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Met uitzondering van enkele, reeds vroeger voor ons
gedane opnamen van schilderijen, zijn alle opnamen voor m
werk nieuw gemaakt; de meeste cfoor den heer Nieuwland te
Zwolle, ontfer toezicht van den heer W. van Meurs te Haarlem ; de overige, ais ook aangegeven onder de afbeelding, door
de heeren Dewald, Semplonius en Eylers. Zoo veel mogelijk
is uit de musea geeproduceerd. — De cliché's zijn uit het
atelier der firma Eylers en Wolff.
Aan de directies van Openbare Verzamelingen en de bezitters van bijzondere collecties, die ons tot het reproduceeren hunner schilderijen vriendelijk verlofRedactie
gaven, onzeWbizon. B.
dere dank voor hun heusche tegemoetkoming.

A l g e m e e n e Inleiding
E negentiende eeuw is, na de zeventiende, een belangrijk tijdperk in de schilderkunst van Holland. De waarde van
het werk, in die periode gemaakt, te
beoordeelen, is een aangenaam iet-wat,
omdat het is na-denken over werken van den
geest. Maar — om deze beoordeeling op een gemeenzamen grond van verstaan te laten rusten,
om met malkander eensgezind de hoegrootheid van
deze nieuwe periode na te gaan en om haar kracht te
kunnen constateeren (zoo ze die bezat); cm de gratie
van haar inzicht lievend te bezien, zoo ze die melodieus-weg gaf, moeten eerst de algeimeene inzichten
neergeschreven worden, van waar de beoordeeling
uitging, van waar uit de kritiek zich bewoog tot het
aanzien van ieders werk.
Een schilderij is de uiting van een persoonlijkheid.
Een werk ontstaat door de behoefte aan bevrediging;
ten laatste misschien wel door een behoefte aan rust.
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Een schoone on-rust gaat de verwerkelijking vooraf.
Het is als een moeder met een kind, nog bij zich. Het
is een beginnen, weer aarzelen, een zich gelukkig gevoelen, een zich wanhopend neer-zetten; het is een
worstelen met de materieele dingen, die dienen tot
het uitdrukken; om ze te zetten waar ze op hun
plaats staan in de mozaiek der kleuren; het is
een langdurig vechten met een vorm, een hand
die zich niet wil laten gaan zooals de maker wou
dat ze ging; het is een voortdurende worsteling
om het juist plaatsen van alles op het doek;
op het paneel, op het papier. Schilderkunst is een
kunst van juiste plaatsing. Ze is een ordenen
van verschillende intensiteiten. Ze is een orde — ze
is wat elke kunst is. Tweeërlei is er in het schilderij:
de ontroering, en het ordenen daarvan. De ontroering
is het geluk-vol oogenblik, waarop de geest, zeer
levend, zich verwezenlijkt ziet in wat rond hem is, of
wanneer hij wat rond hem is gebruikt tot een samenstelling van een gedachte, die nog niet in het Rijk der
Vormen kwam. Vorm, in den meest weidschen zin,
is den kunstenaar eigen — zinnelijke waarneembaarheid is hem een onophoudelijke dwang; verwerklijken
in trillingen, een dikwijls hem eigen wensch. Hij kan,
van uit zijn begaafdheid, niets anders wenschen; hij
heeft de zucht tot scheppen, tot baren, telkens opnieuw
bevrucht — en hij schept telkens in het kunstwerk
geheel, of gedeeltelijk, zich zeiven. De kunstenaar is
d© zinnelijke die telkens zich zelf voortbrengt. De
kunstenaar is het middenpunt. Hij, met zijne natuur-
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lijkheid, nuanceert en gebruikt de algemeene wetten
die hem in alle ding gelden, die het gemeenzaam
verstaan noodig maakt aan te nemen, en die er zijn.
Hij is het middenpunt waaruit de schoonheid ons
toevliet. Hij verwezenlijkt op schoone wijze zichzelven.
Hij is grootsch of hij is teeder; hij is rijk, of hij is
snijdend; hij is golvend, of star van stand, strak van
staan, maar hij moet dit alles zijn in schoonheid, in
eeuwigheid, op bepaalde wijzen ge-ordend. Hij is het
middenpunt, altoos.
De vormen en de» kleuren uiten hem. Hij zet die
naar een eigen welbehagen. Hij teekent een boom,
zoodat de takken in hun golving grooter lijken dan
een golf van een wijde zee, of hij (een andre) teekent
een mensch met contouren dat de lijnen lijken een
strakstgespannen snaar. Hij maakt schoonheid voor
menschen, zelf een mensch....
*
Wanneer een schilderij lang bezien is, kent ge
wie 't maakte. Gij weet wie hij is, en wat hij was
op dat oogenblik. Ge ziet, wanneer ge, een schilderij
