te verheffen boven dat wereldje der ijdelheid, waarin zijn meester zich zoo veilig voelde. Zijn „Wapensmid" 1 ) althans komt mij voor een zwakke jeugd -poging te
zijn naar breeder en forscher verbeelding : maar een slap
soort maak-werk werd 't. Toen, met de impetueuse geestkracht van den werkelijken kunstenaar, en als om te boeten
voor zijn hoogmoed, dwong hij zich om zóó fel-nauwkeurig te schilderen, dat hij bereikte, wat Dou nooit had
bereikt. Als een goed voorbeeld uit dezen . tweeden jeugd
zou ik de „Oude vrouw in overdenking" (VI) willen-tijd
beschouwen, blijkbaar nog onder Don's invloed geschilderd en voor ons wel dubbel belangrijk, omdat het stukje

1

) Rijks-mus. No. 1552a.
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door zijn onderwerp het besproken jeugd-werk van Dou
gelijkt. Het paneeltje meet 27 bij 22 cM. en stelt voor een
in ruimen, zwarten mantel gehuld vrouwtje met een boek op
schoot : uiterst, maar dan ook aller-uiterst minutieus geschilderd ! Op een plekje, als een dubbeltje groot, onderscheidt men
een oneindig fijne samengesteldheid van plooitjes, rondinkjes, rimpeltjes ! Men zegt, dat deze schilders met de loupe in
de hand hebben gewerkt; zulke gedeelten schijnen wel microscopisch behandeld .... Maar wat versuffing en ijdelheid bij
Dou was geweest, dat werd bij Metsu overtuigdheid en toeweiding. Elk tikje kleur, elk lijntje, dat Metsu waagde neer
te zetten, scheen zich onder zijn hand te kristalliseeren. Er
was in Metsu een prachtige gespannenheid van geest, een
schat van schoonheidsliefde, toen hij zulk een figuurtje schilderde. In de plooitjes van het witte mutsje, in de oude, bleeke
handen, die rusten op het witte boek, — hoe flonkert in alles
diezelfde gevoels- intensiteit ! En hoe zuiver en fijn en rijk
zijn de kleur-tegenstellingen van die handen tegen 't boek
en van dat mutsje tegen 't gelaat, van dien grooten, zwarten
mantel tegen den grijzen achtergrond ! Metsu was gelukkig,
toen hij dit schilderde!
En zelfs in het kleinste gepeuter blijft hij ruim en eenvoudig. Want een beeldend kunstenaar drukt zich uit door
vorm en lijn in de eerste plaats. Wie aarzelig een lijn uitschrijft, of benepen en slap een vorm aangeeft, die is een
klein en vaagvoelend kunstenaar, hoe weidsch zijn verbeelding ook schijne; de plasticus die groot en zuiver van
ziel is, zal sterk en ruim zijn in z'n beelding, ook al geeft
hij het allerkleinste. Praktisch gesproken komt dáár alles op
neer, 't zij men met Egyptisch, Indisch, Orieksch, Gothisch
of modern werk te doen heeft. Een schilder drukt zich uit
door lijn, vorm en kleur: lijn, vorm en kleur hebben in zich
zelf iets te zeggen.
Alles is goed, wat met kracht wordt gedaan. Er bestaat
voor den kunstenaar slechts ééne ondeugd: slapte, flauwheid

vi G.
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van wil. Kracht, dat is ernst, dat is geest, dat is hoogheid
van gevoel, dat is schoonheid.
Er is ook een andere Metsu, een weekere, een meer Douachtige : de Metsu der smeltende bruinen en grijzen en der
„lieve onderwerpen ". Zelfs dat zeer bekende „Geschenk van den
Jager" uit 't Rijksmuseum ') dunkt mij ietwat bedenkelijk. Die
twee honden, het juffershondje op tafel en de wollige jachthond op den vloer -- wèlk een tegenstelling bij wèlk een
overeenkomst! — en heel die idyllisch-fraaie omgeving: de
pronkkast, het Perzisch kleed enz. -- het is alles wel eenigszins
burgerlijk-zoetsappig gezien ... (maar aardig is hier en echt
Metsu-achtig de fijne aanduiding der gemoedsbewegingen : de
jager, die tegelijk schutterig en overdreven zijn vogel aanbiedt
en het fleurig-kuische juffertje, dat aarzelt zijn geschenkje aan
te nemen : spel van verlegenheid, waarvan wij, Hollanders,
de bekoring maar al te zeer doorvoelen!)
Evenals Ostade was Metsu een fijnzinnige, aandachtige natuur, geen groot-zelfstandige kracht. Hij heeft telkens een
invloed ondergaan. Hij was een van hen, die bekoren, maar
ook zelf makkelijk bekoord worden. Een peinzerig man, levend
in de stilte van zijn werkkamer, ontvankelijk voor fijne weelde
en voor de liefheid van 't vrouwelijke. Een beetje een burgerman scheen hij ook soms. Een Dou ... .
Maar diep zich-zelf en in zijn volste schoonheid toont hij
zich, waar zijn hang naar donzen weelde en naar mildheid van
kleur en toon ondersteund werd door de pittiger en frisscher
beeldingskracht van zijn jeugd. Zoo : „Het Ontbijt" (VII). —
Een jonge man en vrouw zitten aan 't ontbijt ... Ja, maar
nu stelt ge u wellicht iets verkeerds voor! Niet alleen heeft
deze ontbijtkamer een ietwat fantastisch aanzien (dat pronkgordijn tegen den wand, dat zware prachtkleed op tafel, waarover heen, in woelige plooisels, een tafellakentje geworpen
ligt), niet alleen door 't uiterlijk decorum — dat ge van mij
1

) Rijks mus. No. 1556.
HAVELAAR.
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cadeau kunt krijgen -- is deze ontbijt-voorstelling afwijkend
van de wel „plat" gescholden werkelijkheid, maar ook, maar
vooral, doordat hier iets heel bizonders schijnt te gebeuren,
doordat hier een heel bizondere geest of stemming heerscht.
Met een aardig, noodend gebaar licht de jonge man even
de broodschaal op, terwijl hij klaarblijkelijk een wat uitdagend
grapje zegt. Onbewust heft hij daarbij de andere hand op,
als in afwerende verlegenheid over 't geen hij zich hoort
praten. En, in een aarzelend lach-begin, ziet hij zijn vrouw
aan, tegelijk tartend en bedeesd. Zij luistert, spottig, bekoord,
en — zich het hooge fluitglas inschenkend — maakt ze met
den elboog een aardig gebaartje van ongeloof ...
Dit alles is niets, o gewichtige lezer, maar het kan in zekere
momenten alles zijn; en Metsu, de fijne, fijnzinnige opmerker der levens-subtiliteiten, heeft dit klein poëem der huiselijkheid luisterlijk vereeuwigd !
Hoe mooi in harmonie met deze gestemdheid is ook het
blanke licht, dat zilverig langs de tafel schijnt en het blonde,
jonge vrouwenhoofdje omglanst, terwijl de man in schemering verdoken blijft. Maar juist ook die levendig gebarende
en levendig kijkende man : hoe gróót is hij gezien en hoe
verbeeldingsvol ! Hij herinnert — te veel misschien — aan
sommige figuren van Rembrandt. Maar is 't al op zichzelf
niet iets bizonders zulk een klein figuurtje te beelden in de
machtige sfeer van Rembrandt's gevoel en het zóó te doen,
dat 't verkleinende niet ontstemmend wordt? Zoo heeft Van
Looy wel brokstukjes geschreven, die aandoen als vleugjes
Shakespeariaansche verbeelding : alleen een heel fijne geest
is daartoe in staat, iemand, die juist ook van het sublieme
een allerzuiverst gevoel heeft, iemand, die het schoonste betasten kan, zonder het te schennen.
Zulk een schilderijtje toont ons, in zekeren zin, het eigenste
van 't Hollandsch geestesleven. Waren wij niet altijd groot
in 't innige, in het schilderachtig -innige? — Zooals het oude
Raadhuis op den Dam, breed, ernstig, klassiek, ons wel aan
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de rustig-zware verzenpracht van Vondel herinnert, zoo brengen
onze fijn -schaduwige grachten, met de schilderachtige vroolijkheid der trapgevel-huisjes, met de milde deftigheid der
patriciërs-woningen, het klein -burgerlijk, maar zoo wezenlijk
schoone karakter te binnen der schilders-verbeeldingen van
een Metsu of De Hoogh. En in dat ingetogen en fleurige
mooi onzer grachtjes, dáárin leeft ons 17e eeuwsche Holland:
het is een eigen mooi, niet grootsch, een beetje provinciaal
misschien, maar zuiver en innig. Het Amsterdamsche Raadhuis blijft een statig gebouw en de verzen van Vondel zijn
weidsch van rhythmische bewogenheid, maar zulk een gebouw
en dergelijke verzen kunt ge in een ander land en in een
andere literatuur eveneens wel vinden ') .. .
Door zijn intimiteit van zien en voelen rijst Metsu's ver
boven de nuchtere realiteit zijner voorstelling uit.-belding
Hij kon een fijn psycholoog zich toonen, maar bovenal bleef
hij de schilder; de aard van zijn gevoel was een zuiver
schilders-gevoel.
En na Metsu kwam Ochterveld. En ook Ochterveld schil
dametjes in roode jakken met wat bont omzoomd : hij deed-der
't knap en hartstochtloos. Als voelde hij zelf zijn tekort aan
innerlijkheid, trachtte hij „dat hoogere" te bereiken door
meer aandoenlijke voorstellingen te kiezen: een rijk kindje,
dat den bedelaar aan de deur een cent komt geven. Mama
staat er bij en ook de meid, die open deed; en allen, tot de
schooier toe, kijken ze bizonder aanminnig...
Maar al is een mooi werk van Metsu of Ostade zeker een
kostelijk ding van schoonheid, waaraan we veel vreugde
kunnen beleven, toch zou 't voor ons gevoel onbevredigend

1 ) Een 17e eeuwsch Italiaan verwonderde zich reeds, dat zoo weinig monumentale gebouwen in die bewonderenswaardige wereldstad,
Amsterdam, werden aangetroffen.
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zijn, indien juist dergelijke uitingen van schilders-geluk het
hoogtepunt gebleven waren van zoo veler bestrevingen in
diezelfde richting. -- Want wij waren, ik zeide het reeds,
wij waren bij God's genade stilleven -schilders. En geen buitenlander, die ooit recht zal begrijpen, hoeveel wijsheid,
hoeveel liefde er spreken kan uit de enkele aanschouwing.
Wij waren de poëten der schilderende meditatie. Zooals een
Thomas a Kempis het beste deel van zijn leven doorbracht
met 't bestaren van zijn innerlijk zelf, waar een wereld van
teederheid en vrome bewogenheid droomde, en zooals deze
wijdingsvolle monnik de blijde klaarheid van zijn geest deed
stralen in het rustig rhythme zijner Latijnsche woorden, zoo
hebben de meesten onzer schilders niet anders gedaan, dan
de schoonheid hunner ziel hervinden in de contemplatie der
werkelijkheid. En de schier onpersoonlijke gaafheid van hun
schilderen is ons zulk een vreugde, doordat men er zoo duidelijk de schoone stelligheid van hun geest uit kan proeven.
Wie zoo schildert, die is een wijs en zuiver-voelend mensch;
dat weten wij!
Omdat wij dit weten, mogen, moeten we ook streng onderscheiden. Naast veel schoons zullen we telkens het mindere
vinden, gedeelten, die gedachteloos-weg werden geschilderd
en waar de altijd levende, altijd oorspronkelijke, altijd zich
vernieuwende geest verflauwde. Een mooi schilderwerk is
een even groote zeldzaamheid als een waarlijk mooi gedicht. En juist de Hollandsche schilder der 17e eeuw, die
zoo heel argeloos-weg maar te werken zat, hij zou allicht
de grens overschrijden, die het kunstwerk scheidt van
het maakwerk, de kunst van de industrie. De hoofdzaak
echter blijft, en het eenig belangrijke, dat hier een aantal schilders geleefd hebben, die het picturaal-contemplatieve gevoels-leven tot iets zoo schoons verhieven, dat
we ons nu nog eigenlijk niets volledigers in die richting
kunnen denken. En ik spreek niet alleen van de groote en
bekende figuren, maar ook van die vele onberoemden en
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naamloozen, die in een enkel werk heel de statige diepzin
-nighedva
hun gemoed wisten uit te beelden.
Intusschen : een wijze natuur-logica wil, dat elke ernstige
en diepe levens-manifestatie ergens haar apotheose vindt.
Indien velen, die hetzelfde willen en voelen, daarin iets waardevols verwezenlijkt hebben, dan zal er altijd, noodzakelijk, één
komen, die 't waardevolle tot het sublieme verheft. De natuur
berust niet in algemeene deugden : ze streeft naar 't enkele.
De natuur eert aristocratie, althans die, welke zich logisch
en ongewelddadig uit 't algemeene ontwikkelt. In elke sfeer
der geestelijke actie zal men die wet hervinden : ook dus op het
kleine terrein, dat ons thans bezighoudt. Gaf Rembrandt de
schoonste bloeseming der Hollandsche kunst in haar algemeenheid, ook het meer uitsluitend picturaal -contemplatieve
element dier kunst zou zich verstelligen in één of twee gestalten, die het tot zijn hoogste mogelijkheid opvoerden. Zulk
een representatieve figuur kon Aelbert Cuyp ons schijnen:
het grond-type van den Oud-Hollandschen schilder, de bij
uitstek algemeene. Is Cuyp's werk niet een triomfantelijk protest geweest tegen den toenemenden geest van specialiseering?
Het Hollandsch geestes-leven was te snel gegroeid, dan
dat het zich naar dieper wezen ruim ontwikkelen kon. Bij
gebrek aan wezenlijker machten scheen zich de groote materieele welvaart als cultuur-element aan te melden. En de
kunstenaars hadden, na het enthousiasme der eerste tijden,
niet zoo véél meer te zeggen. Ze hadden hun levens -liefde
en hun schilders-hartstocht : ze hadden geen nieuwe ideeën
en verlangens in 't hoofd. De ontwikkeling der kunst dreigde
in hoofdzaak een technische te worden. En het verlangen
naar volmaaktheid van techniek dwong tot beperking en
herhaling: men schilderde uitsluitend óf landschap, óf stil
portret, enz. Dou is het hatelijkst type van den-levn,of
,,specialist"! Maar zelfs een Metsu met zijn ronde bont-jakjes,
een Terborch met zijn wit-satijnen gewaden, een Hobbema
met zijn watermolens, een De Hoogh, een Weenix ... ze
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burger, die winst noch roem heeft nagejaagd, die zelden zijn
werk verkocht, maar toch lustiger en gretiger en breeder-uit
schilderde dan één, Cuyp, de gulle levensgenieter, heeft zich
met de scheppende daad verzet tegen dien geest van engheid. Hij schilderde alles : stillevens, landschappen, vee, binnenhuizen, portret ... Hij schilderde alles en alles voortreffelijk.
Hij deed niet mee aan 't ijdeltuitig gepeuter of zoet gevlei
van een Dou, of Wouwerman, of Berchem. Ruysdael mocht
weidscher zijn en dieper, Potter kon penetranter zijn, Van
der Helst mocht een voller rijpheid en kracht ontwikkelen
in sommige zijner portretten, Van Beyeren mocht van een
zwaarder statigheid zijn in zijn stillevens ... toch overspande
hij hen door zijn volledigheid. Hij had naar niemand om te
zien. Hij geleek op allen en op géén. Hij was in zekeren
zin het toonbeeld van den Hollandschen schilder dier dagen.
Het schilderen was bij hem „natuur" geworden. Hij behoorde
tot die gelukkigen die zonder buitengewoon te zijn van eigenheid, diepte of kracht, toch alle dogma's en richtingen met
een ruim gebaar terzij kunnen schuiven. Wat had hij met die
beperkingen noodig? Als hij maar schilderen mocht! En de
gouden zonne-glorie van zijn rijke waterland scheen de weerkaatsing van zijn eigen schildersvreugden!
Maar zal ik spreken van Cuyp den figuur-schilder? Juist
dáár toont hij zich minder dan de besten, dan de goeden.
En van kunstenaars als Cuyp spreekt men geen kwaad ...
Of zal ik zeggen, dat Cuyp ook in dieper zin „representatief"
was, dat hij de zinnelijke schoonheids-genieting onzer picturaal-voelende schilders tot haar hoogste mogelijkheid verhief ?
Hij was daar misschien te gul, te vlot voor, te weinig exclusief. Want juist om representatief te zijn, moet men zich een
held van karakterkracht toonen! Niet Cuyp, maar een Terborgh
en een De Hoogh hebben de apotheose gegeven, waarvan ik
sprak.
Moet men het de beperktheid wijten van deze sfeer der
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schoonheid of haar mindere geestelijkheid ? Zeker is, dat juist
de echt „picturalen" onzer zoo picturale kunst vaak die trotsche
wilskracht misten, die brandende overtuigdheid, zonder welke
geen waarlijk groot kunstwerk ontstaat. Hun geest bleef dan
wankelig omzien naar grootere voorbeelden, die hen te overtuigen hadden van hun eigen wezen en waarde. Er was teederheid, er was bijna nooit onverzettelijkheid in hun ziel.
En we mogen hierbij zelfs aan „voorgangers" denken als
Ostade, Dou en Metsu. — Maar ieder werkje van Terborch is
een „Terborch" ! Hij vereenigde de eigenschappen van allen
en herschiep die tot een geheel nieuwe zelfstandigheid.
En toch had misschien geen der anderen zich zoo bewonderend overgegeven aan de studie der grooten. Hij voelde zich
immers sterk genoeg om de weelde der grootmoedige overgave te dragen. Zijn kunst had iets resumeerends. Het zijn
de zwakken niet, die wereld en menschen hun aandachtige
bewondering schenken.
Zoon van een patriciër der provincie 1 ), voelde hij, in de
jaren der bewustwording, een warm verlangen naar verruiming van inzicht. Na de eerste lessen van zijn vader, kreeg
hij zijn opleiding in Haarlem, waar hij Frans Hals in volle
glorie zag. Doch ook daar was het hem niet genoeg van de
befaamde schilders uit Italië, Vlaanderen of Spanje, wier
namen hij gretig opving, slechts die enkele werken te kennen, welke het toeval binnen zijn aandacht bracht: hij trok
de wereld in om zelf te zien en na te voelen, wat daarginds
werd gedaan en gedroomd. Van zijn 28ste tot zijn 33ste jaar
bleef hij zwervend: in Engeland, in Italië, in Duitschland,
Spanje en Frankrijk. De hofkunst van den sierlijken Van Dijck
en van den strengen Velasquez imponeerde hem.
Want deze Nederlander was wel allerminst een lustig, feestvierend, spontaan zich bewegend mensch. De dagen der
1 ) Zijn vader was ontvanger te Zwolle, doch tevens schilder: een
man die zijn leven genoot „en van alles het beste" behield.
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argelooze vroolijkheid waren voor Holland voorbij. Wij zochten ons in de toenemende welvaart en in de winnende machtspositie van ons land te schikken, door een zeker vertoon van
plechtstatigheid en goede sier... hetgeen ons niet altijd goed
afging ! Welk een burgerlijk-pronkend materialisme beheerscht
de geestessfeer van Van der Heist's breed- doende patriciërs !
En Van der Helst mocht al eens een enkele maal als in
dat kostelijk type der varkens-voldaanheid, de bol-roze, domsnoevende Bicker — die wereld in het ootje nemen, meestal
voelde hij er den meest oprechten eerbied voor: breed en
degelijk materialist als hij zelve was, zag hij in de pracht
zwaarwichtigheid zijner modellen een ontwijfelbaar-lievnd
echte verwezenlijking van al wat hij zich droomen kon. Zijn
ideaal week niet af van het ideaal zijner wereld ; en dikwijls
dan ook, als in dat fijne en volle „mansportret" van 't Rijksmuseum (No. 1141) of in de ronde en robuste beeltenis van
den ruigen Kortenaer, wist hij er de volle glorie van te geven.
Van der Helst, dat is het Hollandsch burgerdom!
Maar niet zoo Terborch ! De uiterlijke, altijd wat plompe
plechtstatigheid der ouderen, had hij doorleefd, had hij zich
tot een bezit der ziel gemaakt. Het was hem diepe ernst met
die ingetogen voornaamheid. Hij vond, dat reserve in woord
en gebaar, en een masker van koelheid, de eenig mogelijke
houding was voor wie zich boven 't gewoel der menigte verheven wist. Zoo treedt hij ons te voren in zijn zelf-portret
van 't Mauritshuis : een statig-strakke verschijning, hoog recht-op
in zijn zwart- zijden schoudermantel. Onberispelijk en sober
in heel zijn verschijning, ziet hij ons met zijn koel -verstandige oogen aan als iemand, die nauwlettend zijn wereld doorschouwt, er zijn eigen gedachten van heeft, die veel heeft
gezien, veel begrepen, veel geduld, maar die zich wèl wachten
zal zijn gevoelens uit te spreken. In schijn gelijk aan de burgers van zijn stad, weet hij zich in dieper wezen een gansch
andere te zijn. Maar allen zweem van ostentatie is hij te boven:
de menschen ten slotte zijn te respectabel, dan dat hij hen
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met zijn meerderheid vernederen wil en hij zelf te ongenaakbaar, dan dat hij 't noodig oordeelt door hen verstaan te
worden. Het leven is goed zooals het is; want het kan niet
anders zijn .. .
Waar hij zijn medemenschen te portretteeren krijgt, acht
hij 't volkomen overbodig hun provinciale deftigheid tot
't pompeuse aan te dikken of haar tot aristocratischen zwier
te verfijnen ; daartoe hebben ze hem te veel te zeggen. De
weeke gemaniëreerdheid van den jongen fat, de voorzichtige
verstandigheid van den rijk geworden koopman, de breede
statie der Hollandsche matrone, de melankolie van een oudachtig en ziekelijk kindje, het verlegen, lieve, verdrietige
herinnerings-lachje van een jonge weduwe: hoe fijn heeft hij
dat alles doorvoeld ! En zijn aandacht werd beloond, want de
objectiviteit van 't gevoels -leven leidt van zelf tot de liefde.
En meer dan dat : heel de ingeboren waardigheid van zijn
geest uitte zich tóch weer, van zelf, in de beelden zijner
waarneming. Ieder figuurstuk van Terborch zegt ons iets om(rent den uitgebeelde : het zegt ons méér omtrent den schilder
zelf. Wie een goed werk van Van der Helst ziet, vraagt nooit
maar Van der Heist ; maar een portret van Terborch doet ons
dadelijk gissen naar die eenigszins raadselachtig gesloten persoonlijkheid, die de kunstenaar zelf zal geweest zijn.
Hij voelde sympathie voor zijn wereld en kon dus — getrouwelijk afbeeldend die wereld — veel van zijn eigen wezen
naar voren brengen. Maar een eigenlijk mensch-beelder is hij
toch niet. Zoodra hij grootere groepen te schilderen krijgt,
staat hij machteloos; alle onderdeelen zijn hem belangrijk,
maar het leven, dat de deelen vereent, omspant hij niet. Men
zie slechts zijn „Vrede van Munster", of dat familie -portret
uit 't Rijks-museum 1 ). Midden in een groot, leeg vertrek
troont de vrouw des huizes; naast haar de echtgenoot; en
verder, verspreid, twee jongens en twee meisjes. En wat
1

) No. 569 A.
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staan ze daar verloren in die donkere ruimte, wat staan ze
daar verstard en versomberd ! Alle samenhang ontbreekt, alle
levensfluïdum ... 't Schijnt een prachtig wassen-beeldenspel.
Beschouwt men echter een enkele figuur afzonderlijk, dat
meisje rechts b.v. in grijzig-wit, zacht-lila, dof-zwart, dat
daar zoo stil verdroomd staat, dan weer voelen wij de ingehouden grootheid van visie, die Terborch zoozeer eigen was.
Dan wordt 't strakke poseeren van dat figuurtje tot iets
monumentaals.
Schijnbaar week ik hier af van de mij gestelde begrenzing,
waar ik werkjes besprak, die toch uitsluitend als „portret"
zijn bedoeld. Maar die strak en recht staande figuurtjes, donker tegen den parel-grijzen achtergrond, waar alleen het
prachtig rood van 'n tafelkleed of stoel wat bloeiing van kleur
brengt, ze zijn veel meer als stillevenachtig gevoelde „genrestukjes" te beschouwen : er spreekt wel een zeker fijn psychologisch begrijpen uit die beeltenissen, maar hoofdzaak blijft
de strenge geslotenheid der vormen, de bezonken schoonheid
der kleur, de zielvolle statigheid der voordracht.
Want ook hierdoor is Terborch een meer representatieve
figuur te noemen, doordat hij zijn wezenlijken aard zoo bizonder klaar geopenbaard heeft. Waar een Ostade nog altijd als
„karakterbeelder", als „boeren-schilder" wil aangezien worden
— hetgeen ons dan eenigszins in verwarring brengt, daar hij ons
nooit recht duidelijk maakt wat hij eigenlijk van die groteskdoende kerels en wijven denkt: vond hij ze aardig, gruwelijk of
vergeefelijk-mal, of alleen maar „schilderachtig" en „typisch" ? -daar is bij Terborch alles helder : hij zegt wat hij voelt, dat
is zijn grootheid. — Bij Terborch kwam alles zoo natuurlijk
te voren. Hij had, bij al zijn reserve en knapheid, zoo iets
mooi-eenvoudigs over zich ! Hij bespeelde maar zijn simpel
instrument, wijl 't hem een lust te spelen was; en heel zijn
ziel was bij dat spel, dat steeds harmonisch klonk en nimmer
haperde. En volstrekt nooit was hij er bekommerd om, of we
zijn spel en voordracht wel genoeg „persoonlijk" zouden vinden.