beziend u voelde t ontluiken, een vertrouwelijkheid
komen tusschen u en dat werk. Het inzicht in het
werk leidt tot verschillende waarheden. Een der eerste die gemeten wordt, met de maat u eigen, is of
het van diepen zin blijkt te zijn, schoon gevuld, of
dat het slechts kort de oogen aangenaam bezig
houdt. De diepzinnigheid van het schilderij wierd
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ge-uit door de kleur en de lijn; door wat het skelet
te noemen is, en door wat het bloeiend vleesch
te noemen zij. Deze twee dingen zijn eenvoudig, en moeilijk; ze zijn klaar als de dag, maar
ze worden niet dadelijk gevonden. De kleuren
vormen een mozaiek (ik schreef het) van verschillende intensiteiten. Zijn zij zoo naast malkanderen
gezet, zoo naast malkanderen gevoegd, dat ze vol leven lijken, dat ze vol leven zijn; zijn ze zoo gecomponeerd dat iedre plaats en plek niet doods lijkt maar
van het leven is, zoo is de dracht der kleur aan ontroering groot. In een schets, een snel geworpen i n druk, is de kleur frisch van het leven, frisch van de
ontroering die, wie 't maakte, aangreep. Ze is een
aangenaam iets om te zien. Ze verheugt wie 't ziet;
ze is natuurlijk, omdat ze het begin van het werk
is. Ze is het e i n d e niet. Er is meer. Het leven
in een werk blijft het eerste — het is dat wat altijd
de ontroering moet blijven wekken, wat immer den
geest beweeglijk zal maken, zoo dat hij den geest
van wie 't maakte gaarne volgt. Maar bij sommige
schilderijen lijken de kleuren te liggen tusschen enkele groote lijnen — het skelet noemde ik het — en
deze zijn zelden in de schets te vinden; zelden ten
minste zoodanig gegeven dat ze een rustig geheel
worden van buigingen, en stijgingen, van dalende en
opwaarts vloeiende, van krommen en strakken. —
Zelden worden, in wat werk heet, deze lijnen gevonden. In den laatsten tijd, in die laatste eeuw, zijn ze
zeldzaam. Ze beduiden een niet gering deel van het
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werk, ze classeeren het. Die lijnen zijn de overwegingen die den schilder voerden. Die lijnen bevatten
een bezinning, zijn een bezonnenheid, die goed werk
altijd bezit. Er is een meening, die hiertegenover
staat, en een uiting die zich uitsluitend toeleide op
het indruksfrissche. De fout van deze tegenstandster
is, dat een schets onzuiver blijkt, veronachtzaamt, onthoudt, overdrijft, of te kort doet. Een schets (en vele
der tegenwoordige schilderijen zijn, door hun rapheid van doen niet alleen, schetsen) — een schets is:
de persoon, niet zuiver nog gereflecteerd, weerspiegeld, in de voorwerpen. Een schets is een wildheid;
schots en scheef bevat ze, vooral in den tijd van den
sterken hartstocht, allerlei. Ze bevat goeds en kwaads.
Ze harmoniseerde nog niet. Ze bouwde nog niet te
zaam. Ze liet niet kristalliseeren. Ze is een stormwolk over een lucht — ze is niet een zee „balanceerend;" levend, ebbend of vloedend, toch één vlak.
De kristallisatie van de persoonlijkheid daarentegen,
de zuivere uitbloei uit het leven van den maker, de
tot r u s t geworden ontroering, ze missen die lijnen,
dat skelet, dat achter de kleuren verholen en toch duidelijk, ligt, nooit, en de persoonlijkheid van den
schilder wordt, met dat skelet mee, zoo volledig mogelijk gegeven. Het zijn de omtrekken van zijn geest:
een vastheid, en een beweeglijkheid. Het skelet stelt
mede vast hoe hij is. Zijn de lijnen ervan in groote golvingen, en deinen deze weidsch door malkander, zoo
wordt het werk groot genoemd. Zijn deze lijnen, dat
skelet, een teedre opeenvolging, in velerlei wending,
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van niet zulke groote golvingen en niet zoo rijk zich
keeren (dalen en stijgen) zoo is het werk vol bevalligheid — gratieus zij het genoemd. Evenveel gemoedsgeaardheden als er zijn, evenveel zijn er van die
lijnsaamstellingen; evenveel zijn er van wat ge ook
de basementen mocht noemen van verschillende
werken. Een werk dat beide bevat: kleur, en die
lijnen, rustig geworden, liefst tot een zoo groot mogelijk geheel, met de kleuren levend op iedren plek
waar ge 't aanziet: het is een v/erk dat bevat bezonnenheid (te zeldzaam iets sinds lang), vastomlijnden
uitdruk van des makers zijn en de natuurlijke
schoonheid tevens van het levende.

Kleur en lijn, beide meestal te zaam, trekken het
eerst en wekken het snelst — maar ze zijn slechts
eeuwig goed, en blijven, zoo ze gecombineerd wierden
op bepaalde wijze. Een kunstwerk is een begeerte
tot rust, zoodra er een indruk ontstond. Maar
die zucht tot rust moet in den maker niet alleenzijn —
er moet r u s t z i j n i n het g e m a a k t e ; een
bewogenheid zij er binnen bepaalde grenzen. Dit beheer scht in de eerste plaats een werk: een uiting is,
in zeker opzicht, altijd goed wanneer zij rust-vol is,
wanneer zij i n E v e n w i c h t is. Verschillende
factoren werken mee. Verschillende intensiteiten,
verschillend geplaatst, verschillend gedeeld, steunen
dit. Verschillende tegengestelde lijn-richtingen zijn
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een middel tot dit doel. Bepaalde wiskunstige figuren, hiervoor gebruikt, hebben naast een bizondere
eigenschap (rijker, of minder rijk: zeshoek, en vierhoek, zie W. v. K.), ook deze: dat ze uit hun natuur
het Evenwicht helpen te formeeren. Deze eigenschap
van het Evenwicht wordt natuurlijkerwijze in goed
werk gevonden. Deze Eigenschappen worden daarin
geconstateerd. Een aantal eens geconstateerde, l o gisch geconstrueerde „middelen" vergemakkelijken
de mogelijkheid van 't Evenwicht. Deze „middelen"
deze waarheden, verlammen geen Geest-drift. Ze
steunen op de plaatsen, waar de zuivere Drift te kort
schoot, niet bestond, half slechts vóórkwam, niet meer
te wekken was. Deze middelen zijn tevens een gemak
wanneer de ruime Ontroering ze gemakkelijk hanteert. Een angst daarvoor is alleen armoedigen, schamel en schriel geinspireerden mogelijk; of dat soort
asthetici dat in den schilder niets ziet dan een windvaantje, altijd even draaiend op den indruk dien hij
gevoelt. Maar ze zijn den intellectueelen kunstenaar een
gaarne te zoeken iets, omdat hij, zoekend het Schoone,
wetend dat Evenwicht dit kenmerkt, een vreugd vindt
in alles wat tot het bereiken daarvan helpt. —
* •*
Drie eigenschappen resten nog ter bespreking: Verbeelding — dan wat Vorm is, en over Natuurlijkheid.
Ze zijn niet te scheiden, de eene is niet zonder de andere: verbeelding niet zonder vorm — maar toch kunnen ze gescheiden bezien worden....
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De Verbeelding is een der schoonste eigenschappen van den geest. Ze is die geest in ruime maten
werkend. Ze is meer dan de andre werkingen, dan de
handvaardigheid, het nauwlettend oog, het scherp
en stellig objectief bezien: ze overtreft deze dingen,
en ze gebruikt deze dingen tot haar heerlijkheid. Ze
miskent niets, maar alles is haar voorstudie. Ze eert
alles: een blad, een tor die een zandpad beloopt, een
wegrand licht van klaver, een décor van boomen bij
een duin, een waterkever die zwierig zwemt, een
krabbe die als de laster is; dat kleine vlaagje licht
dat een lamp over een gezicht doet zweemen. Ze
eert alles, observeert het; ziet het aan. Ze is geen,
die het gemaklijk neemt. Een hand wordt geteekend in alle expressies; een vcgelpoot wordt bemerkt:
de schubben, het koude vlies tusschen de teenen; een
snebbe wordt bewonderd, ze lijkt soms een toren boven het lichaam van een dooden roek — het schoone
vloeien van het haar is ook als stroomend water —
de Verbeelding die ik bedoel, weet dit alles, maakt
dit alles, onderzoekt dit alles, overweegt dit alles —
en begint dan eerst. Dan maakt ze de tafereelen die
haar Zijn op het weligst voorstellen. Dan beschrijft
ze haar eigen Zijn. In de vormen die ze zich koos*
in de gedachten die haar waren, in die schubbige poot, in dien snavel als een toren, in dat water
als vloeiend haar, in de pracht van den ijlen avendhemei, wanneer het luchtig schemert — daarin hervindt zij zich zelve, en ze maakt al deze dingen door
haar macht tot een eenheid, en tot een Evenwicht.
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Want de werken van Zuivere Verbeelding hebben
dat z,e zijn een Evenwicht. En dit blijkt de eerste
eisch te zijn; hij gaat boven de natuurlijkheid;
boven dat, waaraan we van jong ons wenden.
Want hoewel gezeid werd dat alle vormen, die een
phantoom voorstellen, gedeelten of geheelen van geziene dingen zijn — zoo is in sommige teekeningen van
sommige phantasten deze natuurlijkheid ver geweken en haast niet controleerbaar. Maar in dit, het
kosmische spel van de Verbeelding, moet het Evenwicht optreden om rust te geven, om tot de
goede schoonheid te helpen. In den wir-war van lijnen en van standen, van koppen die van wezels zijn,
en van beenen als een ton, in vliegende schelpen en
spitstongige visschen, in een bij-korf die als een berg
is, in een ei met een mond die wou spreken, in de
opengesneden buiken van kikkers vol van een gelen
kaviaar, in den wir-war van al deze dingen door
malkaar komt de toch mogelijke Schoonheid — als er
rust is, in de lijnenrichtingen, in de verdeelingen der
kleuren. Zonder dit evenwicht is het een Sabbath,
een ontroerend iets; maar is het geen werk van
kunst: want, als bij alles, moet het Leven ook hierin
geordend zijn. De schok, de hartstocht, duidt het
Leven aan — maar ze duidt de Kunst niet volledig
aan. Kunst is meer: kunst is volbezonnen vorm.
Vorm is de uitdrukking van gevoel, in bepaalde verhoudingen gegeven. Zoo lang het gevoel een vorm
voldoende steunt, is deze goed in zichzelve. — Hoe waren anders de werken van de welige Verbeelding