— 107 —
Van zoo een devoot en argeloos zanger zal 't ons niet
verwonderen, dat hij zich vrijer voelde in de sfeer der „eigen
vindingen", dan waar hij een bepaald meneer of mevrouw
had te believen. De groote eentonigheid in de opvatting zijner
portretten bewijst reeds, dat de volheid zijner liefde elders
lag. Want de liefde uit zich in de vrijheid van beweging, in
de weelde der verbeelding ! En zoo monotoon zijn genreachtige portretjes zijn, zoo rijk aan fantasie, zoo telkens nieuw
gevonden en gevoeld doen zijn portretachtige genre- stukjes
aan ! Toch schijnt het onderwerp zelf hem eigenlijk onverschillig: of hij een wonderbaarlijk rijk uitgedoste page
schildert, die een ietwat preuts doende jonge dame namens zijn
heer een briefje reikt, — of een meisje dat in den familiekring
het epistel voorleest van den zoon des huizes, — of guitaartokkelende, cello- strijkende, spinet-spelende en lieder-zingende
dames, of 't jongetje dat zijn hondje vlooit, — of 't minziek paar dat in het gouden droomen -uur gestoord wordt
door een kwaden boodschapbrenger ... dat gaat Terborch
niet aan ! 't Is hem te doen om de kleur, om de gestalte, om
de schoone ordonnantie, maar om de kleur vooral, om de
mysterieuze toover der kleuren!
Een kunst dus van het uiterlijk schoon en een pracht-lievend
kunstenaar ... Zeker : maar wèlk een kunst en wèlk een kunstenaar, welk een schilder ! Waar Metsu met vrouwelijk behagen een zijden japon naschildert — al de half- tinten, glanzingen en kreukels van 't satijn — en waar Netscher behaagzieker, sensueeler en schijnbedriegelijker het nog doet, daar
is de ruischend neergolvende zijde, het parelend glansgewaad,
dat een van Terborch's vrouwengestalten omflonkert, zooveel
méér dan enkelt sierlijk en „natuurgetrouw ". Die kostbare
feestkleedij is zóó groot gezien, dat ze heel de schilderij beheerschen kan en de rijkheid der stof als 't ware opgaat in
in de lyrische schoonheidsontroering. Terborch miste wel de
fijne, actieve psychologie, die soms Metsu's werken doortintelt, — hij was vormelijker —, maar dat vertroetelde, opge-
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sierde, peuterige, dat ook Metsu te dikwijls bijbleef, zien we
bij Terborch geheel overwonnen en tot dieper statigheid
verdroomd.
De vrouwelijk-behaagzieke kleederpracht, waar onze voorouders — en onze voorváders in 't bijzonder — zoo ostensief mee konden pralen (ze waren als in eenvoud opgegroeide
kinderen die eindelijk eens 'n mooi pakje dragen) hoe vaak
hebben ook onze schilders haar op ietwat kinderlijke wijze
genoten ! Als Palamedesz een zwierig mandoline-speler schildert, laat hij dien vooral zijn pracht-been goed naar voren
steken, opdat de zwart-fluweelen broek, de rijkelijk met kant
gedrapeerde knie, de groen -zijden kous, de fraai -kleurige schoen
met zilveren gesp en breede strikken terdege in 't oog zullen
vallen ... Zelfs Frans Hals kon in zijn jonger jaren week van
zaligheid worden, waar hij de hemel -blauwe sjerpen, de purpe
ren strikken, de geel-gouden wambuizen, de lila-kleurige pof
statievaandels ten toon spreidde ...-broekn,dfliuw
Die menschen waren nu eenmaal zoo behaagziek uitgedost,
zegt ge. Maar vriend, de zaak blijft en blijve : hoe stond de
kunstenaar die menschen tegenover? Niet één, die zijn figuren
zoo legendarisch-rijk heeft opgetooid als Terborch ; maar
niet één ook, die al die pracht tot zulk een innige schoon
heeft omgedroomd. Niet één, of 't moest Rembrandt-heid
zijn, de vroege, weeldelievende Rembrandt. Doch waar Rembrandt óf ons die romantische praal niet recht aanvaarden doet,
daar wij voelen hoe zijn dieper zieleleven met die pompeuze
flonkering in strijd bleef, óf de kostbaarheden tot een
onbestemde ruisching van geheimzinnigheden verduistert en
vertoovert, — waar we óf ons verlegen voelen tegenover Rembrandt's vader, die ons van onder zijn gepluimde maskerade tooisels zoo vreemd en deerniswaardig kan aanzien, óf ons
afvragen wat daar eigenlijk glinstert, gloeit en glanst om die
figuren: zijn 't edelsteenen, is 't goudwerk, of verrafelde zijde?
— daar laat Terborch, de materieeler schoonheidsminnaar, ons
geen oogenblik in twijfel: die fabelachtige schoudermantel,
-
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die volumineuze been-drapeeringen, die legendarische bazuinen, ze hooren bij, ze zijn één met heel die magnifieke
verschijning ; en dat is de doffe' glanzing van fluweel, dat de
glinstering van zijde, de glimmende hardheid van 't koper ...
Wat is tenslotte het hemelsbreede verschil tusschen de weeke
kleurversmelting van Schaicken's donzige vrouwenboezems en
de droomerige, statig-teedere schilderwijze van Terborch? Het
komt mij voor, dat ter beoordeeling van bijna heel de Oud
schilderkunst, deze vraag een der meest beslis--Holiandsche
sende blijft! Onze 17e eeuwsche kunst ontwikkelde zich van
het sterke en straffe naar het milde en van het milde naar
het weeke. Terborch's werk nu is van die evenwichtige
tusschenperiode de meest evenwichtige vorm.
Moeten wij, met Bode, Terborch onzen „eersten zede-schilder" noemen? Een zede -schilder, die de schoone gestalte, de
kostelijkheid der kleeren, de gouden lichtheid van een slanke
vrouwenhals oneindig belangrijker vindt dan wat er omgaat
in 't gemoed van die menschen ... ik kan hem mij niet goed denken ! Men bekijke eens met aandacht dat werk in 't Mauritshuis,
de „Onwelkome Tijding" (VIII), hoe tegen 't koud-glimmend
staal van 't harnas het bleek-blozende vrouwenkopje geschilderd
is, hoe die even begloeide vrouwenhuid weer fijn contrasteert
met 't zilverig-witte van haar hoofddoek, hoe het geel van
haar jakje samenstemt met 't bruin- grijze buis van den soldaat en met 't getemperde rood zijner kaplaarzen, hoe, eindelijk, die mooi-aangesloten groep rhytmisch opweegt tegen
de groen-blauwe figuur van den boodschapper daarvóór, hoe
dit drievoudig geheel weer een nieuwe éénheid vormt en
prachtig verbeeld staat in de ruimte ... die rijke wisseling
en wieging van kleur en vormen, die koele voornaamheid
van geest: zie dáár Terborch ! Een „schilder-schilder ", zooals
Jan Kalf onze ouden noemde; zóózeer een schilder, dat we
aan geen schilderen meer denken, dat alle inspanning, bedoeling en wilskracht vervloeit in de heerlijkheid van 't doen.
„Men moet", zegt Castiglone, „men moet alles met een zekere
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verbergt en die bewijst, dat wat men zegt of doet zonder
inspanning en bijna gedachteloos te voren welt. Daar vandaan
komt ook, geloof ik, de gratie voort; want ieder kent de
moeilijkheid van zeldzaam en goed volbracht werk, zoodat
't gemak, waarmee het dan gedaan wordt, een groote verwondering teweeg brengt ... Zoo kon men zeggen, dat
datgene waarlijk kunst is, wat geen kunst schont te zin". En
wanneer Castiglone zijn gedachte in een voorbeeld te bevestigen zoekt, richt hij zich vanzelf tot de schilderkunst, waar
kalme zekerheid van doen het wezenlijk teeken is, waaraan
men des schilders begaafdheid herkent. Dat hij daarbij aan
de met zoo prinselijk gemak voltooide werken dacht van zijn
levensvriend Raphaël, dat mogen we zonder aarzeling ge
Maar wij, Hollanders, zullen bij die woorden wel het-loven.
eerst denken aan Terborch!
Ik noemde straks twéé schilders, die het zuiver picturale
element onzer kunst tot zijn schoonste hoogte hadden opgevoerd : Terborch, De Hoogh.
En De Hoogh? Wanneer wij bedenken, dat hij, buiten
Terborch's epicuristischen weeldezin om, toch eenigszins
hetzelfde zag in de sfeer der soberste alledaagschheid, is dan
niet alles gezegd van den blijden De Hoogh?
Daar zou integendeel nog niets mee gezegd zijn ! Waren
onze Hollanders niet bijna allen groot, juist door hun liefde tot
't alledaagsch gebeuren ? Maar wie, die het zoo eeuwig zag, —
door de teedere klaarheid der kleuren en toonen, ja! maar
vooral door de fijnegeluks-gestemdheid, waar dat werkelijkheidsbeeld geheel van schijnt doorademd ? Luisteren wij, naar het
mooie sonnet, waarmee Jan Veth eens dezen schilder bezong :.
„Daar woont een kleuring die geen kleuren duldt,
In 't steil vertrek, vol propere glazuren ;
De dingen staan, van koelen glans omhuld,
In 't staag gemurmel van gelukkige uren.
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Bezijden komt de zon een blank verguld
Uit glanzing van albasten tegels puren,
En kaatst die garven licht op trouwe muren,
En houdt de lucht van goudgezweem vervuld .. .
Der levenlooze dingen heimlijk leven
Heeft stemmen aan dit stille huis gegeven,
En zoet is hier het luistren naar den tijd.
Want in de kalme rimpling dier geluiden,
Die op gelatene gedachten duiden,
Draagt elk moment een aêm van eeuwigheid.

De schilderijen van De Hoogh zijn betrekkelijk zeldzaam;
en ons land in 't bizonder bezit er maar weinige : zoo ik mij niet
bedrieg, slechts het vijftal van 't Rijksmuseum, waarvan er dan
nog maar drie uit zijn goeden tijd zijn. Doch temidden der
duizenden schilderijen onzer openbare verzamelingen, zullen
deze drie kleine werkjes steeds te voren blinken door den zuiveren glans hunner schoonheid. Want de schoonheid, hoe stil,
hoe bescheiden van aanzien ook, altijd blijkt ze oppermachtig!
De Hoogh is de dichter dier vreugde, die praal en hartstocht en al het buitensporige versmaadt. Niet door macht
van wil, of door heftigheid van gevoel, of door grootschheid
van geest, heel niet door weelde van uiterlijk, — maar door
aandacht en devotie alléén werd hier de eeuwigheidshoogte
der kunst bereikt. Zijn werk kon de essentie heeten der
Hollandsche kunst, evenals hij zelf, in zijn persoonlijkheid,
de wijsgeer onzer schilders schijnt.
Hij zegt ons stil te zijn, stil in onszelven, en niet te jagen
naar 't vreemde en verre: wie stil weet te zijn te midden
der „luidheden" dezer wereld, die zal de vreugde vinden, die
bestendig is. Wie 't minst behoeft voor zijn geluk, die is de
rijkste mensch, zegt De Hoogh. En immers : grootheid is
zulk een betrekkelijk begrip. Waar elders kan grootheid leven,
dan in uw eigen ziel ? en hoe kan ze zich zuiverder openbaren, dan door uw vreedzaamheid van geest? —
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eerlijk en nauwgezet aan het werk als Potter gedaan had,
de schilder van 't landelijk bedrijf. Maar waar Potter nooit
recht boven zijn stage en nuchtere realiteits- studie uitrees,
daar was het De Hoogh gegeven zijn werkelijkheids-beelding
tot muziek te herscheppen en van liet ontledende tot het
samenvattende te komen, van de waarneming tot de ontroerde
aanschouwing. En toch : hij week geen haarbreed af, van
't geen hem de „werkelijkheid" scheen. De gevoelsgedachte
n.l. van De Hoogh, zijn innigst levensgevoel, vereenzelvigde
zich met de kleine, innig-bekende werkel ijkheden zijner om•
Beving. Hij had slechts rond zich heen te kijken om zich
zelf terug te vinden.
Schijnbaar is het den schilder uitsluitend te doen om de
teere schakeeringen van kleur en toon, om de fijne tegenstelling van een zon -beschenen buitenmuur en een doorgloeidschaduwige kamerwand, om het schijnsel van de zachte
voorjaars-zon langs de geopende deur-paneelen, om het
zevende, zilverige kamerlicht, dat de dingen, de meubels, het
koper aan den wand, zoo fijn doet glanzen, om de mild
doorstoofde athmosfeer van een zomerschen morgen, wanneer
het nog koel is in de kamers maar de warmte daarbuiten
reeds lokkend naar binnen luwt: en de klare vreedzaamheid,
de afwachtende rust dezer dingen, hoe wel vertrouwd zijn
ze ons van af den tijd, dat we als kleine kinderen gedachteloos gingen door het stille huis, blij zonder reden en heel
aandachtig voor het allerkleinste om ons heen. — Maar zie,
ik wilde u zeggen, dat De Hoogh schijnbaar niet meer dan
een uiterst fijnvoelend bespieder was van uiterlijke dingen
en reeds ben ik bezig u van „stemmingen" te spreken en van
kinder-gedroom! De waarheid is, dat hij bijna vroom van
aandacht was. Niets, dat zijn minziek oog ontging: het effen
neerliggen van een plaveisel, de fijne blankheid van een
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liefdevol ziet, die zal -- hij moge nog zoo uitsluitend de
schilder zijn van 't schilderachtige — hij zal ook de menschen, welke zich in deze ruimte bewegen, als levende wezens
zien, die schoon zijn opgenomen in het levende Al.
Niet altijd, natuurlijk, heeft De Hoogh deze zinnelijk-mystische éénheid zoo diep verwezenlijkt. In dat schilderijtje
van 't Rijks-museum b.v., waar een moeder bezig is haar
kind te „toiletteeren", blijkt de heerlijkheid van 't licht den
schilder zoo zeer verrukt te hebben, dat de figuurtjes bijna
gemist konden worden : ze schijnen alleen als kleur-waarden
en vooral om hun kleeren geschilderd te zijn. — En in zijn
latere werk is De Hoogh zichzelf zielloos blijven herhalen:
alles scheen eender gebleven .... maar dat, wat zich niet
dwingen laat en niet herhalen, en waar het ten slotte uit
aankomt : de innigheid, de ontroering, dat ontbrak.-sluitendop
Die zeer verfijnde lyriek van De Hoogh bleek tegen de sloopende macht van den tijd en van de nuchtere levenspraktijk
niet bestand. Doch in dit latere werk herkennen wij niets
meer van De Hoogh's werkelijk wezen ; het is dus niet van
De Hoogh en kan buiten beschouwing blijven.
Bezien wij nu een dier werkjes, waar de innerlijke har
haar schoonst is : het z.g.n. „Buitenhuis". (IX) -moniep
In een tuinachtig binnenplaatsje, dat links door een hek
wat struikgewas en in de diepte door den lagen-werkn
gevel van een landhuisje en door een schutting besloten
wordt, zitten een heer en een dame bijeen aan een tafeltje.
Het is eigenlijk niet eens een van De Hoogh's volmaaktste
werken. En toch ken ik van hem géén schilderij, dat mij
zóó kostbaar is ! De hoogste kunstwerken immers zijn bijna
nooit de meest volmaakte!
Trachten wij ons in den geest van deze bescheiden schil
schepping in te leven, trachten wij er de gevoelssfeer-ders
van te benaderen.
Het jeugdig dametje, sierlijk en sober van houding en
HAVELAAR
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kleedij, perst een citroen uit in dien grooten roemer Rijnschen
wijn, dien zij zoo dadelijk haar vriend zal overreiken. En ze
doet 't zoo aardig van ernst, zoo gracelijk-aandachtig, dat
deze — zijn steenen pijp even weg houdend -- met een glim
overbuigt, om zoo goed mogelijk toe te zien. Niets, op dit-lach
oogenblik, dunkt hem belangrijker, dan 't vallen der geurige
druppels in den kristallen beker ! Het is dat blijde uur der
liefdes-teederheid, waarin een schijnbaar nietige handeling plots
verheven wordt tot iets heel zeldzaams en verrukkends. Zij
denken aan niets, zij behoeven aan niets te denken, want het
onbewuste geluksleven vervult en bevredigt gansch hun ziel
en zinnen. Zij hebben maar te voelen hoe heerlijk-harmonisch
hun geheele wezen ineen vloeit met al wat rond hen is,
zoodat zelfs de ietwat dikke, fletse en leelijke waardin, die
met een bleek glimlachje toeziet, in deze wereld der kinderlijke gelukkigheid schijnt opgenomen te worden en niet meer
leelijk is en niet stoort het samenzijn der gelieven. De lenteochtend omwuift hun hoofden als met aderringen van vrede.
Het is het blanke daglicht, dat deze wereld zoo verrukkend
maakt, het is de fijne zonneschijn en de koele, lichte lommer.
Het is 't geluk, dat wij hier afgebeeld zien. En het geluk,
dat is niet een zeldzame vervoering, die enkelen in enkele
hoogte-momenten des levens begenadigt, niet een brand van
geest of van hartstocht, maar het is veeleer een bestendige,
vredige heerlijkheid, die schoon openbloeit voor wie er zich
aan over weet te geven met de onbewuste aandachtigheid
der ziel, welke van de vroomheid niet ver meer is. Het is een
volheid en een verzadiging.
Deze dichter, De Hoogh, zeide hoe verrukkelijk het is met
een beminde vrouw zich te bevinden in een wel -vertrouwde
werkelijkheid en zich dan niets te weten, zich te vergeten,
zich opgenomen te voelen in de schoone wereld, die nabij
is en ver weg, goed gekend en wonderlijk. Dan krijgen
de kleuren een bizonderen glans; zóó schoon en zuiver
worden ze, als wij ze nimmer zagen; en het warme zonlicht.
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zelf is dan van een bijna geheimzinnige en heerlijk-bevredigende mildheid. De zachte lente-lucht ademt vreugde. Het
vogel-getjilp en het onbestemde gonzen der millioenen insecten vervult de aarde van een muziek, die samenklinkt
met de muziek onzer ziel. En de menschen, die toevalligerwijze de wereld onzer vreugde bevolken, ook al zeggen zij maar vlakke woordjes zonder zin en ook al zijn
hun gezichten niet lichtend van intelligentie of gevoel, ze
worden onze vrienden alleen reeds door het feit hunner
aanwezigheid : evenals de boomen, de huizen, de ' wolken !
En het leven der zinnen loutert zich vanzelf tot het leven
van den geest.
De Hoogh is, onder onze Oud -Hollandsche figuurschilders,
een der weinigen geweest, die deze geluks-wijsheid, deze
onhoovaardige levens-liefde, verkondigd hebben. Hij wist,
buiten Italië om, zich een geheel eigen conceptie te vormen
van de „idylle". Ja, onder onze meer uitsluitend visueel -aangelegde schilders is hij bijna de eenige, die datgene, wat we
een „stemming" noemen, verzinnebeeldigde. Vergelijken wij
hem met een Brekelenkamp, die immers óók zeer huiselijke
gemoedelijkheden schilderde, blank van kleur en sober van
beelding, die dat soms wel is waar wat slap en kil kon doen,
maar toch dikwijls ook heel zuiver en fijn, — dan zullen we
onmiddellijk voelen wat het is, dat De Hoogh zoo bizonden
onderscheidt. Hij verhoudt zich tot zijn geest-verwanten, tot
een Ostade, tot een Brekelenkamp, tot een Decker, tot een
Terborch ook, zooals — in andere gemoedssfeer — de sombere Ruysdael zich verhoudt tot den koelen waarnemer
Hobbema. Hij is, evenals Terborch, over de observatie héén,
maar hij is óók over het louter aanschouwelijke heen. Hij
raakt ons gemoeds-leven. Hij is de schilder der geluksstemming. De wereld is hem niet alleen een schoon tafereel meer: zij is hem een spiegel der ziel. Metsu, de vrouwelijke, kwam hem in dit opzicht een enkele maal nabij;
maar in klaarheid en innigheid en zelfstandigheid van visie
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was De Hoogh te zeer zijn meerdere, dan dat men hen kon
vergelijken.
En of men nu ziet naar die menschengroep, of naar
het rustig-uit geschilderde plaveisel van 't schaduwig binnenplaatsje, of naar den zon-beschenen gevel, waarvan de
roode steenen zoo flonkerend en penetrant zijn geschilderd
en waarvan de wit-houten raamkozijnen en pilasters zoo heerlijk glanzen in het gouden licht, óf, eindelijk, naar het met
ijle wolken bewaasde hemelblauw : 't is al gelijk, gelijk van
kracht en fijnheid ! Ge kunt niet zeggen, of die menschen,
dan wel de omgeving hier hoofdzaak zijn. Misschien was 't
De Hoogh vooral om dat roode huisje te doen onder de
blauwe lucht ... maar zéker is, dat menschen en dingen volkomen bijéén hooren, dat de menschen opgenomen zijn in
hun omgeving en de omgeving de uitstraling is van der
menschen gemoeds-gestemdheid. Of liever : De Hoogh heeft
de figuren en de dingen en het licht zóó koesterend en fijn levendig geschilderd, omdat hij in alles de blijde stemming
van zijn eigen, liefdevolle kunstenaarsgemoed gelijkelijk terug
vond.
Wat devotie beteekent, dat kan ons De Hoogh door zijn
schilderen duidelijk maken. En heel de groep der hier besprokenen, heeft ons niets heerlijkers te zeggen!

HOOFDSTUK IV.
DE KARAKTER - SCHILDERS.