XIV
juist? Deze berusten meer dan andere op den geest,
op bet gevoel. Deze bestaan haast uitsluitend door
de Innerlijke Beweeglijkheid, innerlijke beweging, die
zich kristalliseerde. N a t u u r l i j k h e i d (objectief)
komt te meer naar voren naarmate de Verbeelding
minder is, de objectieve constateering grooter. De natuurlijkheid wordt dan een dwingende eisch. Een paard
moet zijn dood-eenvoudig een paard, de pooten moeten zijn mogelijk, het oog ais dat der dieren schoon,
en diep.
Dit zijn de weinige dingen die ik in deze algemeene
Inleiding mocht melden. Er zijn er meer. Er zijn
sommige bij de genoemde waarvoor een leven niet
voldoende lijkt om ze volledig te definiëeren. Er is
nog het daimonische en het bewuste; het gebruiken
van natuurlijkheden en die storten in een zee van
intellectualiteit, zoodat hoe natuurlijk ook ze schijnen, ze toch onnatuurlijk zijn (dit is misschien het veiligst Schoon, omdat het voor menschen zoo vast is).
Er is meer. Lijnen, hoe verschillend! drukken de persoonlijkheid uit. Een studie daarover zou raken tot de
meest eenvoudige, maar tevens tot de lastigst te
waardeeren stellingen; want er moet toch iets zijn waarover gemeenschappelijk te beginnen is, met redenen.
Er is meer. Er zijn de speciale eischen (die m. i. niet
zoo speciaal zijn) voor sommig werk; voor een wandschildering. In de beweeglijke eenheid der noodzaaklijkneden dringt een der componenten naar voren, boven de anderen uit, laat voller zich gelden. Er is
meer: zijn bepaalde combinaties, van kleuren ook,
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in zeker opzicht algemeen geldig, en is alleen de
nuanceering daarin, de eigenschap die het persoonlijke geeft bij het eeuwige? Er is meer....

Er is, altijd, het Schoon. Wie dit zoekt, vindit zichzeiven. Hoe rijk, hoe vol, hoe weligj hoe overvloeiend
vindt hij zichzelven! Wie dit zoekt vindt een teederheid
bij een gelijken geest; de andren wenden zich van
hem, weren hem. Wie het Schoon zoekt, zoekt het
ovrige als een middel. Alle wetenschappen dienen,
alle observaties zijn hem snel eigen goed. Wie
het Schoon zoekt, maakt zijn genegenheid een zilvren; zijn woorden tot kristallen, van een zee omdruischt. Wie het Schoon zoekt, en het maken kan,
is een Edele onrustige, die nadat de rust hem kwam
een oogenblik, opnieuw zich voelt, hoe pijnvol-zoet!,
bewogen — en weer begint. De zoeker van het
schoon is een beweeglijke, de Maker van het Schoon
is dit, en meer hij is een scheppende die telkens geheel of gedeeltelijk zichzelven herschept.

XIXe

eeuwsche

schilderkunst

AT wij de negentiende eeuwsche Hollandsche School noemen, zij komt na
Delacroix, en na de School van BarbiI zon, en ten slotte een gedeelte na de
I pointilïisteii. De Hollandsche School komt
na Delacroix, den romantische, welig
wild van kleur, vol groote neigingen, maar niet altijd
gebonden genoeg van kracht; zij komt na dezen die een
werkelijke belangstelling had voor de uitingen van a l lerlei schoonheid. In Allebé vindt ge een' invloed. De
Hollandsche School komt na de school van Barbizon.
De invloed dezer laatste is groot. Ze is onze kunst natuurlijkerwijze zeer eigen omdat zelf, die van Barbizon, in sommige richtingen gelijke dingen zocht als
onze zeventiende-eeuwsche. De invloed van Corot, den
teedren figuur schilder, den soms wat verwaaiden klassikus, bestaat. Corot had het elegisch gevoel van vroeger perioden zonder dat altijd te stutten door strengen
bouw. De invloed van Rousseau is er. Hij was een
schilder van bosschen en bergen. Hoewel in zijn werk
een wijd spel van lijnen de verhevenheid niet altijd
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baar doet zijln, en hoewel hij zich soms te veel vermeide in détails, die wel vergeten konden zijn, is hij
in zijn gebonden frischbeid, waartusschen teederheden
niet ontbreken, een schilder wiens werk, door de
vaste techniek en door de somberheid van de persoon, 't eeren waard is. De invloed van Daubigny is
niet te ontkennen. Het muzikale zich vleijen der kleuren, het meer zuiver schilderlijke al in hem zooals
dat woord nu verstaan wordt, maakt dat zijn invloed,
in allerlei, duidelijk is. De pointillisten komen ten laatste. Hun streven was door zuiver de kleuren naast
malkander te zetten atmospherische werkingen glanzend weer te geven. Bij deze is een tijd lang de
Lichtvlaag alles geweest. De vorm was secundair.
Het naar den vorm zoeken ging te loor in het juist
noteeren van speelsche ongestatigheid van allerlei
licht-oogenblikken.
Deze dingen vindt ge terug in de Hollandsche kunst:
Ze volgde velerlei, en handhaafde alleen als gansch
eigen haar kleur. Van tijd tot tijd lijkt een Hollandsen
werk op een Fransen — maar het Hollandsen accent
blijft. De Hollandsche kunst volgde de wentelingen
m e ê van het inzicht in de dingen. Ook zij verliet de
romantiek (die aan 't weer-komen is) voor het realisme, en voor het naturalisme; voor verfijnde, verstarde, symbolieken, en voor de technische uitbundigheid. In den laatsten tijd zoekt ze naar hechter
lijn, en naar breeder weergave in wandschilderingen. De Hollandsche kunst was in 't algemeen eene
van 't Landschap, maar nu weer stijgt de Figuur in
haar, ook daarom natuurlijkerwijze, omdat de
Romantiek gaarne personificeert. Wat wij de negentiende-eeuwsche school hier te lande heeten, is
die van Weissenbruch, en van Gabriël, van de Marissen, van Israels, van Neuhuys en van Bosboom.
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Een later periode volgt met Breitner als type. Een
tegenwerking ontstaat met Veth als leider. Symboliek wordt gevonden in een tijdperk van Toorop.
Voortzetten, met eigen persoonlijkheid, vindt ge als
in Tholen. Tot vasten vorm zet zich Verster. Derkinderen wendt zich tot het wandschilderen. Een overvloed van binnenhuizen vloeit uit naar Amerika. De
buitenstudie die is niets dan een hartstochtvolle notitie, heerscht. Daartegen wordt gestreden door een
analogie met de Italiaansche Renaissance, en door,
zooals ik schreef, de Figuur, ook noodig voor de
nieuwe Romantiek.

DE

KARAKTERISEERINGEN.

Aan L. v. D. v I.

K beperkte mij tot het ken-schetsen van
sommigen der schilders in Holland,
uit de 19e eeuw. Voor meer was hier
geen plaats. In een werkje als dit wordt
het altijd kiezen en deelen. Allen kunnen niet behandeld worden. Een vijf keer grooter
werk ware nooiig. Toch waren aanwijzingen over
geboorte-jaar, en leermeesters, en aard van het werk
gewenscht. Daartoe dient het derde deeltje van
dit boekje: de lijst van schilders. Deze lijst
geeft zoo kort mogelijk data en onderwerpen, soms
vergezeld van een woord van kritiek. Maar
evenesns sprak van zelf dat schilders als Weissenbruch, de Weidsche, de Marissen, Gabriel, Israels
met zijn' invloed, Ncuhuys met zijn kleur, Breitner
met zijn drift, Vincent van Gogh met zijn ethischen
hartstocht, en lateren, meer gecomponeerd of verfijnder van uiting, bloemgelijker of meer bitter of vlijtiger (wijl zooveel zonder natuurtalent) afzonderlijk
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moesten worden behandeld. Deze afzonderlijk besprokenen zijn de K a r a k t e r i s e e r i n g e n . Zij
vormen het middendeel van het boekje, het 2e stuk
van de 3 gedeelten, waaruit het geheel bestaat: „de
middenmoot." Van zelve zullen algemeene vraagstukken daarin besproken worden, waartoe de personen aanleiding geven. Van zelve zal, hoop ik, dit
kenschetsen van enkelen niet blijken te zijn onder
't raken van principia. —
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A. ALLEB£.