Onder karakter-schilders versta ik 'hen, die in hun uitbeelding der figuur vooral doen voelen welke hun houding was
als mensch tegenover de menschen-wereld. Tegenover de
menschen-wereld : niet nog tegenover die diepere, en meer
universeele, welke het altijd armelijk mensch-bestaan louterend
in zich opneemt. Hun kunst is niet meer uitsluitend een
schoonheidservaring van 't zinnenleven, en nog niet een der
ziel. Zelfs schijnt zij niet de schoonheid te zoeken, ook al
omvat ze haar ten slotte. Ze zoekt het kenmerkende, het
typisch-levende, het karaktervolle.
De tot nu toe besprokenen waren meer passieve naturen,
kunstenaars der gewaarwording ; menschen van uiterst gevoelig zinnen -leven, die slechts hadden te ondergaan, om de
schoonheid te zien openbloeien. Maar de karakter-schilder
vergenoegt zich niet met de schoone afstraling der dingen,
met 't lokkend spel van kleur en toon : hij wil den mensch
begrijpen, hij wil het leven beelden ... en de schoonheid,
ongezocht, zal vanzelf zijn typeering adelen. (Want hij is
kunstemaar en niet illustrator.) Hij stelt zich bewust tegenover
het leven en zegt er, klaar, of heftig, of ironisch, zijn mee
Zijn kunst bezit in dit opzicht meer een element-nigover.
der gedachte.
De louter sensueel-gevoelige zal zulk een kunstenaar der
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typeering en der psychologie bezwaarlijk begrijpen. Hij zal
haar alleen om de vloeiende voordracht prijzen — zoo die
te prijzen is — en verder van „verstandelijkheid" praten.
Maar datgene, wat ik hier „gedachte" noem woorden zijn
zoo arme hulpmiddelen, waar we fijner definiëeren willen ! —
dat is éven doorgloeid van hartstocht en gevoel als de zuiver
picturale verrukkingen van een Terborch of De Hoogh : het
is alleen een ander gevoel. Louter verstandelijke kunst trouwens bestaat evenmin als louter gevoelskunst. Het zijn slechts
onderscheidingen van wat meer, of wat minder.
Het leven is geest: de aandoening en de gedachte zijn er
de twee manifestaties van, de twee representanten. De kunst
nu geeft van dat leven het ideëele ontroeringsbeeld: zij is
ontroerde geest, zij is geestelijk verbeeldingsleven. En de meer
bewust typeerende of meer passief ondergaande kunstenaar
kan nooit scheppen zonder tegelijk „verstand" en „gevoel"
te omspannen.
De Hollandsche kunst kwam, zooals wij zagen, uit de diepe
lagen voort van 't onbeschaafde volk : het Italianisme bevonden we een meestal machtelooze poging te zijn, om ons een
cultuur bij te brengen, die we nog misten, maar die we toch
stellig niet klakkeloos van den vreemde konden overnemen.
En onze enkele, groote karakter-schilders nu hebben zich met
dat ruwe, cultuurlooze, maar fel -levende volk ook willens
vereenzelvigd. Zij hebben er van verhaald met de bittere
oprechtheid en met de stoere beeldingskracht van een
19e eeuwsch „naturalist". Huysmans, de Fransche romancier,
de volledigste „realist" die ooit geweest is, zeide eens door
onze oude schilders, door een Brouwer en Steen, tot zijn kunstconceptie te zijn gekomen: hij stelde zich voor te schrijven,
wat zíj geschilderd hadden. Maar terwijl Huysmans een verwoede hater was van 't leven, zoodat hij dan ook bij zijn
„realisme" geen blijvende bevrediging vond, toonden er zich
onze ouden — trots alles — warme bewonderaars van. Zij
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leefden het immers ten volle mee, terwijl Huysmans, van uit
zijn kille eenzaamheid, het slechts kritisch bleef bekijken.
En zelfs de dikwijls gruwelijke Brouwer(X), de heftigste aller,
behield die mannelijke geestkracht, die vechtende vitaliteit,
waarin we meer een bevestiging dan een veroordeeling voelen van 't leven. Maar al was hij de heftigste, de meest volstrekte was hij niet: hij scheen zich soms door de glorie
van zijn schilderen te troosten over 't geen de wereld zelf,
die hij schilderde, hem aan glorie of troost bleef onthouden . Zeker zijn er weinigen geweest, die zoo verwoed hun
hartstocht voor het schilderen hebben uitgevierd ! Al de
geheimen van 't mysterieuze licht-donker, van de gesmoorde
schemer-kleuren, van de vervagende half- tinten, van den
snellen penseeltoets : hoe kende hij ze ! Maar de heftigheid
van zijn temperament deed hem al die vreemde schilders
dan weer versmaden, zoodat hij wel tegelijk de-vreugdén
knapste en de onhandigste onzer Oud- Hollanders schijnt.
Brouwer kon, in zijn breidellooze voortvarendheid, in zijn
koortsige onrust, ellendig knoeien soms ! Hij had toch weer
niets in zich van die devote vak-verliefdheid der meeste
Hollanders. Hij, de déclassé en de opstandige, kon tergend
onverschillig doen en zich vergenoegen met een warrelige
aanduiding, waaraan alle intensiteit of zekerheid ontbraken.
Er was geen rust in zijn ziel. Geen rust ... maar wat een
davering van leven ! Men zie die vervaarlijk-wilde pen- of
krijtkrabbels eens : zóó spontaan zijn en zóó scherp, tot in
de ruwste en haastigste lijn-krassen zóó fel typeerend, dat
kan alleen een héél groote. In zulk een scheppingsmoment,
dan bruiste het bij hem over! Het leek wel op schelden en
honen, wat hij deed. Zijn kunst is van een onmenschelijke
menschelijkheid. En menige schets van Rembrandt zelfs wordt
dáárbij tam en kriebelig!
Zagen wij in Ostade den levensminnaar ondergaan in den
technicus, bij Brouwer zien we wel is waar de kostelijkste
schilders-eigenschappen soms verwaarloosd: maar het leven,
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de kracht van zijn striemende typeering, die redden zelfs zijn
verwardste verbeeldingen. Hij kon ellendig knoeien, hij kon
oppervlakkig zijn en grof-globaal en slap zelfs ... en een
naargeestige cynicus kon hij zich toonen ... een liefdeloos
en rusteloos mensch : maar hij boeit en treft altijd.
Brouwer was een der laatsten, die de kunst van Vlaanderen
en Holland nog eenigszins omspanden : in Oudenaarde geboren, was hij een tijd lang de beschermeling van Rubens,
terwijl in zijn jeugdwerk nog invloeden van Breughel zijn
aan te wijzen. En ook heel een leven in Holland kon den
Vlaming in hem niet dooden : hij behield er de uitbundiger
vitaliteit van, de forscher gebaren-kracht, de karikaturaler
expressie. Maar wie der Vlamingen van dien tijd is in deze
dingen zoo diep geweest?
Te Haarlem beland, vond hij in Hals waarschijnlijk zijn
leermeester. In elk geval heeft Brouwer het Haarlemsch genie
met overtuiging bewonderd, — bewonderd om zijn kracht
van temperament, om zijn forschheid en frischheid, meest
van al wel om de spontaniteit van zijn doen : zóó te schilderen scheen reeds in zich zelf een bevrijding ! Ook naar
den geest hadden zij veel gemeen: het uitbundige, het bohème achtige, de wildheid van hun individualisme ... Maar hoe
veel intenser was dat alles bij Brouwer ! — In dien tijd, dat hij
te Haarlem Hals' invloed onderging, schilderde hij een
„Vroolijke Gezel" (thans naar ik meen in de verzameling
Schloss te Parijs) en wanneer wij nu dit werk vergelijken
met den, hier reeds besproken „Vroolijken Drinker" van
Hals, moet 't psychisch verschil der beide kunstenaars wel
onmiddellijk treffen : Hals schildert den lustigen drinkebroer
gedachteloos-sympathiseerend : hij vond hem een kostelijk type,
waar 't best mee leven en lachen was ... En Brouwer, Brouwer, die zich onderdompelde in die wereld van verval, die
er zijn prachtige gaven begroef, er zijn koninklijk leven wel
verspilde, — welk een beeld gaf hij van zijn kroeg-kameraad!
Die cynische wellusteling, met zijn listige drank-oogjes en zijn
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spotmond, hij heeft een tartende verhevenheid over zich, welke
niets meer gelijkt op den grof gemoedelijken lach van Frans
Hals' joviale sujet! Wat bij Hals vluchtig en vlot realisme
blijft, dat wordt bij Brouwer vol van een fijn-doordringende
psychologie, die de schrijnende zelf-analyse dichtbij benadert.
Hals leefde en lachte kritiekloos mee ; Brouwer diepte uit
zijn bittere ervaringen een stemming van trotsche, stil-lachende
levensdeceptie.
Waar Hals „den lach" wilde beelden, gaf hij meestal niet
méér dan een ignobelen grijns ; Brouwer echter zoekt juist
dien grijns uit te drukken : en hoeveel dieper is 't gevoel,
dat hij ten slotte in ons opwekt ! De lach van Hals wil behagen en stoot af; de grijnzende grimas van Brouwer wil
afschrikken en ... schrikt ook af ! Die grijns schrikt af, maar
fascineert tegelijkertijd, zooals elk wezenlijk kunstwerk, hoe
ruw of gruwelijk ook, geheimzinnigerwijze altijd fascineert.
Toch blijft er een groot tekort in Brouwer's kunst. Men
zag daar misschien te schuw overheen, den laatsten tijd.
Nadat hij eerst — evenals Hals — door norsche en kleindenkende kwezelaars-zielen om de wildheid van zijn leven
beschimpt en bepreekt en ook belasterd is geworden, heeft
zich in deze zoo fundamentlooze tijden een zeker streven
geopenbaard juist een man als Brouwer goelijk te ,,verontschuldigen" en hem in een soort braven liberaal om te
scheppen, die als iedereen zijn kleine gebreken had : het een
dunkt me al even weerzinwekkend van huisbakkenheid als
het ander. Hier valt niets aan te tijgen of te verontschuldigen.
Brouwer was een geniaal mensch, machtig soms van dra
ek... maar heeft dan niemand gevoeld, hoe beperkt zijn-mati
ervaring ten slotte bleef, hoe hij zich telkens herhaalde? Er
was in Brouwer een armoede aan gedachte en verbeelding,
terwijl zijn geest in den grond toch zoo rijk en diep
te zijn blijkt. Wel gaf hij ook aan droomeriger sentimenten
gestalte — we mogen zijn onheilspellende, woelige en weid-
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sche landschaps- impressies niet vergeten ! -- maar toch, tel
telkens weer, bleef zijn aandacht eender gericht op-kens
de brute brasserijen van rookhol en kroeg. Telkens zag hij
die op dezelfde wijze. Hij herhaalde zich, forsch meest en
levend, maar hij herhaalde zich niettemin, méér b.v. dan een
de Hoogh, die toch slechts in een enkele richting groot
was. Er scheen in hem een fatum te zijn, dat hem tot herhaling dwong. Van de beroemde achttien „Brouwers" in
München zijn er zestien aan het kroegleven ontleend, terwijl
de twee overige daarvan alleen door het onderwerp verschil
Wij kunnen hierin misschien de verschrompeling van-len.
geest herkennen, die het bitterste loon is der levens-onttakeling. Green gedepraveerde — hoe ook geniaal — ontkomt er
aan : hij verstompt, en heeft alleen belangstelling meer voor
die depravatie zelf. Zooals een vogel, betooverd door het
moordend torenlicht, daar heel den langen nacht om heen
zwenkt, zoo scheen zijn ziel zich rusteloos te wenden en te
keeren om dat ééne middelpunt, dat hij haatte en aanbad.

En ook die plotselinge vergroving, die verslapping van zijn
plastiek, die welhaast onbegrijpelijk schijnen bij zulk een
schilder, bij een kunstenaar, die zóó sterk en gaaf kan zijn,
ik zou ze uit datzelfde innerlijk levens -verval willen verklaren.
Hij werd de schilder der zinnen -verslaafdheid. Zijn griezelig donkere rook-holen, grauw van damp, waar de droevige gasten
zich log uitstrekken, versoesd starend voor zich heen, of waar
ze als beesten neerliggen op den steenen keldervloer: men
kan zich een opiumkit niet gruwelijker denken! 1
).

1 ) Terecht heeft Schmidt Degener in zijn mooie Brouwer-studie er ons
aan herinnerd, dat het „petuin" van toen niets gemeen had met onze
tabak. Het was een kwaadaardig, bedwelmend kruid, dat in de 17e
eeuw de volksgezondheid langzaam dreigde te ondermijnen. Rookte men
een pijp of vier daags, dan was men een verloren man! Kerkelijkheid
en regeering trachtten het kwaad te smoren met brochures, dreigementen, wetten en bepalingen: maar eerst de wetenschap is in staat
geweest het te keeren, door de tabak zelf onschadelijk te maken.
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De zinnen -benevelende zaligheid der eerste teugen, de
brallende overmoed die volgt en zich in dolle heftigheden
uitviert, om te eindigen in een vervaarlijk braken en in een
bedwelmd neer -liggen, neer-rollen, in de totale vernietiging
van den bezwijmingsslaap ... groot was Brouwer, het zóó
te zien : niet als een naargeestige grol, maar als een verwoesting, een passie, een noodlot, als iets dat dwingt en vernielt.
Wij denken daarbij aan wat Van Gogh schreef in een zijner
brieven : „In mijn nacht-café heb ik trachten uit te drukken,
dat het een plaats is, waar men zich ruïneeren kan, waar
men gek kan worden en misdaden begaan ". Op zijne wijs
heeft Brouwer hetzelfde willen zeggen. Wat Van Gogh in
een spiritueel visioen gaf, heeft Brouwer in zijn meer schilder
naturalistische gevoelswijze toch eveneens doen voelen.-achtig
Hij maakte 't zich alles minder fel bewust, hij stond die
wereld ook wel geheel anders tegenover, maar het gevoel
is bijna eender.
Brouwer was, na Rembrandt, onze meest dramatische schilder. Dat blijve zijn grootheid : een ontzaglijke grootheid voor
wie leefde in 't 17e eeuwsche Holland. — Hij was dramatisch door zijn macht van expressie. Men zie zijn beeld der
Luiheid : die tanige vrouw, zwaar en week van vormen,
zooals ze slaperig leunt op de tafel, de dikke oogleden half
gesloten, de weeke mond in norsche lusteloosheid verzakt,
verslonsd van kleeren, slordig het rafelig haar en in een
houding, die 't onmogelijk doet schijnen, dat ze ooit spontaan zich op zou kunnen richten uit den suffenden dommel!
Daar moet een macht van geestkracht geleefd hebben in den
man, die zóó de luiheid schilderen kon ! — Hij wilde niet
een „mooi schilderij" maken, maar een hartstochtelijk levens
geven. Hij is de schilder der passie, een passie door--beld
vlamd van drift en doorgiftigd van genotzucht.
Tegen het einde van zijn zeer korte leven wordt zijn kleur
meer omfloerst, grijzer en teerder; zijn techniek wordt zorgvuldiger, zijn compositie van een soms zeer schoone over-
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dachtheid. Maar ook zijn levensbeelden verstillen zich. Geen
brute beest-menschen schept hij meer ; maar een gedemptheid
geeft hij, een rustige ontspanning, tot aan het stil- innige toe
van dien ouden boer, die met een grijns van goedheid op
het ruw en verrimpeld gezicht, zijn hond bij beide flap-ooren
vasthoudt: ze zien elkaar vast in de oogen, de oude levens
moet een kunstenaar zijn van Brouwer's kracht,-vrinde!M
om zulk een aandoenlijkheid zoo mannelijk, zoo waarlijk gróót
te zien !
Deze dramatische hartstochten -beelder evenwel, kon toch
nog niet het vertegenwoordigend type zijn van den Hollandschen „karakter-schilder ". Daartoe was zijn geest te beperkt,
en zijn kunst zelf te tweeslachtig. Er leefden in ons volk nog
andere krachten.
Het museum Boymans bezit een werkje van een onbekend
schilder der 16e eeuw, dat ons inzicht misschien verhelderen
kan (XI). Het stelt voor een „operatie" : de heelmeester, staande
achter zijn patiënt, buigt zich voorover om dezen boven op
't voorhoofd een puist te amputeeren; de patiënt zelf, huilend
van pijn, heft de vuisten krampachtig op en schreeuwt 't
uit met wijd opengesperde mond. — Een physionomische
studie dus ... ietwat „dik-op", maar althans „op het doel
af" ! Scherp heeft deze schilder de tegenstelling gezien van
dien zich verwringenden, oordoovend gillenden kerel met'zijn
huilebalk-oogen, en de verdiepte aandacht van den ouden
duivels-kunstenaar, die zoo zeer door zijn moeilijk werk wordt
in beslag genomen, dat zijn totale onverschilligheid voor alles,
wat niet dat eene zieke plekje betreft, den schijn -vorm aanneemt van onnoozele geestes-versuffing.
Buiten dezen uitdrukkings-humor bezit zulk een schilderijtje
niet veel bekoring; en nu spreekt 't wel van zelf dat, om
hier meer te geven dan een „illustratie' , dan een „prentje ",
alles aankomt op de kracht der waarneming. De schilder wil
„het leven" uitdrukken — of wat hij daaronder verstaat -,
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Toen hij hen schilderde, zal zijn eigen gelaat onbewust beur telings de expressie van die twee hebben geïmiteerd. Schilders van dit slag hebben tooneelspelers-gaven. Het is alles
fel méégeleefd. Maar die vuisten zijn dan ook waarlijk krampachtig geprangd ; die mond is wezenlijk opengespalkt van
't schreeuwen ... En wat den ietwat fabelachtig uitzienden
dokter betreft, die doof blijft voor al dat lawaai en blind
voor die pijn -verwrongen tronie, hij met zijn onbewust scheef
getrokken hanglip, met zijn bedenkelijke wenkbrauw- fronsingen, met zijn uitgezakte wangen : zoo kijkt werkel ijk iemand,
die zijn aandacht intens op één enkel punt geconcentreerd
houdt. — En wij, die maar toekijken, voelen heimelijk de
neiging opkomen evenééns die expressies na te bootsen; ja,
in onzen geest doen we 't reeds ! De acteurs-lust van den
schilder plant zich over op zijn publiek.
Dit dus is niet werk van observatie-zonder-meer: de werkelijkheid wordt hier in zekeren zin „overtroffen ", niet overtroffen door het parodiale der voorstelling, maar door de
intensiteit van leven in den schilder zelf. En al hebben we
hier nog maar met een vrij nuchter grapje te doen, toch is
het reeds „kunst". Want zonder emotioneel verbeeldingsleven
zou iets dergelijks nooit te schilderen zijn 1 ). Het is kunst,
en wel eene, waar de oneindig fijner en dieper kunst van Jan
Steen reeds uit te voorvoelen is.
Steen zelf trouwens heeft dergelijke onderwerpen meermalen geschilderd 2).
1) Ook de compositie is reeds zeer nadrukkelijk.
2) Het is een opmerkelijk verschijnsel hoe men in alle groote
kunsttijdperken zich in een betrekkelijk kleinen aandachtskring bewegen bleef: dezelfde gegevens worden telkens weer opnieuw behandeld. Het is als een wedstrijd van den geest! De Oud-Hollandsche
kunst trouwens mag in dit opzicht nog een van de rijkste heeten.
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Ik herinner b.v. aan den Heelmeester uit 't museum Boymans : een oude malloot, die zich inbeeldde steenen in 't
hoofd te hebben, wordt door den chirugijn kwasi geöpereerd.
En weer is hier die tegenstelling gegeven van het razende
schreeuwen bij den schijn-patiënt en de lakonische kalmte
— ditmaal verwikkeld door de ironie van 't comedie -spel —
bij den dokter. Een oude vrouw, met schrale heksenneus en
puntkin, vangt, spottig toeziend, de steenen op, die de dokter van een lachenden bengel, achter den ingebeelden zieke
om, in ontvangst neemt. Niet alleen is de plompe boertigheid van den ouderen voorganger tot een allerfijnst spel van
geest verinnigd, maar ook blijkt de nog ietwat harde waarneming van 't vroege werk hier tot een hooger plan opgevoerd : de anecdote wordt gemoedelijke, maar heel echte volksepiek ! En al de kleine, scherpe détails lossen zich hier op tot
een breed, samenvattend geheel van vorm en kleur. De intensiteit van leven is even groot, maar de geest van den
schouwenden kunstenaar heeft zich oneindig verdiept en heel
zijn voordracht verinnigd ; het geheel blijkt in veel hooger
zin een kunstwerk te zijn.
Een meer episch gestemde kunst echter kon bij ons, Hol
allicht tot de nuchtere prent vervlakken ! Wij waren-landers,
rijk aan zinnelijk aandoeningsleven, maar wij leden armoede
naar den geest. Wij waren „een -en-al oog", maar voor een
meer symbolisch gestemde beschouwelijkheid schenen wij
ontoegankelijk — toen, evenals nu ... De karakter-typeering
moest al zeer fijn en diep zijn, of we zouden in die richting
onduldbare banaliteiten verkondigen! Voorbeelden van zulke
weifeling bezitten wij te over. Men denke b.v. aan het levens
Lokaas" 1 ) : een blond, blank-grotefiuskvanP,„ht
meisje, het hoofd vleiend achterover, de roode lippen half
geopend in een wulpschen lach, laat zich dierlijk bevrijen
') Eveneens in Boymans.
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door een half dronken, sensueelen jonge-man, die haar op
schoot houdt. Rechts, terzij, zit een oude vuilik het ignobel
paar grinnikend te begluren : een grof-onaangenaam werk,
onder den technischen en moreelen invloed van Frans
Hals ontstaan 1) Een zuiverder voorbeeld bezit het Rijksmuseum in het goedaardige tendens -werk van Moeyaert:
„Drieërlei Keuze". Want het schilderij van Pot wil ons nog
altijd door een zekere schildersbravour imponeeren, terwijl
Moeyaert veel te trouwhartig, te Vader-Cats-achtig was, om
aan iets anders te denken, dan aan zijn optimistisch moraliseerend verhaal. Een frissche, jonge meid — werkelijk een
toonbeeld van Hollandsche levenslust ! — ziet zich omringd
door drie mannen, die drie „typen" zijn ; de oude, bronstige
geldwolf, die zijn zak met goud te bieden heeft, de weelderige,
door drank vergiftigde bon-vivant, die een leven van genot
en schittering belooft, en de „ronde borst", de ferme knaap,
de volks-jongen, die niets te geven heeft dan zijn „gouden
hart"..
De typeering der figuren is van een vlotte levendigheid;
de oude woekeraar, met zijn roode, puisterige neus en zijn
troebel- begeerige oogen, en de bleeke, weeke wellusteling : men „ziet ze vóór zich", zooals dat heet ! Het smadelijk lachende meisje heeft een aardig gebaar van lachende
verachting voor dat geld en dat genot en een zekere loyale
spontaniteit in haar instinctief-vertrouwende beweging naar
den gezonden, prettigen jongen -van -haar-stand... Maar toch .. .
het is eigenlijk nog niets! Levenswaarheid alléén is nog geen
kunst. Het moet de toover van leven zijn.
Wat ware er tenslotte te zeggen tegen moraliseerende
tendens-kunst? Zoodra die tendens zich gróót weet te uiten,
1 ) Men vergelijke deze voorstelling eens met dat veel gruwzamer
beeld van den wellust, dat Steen gaf in zijn „Na de Drinkpartij"
van 's Rijks Mus. om te voelen hoe fijn en hoog de geestesgestemdheid van Steen was en hoe plat en grof die van Pot!
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zoodra de ethische drang uit een diepe gevoels-overtuigdheid
voortkomt of de hoogte bereikt der symbolische beschouwelijk
aanvaarden wij tendens-kunst onmiddellijk 1 ). Als er maar-heid,
liefde is. Liefde zoo wijd, dat ze vrijheid van geest wordt en
schoonheid van ziel. Liefde, of haat, of ironie, dat is al één,
want dat is al liefde tenslotte. Het eenige, dat tegen deze Oud
moraal-kunst is in te brengen, schijnt dan ook-Holandsche
dit te zijn : dat de liefde en de haat zich niet machtiger, niet
geestelijker wisten te uiten. Het bleef te burgerlijk-braaf, te
grootvaderlijk, dus ook in den vorm te oppervlakkig. En 't is
in de details, in alle détails, dat we dit gemis aan geestes-adel
voelen. Neem één brok uit een dergelijk schilderij, en ge
zult telkens een te globale vlotheid bespeuren, een gemis
aan innigheid en stelligheid. Want nogmaals: een beeldend
kunstenaar uit zich in vormen; zijn gevoel vereenigt zich mèt
die vormen. In de minste penseel-streek spreekt de schilder
de diepste waarheid uit van zijn geestelijk Zijn. Een man als
Moeyaert nu kan een oogenblik sympathiek van menschelijkheid schijnen, spoedig zal dat „sympathieke" ons een gevoel
van misselijkheid bezorgen en zullen wij heel die „menschelijkheid" in den vuilnisbak willen smijten. Alleen de diepte of
kracht van den in 't kunstwerk geopenbaarden geest bepaalt
er de waarde van.
Doch één schilder hebben wij voortgebracht, die in zijn
tendentieuze verhalen geheel kunstenaar bleef; hij was de
fijnste en meest objectieve psycholoog, de levendigste „tooneelspeler", de grootste epicus onzer 17e eeuwers: wij spreken
van Jan Steen, een der meest universeele en representatieve
geesten van gansch Holland.
Onze vroolijkheid en weemoed, onze wijsheid en ons
voorzichtig verstand, onze ruwheid en verinniging, onze
humor en onze ethische ironie, heel onze houding in dit
1 ) Als type der eerste soort denke men aan prenten van Steinlen,
etc., van de tweede aan vele allegorieën van een Giotto en de zijnen.
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wonderlijke, moeilijke en verrukkende leven : Jan Steen heeft
haar — en hoe schoon ! — voor ons uitgebeeld.
En, als elke figuur van representatieve grootheid, is ook
zijn verschijning niet uit één bepaald moment onzer geestes
te verklaren, maar wortelt ze tot diep in ons-ontwikelg
historisch verleden. Men kon zeggen, dat Steen de kermisspelen
en narrengrollen van den middeleeuwschen tijd tot de geestessfeer der kunst verhief.
In de middeleeuwen lag heel het geestelijk leven vervat in
het organisme der Kerk. Maar 't ruige en ruwe volk, dat zich
in die sfeer van klooster of kerk niet met welbehagen bewegen
kon, en dat die priesterlijke geestelijkheid alleen dáár mee kon
leven, waar ze zich in den meer concreten werkelijkheidsvorm der „mysterie-spelen" uitbeeldde, het volk met zijn
krachtige instincten en hartstochten, behield en verlangde zijn
vrijheid van leven : een ruwe vrijheid, die in de vieze
poppekastkluchten haar natuurlijke uiting vond. — Een zot
spektakel, waar moord en liefde, duivel en god in 't ronde
dansen en de gefopte echtgenoot door 't sleutelgat gluurt,
ziedaar den uitbeeldingsvorm van wat de volksman dier
dagen verstond onder „het leven ". Triviale grollen van een
heel onreëel realisme, als die openluchts-vertooningen waren,
konden ze zeker niet voor „volks-kunst" doorgaan. Een grap
zonder geestelijken achtergrond heet een „mop". En moppigheid is het uiterst tegendeel van humor. „Moppige kunst"
blijft een ondenkbaarheid. „Das Wirkliche ohne sittlichen
Bezug nennen wir gemein" zei Goethe.
Maar zien wij niet reeds in den „Tijl Uilenspiegel" de zotheid dier volks-boerten tot een soort geestes-herolek verheven? „Tijl is een held geweest" schreef Verwey; en : „niet
een grillige, maar een noodzakelijke held". „Wonderlijk is
.het van dien tijd te lezen, waarin ook Uilenspiegel geboren
.is, toen de leugen en de eerbiedlooze spot gezochte zaken
werden, en hun adepten als reizende gasten hoven en herbergen, markten en vaarten vervroolijkten.. De toenmalige
HAVELAAR.
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wereld spiegelde in hen haar verkeerdheid en lachte er om.
Het werd mode en een geschatte en betaalde voortreffelijk
een waarheidsprekende dwaas te zijn ". 1 ) Herkennen wij-heid
hier niet dienzelfden geest, die ook leeft in de helle en schrille
fantasterijen van een Hieronymus Bosch, doch vooral in de
goedhartiger parabolen van den ouden Breughel, den grooten
voorganger onzer 17e eeuw? Steen en Breughel, ze hooren
bijeen. Tot zelfs in de breede en open beeldingskracht van
Steen hervinden wij nog den geest van dien prachtigen raskunstenaar der 16e eeuw.
Maar toch : Breughel is door-en-door Vlaamsch, Steen zoo
Hollandsch als Hollandsch maar zijn kan ... Hier in Holland
heeft eerst de lyrische Brederode, die magnifieke plasticus,
die onbeschaamde naturalist en die ironische en soms zelfs
zoo w ijze levens-genieter, den grilligen en onmondigen
volkshumor tot een kunst-vorm weten te verheffen. — Of
Steen de „Spaansche Brabander" gelezen heeft, of hij Brede
amoureuze liederen en zijn sceptische levensbespiege--rode's
lingen kende, — ik weet 't niet, maar dat de een niet te
denken is zonder den ander, en dat tenslotte al die satirische fantasieën ontweld zijn aan de diepe krachten van het
onbeschaafde, maar duchtig levens -volle volk, — méér b.v.
dan de orgel- of guïtaar-lyriek van Vondel of Hooft, zuiverder
dan de zeurige harmonica-femelarijen van Cats — dat dunkt
me wel een zekerheid ! Doch van al onze volks-humoristen
was Steen de grootste, de diepste en de rijkste. Hij, met
zijn zeer verfijnde schilders -natuur en met zijn gerijpten
geest, de kunstenaar van een lateren en meer zelfbewusten
tijd, kon zich, klaarder dan zelfs een Brederode, in de liederlijkheden verdiepen van 't volk, zonder het lekkere pret-gevoel
van een eigenlijk ongehoorzaam kind!
Hij verdiepte zich, daar is misschien reeds alles mee gezegd!
Want wie zich verdiept, zij 't in trivialiteiten, zal van leven
1)