»'t Wèlbewaahte Kind.
(Rijksmuseum, Amsterdam.)
Foto: v. Meurs—Nieuwland.
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AUG. ALLEBE.

19 April 1838 Amsterda?n.
Leerling van P. F. Greive, van de Akademie. Teekent figuur onder
Louis Royer. 1855 in Antwerpen Thieme-Becket ; 1856 begint te lithographeeren op raad van Israels, met raadgevingen van Rochussen. In 1857 studeert te Parijs; lithographeert ook onder Mouilleron.
Zeker een invloed van Decamps. Ook een kleinere van Delacroix. In
1859 schrijft hij in de Kunstkroniek. 1860 naar Holland terug, Amsterdam. Eenigen tijd onder Creive. 1861 eerste tentoonstelling. Tot
1868 haast eiken zomer naar Brabant (Lurasco) Dongen. 1868 naar
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Brussel. 1870 Professor aan de Akademïe te Amsterdam (Antiekklas,
Thieme-Becker). Sinds '70 en vooral sfnds '72rfierenstudiesin Artis.
1874 steenteekeningen. (1863 houtsnee in 't Neder landsch Magazijn,
grachtgezicht). 1877 tentoonstelling in Artis van teekeningen (Gram.)
1880 Directeur der Akademïe, volgt de Poorter op (f1879). Wordt opgevolgd, door Derkinderen, in 1907.
Een keurig schilder. Heeft veel invloed gehad op de Amsterdamsche school. Leerlingen zijn: Van Looy, Vein, Haverman, Witsen,
Derkin cl eren.
S Allebé niet een fijne geest, die aarzelde
door gebrek aan kracht, en die toch
sarkastisch is, en weer aarzelt? Is hij
niet de onderwijzer, de professor, die
met een hatelijkheid aanduidt, en deze
weer verzachtend, leeraart? Is hij niet
die schilder, met de hoedanigheden die ik in hem
vond? Is zijn schilderwerk niet fijn van opmerking,
krachtig van kleur, maar mist het niet de grootschheid van wie durven? Is hij niet een scherp teekenaar van dieren, een begaafd teekenaar van een lithographisch portret? Komt zijn gebrek aan weidschheid niet duidelijk uit in het kabinet-achtige van zijn
schilderijtjes? In zijn genre? Is het schilderij dat hij
verkiest niet boven alles dat wat een verhaal vertelt? Fijn, rijk van kleur — maar niet met die wijde
zwaaien, die stoutmoedige geesten in hun werk van
zelve vertoonen? omdat aard en schilderwijze één
worden, zoodra de vrijheid van de hand verkregen
is. Blijkt de statieusheid van zijn titels en de soms onduidelijke duidelijkheid niet te vinden in de zucht
van een langzamer tijd, om het leven, op het juiste
oogenbUk ,,betrapt," om dat te laten zien? Vindt
ge in die titels niet dezelfde aarzeling, het gebrek
aan groot vertrouwen dat een schilderleven, als dit
leek te zijn, te vroeg deed ophouden, door het aan-
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vaarden van een professoraat en een directeurschap
aan een Akademie, welk aanvaarden sommige,
stoutmoediger schilders, verbaasd en verwoed deed
zijn? Maar, ten slotte, kon deze geest, die aarzelde,
anders? Deed hij niet wat hij moest en merkte hij
zich zelf daar-mee niet? Wierd hij niet logischerwijze
de leeraar van veel der Amsterdamsche schilders, een
wat rebelsch leeraar inwendig, door de eigen onrust;
maar tevens begaafd genoeg om zoo niet in allen
opzichte, door velerlei, te baten, juist door het gebrek
aan den ruimen hartstocht? ...
Er is een eigenaardig onderscheid tusschen het
werk van Bakker Korff (in zijn interieurs) en dat van
Allebé. Bakker Korff is voor mij de cynicus. Hij geeft
koel en gedistingueerd, en gehouden in zijn atmospheerlooze, maar kostbare kleine schilderwijze, de
dames die hij een ,,Partant pour la Syrië" laat zingen. Hij heeft daarnaast een behagen in het keurige
interieur, of in het allerlei, palm, of karabies, dat in
de buurt van die dames, altijd dezelfde, kan liggen of
staan. Het phantastische van het ,,Kind in de stal,"
wat Duitsch-van-gevoel van romantiek, mist Korff
ten eenenmale. Dit is het eene onderscheid met Alllebé.
Een andere is dat de philosophie van den Amsterdammer schilder, hoewel niet werkelijker van diepte, meer
bewogen is dan die van den Leidsche, die meer een
stillevenschilder eigentlijk was. Een verder verschil
is dat Allebé (met invloeden van Decamps o. m.) zich
zette, in later tijd, in Amsterdam, tot het maken van
dieren-schilderijtjes, ondervonden, gevoeld, als toen hij
zijn menschen maakte, in het Brabantsen interieur
te Dongen, of uit hun Amsterdamsch huisje komend.
Het werk is kostlijk van kleur, 't is, vooral, gaarne,
een verhaal vertellend, toepasselijk op het menschelijk
leven; 't is nooit een iet wat van dieper tragischen aard,
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of zoo deze gewild was, is die natuurlijkerwijze niet bereikt. Zoo zijn ook zijn portretten: dat van Dekker.
Ook daarin eenvoudig en fraai geteekend een mensch
gegeven — maar tevens is daarin gemist het onstuimige van den schrijver ...
Allebé zal tusschen de meesters der 19e eeuw, zijn
tijdgenooten (Mauve had eenzelfde geboortejaar), gezien worden, en rechtmatig, ais een schilder van k a binetstukken, fijn, maar niet belangrijk voor de richting. Een keurig maar niet groot schilder, wiens
leerlingen veel hem danken, maar door wien ze tevens
iets niet gerings missen.
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Sir L. ALMA TADEMA,
8 Jan. 1836, Dronrijp.
Zie Vosmaer. In 1852 werkt hij te Antwerpen onder Wappers en
de Keyzer. Hij maakt kennis met Louis de Taye. Hij maakt: de
Kinderen van Clovis; bleef 13 jaar te Antwerpen. De kennismaking met Leys was van veel invloed. Tot 1870 woont hij te Brussel. Hij gaat daarna naar Londen.