Verwey: „Stille Toernooien".
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en wereld het wonder vermoeden. En wie zich verdiept
wordt een zelfbewust mensch en blijft reeds dáárdoor vrijvan-geest te midden der voosheid. Er is voor den kunstenaar
geen objectiviteit denkbaar zonder intense kracht van subjectieve zelf-beschouwing en zelf-ontwikkeling. Zooals een kind
alles beziet van uit zijn eigen, onvolkomen ikje, om later, bij
dieper besef van dat raadselvolle Ik, de wereld eerst wezenlijk te gaan aanschouwen, evenzoo is 't gesteld met den ontwikkelingsgang van volken en rassen. Wie in waarheid zich
„verdiept" in de lusten van een schooier, zal zich geestelijk
verrijken, en -- ook al denkt hij aan geen moraliseeren —
nooit zal hij zoodoende de menschen tot schooierigheid verleiden.
't Verschil tusschen Steen en de middeleeuwsche potsenmakers is dit: dat, waar deze willoos „genieten" bleven, Steen
boven zijn wereld uitrees en wetend genoot en daarbij nog
meer genoot van zijn weten zelf, dan van die wereld der
werkelijkheid.
Nochtans, het schijnt een feit te zijn, dat velen zich aan
Steen's levens-sfeer ontgroeid wanen. Juist daar hij boven 't
louter „schilderachtige" uitrees, blijkt het vaak moeilijk hem
zuiver te zien. Het was hem te doen om het „leven ", om
de „menschen" ... doch wat voor leven en wat voor menschen
dikwijls!
Welke plaats komt Steen toe, hoe moeten wij hem begrijpen ?
Een passieve natuur ziet van den mensch allereerst het
stoffelijke en bijkomstige : zijn kleeren, de kleur van zijn haar,
de lichtheid van zijn huid ; en als hij diep is van gemoed,
kan hij dat stoffelijke tot een melodieuze schoonheid herscheppen. Een meer actieve geest echter, let van zijn mede
hij zal aan zijn uiterlijk voor -menscht„bizodr"p;
zien tot welken maatschappelijken stand hij behoort, hij-komen
voelt en begrijpt de gedachten en de aandoeningen, heel de,
levens-houding van dien mensch. Hij ziet het suffig-materieele
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van een boertje, het vinnig-scherpzinnige van een jurist, de
ironie van een „bon-vivant", de bedachtzaamheid van een
koopman ; hij ziet levendig datgene, wat de menschen vanéén
scheidt: het „karakteristieke" en daarvan den hoogeren vorm:
het psychologische. Indien 't hem aan gemoeds-ruimte of
verbeeldingskracht ontbreekt, zal hij veel menschen met subjectieve meedoogenloosheid veroordeelen en scherpe grenzen
trekken. Is hij daarentegen ruim en groot van geest, dan zal
hij heel het gekrioel der menschen als omglansd zien van het
licht zijner wijsgeerig gestemde liefde ; hij zal weinig ver
maar minder nog vonnissen ; en oneindig veel zal hij-ern,
begrijpen en in vreugde of droefheid genieten. Jan Steen
heeft ons de beteekenis van dezen mensch zeer schoon doen
voelen. — Doch voor de grootste geesten valt ook dit alles weg:
koning of bedelaar zijn hem gelijkwaardige manifestaties van
het eeuwige Zijn. Niet het stoffelijke en niet het typische ziet
hij, maar het algemeene, het universeele, 't zij dit zich hem
als een woelende gevoelsmacht openbaart, of als een verklaarde rust, of als een stil en lichtend wonder. — En
ook langs dezen weg komen wij dus terug op onze grondonderscheiding : de kunstenaars der eerste gevoels-sfeer beroeren ons zinnelijk aandoeningsleven ; die der tweede bespelen het instrument van onzen „geest"; de laatsten alleen
bevredigen gehéél ... in zoover kunst geheel bevredigen kan.
Steen dus, is onze groote karakter-schilder. Hij was een
kind van zijn volk. Hij was de bewuste kenner en genieter
van dat soms triviale, maar tenminste zoo karaktervolle volk
onzer 17e eeuw.
Kunnen wij hem nog altijd volgen in zijn gevoelens? Wij
vinden 't niet meer in die mate belangrijk te zien, hoe een
vrouw zich bedrinkt in gezelschap van een obscenen kerel,
hoe een lichtekooi haar klanten besteelt, hoe het bruiloftsfeest
giert en brult rondom het versierde bruidsbed, hoe twee
kerels elkaar in de haren vliegen en met de bierkan op den
kop rameiën ... Wij vinden dit alles wellicht niet zoo belang-
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rijk als het publiek, waar Steen voor werkte, het gevonden
zal hebben. Maar afgescheiden nog van de waarheid, dat dit
publiek en dit soort onderwerpen natuurlijk nooit vereenzelvigd mogen worden met het wezen van Steen's verbeelding,
met de kern van zijn kunst, wil ik eerst wijzen op het
zeer nuchtere feit, dat onze groote humorist veel vaker gemoedelijkheden --- het lustig of droevig spel van 't dage
gebeuren --- in beeld bracht, dan die verschrikkingen.-lijksch
Zijn bachanalen schokken meer en dringen zich daarom in
de herinnering der menschen scherper naar voren. Doch
Steen's grootste belangstelling ging uit naar de kleine scha
gemoedsleven : hoe in het propere en orde -keringva't
huisgezin gebeden wordt vóór den maaltijd : en 't-lijke
kleinste kindje moet in 't bidden nog bijgestaan worden
door moeder, die, al handen vouwend, een vinger onder
omhoog steekt ; 't oudere jochie lacht een beetje-wijzend
om de domheid van zijn zusje, wat het zeer ernstige dienstmeisje een zacht gefluisterde berisping ontlokt, terwijl de
vader, plichtmatig voortbiddend, ironisch toekijkt... zoodat
heel het plechtig momentje wel een weinig mislukt ! — Of
het Sinterklaasfeest : een klein drama van kindervreugd en
kinderverdriet, spel van trots, berouw, spotzucht en sprookjesdevotie, waarbij de ouders, als de onerkende goden van het
feest, glunder toezien ; — of de vroolijkheid van een drietal
kinderen, die de kat op tafel leeren dansen ... en wat een
glorie van leven in dat simpel stukje werkelijkheid ! -- of
het meisje dat teekenles krijgt en zich een beetje verveelt;
— of de vroolijke buitenpartijen in 't geurige gras en in de
tuintjes der dorpslogementen. Doch bovenal de comedie der
liefde, in haar dwaasheid, onmachtigheid en glorie: het stoeiend
worstelen van een man en een meisje, buiten in het veld:
'n lachend toernooi, en in den grond een strijd tusschen lust
en weten, een strijd om 't geluk! of dat wat oude, dat scharminkelige mannetje, met zijn sluike haren, zijn mageren puntne us, zijn kleine, verlegen- kijkende oogjes, zijn slordig zittende
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het hof komt maken ; en ze kijkt ons aan, als met een : wat
dáár nu van te denken ! Of die andere oude vrijer, die
als een comediant de kamer in komt schrijden en diep
salueerend stilhoudt voor 't piep-jonge boeren -dochtertje, tot
smadelijke verontwaardiging der oude boerin en tot groot
plezier van den boer, die den mallen gast joviaal staat uit
te lachen. (Het meisje zelf vindt hem wèl heel zot, maar
nog méér schijnt ze totaal onthutst en overbluft van 't geval!
is dat nu de liefde ?) — Of, eindelijk, die tallooze, telkens
weer anders-gedachte voorstellingen van het zieke meisje en
den dokter, doch : „wat baet hier medecijn, het is der minne
pijn" ! (XII) En begrijpelijk schijnt de voorliefde voor dit onder
bij Steen, den psycholoog en den ironicus, wien het-werp
leven een toernooi-spel was, een vluchtige klucht, een bloem
die bloeit om 's avonds weer te welken, een vlietende ijdelheid; ja een spel, maar een verrukkel Jk spel ! Het leven is
niets, maar het is aanbiddelijk ! Hij belacht 't, maar moet 't
toch, ondanks zich zelf, met kracht vereeren. Was hij zelf
niet de meest levende van allen ? Was hij niet een sprankelende fontein van leven ? Men kan niet leven zonder optimist
te zijn ! — De rijkste bloeseming van dat leven, de liefde,
hij aanvaardde nauwelijks haar heerlijkheid, maar hoe verheer
hij haar ! Hoe fijn en diep is zijn uitbeelding van dat-ljkte
blozende, jonge meisje, dat kwijnt van liefde en verlangen,
en dat wel ziek en landerig wil doen nu de dokter — die
oude gek — er eenmaal bij geroepen is. En hoe prachtig
die geleerde zelf, „dat schrimpeljeuzige oude heertje met zijn
verfrommeld vel en dorre handen, zijn stoppelbaard en
schrander-ironische knipoogjes" 1 ), die — den toestand onmiddellijk doorziend — toch met al de plechtstatigheid
van zijn ambt de ceremonie ten einde toe dóór speelt, al
ware 't maar terwille van de statig-doende moeder, die zich
1)

Dr. Vogelsang: Uit onzen Bloeitijd. Serie III. No. 6.
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JAM STEEN: DE ZIEKE DAME.
Rijksmuseum.
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schijnt op te gaan ... Zij leven allen voort in onze verbeelding,
zooals de groote typen van Molière zijn blijven voortbestaan
in het brein der Franschen ! -- Een ander maal schijnt
de medicus zich met bizonder gemak in den toestand te
schikken... Hij keuvelt plezierig met 't lieve, blozende kind,
zet zich breed neer naast haar bed en laat zich door de oude,
knorrig-kritische meid een glas wijn presenteeren, dat hij met
een „Kom ! wel ja ! . . . " maar aanneemt. Het geestig spel der
vieze hondjes in den achtergrond symboliseert den eigenlijken
toestand. Want Steen, die nooit zijn menschen veroordeelt,
weet altijd toch héél zijn meening te zeggen ! Hij is zoo
oprecht als slechts 'n ironicus zich veroorlooven kan te zijn.
Soms worden deze kleine comedietjes van een breeder beteekenis. Zoo in -dat scherp doorschouwde beeld der depravatie,
„het bedorven huishouden" : de vrouw — eens een mooie
en bloeiende verschijning --- zit op haar stoel te slapen, het
hoofd op tafel, terwijl een der kinderen, angst-bevangen, haar
het geld uit de beugeltasch steelt. De zwierige en verloopen
echtgenoot amuseert zich intusschen met 't koud-kokette
dametje, dat daar te gast is. Speelkaarten en leege oesterschelpen slingeren over den vloer ; de hond snoept van 't
vleesch; en een aapje is vlug op 't bed gesprongen om van
daar het klokken -gewicht op te tillen : want in dit huis heeft
de tijd zijn richtende kracht verloren ! Of, 'n ander maal ') :
een rijk gekleed heer, een „grand seigneur", die daareven in
de aangrenzende kamer gelukkig was in 't spel, en zich nu
laat voorzetten wat 't speelhuis schaft : oesters, wijn ... Hij
knoopte zich de kraag wat los; hij heeft't warm! En niets
zoo fel wáár, als de domme, laffe lach op zijn verflensd gezicht, wanneer het mooie dienstmeisje hem devotelijk een
nieuwen roemer rijkt. In den achtergrond, de armen nukkig op den rug, staat de knecht te wachten, in verbeten
1

) Beide stukken zijn in Engelsch privaat bezit.

— 136 —
ergernis toeziend hoe lamlendig zijn meester zich 't leven
verknoeit.
Weinig schilders zijn in epische beeldingskracht met Steen
vergelijkbaar; uiterst weinigen waren er, die dat vertellende
element zoo plastisch en zoo zuiver schilderkunstig verzinne
een en al schilder, de schil--beldign.DmschStewa
der een en al mensch. Men weet niet wat sterker treft: zijn
doordringende levens-aanvoeling — zijn humor, zijn geest,
zijn bewegelijkheid, zijn psychologie, zijn epiek — óf die
prachtig klare beeldingskracht. Beide elementen zijn allerinnigst saamgevloeid. Hij was niet een samenkoppeling, maar
een levende éénheid ; hij was één!
Zullen we ons nu nog poovertjes ergeren aan zijn losbandigheden ?
Ruw waren de tijden. Ruw waren onze feesten en onze
„volks-vermaken ", waar spelletjes als hanen -gevechten, honden
1 ), kat- en pauw-knuppelen, vogel-snijden, gans -trek--wipen
ken 2 ), het meest in aanzien stonden. De kindertjes liepen

daar doorheen met aan den poot vastgebonden fladder-vogels ...
Het drinken, het matelooze drinken, was zóó zeer volksgewoonte, dat de Hollander al een rampzalig stroeve Calvinist
moest zijn, om in de dronkenschap iets minderwaardigs te
zien. Het einde van den rouwtijd, ja zelfs de halfjaarlijksche herinnerings- dagen, den gestorvenen gewijd, ontaardden gewoon lijk in fameuze braspartijen. En hoe 't bij bruiloften toeging, bij het „te bedde dansen van de bruid ", laat ik liefst
aan uw verbeelding over.
Die menschen waren ruw ... Doch niet alleen ruw waren
ze; ook min of meer verwilderd... Een krachtig levend
1 ) Honden-hangen.
$) Een levende gans, wier hals en kop men dik in de olie had
gesmeerd, werd aan de pooten opgehangen, waarna de „deelnemers"
er in groote vaart onder door reden en trachtten de kop van den
romp te rukken, — wat gewoonlijk eerst na geruimen tijd lukte .. .
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zeden-besef ontbrak; het bestond alleen theoretisch en voor
de kleine kwezelaars-zieltjes. Zelfs onder de deftige lieden
was 't nog allerminst een vanzelf-sprekend ding, dat men
elkaar b.v. niet bestelen mocht. 't Was in den tijd, dat Huygens als een heel natuurlijk grapje verhalen kon, hoe hij en
zijn vrienden — statige patriciërs allen — 's avonds onder
't spelevaren den tijd met kaartspelen kortend, zich genoodzaakt zagen het gewonnen geld-stapeltje met de hand te bedekken, telkens als men onder een brug voer: men kon
elkaar zoo licht in de duisternis zijn duiten afhandig maken!
Hoe zwakjes de gemeenschaps-moraal ons in 't hart was
geplant, weet trouwens ieder, die onze geschiedenis kent.
Heel het leven van Willem den Zwijger is één eindelooze
strijd geweest tegen 't schriel egoïsme van stad en land. En
toen de nood geweken was, de overwinning behaald, het
enthousiasme geluwd en de plotselinge welvaart een scherper
stands-verschil en een genotzuchtiger weeldezin ontwikkeld
had, toen bleek eerst recht hoe ideaalloos, hoe hulpbehoevend
wij in het leven stonden!
Onze twee grootste staatslieden hebben wij om hals gebracht. . . En hoe !
Zeker ware hier een „tegenbeeld" te geven. Want naast
de spreekwoordelijke koopmansgeest en naast de legendarische
grollen en verwilderingen onzer vaderen, zijn ook verhalen
bewaard gebleven van streng, star en liefdeloos rigorisme;
zoo van die dominee's, die — ten bruiloftsdisch genood —
zich heel den tijd met bidden en theologiseeren bezig hielden.
Arminius heeft zich bij een dergelijke gelegenheid de — althans aardsche --- onsterfelijkheid verzekerd, door zijn uren durend betoog over de zonde van Adam en de reden waarom
en bizonderlijk de wijze waarop die zonde volvoerd werd, —
welk betoog hij slechts nu en dan onderbrak om in de vlucht
een ostentatief zieken -bezoekje te brengen. Deze naarling was
de glorie onzer kerkelijke wereld. (En welk volk was zoo
kerkelijk als het onze?) O, wij hebben erbarmelijk gemorali-
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seerd, gemoraliseerd zonder einde. Zoodra we inslapen doen
we 't nog...
Naast de tierende losbandigheid schreed het statig Calvinisme : zwart grimmig en levenloos spook van schijnheilige
verwatenheid. Die losbandigheid heeft in onze schilderkunst
makkelijk haar uiting gevonden, dat Calvinisme nooit. Zoo
onverzoenlijk zelfs waren de vreugden onzer schilders en de
deugden der kerk, dat onze godsdienstige dichters niet ophielden de beeldende kunst — onze roem en glorie! — te
beschimpen: „die malle malerij ", „naäapster van Gods hand",
„verleijtster van 't gezicht, dat zich verstaert op 't sterff'lijck ".
„'t Malen, voortgeteelt uit 't mallen van het wispelturig breyn,
„Is den dwasen ooghen-lusten een steeds vloeiende Fonteyn.
„'t Malen, maegschap van 't vermommen, past de wereld, en
[waarom ?
„'t Kluchtig spreuckjen zal 't ons segghen: Al de werelt gaet
[voor Mom".

Zoo beantwoordde Camphuysen het schimpdicht van zijn
vriend Geesteranus op „'t Geestig-dom der Schilderkonst".
Maar, zegt ge, maar de tastbare werkelijkheid ? Maar die
verstandige, karaktervolle menschen, welke we door de portretten van een Mierevelt, Ravesteyn, Van der Helst, Govert
Flinck, Bol, Verspronck, en van een Frans Hals en Terborch
ook, zoo goed kennen? Waren dat dan louter losbollen,
droogstoppels of schriele koopmansgeesten? Was er geen
ernst, geen dieper levensbesef, geen energischer karakterkracht in die rustige en zelfverzekerde burgers?
Ziet, tusschen die uitersten van zedelijke verstomping of,
verstarring, bleef er toch nog een levenshouding mogelijk,
óók voor den alledaagschen mensch; ik denk aan die goede
Hollandsche nuchterheid, die noch de geestdriftige of cynische Franschman, noch de week-idealiseerende Duitscher,
noch de zwierig-hartstochtelijke Italiaan begrijpen kan, die
we alleen in Engeland — en dan intellectueel-verfijnd --
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hervinden. Deze nuchterheid is onze genade. Zij is de bloem
van 't evenwichtig midden, dat toch nooit middelmatigheid
wordt. Zij is ascetisch noch losbandig. Zij is een mengeling
van verstandigheid en liefde : te liefdevol voor een verkillende zelf-zucht, te verstandig voor een — meest nuttelooze
— zelf-verzaking. Zij is warm van leven en koel-bezonnen.
Zij staat tusschen wijsheid en praktijk juist midden -in. Zij
ziet de dwaze werkelijkheid, zij leeft haar mee en richt zich
tegelijk weer boven haar uit om haar begrijpend te oordeelen.
Zij weet zich één met die zotheid, maar méér toch, daar ze
zichzelf bewust is. Zij laat zich door haar verlokken, maar
nooit overwinnen. Zij ondergaat, maar wetend en richtend.
Zij zou bijna moraliseeren, indien ze niet zooveel vond te
genieten. Zij meent niet met Pangloss, Voltaire's karikatuurfilosoof, dat in deze wereld „tout est pour le mieux dans
le meilleur des mondes", maar ze wacht zich wèl de wereld
te willen „hervormen ". Zij vindt het leven vaak een narren
maar speelt die zelve dapper en gracelijk mee. En-comedi,
ze is er voortdurend op uit een tikje minder te willen
schijnen, dan ze in waarheid is. Want ze voelt zich ten allen
tijde sterk
Die Hollandsche nuchterheid heeft Jan Steen, de denkende en vitale genieter, tot een verrukkelijke geestesmacht veredeld.
Steen is de mensch, die het leven kent in heel zijn triviale
nietigheid, in al zijn domme desillusies, maar die het neemt,
het grijpt, zóó als het is en die niet nalaten kan het zóó
zijn liefde te geven; de mensch, die met een luchtig gemoed
zich over de geestes-ontgoocheling héénzet, die bijtijds zich
bezint en weet te genieten, àlzijds en van alles. En waarlijk,
deze levenshouding is niet zonder zekere grootschheid ! Wij,
verwikkelde modernen, wij mallotige en impotente hervormersgeesten, wij decadente Uebermensch-bedwepers, warhoofdige
tobbers, die pijnlijk redeneeren en moraliseeren waar slechts
te leven valt, wij mochten wel wat dieper eerbied toonen
!
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voor de levende wijsheid van Steen ! Wanneer, o wanneer
zullen wij weer lachen Wanneer ophouden pathetische en
verwarde drama's te schrijven over verwikkelingen, die slechts
als klucht ons konden boeien ? Wij peinzen en preeken. En
als er dan per sé filosofisch gepreekt moet worden, welaan,
preeken wij dan de lachende luchthartigheid van Steen : zij
is ruim, diepzinnig en aristocratisch. Maar onze tobzucht is
niet dan een vermomde domheid, een lafheid en een kniezende burgerlijkheid.
Wie Steen te oppervlakkig kent, of wie te jong is en te
weinig ervoer, of wie te oud is en te véél heeft ervaren, —
hij noemt hem cynisch ; wie hem te zwaar opvat ziet hem
als een zedepreeker. Hij dunkt mij geen van beide. Maar
geniet hem als een heilzame levens-verkondiger, als de lustige
geeselaar van allen schijn en phrase, de belacher van alle
deftigheid en aanstellerij ; — ondanks hem zelf een minnaar
van wereld en leven.
Steen's scepticisme is zoo schoon, daar het zoo vroolijk
weet te blijven. Zijn lach heeft niets gemeens; het is de
bijna bittere lach van 't overwinnende leven. Hij heeft ons
't mysterie der vitaliteit geopenbaard. „Les yeux grands
ouverts, aspirer par tous les pores le souffle tout-puissant de
la vie, voir les choses comme elles sont, son infortune en
face, — et rire" 1 ).
?

Zal ik de grens aanduiden van deze persoonlijkheid, die
immers de gestalte is eener idee? Er schijnt wel eens iets
beschamends in te zijn die grenzen te willen bepalen, waar
toch het sterkste talent nog begrensd blijft, — waar wij,
menschen, machtig zijn juist dóór onze begrenzing. Maar ik
geloof, dat een persoonlijkheid eerst dan ons tot heil kan zijn,
indien we ophouden haar uitsluitend als een persoonlijkheid
te beschouwen; we moeten haar overzien, haar met ons be1

) Romain Rolland.
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wonderend begrip omvatten, haar kunnen plaatsen in 't wijd
verband der ideeën. En Steen's kunst dwingt daar bijna toe.
Hij schijnt mij de essentie van den Hollander te zijn, —
maar Holland bracht óók voort een Rembrandt ! En zeker
zijn Rembrandt en Steen elkander verwant, zeker voelen wij
hen als twee vertakkingen van eenzelfden stam. Wat bij
Steen gedeeltelijk en betrekkelijk bleef, heeft Rembrandt tot
een verzoenende éénheid opgevoerd. Waar Steen den mensch
verpersoonlijkt die tusschen twee werelden instaat, daar kon
Rembrandt van die werelden de synthese geven.
Het is die aandacht voor 't ruwe, ervaringsrijke volk, die
Steen en Rembrandt vereent; het is de overgave aan het leelijke
en heerlijke leven ; het is de instinctmatige afkeer van elk
bewust systeem, het ontbreken van elk bewust ideaal. — Maar
waar Steen zijn schamper plezier heeft aan de malle menschenwereld, en haar met zijn oplettende, schrandere oogen bespiedt
en ontleedt, daar vat Rembrandt die wereld aan in het hart.
Steen is de geestige psycholoog, Rembrandt de vergeestelijkte
ziener. Steen lacht zijn wereld goedmoedig uit, Rembrandt
overdroomt den menschelijken chaos en herschept dien weer
tot een verbeelding, tot een gestalte van zijn eigen, roerlooze
Ik. — Voor Steen blijft die wereld wat ze is.
Vandaar dat Steen ons altijd boeien zal, maar nooit bevredigen. Hij schudt ons wakker, hij helpt ons op weg, maar
tenslotte laat hij ons in den steek.... Er moet iets anders zijn!
denken wij. Tenslotte is heel die vitaliteit nog niet het leven,
en heel die felle werkelijkheid nog niet de waarheid! Hij
heeft duizend maal gelijk, — en tóch ...
Steen heeft zijn humor en ironie nooit tot 't tragische
kunnen verheffen.
Hij zal, herhaal ik, noch zeer jonge, noch zeer oude menschen ten goede zijn. Hij, de lachend ontgoochelde, hij zal
de jongen niet aanmoedigen, maar ze afstooten of verlammen;
de ouden zal hij niet troosten. Ook Rembrandt was of werd
een ontgoochelde; maar Steen's ontgoocheling is niet de
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weemoeds-diepe en droomen-teedere van Rembrandt! Zij raakt
het hart niet van ons leven. Zij mist de stilte der ziel, de
stilte der verwondering. En jongen zoowel als ouden hebben
juist die stilte noodig; de eersten om zich het raadsel van
hun Zijn bewust te worden, de laatsten om zich zinnend te
herinneren.
Misschien heb ik u te uitsluitend den „verteller" en niet
genoeg den „schilder" doen zien, die Steen was. Ik houd
Steen voor een zoo groot schilder, dat we hem bijna geen
onrecht doen door maar aandachtig te luisteren naar zijn
„verhalen ". Nochtans zegt men : niet het onderwerp bepaalt
de waarde van een kunstwerk, maar de wijze waarop dat
onderwerp is behandeld. Houden wij vast aan dit groote
geloofs-artikel ! Want het is een wapen tegen de decadentie,
die steeds haar innerlijke verslapping heeft pogen te ver
te bedekken althans — door de „grootschheid",-sterkn—of
of „edelaardigheid" van het onderwerp.
Doch hoe zullen wij ons dogma verstaan ? —.Zie, de kunstenaars, zij zijn de minnaars der wereld, zij zijn de ontroerden, — en hun liefde gaat niet uit naar een gestaltenlooze
abstractie of naar een leegen vorm, maar ze richt zich naar
de levende werkelijkheden, om die te herscheppen in een
beeld, dat de gelouterde uitdrukkingsvorm van hun ontroerde
wezen is. Hun liefde stort zich uit, voor ieder weer anders,
over al de tastbare dingen dezer aarde. En ieder ziet, wat
hij zelve is. Want de wereld kan voor het bewogen gemoed
nooit méér zijn dan de weerkaatsing van dat gemoed. 't Is
niet uit ijdelheid, dat de liefde-godin een spiegel houdt in
hare hand!
Doch waar minnaars zijn, daar ontmoet men ook de teleurgestelde minnaars. En deze zien niet het zuivere spiegel-beeld,
maar een beeld zien zij van wonderlijke verwrongenheid, een
wereld van omgekeerde waarden, van negatieve beteekenis .. .
En toch: 't zij ze die levens-beeltenis der mislukking ver-
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ziels-bestaan, moeten zij blijven beminnen ; óók wat hun leelijk
of dwaas schijnt. Door een ingewikkeld ziels-proces zet zich
het negatieve weer óm in positieve waarden ; het merischelijk
hart kan niet blijven ontkennen; het leven kan zich zelf niet
verloochenen; en de scheppende macht, die wij „kunst"
noemen, wordt altijd — soms tegen de bedoeling in — een
levens-bevestigende macht.
Steen vond zijn uitgelaten feestvierders, zijn listige kwakzalvers en dokters, zijn schijnheilige maagdekes en zijn looze
kinderen, Van Dijck zijn vrouwelijk-verfijnde en zeer vormelijke hovelingen, Michel Angelo zijn bijbelsche helden, Angelico
zijn bloemen -ranke hemellingen niet toevallig, maar noodwendig, volgens de wet van hun Ik, welke in die van hun
volk en cultuur besloten lag. Doch ook Steen had een
Engelsch edelman kunnen schilderen ... (En welk een kostelijke figuur had hij ons vóórgezet !) Want hier komt 't tenslotte op aan : dat een Ostade een dronken schooier schildert
als een festijn van kleur, toon en vorm, een Brouwer om
uiting te geven aan een wild en troebel gevoel van levens
terwijl een Steen ons met 'n lach zijn lof der-ontzeig,
zotheid aanvaarden doet.
„C'est le ton qui fait la musique". En ook in de litteratuur
is het immers de „toon'', de geestes-gestemdheid des'schrijvers,
die de waarde bepaalt van het geschrift. In de schilderkunst
is het niet anders.
En dit dunkt mij dan voorts het mooie en merkwaardige:
dat de wijze waarop een schilder zijn materie behandelt,
zijn figuren teekent, zijn kleuren neerzet, dat heel de uit
kracht van den schilder steeds in strikte overeen--beldings
stemming is met zijn innerlijke geestes-houding. Een schilder,
ik zei het reeds, verraadt zijn ziel in elke penseelstreek. Zooals Ostade streelend schildert, in die smeltende, broeiende,
mooi getemperde techniek, die ons nog steeds tot vreugde
kan zijn, en zooals Brouwer met ruwe en toch soms zoo
-
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verfijnde kracht en met grauwe, diffuse schemerkleuren zijn
dronkaards en rookers heeft uitgebeeld als waren zij gezien
in een naren droom, — zoo ook is de open klaarheid van
Steen's schilderen het onweersprekelijk getuigenis van zijn
innerlijke rust. Iemand die zóó schildert kan, als ieder ander,
groote karakter-fouten hebben, toch, in diepsten grond, moet
hij een evenwichtig en klaar mensch zijn geweest.
De populaire opvatting is deze: dat Steen prachtig schilderde, doch een ergerlijk mensch was. Maar, vriend, is dat
wel mogelijk? Prachtig schilderen ... beteekent dat alleen:
verbazingwekkende kunstjes met 't penseel volvoeren ? Dou
vertoonde die kunstjes en verbaasde er de goê-gemeente dan
ook behóórlijk mee, — zullen wij evenwel zeggen, dat hij
„prachtig schilderde" ? Maar Hals dan ! zegt ge, dat is eerst
schilderen ! Zeker, zeker... maar weet ge : Steen schilderde
veel prachtiger. Ik deel dan ook geenszins Prof. Martin's
weemoed, waar deze constateert, dat Steen „de breede, impressionistische schilderwijze van Hals nooit verwierf" ..
De kunst van Jan Steen staat boven die van Hals, ómdàt zijn
schilderen niets te maken heeft met bravour en impressionisme.
Een zwierig cavalier van Frans Hals wordt haast triviaal
tegenover een hypocritischen, ouden aesculaap van Steen.
Steen schilderde prachtig omdat hij diep en fijn en helder
voelde. Hals voelde in hoofdzaak krachtig, en dat maakt de
glorie van zijn kunst uit.
Die schilderwijze van Steen toch is nog niet gekarakteriseerd
door haar anti- impressionistisch te noemen ; ze is ook boven
de „belle peinture" uit en boven het „licht-effect" ; ze wijst
heen naar een kunst-besef dat méér wil geven dan den schoonen
schijn en méér dan romantische geheimzinnigheid : een kunst,
die de dingen in hun wezen aanvaardt, om ze als 't ware
te doordringen van „geest". Te doordringen, niet te omhullen.
Ik bedoel niet, dat Steen doof zou zijn geweest voor de
melodieën der kleur -- deze melodieën doorruischen al zijn
werken! — maar ik bedoel, dat die kleur als doortinteld is
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van zijn geestes-verklaardheid, dat zijn kunst, óók naar den
vorm, immaterieeler is, dan die van Hals of Terborgh. En tot
in de geringste onderdeelen, tot in die prachtig-gave „stillevens", die hij als spelenderwijs schilderde, zult ge dat element
hervinden. Daar is een open eenvoud en klaarheid, een fijne
directheid in zijn plastiek, die den anderen vreemd is ge-.
bleven. 1 ) Mag Terborch's kunst de hoogste uiting heeten van
het visueel-picturale schoonheids-voelen, en kunnen wij Vermeer beschouwen als de kunstenaar, die de werkelijkheidsbeelden doorstraalt van zijn geestes-blijheid, welnu, dan bespeur
ik in het heldere, vlakke, petillant-karakteriseerende beeldingsvermogen van Steen iets, dat veel dichter bij Vermeer staat,
dan bij Terborch. Het was Hals te doen om den snel-aanduidenden, geestigen toets, Terborch om de versmolten pracht
zijner statige toon- en kleur-geheelen, Rembrandt om de
droomerige dramatiek van 't gloeiend avondlicht, Steen echter
om doordringende klaarheid van beelding.
De mensch Steen, in zijn kracht en tekortkoming, boeit de
aandacht zóó zeer, hij is zoo zeer een psychologisch probleem,
dat deze beteekenis van zijn kunst stellig wel veel te weinig
naar voren is gebracht. En toch dunkt die mij uiterst belangwekkend, juist omdat de 17e eeuwsche schilderkunst zich in
een geheel andere richting bewoog. Er zijn bijna geen tijd
te noemen, die hem in dit opzicht geleken. 2 ) Bij-genot
de bespreking van Vermeer kunnen wij hier beter en dieper
op ingaan. Laat ik thans echter, uit de weinigen, nog één
noemen, of liever: één schilderij van een zeer onbekend
schilder en van dat eene schilderij dan nog in hoofdzaak één
1 ) Men zie b.v. -- om iets te noemen — hoe hij in zijn „kippehof"
van 't Mauritshuis dien kalen boomstronk schilderde met, daarnaast,
den ouden knecht en met 't pluimvee op den achtergrond: het lijkt
op Potter, maar hoeveel fijner en spiritueeler!
1 ) Steen's „navolger" Brakenburgh is zijn voorbeeld geheel onwaardig gebleven.
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enkele figuur ... Ik denk aan het „Boeren-gezelschap van
Michiel Sweerts. (XIII).
Men weet van dezen schilder niets, dan dat hij in Italië
geweest is. Zelfs geboorte- en sterfjaar bleven in het duister.
(En wat heeft men aan een kunstenaar, zoolang die twee
data niet vastgesteld zijn !) Overigens bezit men maar weinige
schilderijen van den man en die weinige zijn dan nog zeer
verschillend van gehalte. Hij heeft heel stumperig en heel
mooi geschilderd. Ook het werkje, dat ik bespreken wil, toont
een zonderling ongestadig talent. Het stelt een groep boeren
voor, bezig met kaartspel. De drie spelers zitten om een ton;
twee kerels staan achter hen, terwijl men heel rechts, tegen
de diep-blauwe avondlucht uit, het profiel ziet van een paar
vechtende mannen : allen kijken even om naar dat tumult,
zoodat een klein bandietje kans ziet een der spelers te zak
rollen.
-ken
Er zouden veel bezwaren tegen dit werkje zijn in te brengen : de twee vechters lijken automatisch bewegende poppen;
het zakkenrollertje en de twee toeschouwers zijn al niet veel
beter ; de teekening der handen is van een kinderachtige gebrekkigheid. En zoo meer. Maar nu de hoofdzaak : die schoone,
breede groep der drie kaartspelers, en van die groep het
schoonste deel: de rechtszittende boer, die even, soezig, omkijkt en die van heel het werkje de centrale figuur is. Heel
zijn stumperigheid heeft de schilder hier plotseling overwon
Wat is zij breed en klaar gezien, deze figuur, en hoe-ne!
machtig geteekend ! Men denkt daarbij vanzelf aan die ruime
teekeningen van Millet, maar het is vaster en klaarder dan
Millet ...
Wel wezenlijk een boer is hij, deze man met zijn breede
kaken, zware neus, kleine, turende, als door de zon verschroeide oogen. Heel zijn machtige postuur, de kalme kracht
van zijn armen, de massieve rust van heel zijn houding: hoe
eenvoudig is dat alles uitgebeeld! De sterke kop vooral, met
die uitdrukking van een moe,hijgend dier, herinnert aan Mil let.

XIII.

M. SWEERTS: BOERENGEZELSCHAP.
Rijksmuseum.
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Sweerts, evenals Steen en Vermeer, evenals Potter in zijn
goede momenten, had een sterker gevoel voor plastiek, voor
de kracht en beteekenis der vormen zelf, dan de meesten
van zijn tijd.
Hij scheen een dilettantisch schilder, hij had niet genoeg
gewerkt misschien, — misschien is hij te jong gestorven; maar
toen hij deze figuur schilderde was hij gróót ! Michel Angelo
kon zulk een figuur geprezen hebben, terwijl hij overigens
onze 17e eeuwsche kunst hartgrondig verfoeide.
Wat ten slotte komt 't er op aan, of een schilder honderden kunstwerken schiep of een enkel? Indien Potter niet
anders geschilderd had dan zijn eenen „Stier", zijn buitengewone beteekenis zou ons ten allen tijde klaar zijn geweest:
hij had niet vergeefs geleefd!

HOOFDSTUK V.
DE UNIVERSEELEN.

Daar blijft, bekennen wij 't, een zeker tekort in onze oude
schilderkunst, voor zoover wij die thans beschouwden. Men
had de fijne kleur-dempingen en mysterieuze licht-schijnsels
bestudeerd der beminde schemering, de stille vervloeiingen
genoten van grijzen en bruinen, waarin een droevig rood zoo
prachtig gloeien kan ; men had al de schilderlijke heerlijkheden gekend der stilleven-kunst. Men had in de eenzaamheid der natuur de wijking bewonderd der verre nevelverschieten en de hooge welving van den hemel. Men had de
rusteloos voort -vlietende wolken nagestaard en het silhouët
van een bezig figuurtje mooi gezien in de wemelende ruimte .. .
Maar was men misschien te veel schilder geweest om zuiver
mensch te zijn ? -- En zelfs zij, die het menschelijke van den
mensch hevig hadden gevoeld, zelfs een Steen en een Brouwer, hadden ze de volheid van het leven uitgezegd? Hoe
men luidruchtig zijn feesten vierde, hoe men zich bedronk,
hoe men vrijde en speelde en vocht en zich aanstelde: de
malle, lieve of gruwzame menschen-comedie, die zagen ze!
Maar begrijpen wij uit hun werk, wat er aan bedachtzamer
en stiller oogenblikken omging in hun hart? Voelen wij er
de wijdheid hunner verbeelding uit, de diepte van hun liefde,
den heiligen ernst van hun leed en van hun vreugde? Zij
beeldden het leven, maar het leven-op-z'n-kop. Steen was
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misschien de eenige, dien we een „denker" konden noemen,
maar dán een uit de school van Mefistofeles!
Wellicht beschouwden onze veritaliaanschte Historie-schilders zich als de meer geestelijke of universeele levens-beelders
van hun tijd. Zij waren voor Holland, wat Rubens, zooveel
machtiger, voor Vlaanderen geweest is. Rubens werd in 't
Zuiden de groot-centrale figuur van heel het Vlaamsche volk,
— zij echter konden hier, naast Rembrandt, Steen en Hals,
slechts een nietige rol vervullen ; en dit werd hun te drukkender, doordat hun werk den schijn aannam van 't ontzag
Zij waren als opgewonden jongelui, die, zonder-weknd.
mee te tellen, toch voortgaan groote gebaren te maken en
geduchte woorden te spreken. Rubens-in-'t-klein wordt een
paskwil. (En ziedaar niet zijn minste glorie!)
Een Goltzius (1558-1616) mocht nog — vooral als graveur — een groot en overtuigd Renaissance-kunstenaar heeten,
een gezagvol akademicus, een man, die wat kon, wat wou
en wat voelde ; — maar wat van den vier jaar jongeren
Cornelisz. van Haarlem ? Zijn heroïsche allure bleek het naargeestigst pathos ! Toch wist hij velen met zijn Barock-derkwaadste-soort te imponeeren. Langs Mottenhammer heen
(1564-1623), die nog veel erger is dan Cornelisz., voelen wij
zijn invloed tot in het werk van een De Grebber toe.
Honthorst, De Bray, De Grebber, Van Everdingen, die onder
Jordaens' leiding — want de Hollanders zelf konden dat
droeve werk niet af ! — het Huis ten Bosch ontsierden ; Bol,
Flinck, Lievens, die zich tien jaren later — wederom onder
Vlaamsche leiding — aan de wand-schilderingen van 't Amsterdamsch Stadhuis vergrepen, zij hebben getoond wat de Hollander in de momumentale kunst vermocht — n.l. dat hij
hierin niets vermocht.
Nochtans werden zij zeker door onze dichters, die hen in
hoog-klinkende lofzangen bejubelden, als de schilders van
geestelijke waarden beschouwd.
Die dichters echter stonden geheel buiten de levens- en
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gevoels-sfeer onzer schilders. Het mag een vreemd verschijnsel heeten, dat de Hollandsche poëet dier dagen niet de
grootheid voelde van een Steen, een Vermeer, ja zelfs niet van
een Rembrandt. Was die poëet te intellectueel ? Dàat toch niet,
naar ik meen ... Onze grootste dichter is niet zoozeer groot
door zijn beschouwelijkheid, door de wijdheid zijner ideeën,
door de kracht of diepte van zijn symboliek, maar allereerst
door de pracht z ijner verzen, evenals Terborch door de
pracht van ziju schilderen groot is '). Ontbrak het den Hol
„woordkunstenaar" aan plastisch levens-gevoel?-landsche
Heel onze literatuur, van Brederode af tot Ary Prins en Gorter
toe, is bovenal plastisch. Maar die dichter der 17e eeuw was
te Italiaansch, te Romaansch-vormelijk, te klassiek geschoold,
om onze cultuur -arme, maar toch zoo ras-eigen schilderkunst,
in haar ruige oprechtheid en fijne innigheid te verstaan. Hij
bewonderde van die kunst het minst zuivere bestanddeel. Hij
zocht in haar, wat ze niet had : eruditie ! De vernuftige sier
-zin, die in een Huygens en Hooft zoo kil kan aan--lijkheds
doen, verhinderde hem de schilderkunst van zijn land te voelen. Kunst moest hem niet een openbaring zijn, maar een sluier.
Onze historie -schilders maakten groote wandbedekkingen,
schilderachtig uitgevoerd en monumentaal bedoeld: noch als
schilderij, noch als monumentale kunst hebben ze beteekenis.
En het is hier niet mijn doel te schrijven over al, wat de
17e eeuwers door middel van penseel en verf tot stand
brachten 2 ).
En toch bezitten wij uit dien tijd één monumentaal „historie-schilderij, al is 't ook bedoeld als simpel » corporatie1) Het meer „vergeestelijkte" element onzer dichtkunst verdorde
steeds tot het nuchter-verstandelijke, d. i. tot het tegendeel van alle kunst.
2) Het best is dat historie-stuk, waar het decoratief-schilderachtig,
sensueel-realistisch, ons als een knap schilderij nog wat te zeggen
heeft. Men denke b.v. aan de „Mozes in 't biezen-mandje" van
Boymans.
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Een klein gedeelte van
dat al-omvattend genie bewoog zich, scheen zich te bewegen,
in die richting.
Ja, spreken wij van de Nachtwacht ! Wat is het toch met
die phenomenale schilders-verbeelding? Wanneer ik er weer
tegenover kom te staan, dan telkens vergaat 't me zóó : een
schok van verbazing eerst, een heerlijk-plotselinge ontroering,
een soort jubelende opgetogenheid ... en ik ga zitten om me
rustig te verdiepen in deze wereld van schoonheid en fantasie ... maar, in plaats van de verwachte bevredigings-weldaad, van de rustige, diep-doordringende blijdschap, die de
eerste verbazing zou moeten volgen, komt al ras een zekere
beschroomde weifeling van uit mijn diepst bewustzijn opkriewelen, een vreemde onvoldaanheid, een onrust en een
wrevel tegenover mijzelf. En ik kijk en tuur en zachtjes
aan, onafwendbaar, voel ik de aanvankelijke ontroering in
me wegsterven.
Daar zijn dan eerst de beide centrale figuren : Kapitein Banning Cocq en zijn makker Van Ruytenburg, de luitenant... O,
dat kleine kereltje, heel vooraan, in zijn gele ijdelheids-pakje en
met zijn formidabele tooneel-speer: van zijn kleurigen vederhoed af tot zijn kaplaarzen toe, in alle onderdeelen van zijn
pronkerige figuur, zie ik een soort weeken maskerade-zwier,
een onwezenlijken opschik, die meer in de levens-sfeer schijnt
te liggen van een twintigjarig student, dan van een wereld
Dat parmantig mannetje is ón-ècht. Hij is opgesierd-geni.
met mooiheid. Hij is niet „mystisch" gezien en zelfs niet
mysterieus, maar fantasterig. En hij, de salon-held, wordt
vermorzeld door dien Reus, die luid heen pratend over zijn
bepluimde hoofdje, naast hem voortschrijdt met macht van
beweging in zijn gang, met vervaarlijke kracht in zijn ruim
armgebaar. Ja, die Banning Cocq, ziedaar een gestalte, heroïsch
van zelfverzekerdheid! Hoe grootsch zou de figuur van Banning Cocq zijn, zonder dat mooie kereltje aan zijn zij, dat
echter, door zijn zonnegloed, het gansche schilderij beheerscht.
—
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-- Dan, links van Banning Cocq, als tegenwicht tot den gelen
luitenant, het wonderlijke meisje met den haan : verschrikt
princesje uit den hemel neergevallen, dat zich ijlings uit de
voeten maken wil... Alleen als licht-vlek is zij te aanvaarden. Feeëriek is aan haar slechts het feit van haar aanwezigheid. Een vreemd, oudachtig dametje schijnt ze, in het
lichaam van een zevenjarig kind. Ook de groote, roode kerel
vóór haar, die al loopend zijn geweer schijnt te laden, blijft
een tartend probleem : te reëel gezien en geschilderd, om
een beeld der verbeelding te worden, te weinig markant en
karaktervol, om als realiteit diep te boeien. Ik zeg niet, dat
de eerste de beste, of zelfs maar de beste der begaafden,
zulk een figuur overeind zou kunnen zetten ... maar ik
meen, dat in de „Nachtwacht", in die meest beroemde en
meest buitensporige schepping van het wereld-genie Rembrandt, een element van effectachtigheid is, een flonkering
van uiterlijk, iets theatraals en iets opgesierds, waardoor dit
enorme werk — trots alles -- onbevredigend blijft. Noem
het de machtigste schilders -conceptie der Barock. Maar zooals
de bescheiden Ste. Chapelle van 't 14e eeuwsche Parijs veel
schooner is, dan heel de praalvolle Oesü van 't 16e eeuwsche
Rome, zoo ook kan zelfs de „Nachtwacht" in zuiverheid en
diepte van geest niet halen bij een nietig schijnend werkje
van een Rogier v. d. Weyden of bij ... zooveel droomverbeeldingen van Rembrandt zelf!
De compositie is typisch „geniaal": die woeling van figuren, die men niet langer telt, zoo talrijk ze schijnen, dat
heftige aandringen der bonte menigte, heel die woelende
davering vol kleur, licht en beweging, die we toch zoo klaar
overschouwen ... Maar, Fromentin heeft 't reeds gezegd in
zijn magistrale beschouwing van dit werk 1 ), bij zijn overvolte
schijnt het stuk toch niet gevuld.