OOR sommigen worden aan het h i s t o r i s c h S c h i l d e r ij te geringe eischen
gesteld, door anderen wordt het zonder
reden verworpen. Sommigen zijn tevreden zoodra de geschiedkundige nauwkeurigheid te-zaam gaat met hun eigen
kennis; zoodra het historisch détail juist is, en
zetten zich daardoor te gemakkelijk tot prijzen.
Ze vergeten dat de schilderkunst de haar
eigen wijze van uitdrukken heeft, dat zij een schilderen moet zijn, een schoon schikken van kleuren, op een vlak, tot een diep, en levensvol, vast, gebouwd geheel. Ze prijzen een schilderij om eigenschappen die niets met die uitdrukkingswijze der
kunst te maken heeft. Ze zijn gelukkig door een ontplooiing van kennis die ook hun kennis is. Hun zien
naar een schilderij, hun zicht op een werk, is een
soort klasseeren alleen, een s o o r t o p t e l l e n , zooals een archaioloog een stad opgravend, zuilen, lanen
van liggende rammen naar het aantal registreert, en
om het ge-tel, de schoonheid niet erkent, vreemd zijnd
voor de werkelijke waarde, het Eeuwig Schoon, dat
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die laan, die rammen, die Sphinx, dat Godsbeeld,
vervult zooals een kelk vol is van êelsten wijn. Een
onderdeel van deze soort van waardeering is die dat
in zulk een schilderij de bepaalde rangschikkingen,
composities, gevonden, hervonden worden, waarmee
een andre tijd zich zelf voldeed, maar die slechts schikkingen zijn van een groot aantal schikkingen, mogelijk
met de wetten, die de werkingen van het schilderij
beheerschen. Ook dit is een armoed; ze mist vinding,
en het teert van het oude, en erkent armlijk geen
nieuwe nuances.
Er b e s t a a t een tweede neiging. Deze wordt beheerscht door den zoogenaamden zucht naar het
moderne. Zij erkent niets dan wat ze rond zich ziet.
Ze gelooft in een locomobiel meer dan in een geestesconflict, ze gelooft meer in een belangrijkheid van een
dienstmeisje, dan van een vorst, of van vorstlijk handelen. Ze eert den staatsman niet, ze zoekt niet wat hij
wil; ze zoekt een draaimolen en een aantal om het lichtaïleen genoteerde kinderen. Ze is verzot op het
k l e i n s t e v a n het t e g e n w o o r d i g e — en daaruit snijdt ze luk-raak haar boterhammen van kleur en
gevoel, als met een stomp mes. Ze is bevreesd en
doet daarom minachtend tegen het historisch werk.
Ze vindt het gespilde moeite, en omdat zij het Weten
niet eert,. maar alleen den schok der ontroering,
waardeert ze niet, veracht ze eer de getoonde kennis.
Deze twee uitingen zijn beide schaamle. Ze z i e n
niet.
Door de meesten van de eerste richting is het werk
van L. Alma Tadema over-schat. Ze hebben de getoonde wetenschap te veel bewonderd, en de koele
en de koude kleuren niet gezien. Ze hebben hun histo-
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risch bewonderen alles laten beheerschen. Zij waren
vergeten wat een verheven te-zaam-komen van schilderen en weten vroeger werk was. Ze hebben vergeten dat het weten in de kleuren en in de vormen
der schilderkunst moest zijn uitgedrukt. Hun eenzijdigheid vond haar maat in de koele houding van de
meesten der tegenwoordigen tegenover Tadema. Ook
deze is, naar hun kunnen gezien, onjuist.
Het werk van Almia Tadema miist gloed. Het mist