1

) Fromentin: „Maitres d'Autrefois pag. 294-3ô8.
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En hoeveel ware er nog te zeggen van dit verbijsterend
visioen, dat zoo velen gefascineerd heeft en zoo velen heimelijk onvoldaan liet. Maar dat te doen is me een bitter-nare
bezigheid. Want al zal het dan nooit voor mij zijn de schep
Rembrandt, toch verbeeldt dit schilderij zoo iets als-pingva
een moment in de cultuurgeschiedenis van Europa en toch
is het vol van een machtig, bruisend levensgevoel: een werk
waaruit een wel heroïsche drang spreekt naar 't bovennatuurlijke, het wonder. Wie, dien de betoovering ontgaat van enkele
koppen, welke hem van diep uit den duisteren achtergrond
tegenstaren ? En wat een grootschheid in sommige gestalten
op den voorgrond, in dien somberen hellebardier b.v. die links
het stuk afsluit ! Maar meer nog dan door de enkele fragmenten is het door den toon, door dien somberen toon van
avond -zonnegloed, dat deze trotsche schilders-verbeelding
zoo magisch op ons inwerkt. Elk kunstwerk is een mysterie;
het mysterie der „Nachtwacht" is het licht.
De schilderkunst der Renaissance, van Leonardo da Vinci
af, ontwikkelde zich van uit het spiritueel-lineaire naar het
naturalistisch -schilderachtige, d. i. naar de vervloeiing der
vormen in de onbestemde uitgebreidheid van de atmosfeer,
van den toon, van de waarde der kleur. Zij zocht de synthese
van het licht. En Rembrandt, de toomelooze, de opstandige,
de omverwerper van alle klassicisme, de visioenair, hij heeft
dezen cultus van het licht-mysterie het machtigst van allen
gediend. Zijn leven -lang, van zijn allervroegste werken af,
had hij gestreden met dat groote licht-probleem : de „Nachtwacht" was van dien strijd de victorie. Vergeet, dat dit
schilderij een menschenwereld verwezenlijkt, zoek in dit stuk
niet den dramatischen mensch-beelder: eer Rembrandt voor
goed zich groot van menschelijkheid kon toonen, moest hij in
de „Nachtwacht" de glorie van het licht hebben uitgezongen.
Had Rembrandt in dezen tijd geleefd, misschien zou hij
zijn „Nachtwacht" geschilderd hebben als een symphonie van
rooden en bruinen, van goud -glanzingen en zilver-schijnsels,
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van zonne-gloed en nachte-duister, als een geörchestreerden
chaos van licht en kleur, waaruit een enkele gestalte, onbestemd en gradioos, een enkel lachend en schreiend menschengelaat, te voren had gedoemd ; als een lyriek van het licht,
zoo hartstochtelijk en visioenair, dat zelfs de gedachte aan
eenige werkelijkheid niet in ons op kon komen. Stel u zóó
de „Nachtwacht" voor, en ge zult uw twijfel overwinnen.
Rembrandt's „licht-effect" was niet iets bijkomstigs, maar
iets ontzaglijks. Zooals onze vroegste Renaissance- schilder,
de ook door Rembrandt zoozeer vereerde Lucas van Leyden,
zijn grootste schepping belangrijk maakte door den lichtenden
jubel van blanke ochtendzon -kleuren, zoo drukte Rembrandt
in dat droevige en toch fel-stralende avondlicht heel de
grootsche versombering uit van zijn onbevredigd gemoed,
de innerlijke versombering der menschheid, toen de Renaissance-idee, in de zware en ernstige „Barock" ten onderging.
En zooals Michel Angelo, de Latijn, die zelfde versombering
door middel van zijn woelige lijnen en vormen wist uit te
spreken, zoo deed 't Rembrandt, de Germaan, door den
toover van zijn licht.
En toch dunkt mij Rembrandt's licht dáár het allerschoonste,
waar het niet gegeven werd als een „effect" om zich zelf
alléén, maar waar het innig samensmolt, geheel één werd,
diep-in, mèt de- vormen, mèt de werkelijkheden der aarde.
Niet het licht alléén, niet alleen de vormen.
Welk een woorden zijn er onlangs niet gezegd naar aanleiding van Rembrandt's „Lucrezia". Ziedaar: dat zou dan zijn
de vereeniging van Hollandsch realisme en Romaansche gebaren-macht: de innigheid der Hollanders en 't klassicisme
der Italianen ... De schilderij heet geïnspireerd te zijn op een
prent van Raphaël... maar dit dunkt me alleen dan belangrijk,
in geval er iets wezenlijks van Raphaël aan het werk is te bekennen. Met ijver en speurzin heeft men nagegaan hoe veel
malen Rembrandt een motief, een compositie aan de Italianen
ontleende; en nog eens: dit alles zegt zoo weinig, omdat Rem-
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brandt nooit meer dan het uiterlijk overnam van zoo'n figuur
— de houding, de geste, de samenstelling, enz. — maar haar
overigens in zoo geheel anderen geest interpreteerde, dat
van een wezenlijke beïnvloeding nauwelijks sprake is. 1
Door de gedempte goud-kleur, door den toon, doet de „Lu
denken aan Titiaan. Het is meer gezegd. Maar-crezia"vn
ach, men zou er een goede Titiaan eens naast moeten zien ...
Wij zouden Rembrandt toch niet gaarne als een vergroofde
Titiaan gaan huldigen, dunkt me! — Door de symmetrie
dezer recht van voren geziene figuur, met haar kegel-rond
uitstaande rokken, met haar nauw ingepend middel, met haar
driekantig chemiset en haar wijd en gelijkelijk opgeheven
armen, heeft men ons in den waan willen brengen hier met
een klassiek-monumentale opvatting te doen te hebben ...
Maar in oprechtheid : is hier het wezen, is hier de rythmische
schoonheid van dat klassiek-monumentale? En bij dit werk
te denken (zooals Dr. Veth deed in een Gids-artikel) „aan de
in duizend variaties zoo vaak weer ontroerend uitgebeelde
houding van den aan het kruis geslagene", of aan „een gewonden adelaar ", — zie, ik geloof niet, dat een dergelijke
waardeering Rembrandt zelf plezierig had getroffen.
De kleur van dit werk, dat matte, broeiende, goudachtiggloeiende, zij is verrukkelijk. En het jonge vrouwen-hoofd,
even terzij en achterover hellend, heeft iets droomerig-betooverends ... Maar als groot-dramatische verbeelding blijft dit
werk beneden Rembrandt's sfeer. Was dit de trotsche Lucrezia,
die den dood stelde boven de schande? Zou zij, in het supreme
oogenblik harer vernietigings-daad, zoo weemoedig-kalm hebben gekeken naar de eigen hand, die den dolk omprangde? —
Omprangde ? Ik zeg reeds te veel, want die dikachtige, vorm
-loze
handen, ze hebben nooit iets omprangd.
)

1 ) Een kras voorbeeld hiervan geeft R's „Copie" naar Mantegna's
teekening van de Madonna met 't Kind (B. 8.) : bij volkomen gelijkheid van feiten, een zoo groot mogelijk verschil van geest.
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Niet ten slotte de „Nachtwacht", niet de „Lucrezia". Niet
in de glorie van 't licht alléén, niet in de macht der plastische
gestalte, uit zich Rembrandt's. werkelijke grootheid. Maar gehéél zichzelf toont zich Rembrandt, waar hij licht en vorm
zóó te vereenen wist, dat de materieele werkelijkheid zich
tot een beeld van boven -aardsche gevoels-werkel jkheid verhief. Rembrandt is — Van Deyssel begreep het zoo goed ! —
een mystisch realist. Hij is groot door de droomende diepte
van zijn gemoed. En zóó groot is hij hierin, dat Rembrandt
de fantast, de weelde-verbeelder, de romanticus, de Barockkunstenaar — hoe geniaal dan ook — daarbij in 't niet verdwijnt. Het grootst is Rembrandt, waar al dat andere — die
kleur, dat licht, die vormen -pracht, die weelde van verbeelding — gedragen wordt, doorademd en bezield door zijn
menschelijk wereld-gevoel. Was Rembrandt tegelijk met
Saskia gestorven, dan zou hij een ontzaglijk kunstenaar zijn
geweest, o zeker ! en een groot dramaticus had hij zich dan
reeds in zijn etsen getoond, — maar niet was hij geweest
een wereld -genie, niet de gelijke van Da Vinci, Michel Angelo
en Phidias. Want van alle beeldende kunstenaars die ooit
leefden heeft er géén zoo'n ontzaglijken groei doorgemaakt.
Juist daar hij, de universeele geest, voortkwam uit een volk,
dat geen hoog of oud cultuur-leven bezat, maar dat toch
innerlijk sterk en rijk genoeg was om al zijn geestes-mogelijkheden te verwezenlijken, zien we Rembrandt — van jaar tot
jaar soms — een stagen en diepen ontwikkelings-gang volgen;
zoodat dan ook het geheel van zijn levenswerk zich als een
drama, een drama der ziel, aan ons ontvouwt. Wat in groote
cultuurlanden het werk van velen en van vele geslachten is, dat
had hij bijna alléén te doorworstelen. Geen wonder, dat een
als hij zoo gretig uitzag naar al wat in Italië, Duitschland,
Vlaanderen, en wat in den tijd der Renaissance, der middeleeuwen, der Byzantijnsche kunst, der Orieksche en der
Oostersche zelfs, was tot stand gebracht. Zijn „verzamelwoede"
had een dieperen zin, dan men gewoonlijk meent. Wat een
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bibliotheek is voor den geleerde, dat was hèm zijn verzameling.
Na enkele onbehouwen jeugd-probeersels, ving hij aan bij
't sierlijk-fantastische, bij het vloeiende en fijne, dat in zijn
„Simeon in den tempel" (1631), in zijn oude-mannen portretten en filosofen -interieurs reeds een gerijpten vorm verkreeg. Het probleem der licht-concentratie, de teerheid van toon
en techniek, dit ging hem bovenal ter harte. Met zijn „Anatomie van Prof. Tulp" (1632) — dat meesterlijk salonstuk —
wist hij zich als eerste schilder van Holland in de hoofdstad
te vestigen. Zoekend en wagend, vol van de vreugde der
macht, greep hij alles aan, wat hem verder kon brengen.
Veel portretten schilderend kwam hij tot een forscher en
objectiever natuur-aanschouwing. Wereldscher en woeliger
werd zijn gevoelssfeer. Hij schilderde zich zelf, triomfantelijk
heffend den roemer wijn en Saskia lachend op zijn schoot.. .
Hij zag zich als edelman, als zwierig doend roofridder; hij
etste zich met grimmige oogen, of met wijd opengespalkten
mond, lachend of toornend ... Ruwer en driftiger werden
zijn fantazieën, barokker zijn vormen, ronder en woeliger. Hij
hield van 't plotselinge en gewelddadige. Zijn „gevangenneming van Simson" ontstond : tooneel van bloed en verschrikking en wild rumoer; zijn „Offer van Abraham" (1635) :
de Engel stort zich neer op den ouden aartsvader en grijpt
hem bij zijn hand, zoodat 't mes kletterend neer valt. Zijn
onstuimige kruisdrama's uit München schilderde hij, met
scherpe lichtcontrasten en vol grillige fantasie-figuren. Vóór
alles het hartstochtelijke, het expressieve en effectvolle zocht
hij. — Dan, omtrent 1640, verrustigt al die woeling. Statiger
en droomiger portretkunst geeft hij, menschen van peinzender
stilte, dan hij nog had gewrocht. En na de laatste opflonkering van zijn Barock-tijd in de formidabele „Nachtwacht"
('42), zien we nu voor goed een zachter gestemdheid zich
uitspreiden over zijn geest. Saskia is gestorven; zijn glorie-zon
begint te zinken. Hij vereenzaamt. Droomvoller verbeeldingen
vervullen hem; weidscher en epischer wordt zijn voordracht.
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Zijn „honderd-gulden-prent" is een samenvatting : heel een
wereld van armen en ongelukkigen ziet men verzonken in
de sfeer van Christus' weldoende geestes- macht. En wat een
breede compositie, wat een ruimte in de etsen van dien tijd!
Zijn „Emmausgangers" (48) schildert hij, waar 't innige tot
't mystische zich verd#iept. De menschelijke mildheid van
't Christendom vervult hem en de hooge ernst van 't Oude
Testament. Steeds dichter benadert hij zijn diepere gemoedspoëzie. Zijn allerschoonste portretten ontstaan, portretten
die veel méér zijn dan portret. De zware, droevige en rustige
beeltenis van zijn broeder Adriaen (50) ; het portret van
de bescheiden, zacht-vrouwelijke Hendrickje Stoffels (52);
het zacht-lachende mannengelaat van Bruyningh, dat zoo
geheimzinnig opschemert uit de duisternis; zijn „Titus": het
kinderbeeld van den weemoed ; zijn Rabbi's en Ouden. Ook
zich zelf schildert hij, rustig-uit, ontdaan van alle praal, een
glimlach om den mond, de oogen helder en vast. Hij etst
zijn Dr. Faustus : de oude geleerde, verbijsterd opstarend
naar dat hieroglyphisch teeken, naar dat visioen der schrijvende
hand... Zwaarmoediger wordt zijn stemming, steeds soberder
en voller zijn voordracht. Hij verdiept zich nu herhaaldelijk
in de Christus-passies. Hij schildert Jacob, den heel ouden,
heel grootschen nomaden -vorst, die zich op zijn sterfbed moeizaam opricht om met bevende hand zijn kinds-kinderen den
laatsten zegen te geven. Dan eindelijk (1661) ontstaat dat
werk, dat van zijn breedere scheppingen, misschien de soberste
en evenwichtigste is : de „Staalmeesters ". — Daarna komt het
einde: zijn kunstschatten worden verkocht; Hendrickje is
gestorven. Rembrandt is arm en eenzaam ; en een heel oud
man is hij geworden, veel te oud voor zijn jaren. Iets rampzaligs en verbijsterends donkert in zijn blik. De diepe weemoeds- tragiek geeft hij van zijn „Saul en David" (65) en van
zijn droeven, blinden „Homerus", omruischt van donkere goud
karakter-zwakheid beeldt hij van den ouden,-glanzie.D
vermoeiden „Pilatus"; den deemoed van den „Verloren Zoon ",
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zich neerstortend voor zijn vader, die met zijn oude handen
hem zacht streelt over den rug ... Hij geeft 't Tragische dat
het Verhevene is, het Verhevene, dat 't onuitsprekelijk zachte
en milde wordt. Den Vrede beeldt hij, de Berusting. En de
groote gevoels-schoonheid der kleur gaat hem open : geen
fraaiheid van techniek meer, maar grootheid en eenvoud : de
kleuren ruischen neer, stroomend, gloeiend en bloeiend. -De teederheid wist hij te geven van een gebaar. Eén jaar
voor zijn dood ontstaat zijn „Joodsche Bruidje" (XIV), waar
Rembrandt beeldde de deemoedig vertrouwende overgave
van 't jonge meisje, dat 't leven nog droomt en niets nog
weet en alles voelt, de verzoenende gemoeds-kracht der
vrouw, tegenover het bijna bittere weten en de ervaringsdroefheid van den man: de vrouw, die hulp en kracht, — de
man, die troost en zachtheid zoekt. En niets zoo schoon, als
dat zacht gebaar van eerbiedige bescherming, waarmee deze
oudere, moe-glimlachende man haar jonge, warme meisjes
omvangt. -- Het eeuwig poëem der liefde gaf hier-gestal
Rembrandt, den kuischen liefdes-droom en dien vreemden
weemoed, die in de liefde-verrukking zelve besloten ligt.
Want waar het leven zegeviert, daar schreit het; en in de
smart zingt het geluk.
Hier is die samenvloeiing van dramatiek en van lyrische
verrukking, die wij ook bij Shakespeare vinden, die ook
opruischt uit Beethoven's adagio's. Het is het heilig oogenblik, dat al 't verdriet, al 't harde en bittere en onbevredigde
van ons leven zich harmonisch oplost in een stille blijdschap,
welke de vreugde, de zorgelooze en vroolijke, wijd overglanst.
Het is de eindelijke zegepraal van 't leven over de ervaring.
En is dit dan een smetteloos werk? De smettelooze zijn,
ik herhaal het, maar zelden de hoogste ! Evenals bij de ,,Lu
schijnen de handen van 't meisje -- hoe ook omwaasd-crezia"
van lichtheid, hoe wonderbaarlijk ook geschilderd -- wat
zwaar van vorm voor zoo een jeugdig liefdewezen. In kleur,
in voordracht, in uiterlijk, gelijken die twee werken elkaar.
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maar mooi als kleur, als een ruischende kleuren -massa, een
branding van goud en rood, van zacht-lichtend en diepgloeiend goud en van donker-bloeiend bloemen -rood : maar
hoe is dat warrelig-onbestemde hier vól van de levende
schoonheid der bezieling en hoe is al dat zware en stoffelijke
immaterieel van ontroeringskracht geworden ! Wij kunnen
ons het kleed dezer bruid niet dènken in die klare, open
schildering, die we van Raphaël kennen. Wij voelen het:
zóó als Rembrandt het gaf, zoo moest 't zijn!
Rembrandt is groot als oproeper van gemoedstoestanden.
Niet de „geest", de bijna intellectueele, niet de „ziel", de
onpersoonlijke en lichtende, niet nog de „hartstocht" ook, de
donkere en wilde, — maar het „gemoed ". En hierin is hij
dan ook zóó groot, dat hij er heel ons innerlijk mensch-zijn
door omvaamt. Rembrandt schijnt niet in eigenlijken zin psycholoog, maar zoo rijk en teer van hart was hij, dat hij tot
in de diepste kolken van 't psychisch raadsel doordrong. -

Een machtig dramaticus is Rembrandt maar alleen van uit dit
eene centrale punt, evenals Giotto een dramaticus was van uit
't geestelijk beschouwende en Michel Angelo als beelder van
den hartstocht. Rembrandt was geen verheven idealist, maar
hij raakte 't gemoedsleven zoozeer tot in zijn diepsten grond,
dat zijn zinnelijk realisme van zelf naar het verhevendst
idealisme heen heeft gereikt.
Kent ge den Christus, dien Dr. Bredius bezit? Het is maar
een klein schilderijtje, bruinachtig, goudachtig -grijs, zwart.
Bleek licht het Christushoofd uit de donkere massa der tot
de schouders vallende haren. De pij, die hem omhult, de bruine
achtergrond, ze schijnen maar even aangeduid. Maar o, de
stille glorie van dat droomers-hoofd ! Een Jood, een arme,
treurige, heel werkelijke Jood, zooals men dien ieder dag kon
ontmoeten. En toch, zóó weidsche wereld-droomen kan deze
man met 't rimpellooze voorhoofd, met den stillen, fijnen
dichtersmond en met de teer-bruine peins-oogen hebben ge-
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droomd, dat hij toch wel gehéél die Goden-zoon is : Christus. -- Een bijna realistisch portretje werd zulk een wonder
van gemoeds-openbaring, dat 't universeele levenswonder in
dit werkelijkheids-beeld besloten ligt. Men kan niet eenvoudiger zijn en zóó veel zeggen!
Rembrandt richtte zich niet naar „idealen" of ,,overtuigingen"; hij was niet een monumentaal opbouwer van geestelijke
waarden ; hij schiep zich geen illusie van zekerheid, om van
daar uit tot het leven zich weer terug te wenden ; maar hij
stortte zich, argeloos en overgegeven, in de warrelende vol
dat leven zelf ; dat cosmisch levensgevoel had hij,-heidvan
dat ons alles weer als nieuw doet aanvaarden. Hij was de
onmiddellijke uitbeelder van 't onmiddellijke leven. Hij gaf
zich over en stortte zich uit.
Daarom is hij gelijk aan Shakespeare en aan Beethoven,
niet aan Goethe of Palestrina. Maar terwijl Shakespeare
nog heel de verrukking onderging van een nieuwe, een
eindelijk bevrijde menschheid, zoodat 't hem een heerlijk geluk was zijn geest alzijds te voelen ontbloeien, zijn ziel te
kunnen openen naar alle levens-openbaringen, te luisteren
naar den storm der hartstochten en naar de lente-zangen der
liefdes-extaze, naar de borrelende boertigheden van 't
gepeupel en naar de twijfel-klachten van hem, die méér weet
dan hij omvatten kan, terwijl Shakespeare den boosdoener, den
heilige, den held, den denker, den minnaar met een even
grage aandacht doorschouwt : hij, de geestdriftige levensprofeet; — en terwijl Beethoven geloovend uitziet naar de
machtige daden eener herwonnen vrijheids-idee, terwijl Beethoven in het geweld der Revolutie de stem herkent van een
naar vrijheid smachtend menschdom en in Bonaparte den
Verlosser meent te zien, terwijl hij, de tijdgenoot van Goethe,
Shelley, Kant, droomt van een nieuw natuur-geloof, een nieuwe
broederschap, een „vrede op aarde", en temidden zijner som
eenzaamheid toch in diep contact blijft leven met wat-ber
er gist en dringt in het zoo groot bewogen Europa; -- daar
HAVELAAR.
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staat Rembrandt — alléén. Al de geleerden en kunstenaars
en theologen om hem heen, wat konden zij hem zijn ? De
zon der Renaissance is gezonken, een nieuwe heerlijkheid
daagt nog niet over de wereld. De Renaissance kwijnt weg
en heeft den mensch alléén gelaten. „De persoonlijke vrijheid, die de Renaissance gebracht had, en die onbegrensde
blijde mogelijkheden voor het individu scheen te belooven,
die persoonlijke vrijheid werd spoedig gevolgd door twee
harer tragische zusters, de levens-onzekerheid en de vereenzaming". 1) Het individualistisch ideaal heeft geleid tot een
verstrooiing der individuën. Ojeen geloof, dat de strijdende
menschheid nog vereent. Wat beteekende de glorie van Holland, waar de wereld geloofs-glorie miste? Wat was een
man als Rembrandt de sociale welvaart van 't kleine Holland?
Wat waren hem de vlotte vreugden der schilders en dichters
van Holland ? Wat kon hem zelfs een Vondel zijn ? Gróót
werd Rembrandt eerst, toen hij de desillusie van zijn
gemoed aanvaardde en toen hij het tekort voelde van ons
menschelijk Zijn. Hij, die zijn eigen leven, zoo vreugdevol
begonnen, in eenzaamheid en kommer zag ondergaan, maar
die tegelijk de louteringskracht der smart zoo diep ervoer,
hij kende van dien weemoed alle grandioze hoogten en alle
duistere laagten. Maar ook hem, ook dien trotsch-eigenzinnige
en vrijheids-lievende, is ten slotte de liefde „het meeste"
geweest.
Hoe begrijpelijk, dat juist Rembrandt telkens zijn aandacht
wendde tot het Joodsche ras, dat volk van machtige driften
en hooge verlangens, dat toch ook het volk is der ontgoocheling, het volk dat de ontoereikendheid van alle idealisme tot
op den bodem doorleden heeft. De tragedie van 't Joodsche
volk is de tragedie van Rembrandt zelf. En twee eeuwen
later zou een kunstenaar, die groot was boven al de talenten
van zijn land, de eenige onzer latere schilders die iets wezen1

) R. N. Roland Holst in De Nieuwe Tijd, 15e jaarg. No. 1.
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lijks met Rembrandt gemeen had, Jozef Israëls, uit die zelfde
tragedie al zijn bezieling putten.
En hoe begrijpelijk, dat Rembrandt zich wendde tot de
armen, de haveloozen, de bedelaars en de schooiers. Dat
died hij niet omdat hij het vervallene zoo „schilderachtig"
vond!
Zie zijn verbeelding van den ouden, blinden Zanger, Homerus, die, levend in een wereld van visioen, gehavend en
treurig, met stille stem de glorie zingt van 't leed. Deze zoo
on-grieksche Homerus, hij is Rembrandt! Voel de tragiek
van den grooten koning van Israël, Saul: de vorstelijke reus
met zijn bleeke, uitgemagerde wangen en met zijn rampzalig
oog; die grootsche konings-gestalte in purper en goud, de
machtige die zich ontredderd weet, die al wat hij hoopte
vervallen ziet en die nu, als in een waanzin van ontroering,
naar 't harpen-spel luistert van dien jongen Jood, wien
het glorie-leven reeds toelacht: David. Heel Rembrandt's
liefde gaat naar den ouden, kranken koning. Niet verheerlijkt
hij het makkelijk triomfeeren der jonge kracht, maar de smart
der ontgoocheling 1 ).
Vandaar dat Rembrandt bovenal de dichter van den ouderdom is. En zelfs waar hij een beeld van jonge jeugd geeft,
als in zijn „Titus", of van mannelijke kracht, als in zijn
„Nicolaas Bruyningh" en zijn „Six", daar nog schijnen die
jeugdige gestalten als bevangen in een droevig weten der
ziel, in een onheimelijk voorgevoel van 's levens ontoereikendheid. Bijna beklemmend is de zachtheid van hun glimlach.
Zelfs in zijn jonge jaren, toen hij nog meer „mooie", dan
waarlijk aangrijpende werken schiep, kon hij reeds subliem
zijn waar hij — etsend of schilderend — een oude en treurige
vrouw, zijn moeder, beeldde. En zelden is Rembrandt zoo
1 ) Zelfs in zijn „Haman en Mordechaï" was het — in tegenstelling tot 't Bijbelsch verhaal — Haman, de gevallene, en niet Mordechaï, de triomfator, die door Rembrandt als gróót werd gezien.
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groot, als in zijn laatste zelf -portretten. (O, de trots van zijn
smart !)
Van die beeltenissen der ouden bezitten wij nog slechts
één groot voorbeeld : maar wèlk een werk! Ik denk aan de
„Studiekop" uit 't Mauritshuis (XV). Uit een donkere ruimte,
waarin de compacte massa van den romp maar even voelbaar
is, licht het ruige mans-hoofd naar voren : bronzig, goud-ros,
ros-grijs. Machtig en breed zijn de vormen van dit weerbarstige gelaat uitgeschilderd: het woelige breed-rondende voorhoofd, de groeven om die doffe oogen, waarvan wij den blik
meer voelen, dan den vorm onderscheiden, den bitter-berustenden mond, de groote vlakken en kleur-brokken van de
norsche kin, van de ingezonken wangen, van het zilverige
haar, dat dien geweldigen schedel zoo fijn omglanst. Met
een verwoede kracht schijnt 't alles geschilderd, en toch
spreidt zich een oneindige gemoeds-teederheid, een droevige,
milde rust uit over die ruige vormen.
En wederom is 't diezelfde tragedie, die dit menschen -beeld
omruischt. Zie, een gouden geluks-droom scheen het leven, en
een ruwe werkelijkheid van smart en tegenslag bleek het te
zijn ; maar de berusting is méér dan 't geluk ! En is dit niet
de wijsheid van den ouderdom ? Die oud zijn maken hun
rekening op .... en welk een te-kort ! Wat durfde men al
niet verwachten en gelooven in de dagen der kracht, en wat,
ten slotte, is van dat al het einde ? — Een martelende vraag,
een vraag zonder antwoord, is ons bestaan; maar ten minste
heeft men het leeren voelen als een mateloos wonder en ten
slotte is die éénheid van uiterlijke ervaring en innerlijke verwondering, die wij „het Leven" noemen, nog schooner dan
de illusie onzer jeugd.
Is dit de wijsheid niet van Rembrandt zelf, die weelde,
vreugde, glorie, liefde, die alles wat begeerlijk heet, gekend
had en 't alles weer verloor, maar die bleef een levens-schepper,
een geloover, een troostvolle ?
En tot in de gesmoord -gloeiende kleuren, in het rosse
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en zilverige, tot in die getemperde en overal ontroeringrijke kleuren-pracht toe, — en tot in zijn manier van schilderen toe, in dat barsche, zware, breede en toch zoo zielsteedere van zijn rustigen toets, — in alles voelen wij de
grootheid van Rembrandt's geest, die den Hollandschen
schilders-hartstocht ophief tot den gouden droom zijner ontzaglijke menschelijkheid.
Een zwierig-geniaal individualist en chauvinist schreef, een
kwart-eeuw geleden, een curieus sensatie-boek, „Rembrandt
als Erzieher": het bureaucratische en professorale Duitschland
hield hij de Rembrandtgestalte voor, den kunstenaar der spontaniteit en der mannelijke levens -herolek. In dien door hem
bedoelden zin zij Rembrandt ons ten eeuwigen dage een
opvoeder en een voorbeeld. Maar in de opvoeding zijner eigen
leerlingen is Rembrandt wel zeer te kort geschoten. Het genie
is zelden paedagogisch!
Rembrandt werd groot, toen hij niet meer „mooi schilderde";
en zijn volgelingen streefden bijna allen naar dat mooie
schilderen, naar dien fascineerenden toover van kleur en licht,
waarvan zij de bekoring ondergingen zonder er den zin
van te doorvoelen.
De „Nachtwacht" is in Rembrandt's leven het groote keer
geweest : die fabelachtige schepping sloot hem de-punt
wereld van roem en rijkdom af, maar om hem die van 't innerlijk leven te openen. Zijn leerlingen bleven staren op den
Rembrandt van vóór de „Nachtwacht ". Zij vonden hun
meester een groot schilder, — máár een beetje te bizar...
Zij waren bezadigd-rembrandtiek. Zij wilden niet allereerst
sterke en klare werken scheppen, maar „mooie schilderijen"
maken. Zij zagen het mysterieuze, romantische, kostbare
van Rembrandt en niet zijn arme, groote menschenziel. Zoo
ontstonden die vele opgesmukte, behaagzieke en soms zoo
weeke schilderstukken, waaraan alle werkelijke bezieling ontbreekt.
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Salomon J(oninck penseelde zijn burgerlijk- deftige St. Niklaasgrijsaards met hun domme voorhoofdsrimpels en zijachtig
zachte baarden; en hij zette ze een fluweelen baret op den
kop en plaatste ze in een fantastische ruimte onder schuin
neervallend licht. Zijn grootere composities hebben weliswaar
een zekere „allure", iets fantastig-mysterieuzigs .... maar ze
zijn éénder als dergelijke verbeeldingen van den vroegeren
Rembrandt, eender en véél minder .... Van Gelder schilderde slapgeteekende figuren, in een ziekelijk gekleurd licht.
Toch besefte hij van Rembrandt's grootheid misschien meer,
dan het uiterlijk alleen .... En hij bleef den Meester getrouw, toen allen hem vergaten .... Maar welk een machtelooze was hij ! — Van den Eeckhout is nauwelijks te
noemen ; zijn „Rustende Jager" 1 ) met de mooie kleurtjes:
groen-grijs de grond tegen 't bruinachtig purper van 's jagers
jas en 't donker olijf-groen van 't zwoel gebladerte: hoe
mooi, hoe naar! De man had alleen schilderijen bekeken.
Allen gingen op in een vormelijkheid, die schoon was, die

Rembrandt gevonden had en doorstroomd van zijn hartstochtelijke gemoedskracht, maar die voor zijn volgelingen
louter vormelijkheid bleef. In Rembrandt's atelier ontkiemde
een kwaad, dat eeuwen geëerbiedigd bleef: het is de fraaiheid zonder kern, de techniek zonder toewijding, de schoonheid zonder ziel en karakter ; het is : de akademie.
Zelfs groote talenten als Flinck, Lievens (die met Rembrandt had gewerkt bij Lastman), Bol en Maes, ontkwamen
die ziekte niet. Flinck heeft buitengewoon mooie portretten
geschilderd — de objectiviteit van het portret heeft menig
schilder gered ! — en ook zijn groote jeugdwerk „de Zegening van Isaäc" (XVI) is stellig een ongewoon knap schilderij,
een „successtuk" : mooi van compositie, rijk van kleur,
levendig van expressie .... Maar het is de w ijding die ontbreekt ! Het is alles zoo uiterlijk gezien en genoten. Het
1

) Rijksmuseum no. 878.
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is alles zoo mooi geärrangeerd .... En minder dan ooit
verdragen wij hier die uiterlijke deugden, omdat elk onderdeel
aan Rembrandt ontleend is ! Wanneer we zeggen Rembrandt
te bewonderen, moeten we zulk een imitatie niet eeren. Hoe
anders zou Rembrandt — de jonge zoo goed als de vergrijsde Rembrandt — ons dien ouden patriarch hebben uitgebeeld ! Hoeveel intenser en fijner had hij het intrigeerend
karakter van Rebekka, de zwakke angst van Jacob doen
voelen ! Hoeveel machtiger had hij dien rooden mantel, die
oude handen, die deken geschilderd ! Flinck is veel meer
„natuurgetrouw" dan Rembrandt ooit was, maar hij doet ons
veel minder mééleven met zijn verbeelding. Er is noch
dappere objectiviteit, noch innigheid, noch kracht, noch de
drift van 't zoeken en van de ontevredenheid in zulk een
schildering. Dat Flinck 23 jaar was toen hij dit, blijkbaar
onder Rembrandt's onmiddellijke leiding, schilderde, het bewijst alleen hoe een verbazend knaphandig en snel-assimileerend leerling hij is geweest. Zulk een werk, hoe voor
ook, wordt een ijdel niets naast de ingetogen-treflijk
schoonheid van menig ongeteekend stilleven uit dien tijd.
leder zelfstandig talent kan tot zijn recht komen ; maar het
talent, dat de grootheid van een voorganger vlot- en sierlijk-weg vertroebelt, nooit.
Ziet, de Hollanders waren fijn, helder, vroolijk, teeder, ja
diepzinnig en vroom soms ; ik bewonder Steen's stralende
levens-energie ; en ik vereer de klare blijheid van Vermeer,
die edele en rustige geest. Maar groot van ernst, groot van
menschelijkheid, was er slechts één : Rembrandt ! Zijn ernst
verdroeg den smaad, het verdriet, de armoede. Zijn ernst was
ruig en heldhaftig als die van Carlyle, van Luther, van Jesaia
en Job. En op de Rembrandt-volgers heb ik dit tegen : dat
ze dien ernst parodiëerden, dat ze schenen Rembrandt's passieleven te deelen, doch in waarheid slechts verliefden waren,
verliefden van de kleur, van de clair-obscur, van de schoone
schildering. Leugenachtig was Maes toen hij zijn biddend
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Vrouwtje 1 ) schilderde. Een poseerend model, niets anders,
is zij den schilder geweest. Niet een mensch, maar een
„model". Ze bidt niet, ze poseert. En die vrouw is eender
gezien als het smakelijk ontbijtje, dat vóór haar staat. Deze
zelfde Maes nu toont zich een groot schilder, zoodra hij
alleen om de vreugd werkt van 't schilderen zelf. Zijn kleine
genre-stukjes waar ook de mensch stilleven-achtig gezien is,
hebben veel meer kracht en fleur dan zelfs het meest stil
gedeelte zijner „biddende vrouw ". Hij voelde-levnachtig
zich daar ontheven van alle plichtplegingen en schilderde
dat, wat hij gevoeld had. Ik denk aan zijn „Spinster" b.v.: een
lied in grijs en wit en zwart, met als eenige kleur-noot die
mouw van prachtig zalmrood (XVII). Wat voor een mensch
dit vrouwtje is gaat u voorbij, en of ze spint, of leest, of
koeken bakt interesseert u geen oogenblik. Maar hoe schilderachtig is zoo'n figuurtje gezien! hoe vlot-impressionistisch
is dat spinnewiel geschilderd! En wat een rijkdom van kleur,
van toon, van techniek! Die muur, waar zij tegenaan zit,
is heel willekeurig behandeld: een brok wit, een groot stuk
onbestemde donkerte, al naar dat den schilder te pas kwam.
Het „effect" is hier alles, maar het is er dan ook!
Rembrandt's volgelingen hebben althans dit bewerkt,
dat men — zonder in de grofheden der Hollandsche historieschildering te vervallen — toch zich afwendde van die
beangstigende fijn- en klein-schildering, die alleen bij een
heel enkel kunstenaar sterk bleef en levend. Maar ook dit
meer impressionistisch breede ontaardde spoedig tot Italiaansche romantiek, versmolt tot arkadische liefelijkheden, ver
zich in Van der Werff, dien watten achttiende-eeuwer,-enigd
dien week-gratieuzen schilder van den wellust, met de deca1 ) Rijksmus. no. 1501 „Het Gebed zonder einde". Niettegenstaande
zijn populariteit heeft dit stuk toch in den volksmond een titel gekregen, die een soort wrevel of ongeduld schijnt uit te drukken!
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dentie der „klein-schilders", met de Van Mierissen, de Van
Tols, de Bega's, de Dusarts, de Schalckens, de Netschers, de
Van Dijk's, de De Moni's .... Mogen wij ze verstoppen en
vergeten. 't Is de kwijnende knapheid der mooidoenerij, de
karikatuur der kunst.
De schoone dagen van geestdrift, kracht, geloof, waren
voorbij: Holland werd de parvenu-staat van Europa.
En toch : één was er, onder Rembrandt's leerlingen, met
een ziel van vuur ; één, die de geestes-macht, de tragische
grootheid en den prachtigen schilders-hartstocht van zijn
Meester doorvoelde ; één, die in dit tooverwerk méér zag dan
een praal van „licht-effecten" : Fabritius.
Iets van dat mistroostig mysterie, dat de Rembrandtgestalte
omhult, schijnt ook over dezen leerling heen te hangen. Wat
weten wij van hem af ? Wat anders, dan enkele poovere data,
waaronder die van zijn vroegen en ruwen dood. (Hij stierf
omtrent zijn 34ste jaar, bij de kruit-ontploffing van Delft).
Waarom werd hij eerst een tiental jaren na zijn huwelijk en
geruimen tijd na zijn vestiging te Delft, in het St. Lucasgilde
opgenomen ? Was hij een „wilde", een opstandige ? Wat is
er geworden van zijn werk, van die 15 schilderijen, die men
na zijn dood in zijn werkplaats vond, van het vele, dat hij
buitendien nog gemaakt zal hebben?
Wij bezitten van hem dat ruige en bewogen werk uit
't Rijks-museum : „de Onthoofding van Joh. den Dooper" 1 ),
een schilderij onder Rembrandt's leiding ontstaan, want in
den vervaarlijken beul, die met opgestroopte hemdsmouwen,
de borst ontbloot, een vuil stoppelbaardje om kin en wangen,
een oude muts op den bonkigen kop, Salome met een grim1 ) De toewijzing van dit schilderij is niet zeker, maar komt mij
toch wel heel waarschijnlijk voor. Vooral de hoofd-figuur, de beul,
is sterk Fabritius-achtig; ook reeds die magnifieke mannenkop,
daarachter.
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migen blik - het doodenhoofd reikt, herkennen wij .... Rembrandt zelf, die wel veel liever voor zulk een ruwen pariah
poseerde, dan voor een of ander „algemeen gehoogacht"
personnage. Dit werk is nog zeer materieel -rembrandtiek;
maar hoeveel meer kracht en originaliteit en durf spreekt er
uit, dan uit die mooie, afgeronde „Zegening van Isaäc", die
Flinck in diezelfde jaren en op diezelfde plaats geschilderd heeft!
Voorts kennen wij van hem het sobere portret van Abr.
de Notte 1 ), dat Fabritius op ongeveer 20- jarigen leeftijd
schilderde: en in zijn fijnen eenvoud, zijn voornaamheid van
toon en vorm, in zijn klaarheid en rust is 't wel een der
schoonste voorbeelden der Oud -Hollandsche portret-kunst.
Het is er óók een der meest zelfstandige uitingen van.
(Zelfs Rembrandt's invloed is hier ver te zoeken !) Een zoo
rustige schoonheid omglanst deze beeltenis, dat zij meer
verwant schijnt aan den droom van Titiaan, dan aan de
materieele en nuchtere portretten van een Van der Helst.
Zulk een beeld is meer innerlijk doorschouwd, dan uiterlijk
bekeken. Het is meer een schepping van synthetische levens
dan van concreet -analytische observatie.
-anvoelig,
Een vereeniging eindelijk van het ruige en hartstochtelijke
mèt die meer verklaarde rust, geeft zijn „Studie -kop" uit
't Boymans-museum (XVIII) 2 ). Hoe rijk staat die donker-woeste
kop met 't zwart van den haardos en 't goud - grijze van
't gelaat, tegen den grauw-witten achtergrond uit! Hoe forsch
en breed is alles gezien; hoe dapper gedaan! Dat is geen
1) Rijks-mus. n°. 920.
2) Door Schmidt Degener is het op eenigszins lossen grond, maar
met kostelijke verbeeldings-kracht voor een zelf - portret gehouden.
-- „Zóó tast men slechts zich zelven aan !" -- Dergelijke kwesties
trouwens dunken mij altijd vrij onbelangrijk en te getuigen van
een minder gezonde belangstelling. Al is Fabritius een blonde man
met een haviks -neus en dikke wangen geweest, een „zelf-portret"
blijft zulk een werk in hoogste instantie altijd!
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man van wissewasjes, die zooiets schept ! En die kop zelf,
met den somberen anarchisten-blik, de smalend-sensueele
lippen, ue zware kaken, de wilskrachtige kin, de harige borst,
wat een stormig levensgevoel spreekt er niet uit en wat
een uitdagende kracht!
Fabritius is een der weinigen geweest, die Rembrandt begreep, die hem begrijpen kon. Alles in zoo'n werk is vol
woelige bewogenheid. De schilder heeft hier — evenals Rembrandt — de materie zèlf als doorademd van zijn hartstocht
en gemoedskracht. En evenals in sommige van Rembrandt's
etsen, spreekt zich in dit portret, in deze uitbeelding van
menschelijke opstandigheid en menschelijk verval, een sentient uit, waar wij thans wel meer vertrouwd mee zijn dan
de 17e eeuwers: de glorie-haat der verongelukten gaf hij !
Mogen wij Fabritius als de schakel beschouwen, die Ver
meer met Rembrandt vereenigt? Bespeuren wij iets van Fabritius' invloed in de sereene werken van dien grooten Delftenaar,
die zijn leerling was? Het onstuimige niet, niet dat verbolgene en weerbarstige van 't vereenzaamd genie. Maar wèl,
dunkt mij, dit: die rijpe kracht van schilderkundige beelding,

-

die zuivere en oprechte kunstenaarswil, welke zoo'n schoone

tegenstelling vormt tot de laffe vleiers-neigingen der te
spoedig aangedrongen decadenten. Na Vermeer is er in het
Oude Holland nauwelijks meer één schilder van beteekenis
geweest. Hij was de laatste; hij was ook de zuiverste, de
meest absolute. Hij deed de klaarste schoonheidsbloem ontbloeien in dien veel-kleurigen tuin onzer oude kunst 1 ).
Van Fabritius kon Vermeer ten minste leeren: waar de
leugen en de schijn lagen te loeren. En wat anders, ten slotte,
1 ) Het zou me te ver voeren na te gaan wat hier in de 18e eeuw
nog aan waardevols geschilderd is: ik ken enkele, zeer bescheiden
maar toch eigene en fijne nabloei-talenten. Zij werkten in Vermeer's
geest.
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kan een kunstenaar leeren van zijn meester ? Fabritius leerde:
hoe te schilderen ; d. w. z. hij leerde vooral : hoe 't niet te
doen.
En toch, iets méér nog : het levendig besef n.l. dat de
materieele werkelijkheid eerst waarde krijgt als uitings-vorm
eener geestelijke wezenljjkheid. Fabritius' werk — niet 't minst
ook zijn jeugd -werk, het schoone portret van De Notte —
schijnt meer een samenvattend gevoels-beeld te zijn, een
synthese dan een onmiddellijke impressie der werkelijkheid.
En in het kleine studietje, dat hij kort voor zijn dood maakte,
in het klaar en krachtig geschilderde vogeltje, dat zoo rijk
tegen het strakke, vol -tonige wit van den muur is uitgebeeld 1 ),
hierin bespeuren wij reeds iets, dat den meer uiterlijken kant
van Vermeer's kunst schijnt te raken.
De meer uiterlijke kant. Want dit moeten we helder beseffen : dat Vermeer iets anders verwezenlijkt heeft, dan zijn
tijd- en land-genooten. (Alleen de kerk-interieurs van Saenredam, sommige dingen bij Steen, de reeds besproken figuur
van Sweerts, de schapen bij Potter's „Stier", en nog zoo wat
verstrooide fragmentjes hier en daar, duiden op iets analoogs.)
Vermeer, na twee eeuwen miskend, vergeten te zijn — zelfs
Fromentin noemt hem nog slechts heel terloops — werd
sedert de laatste 25 of 30 jaren plots te voren gebracht, omjubeld en vergood. Zijn kleine schilderijtjes vertegenwoordigen
thans een vermogen en een enkele „Vermeer" doet de Regeering heel een collectie vrij middelmatige werkjes op den al te
duren koop toe aanvaarden .... Men zou dit alles met voldoening kunnen aanzien, zoo men slechts de overtuiging
kreeg, dat Vermeer's wezenlijke waarde wordt gevoeld.
Maar zoolang men voortgaat zijn „Gezicht op Delft" te verheerlijken als een werk van luministische kleur• razernij en
zoolang een man als Prof. Vogelsang hem prijst omdat ,,Vermeer zoo'n goed oog voor de uiterlijkheid der stoffelijke
1

) Mauritshuis n°. 605.
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dingen bezat", prijst om zijn „virtuositeit", om „het gemak
van zijn parelende voordracht" .... en dan als bezwaren tegen
dezen schilder inbrengt Jets kouds" en Jets onwerkelijks"
en Jets van atelier-stijl in de plaatsing der requisieten", —
zoolang, dunkt mij, is die Vermeer- cultus een zaak van
mode. „De persoonlijke voorliefde voor lichte, zilverige tonen,
voor blauw, citroengeel, zalmrose en parelgrijs geeft aan
Vermeer te midden van al zijn Hollandsche tijdgenooten een
geheel aparte plaats", concludeert hij 1 ). Gelukkig voor hem,
dat 't niet aan de „persoonlijke voorliefde" voor zulk een
aardig zinnetje te danken is, dat de kunstzinnige professor
„een geheel aparte plaats" vervult te midden zijner collega's.
Zelfs een zoo fijn voelend en geniaal -intuïtief kunstenaar
als Van Deyssel vergist zich, dunkt mij, waar hij begint te
spreken over Vermeer. „De meesten onzer ", zegt hij „met ons
impressionisme, ons luminisme, gevoelen in hun hart, in hun
stille gedachte eigenlijk meer voor een Delftschen Vermeer,
voor een Pieter de Hoogh, dan voor Rembrandt". Nu geloof
ik niet, dat iemand 't in zijn hoofd zal halen meer voor de
Hoogh dan voor Rembrandt te voelen, terwijl dit misschien
wèl het geval zal zijn ten opzichte van Vermeer. Maar dan
geenszins omdat wij van impressionisme en luminisme
houden, doch juist daar we Vermeer zoo geheel het tegendeel achten van een impressionist. Natuurlijk is Rembrandt
in de sfeer der visioenaire impressie oneindig grooter en machtiger, dan Vermeer in die van de stille, klassiek-gestemde geestesverklaardheid. Maar Vermeer's kunst reikt naar een hoogte,
waar zelfs het wereld-genie Rembrandt nauwelijks besef van
kon hebben. Vermeer zal beter Rembrandt hebben verstaan,
dan Rembrandt Vermeer. Vermeer's kunst is meer verwant
aan een statig-stil, geheel „verinnerlijkt" Bouddha-beeld; die
van Rembrandt meer aan de zware hartstocht-woeling van een
Oud-Testamentisch profeet. En wij eeren met groot ontzag
1)

Uit onzen Bloeitijd. Prof. Vogelsang: „de Schilderkunst ".
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die stormende kracht der profeten, maar de wijsheid van
Bouddha overstraalt heel die uitlaaiende en gesmoord- klagende
hartstochtelijkheid, zooals het gouden zonlicht den dwarrelenden
vuur-gloed van een brandend gebouw overstraalt 1 ).
En overigens hebben Vermeer en de Hoogh niets wezen
gemeen. De Hoogh -- evenals Metsu, Terborgh, enz. —-lijks
gaf de poëzie der klein-burgerlijke huiselijkheid, de laatste,
de als „schilderachtigheid" gevoelde poëzie der eens zoo
heroïsche Renaissance. Vermeer echter rees daar rein boven
uit — boven die sfeer der schilderachtige intimiteit — en al
kon hij niet meer machtig, niet meer gróótsch zijn, toch zag
hij de materie als doorstraald van het licht zijner contempla
-tievrkladh.
Daar Vermeer zijn werken niet dateerde, valt 't moeilijk
ze te rangschikken naar den tijd van hun ontstaan. Toch
kunnen wij, dunkt mij, de gewichtigste momenten van zijn
geestes-leven met vrij groote zekerheid vaststellen. Zoo kan
de „Diana met haar gezellinnen" uit 't Mauritshuis wel niet
anders dan een werk uit zijn zoekende jeugd zijn : de figuren
hebben reeds die monumentale breedheid van bouw, die we
uit zijn ander werk zoo goed kennen ; maar overigens is het
noch in kleur, noch in opvatting en geest, noch in manier
van schilderen een „Vermeer" : het doet door de getemperde
kleuren -pracht, door dat doffe goud, rood, blauw en zwart,
en door den wazigen vormen -eenvoud wel zeer sterk denken
aan de Noord-Italiaansche kunst der 16e eeuw. Dit schilderij
is een der weinige uit 't Oude Holland, dat essentieel Italiaansch is en nochtans volkomen schoon. Het is Italiaansch
en niet gemaniëreerd.
1 ) Het verschil van temperament is hier maar bijkomstig. Ook
kan men niet volstaan met Nietzsche's onderscheiding tusschen het
„Dionisische" en „Apollinische". Ik meen dat het verschil veel essentieeler is. Van Gogh was Dionisisch en toch dichter bij Vermeer
dan bij Rembrandt.
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De Hollandsche schilder dier dagen zag in de Italiaansche
kunst gewoonlijk niet veel meer dan een soort „idealistisch
realisme" ; en dat idealistische, dat was herderinnetjes-romantiek, ruïnen-poëzie was het en sentimenteele genotzucht.
Allereerst genoot hij Italië, omdat er in plaats van vlakke
polders bergen en heuvels waren en in plaats van blonde
dikke, roze meisjes, zwarte, slanke en bleeke. Het „Hollandsche" vond hij leelijk; het „Italiaansche" mooi. Maar de in
het mysterie der schoonheid ingewijdene lacht om dat „mooi"
en „leelijk" van Jan Publiek. Mooi, dat is alles, wat ons
karaktervol schijnt. En wie zelf een „karakter" is, die ziet
alles karaktervol ! Mooi is alleen de gestemdheid van onzen
geest. Mooi kan nooit „een eigenschap der dingen zijn ", zegt
Bremmer.
Doch toen Vermeer, deze geheel naar 't innerlijk gekeerde
geest, in zijn jeugd bewonderend uitkeek naar de kunst der
Italianen, toen vond hij in die zoo anders-soortige schoon
-sfeer iets, dat hem tegelijk vreemd was en wonderlijk-heids
verwant. Hij kon zich daar heerlijk aan overgeven, zonder
zijn dieper natuur te verkrachten. De statige en schoonkleurige
vrouwen - figuren in het avondlijk landschap, welke hij zich
in dien tijd verbeeldde, werden onbedoeld van een bijna
romaansche massaliteit ; ze zijn als beelden zoo breed gezien;
ze schijnen eer verwant aan de gestalten van Millet, dan aan
die van Jozef Israëls.
Toch zou Vermeer zich geheel los moeten maken van die
vormen -spraak der Italianen. Hij was geen half-slachtige, geen
Italiaansche Hollander; hij was een Hollander, een Germaan.
Alleen doordat hij bij zijn landgenooten geen overtuigend
voorbeeld vond van 't geen hij intuïtief bedoelde, was hij bij
de Zuiderlingen ter school gegaan. Om tot een zuivere zelfverwezenlijking te geraken, hij Hollander en hij 17e eeuwer,
had Vermeer zich thans doelbewust terug te wenden tot de
kunst van zijn volk en van zijn tijd.
Als een hardnekkige en schoone poging zijn eigen wezen
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terug te vinden in de wereld der werkelijkheid, als een klare
daad van zelf-bevrijding, zóó beschouwe men zijn ,,Melkmeisje" uit 't Rijksmuseum (XIX). Dit werkje schijnt een zuiver
realistische „studie" te zijn : de schilder heeft zich hier in
trouwste eerlijkheid onderworpen aan de concrete waarheid
van 't uiterlijk zichtbare. Doch wie zich zóó onderwerpt, die
zal triomfeeren, die triomfeert reeds in 't oogenblik der
onderworpenheid zelf !
Tegen een strakken, wit-stralenden muur, staat, groot en
rustig, de vrouwen -figuur. Door 't hooge raam valt het daglicht schuins neer, blank overglanzend de geheele gestalte,
sprankelend over de volle tafel, waartegen ze aanleunt, weg
langs het open, witte muurvlak.
-vloeind
Vermeer is vóór alles : schilder. Dus zal hij ook zijn monumentale visie als schilder verwezenlijken : door kleur en toon.
Op den zwaren en vasten onderbouw van schort en rokken
rijst, stralender van kleur, breeder van vormen, de buste in
't helder-gele jak, terwijl het even nijgend hoofd omhuifd
wordt door de fijne lichtheid der wijde kap, die zoo zuiver
uitstaat tegen 't iets meer getemperde wit van den muur.
Wij herkennen hier diezelfde beeldende kracht van zijn
jeugd-werk; maar deze thans uitgedrukt in de spraak, waar
alleen Vermeer het geheim van kende. In het rustig overeind-staan der figuur, waarvan het bovenlijf even terzijde helt, is
een levende modulatie van vormen, die door de lijnbeweging
der schenkende armen zeer schoon gecompleteerd wordt en
in evenwicht gehouden. En dit stille rhythme van lijn en
vorm is nergens opzettelijk of conventioneel: het is volkomen
natuurlijk uit 't wezen der dingen zelf tevoren gekomen.
En alle détails zijn als doortinteld van diezelfde melodieuze
verheldering 1 ). Wat is dat open voorhoofd van een prachtig vaste ronding, hoe uiterst gevoelig en eenvoudig zijn die
1 ) Alleen het hangmandje en een paar kleinigheden in den muur
en de stoof doen misschien een beetje peuterig aan.

XIX J.
.

VERMEER:

KEUKENMEISJE.
Rijksmuseum.

— 177 —
neergeslagen oogen, is die fijne, rechte neus en zachte mond
gegeven ! En hoe mooi is dan weer het geheel van dit
nadenkende vrouwenhoofd gevat in de blankheid der muts!
Men heeft hier maar even te denken aan de door De Hoogh
geschilderde meisjes -gezichten, om heel het verschil te voelen:
bij De Hoogh de vloeiende weelde van schilderen, de stemmings-verteedering van den atmospherischen toon ; bij Vermeer
een bijna klassieke klaarheid en kracht. Wanneer De Hoogh
een witten kalkmuur schildert, dan schijnt hij liefkozend al
de zachte kleur-nuances te volgen : het groenige wit, het
goud-achtige, het purper-blozende, het koel -paarse : verliefd
bespiedt zijn oog die vervloeiing der tinten, waarvan er hem
niet één ontgaat. Maar zulk een muur is bij Vermeer een
stralend, strak-zich-uitstrekkend vlak, zóó - groot gezien, zóó
lichtend, dat ook dit onderdeel veel méér wordt dan louter
gevoelige werkelijkheids-beelding. Waar De Hoog de stoffelijke dingen als met zijn zinnelijk stemmings-leven overdroomt,
daar zal zich voor Vermeer aan het stoffelijke de gf est openbaren. Gaat De Hoogh uit van het passieve „gevoel' en Steen
van de actieve „expressie ", -- Vermeer, beiden omspannend,
kon de schilder der „contemplatie" heeten.
Na het „Melkmeisje" zal misschien dat beeld der blijdschap
ontstaan zijn, dat fonkelende, feestelijke en weidsche „Gezicht
op Delft" uit 't Mauritshuis : een daad van zegepraal ! Ver
zijn wereld gevonden en bewoog er zich in met-merhad
die lichtende vrijheid van geest, die het loon is der verdiepte
levens-aandacht. Van uit de nog wat conventioneele vormen spraak zijner jeugd, toen hij een schoonheid gaf, die nog
maar gedeeltelijk de zijne kon zijn, was hij, langs de moeilijke
paden der onverzettelijke observatie en der niets-ontziende
dóórbeelding heen, gekomen tot de lyriek zijner geestelijke vrijheid. Maar een man, zoo diep en trouwhartig als
hij, zal niet berusten in 't geen hij weet te kunnen; hij
zal nooit meenen, dat er nu genoeg moeite en studie is
HAVELAAR
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gaan ! Steen na steen trekt hij 't gebouw van zijn innerlijk
leven op. En Vermeer wist, dat slechts één ding hem verder
kon brengen : de meest eerbiedige, de meest objectieve aandacht. Of wij een schilderij, of een gedicht, of een roman,
of een godsdienstige belijdenis, of een filosofische beschouwing de wereld inzenden, op dat ééne komt 't aan : aandacht,
d. i. geestes-spanning, concentratie, d. i. zelf-bevrijding en
geloof ten slotte ! Want het „andere", datgene wat „daarbij"
moet komen, de liefde, de ontroering, de wijsheid, dat laat
zich niet dwingen; het sterft zoodra 't er wilskrachtig wordt
bij gesleurd. Het zal van zelve komen, als een genade, waar
de scheppende mensch zelf verwonderd tegenover staat. Wat
weet een kunstenaar van 't geen hij doet? In zonde en nood
bevangen dichters hebben het kwaad en de ellende bezongen:
en het werden zangen van ascetisme en extase!
Ik zeg niet, dat Vermeer in elk der 40 werken, die van
hem bewaard zijn gebleven, het buitengewone benaderde of
zich ook maar zuiver wist uit te spreken — er zijn er enkele
kleingeestige en koude en zelfs zeer conventioneele bij —,
maar ik zeg : dat hij subliem was, telkens waar hij opnieuw
zich toe te wijden wist.
Wij zien zijn geest zich wenden, telkens weer anders, rond
het ideale doel, dat hem voor oogen stond. „De Brief" 1
zou ik als een poging willen zien tot een meer ingetogen
concentratie, na de stralende blijdschap van zijn stadsgezicht. Het stuk is veel verwikkelder van samenstelling dan
zijn „Melkmeisje ". Hij scheen zich nieuwe moeilijkheden op
te willen leggen.
Door een duister, scherp perspectivisch gezien gang-portaaltje,
zien wij, onder een opgebonden gordijn door, in een koel verlichte kamer, waar een aanzienlijke dame zit, die in
)

1

) Rijks-museum No. 2528.
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van wie ze een brief in ontvangst neemt. De gedempte
schemer- kleuren van 't gangetje, met de land-kaart links, met
rechts het diepe rood van den stoel, met de strakke rechtheid der deur-posten, zijn als breede vakken tegen elkaar
gezet, sober en stellig. Alle aandacht wordt heen geleid naar
't fonkelend verschiet, naar dat statige patriciërs-vertrek, waar
de vrouw des huizes en 't dienstmeisje een oogenblik vertrouwelijk bijeen zijn. Er hangen schilderijen aan den muur;
er is een lambriseering van goud -leer ; de marmeren vloer
glanst; en de dame zelf, in haar sobere en kostbare kleedij,
mocht een voorbeeld heeten van Hollandsche voornaamheid.
Vermeer hield van het mooie en rijke, van het wezenlijk
beschaafde; hij hield van smaakvol ingerichte huizen, waarin
de menschen zich met een zekere waardigheid bewegen,
waar gelezen wordt en fijnzinnig gemusiceerd, waar een
geest van behagelijkheid en aristocratischen vrede heerscht.
Het is de wereld van Terborgh ; maar hoe anders gezien!
De weelde, door Terborgh zoo weeldevol genoten, is hier
als 't ware opgenomen in een geestes-sfeer van streng en
verfijnd kunstenaars -ascetisme. Evenals Terborgh's dametjes,
is ook deze sierlijke luitspeelster in zijde en hermelijn gedost;
maar niets hier van den zachten zinnen -toover, waar Terborgh zoo verzot op was. Vermeer wil ons niet doen voelen
hoe rijk en mooi die vrouwenkleeding zijn kan, maar hij
doet ons vooral beseffen hoe rijk en klaar zijn eigen geest
is geweest! Toch was Vermeer, zoomin als Terborgh, in de
eerste plaats een „menschelijk" levens-beelder.
En vèrder zocht hij ! Na het juichend-zegevierende, na het
koele en bedachtzame, naderde hij nu meer den eenvoud van
zijn eerste realisme; doch nu is 't een gansch verdroomde eenvoud, en een, waarin alle kleine toevalligheden verzwonden
zijn. Mogen wij niet denken dat hij toen dat suggestieve
meisjesportretje schilderde uit 't Mauritshuis? dat zoo breed
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oogen en den even ademenden mond? Ook de „Kantwerk
uit 't Louvre denk ik me in dezen tijd ontstaan, dat-ster"
beeld der concentratie, waar alle details zich in rhythmische
rust hebben opgelost.
Maar er is van Vermeer één werk bewaard, dat al zijn
andere beheerscht. Wanneer we spreken van Vermeer, dan
denken wij vanzelf, onmiddellijk, aan dat ééne, dat wonderlijke schilderijtje, dat, met Rembrandt's „Bruidje" en met
Rembrandt's „Staalmeesters ", toch wel het allerschoonste is
van heel het Rijks- museum : het „lezende vrouwtje" (XX).
Altijd is 't weer een zelfde verrassing, wanneer wij dat
terug zien. Wij wisten nooit, dat het waarlijk zóó mooi is.
Wat toch kan de betoovering zijn van dit kleine werkje?
Een lezend vrouwtje... Zij glimlacht niet den sfinxen -glimlach
der Gioconda. . . Zij is een Hollandsche, jonge vrouw, een
aanstaande moeder; zij leest een brief. . . Het geheim dier
betoovering moet wel gelegen zijn in de blijde devotie die
den schilder zelf vervulde, toen hij deze vrouw zóó kon
zien. Herinnert u, uit uw hoogste levens-momenten, hoe ge
toen diegene zaagt, die u boven alles lief is op aarde. Het
was volkomen stil in uzelven en gij záágt. Gij waart volkomen gelukkig, hoewel u niets gegeven werd. Dat was 't geluk der onbaatzuchtige aanschouwing ; de mystiek der liefde.
Uw liefde bevrijdde u van uzelf. Uw liefde verlichtte de
wereld, maar ge wist dit niet en hebt de wereld gedankt...
Terecht: want die wereld waart gij en gij die wereld en de
eeuwigheid omgloorde u. Ge voeldet u niets en ge waart
alles. Wat dan voor u de genade was eener oogenblikkelijke
gemoeds-verheldering, is in Vermeer tot een durenden toestand van den geest gerijpt.
Evenals bij zijn meer realistisch waargenomen „Melkmeisje ",
heeft Vermeer hier weer één enkele figuur geschilderd, staande
recht overeind, licht tegen 't lichte muurvlak. Weer die
breed uitgebouwde en rustige gestalte in een ruimte van licht.

XX.
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Maar hier geen kleinverbrokkelde aandacht meer voor een
kannetje', een mandje, een spijker in den muur, voor de duizend licht-glimmertjes der werkelijkheid : de kleine realiteit
is hier tot droom verteederd en alles lost zich op in den
eenvoud der groote geheelen. De tafel, waarvoor zij staat, is
met de sjawl en 't kistje, die er op liggen, als één diep -blauwe
en zwartige compactheid gezien ; de witte muur is één stralende strakheid van licht, roerloos. Rustig uit tegen dat glanzend wit, vlekt het goud-grijs der land-kaart. En in die klare
en wijde ruimte staat zij, het jonge vrouwtje, heel helder en
heel stil, en als omruischt van den geluks -droom harer ziel.
Da Vinci's Monna Lisa is mysterieus, maar schijnt zij niet
méér dan dat? Is het open daglicht niet even wondervol, als
de schemerende avond? Daar wij zoo „vertrouwd" zijn met
dat daglicht, schijnt de avond ons vreemder toe. Maar gelukkig, wie het wonder voelt van 't klare ochtend-uur en
wie in een rustig verdiept menschen-gelaat de raadselachtigheid van ons bestaan ontbloeien ziet ! Daar is niets „bizonders"
aan deze vrouw : zij is forsch van bouw en rijzig; een lief
gelaat, een open, rondend voorhoofd, een zachte mond, een
rustig profiel... Niets bizonders, -- maar de klaarheid, de
blijheid van haar wezen ligt als een glans over haar heen
gespreid, over haar en haar wereld : het was de klare blijheid
van des schilders eigen innerlijk, toen hij zóó sober wist te
zijn en zóó diep. Prevelend schijnt ze de woorden na te lezen
van den brief, dien ze voor zich uit houdt, en de woorden,
die ze leest, schijnen saam te vloeien met haar zachte toekomst-droomen, met heel haar vreedzame gestemdheid ; met
den droom ten slotte van hem, die ons dit gelouterd geluksbeeld suggereerde.
Het schilderij is in enkele, groote plans opgebouwd: de
horizontale lijnen van wandkaart en ondergrond, de verticale
der figuur en der stoel-leuningen. In dit streng en simpel
samenstel der vormen drukt zich een monumentale rust
uit, waardoor de figuur zelve zeer groot wordt in onze ver-
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verwezenlijkt, die als vanzelve stijlvol wordt. De massaliteit
van 't groote, licht-blauwe jak is als een breede compactheid
gegeven, waarin toch de bouw van 't lichaam en de soepelheid der stof zoo mooi bewegelijk werd aangeduid.
De kleuren eindelijk zijn tot haar soberste expressie teruggebracht: goud-wit, goud-grijs en groenig blauw, niets meer;
en trots die soberheid zijn ze zóó suggestief, dat zelfs de
beste foto nog geen geringst begrip kan geven der werkelijkheid!
In dit werkje heeft het Oud -Hollandsch schoonheids -besef
zijn meest stijlvollen en meest ideëelen vorm verkregen.
Realisme en idealisme zijn hier één. Het picturaal realisme
kristalliseerde zich tot onstoffelijkheid en droom. En als wij
spreken van 't „klassieke" als van de algemeenste vorm-ontwikkeling der schoonheid, dan is deze schilders-verbeelding wel
in vollen zin klassiek, meer klassiek dan de vervelende perfectie der laat-Grieksche beelden. Zulk een schilderijtje is gelijk
aan de zuiverste scheppingen van Raphaël ; het is zoo weidsch
van rhythme niet, het is bescheidener gedacht, gemoedelijker
bedoeld, maar het essentieele van Vermeer's werkje is
gelijk aan en niet oppervlakkiger dan het essentieele van
Raphaël's „Castiglione". Vermeer is klassiek, hij is samen
universeel. Het teedere en strenge, het vormelijke-vatend,
en geestelijke, het werkelijke en het verhevene, het zinnelijke
en abstracte, hij heeft het synthetisch saamgevat.
In Vermeer heeft de Hollandsche Renaissance -kunst zich
zoo verdiept, dat zij weer het vereenigingspunt bereikt met
haar schijnbare tegenstelling: de Italiaansche. Wat vanaf Scorel
zoo hardnekkig bestreefd was, maakte hij eindelijk in wezen
-lijkhedn
eenvoud wáár.

Rembrandt en Vermeer: omspannen zij niet heel de schoone,
bonte, levende veelheid onzer oude kunst? Rembrandt, de
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visueel-dramatische, Vermeer de expressief-beschouwelijke ?
Alles wat onze schilders der 17e eeuw hebben gewild, alles
wat hun door de ziel is gegaan : zij beiden konden er de
apotheose van geven. En al de ommewegen en al de decadenties : het week verzuchten naar Italiaansch klassicisme, de
waanzin der imitatie, de afgoderij van het technisch raffinement, de nog onvolwassen verzotheid op 't geen bruut en
liederlijk is : wij zien het al in deze twee overwonnen en tot
ontroerings- schoonheid gelouterd. Het zieke valt weg; de
levende kern, het eeuwige, blijft!
En dan, op dit rijke tijdperk van Hollandsch kunstleven
terugziend, al deze schilders -bestrevingen in één blik overschouwend, is het dan niet, of we heel ons volks-bestaan
verbeeld zien, zooals dat nu nog leeft en woelt om ons heen?
Daar zijn alle hartstochten weer, die ons leven verduisteren
of verhelderen, en alle vreugden onzer uitgelatenheid, alle
koele werkelijkheden onzer daden -kracht ; daar zijn al de
kleinere liefden en genegenheden weer, die ons verbinden,
al de wijze bepeinzingen ook en alle zoete zinnen -droomen
onzer schemer-uren. Nog steeds zien wij onszelf verwezenlijkt in dat oude monument der schoonheid.
O ziet, wij hebben niet zoo véél blijvends tot stand gebracht : wij waren een klein, veel-geplaagd, in materieele
dingen gedompeld volk, een volk dat één keer, één moment
in den voortgang der eeuwen, gróót wist te zijn, om weldra,
ondermijnd door de te straffe spanning der energieën
en verdommeld in de welvaart, die we ons verworven hadden, tot die trieste tevredenheids- decadentie te vervallen,
die wij nog nooit geheel te boven zijn. Onze historische glorie
omspant een honderdtal jaren, niet veel meer...
En wij kunnen niet, als onze naburen, naar een machtige
litteratuur verwijzen: een handje-vol schoone gedichten uit
de jaren van moeite en roem, — daarna, twee eeuwen lang,
de stilte. En onze muziek, hoewel verstaanbaar voor alle volken,
heeft maar zelden over de grenzen van Holland héén geklonken.

— 184 —
Maar : wij hebben onze schilders gehad ! En het beste wat
we zijn, — ja, het beste wat Europa in dien tijd en op die
wijze te zeggen had, wij vinden het in de werken dier hartstochtelijke of mijmerende, sombere of vroolijke, doch altijd
levens-rijke schilders!
Zij, de grootsten hunner, zij hebben niets vermooid, niets
verdoezeld. Zij zeiden wat ze voelden, in schoone argeloosheid ; ze hadden een oneindige liefde voor het leven. En die
liefde straalt nog, als een gouden glorie -schijn, uit hun ver
zij heeft hun de koude, nuchtere werkelijk -belding;wat
geheiligd.
-heid