die grootsche formatiën die juist zoo gelukkig saam
kunnen gaan met de groepen der figuren van het
historiestuk, etc. Het mist die rijke weligheid die de
kleuren der werklijk te roemen schilderijen kenmerkt.
De geest erin golft niet. Het werk is een van overleg —
daarin te prijzen — maar de geest flonkt er niet in. Het
leven is er niet, hoewel hier en daar détails te waardeer en zijn.
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D. A. C. AHTZ.
Moeder met Kind.
(Stedelijk Museum, Amsterdam.)
Foto: v. Meurs—Nieuwland.
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D. A. C. ARTZ.
18 Dec. 1837, Den Haag. - Nov. 1890 Den Haag.
Op zijn 19e jaar naar de Amsterdamsche Akademie; naakt Model
onder Egenberger, zag er 's avonds, bij Royer, Jozef Israels. Leerling van Israels, ging met hem naar Zandvoort. Van 18687—74? naar
Parijs met aanbevelingsbrieven van Israels en Kneppelhout. Zag
daar Maitthys en Jacob Maris en Kaemmerer en Jan de Graan,
den violist. Zag; wierd getroffen, in Holland zijnde, door Schevenrngen, het type (Zilcken). Schilderde in Parijs allerlei, ook Japanschen, een kind voor de piano etc. In '72 met de Graan en Kaemmerer naar Italië. In Holland terug wierd hij vooral door zijn Visscherstypen bekend. Matthys Maris schilderde zijn portret.
RTZ heet de leerling van Jozef Israels.
Hij is dit, maar slechts in de keuze
der onderwerpen. Van aard is hij van
een ander soort. Van aard hoort hij meer
bij de neiging naar schoonheid in de
Marissen dan in het, aan Jozef Israels
alleen mogelijke, wijd-romantische. Hij heeft visschers geschilderd. Hij heeft vrouwen en kinderen,
door de duinen loopend, gemaakt. Hij heeft een
moeder en een kind in een binnenkamer schoon
gevonden. Een duin, een zee, met schepen, is ook
voor hem iets geweest. Maar, ik herhaal het', bij
Israels uit de eigen persoon zich over deze dingen in
een vibreerend, wijd-bevend spelen van het licht —
in een vibreerend, eenvoudig en toch zeer genuanceerd bevend, trillend, vlagen van licht en donkerten;
bij Artz zijn de kleuren afzonderlijker, meer om zich
zelf bezien. Het zijn een aantal kleuren, en niet zooals dikwijls bij Israels slechts eene, veel keer geschakeerd. Bij Artz is meer van den gewonen Hollander
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te vinden, die innig de kleuren keurt, en teeder zie,
stuk voor stuk, naast eikanderen vlijt. De groote
adem van Israels beste werk komt niet uit de schilderijen van den schilder Artz. De kleur is blank.
Ge vindt bij hem soms een portret dat even iets van
Alfr. Stevens had; ge vindt onder zijn werk de fijne observaties over schorten etc, die te bleeken liggen bp
het duin. Ge vindt in deze dingen niets van zijn leermeester, in geen enkel opzicht, noch diens aan-eengebonden zijn.
Artz moge de leerling heeten van een Israels, het
is alleen in het onderwerp te zien gebleven.

M. A. BAUER.
(Stedelijk Museum, Amsterdam.)

Moskee.
Foto: v. Meurs—Meuwland.
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M. A. BAUER.
25 Januari 1867, Den Haag.
Leerling van S. van Wit sen. Was in 1879—1884 op de Haagsche
Akademie. 1879 prijs voor een geschaduwden kop, 1880 voor een
pleistermasker; 1884 de groote zilveren rijksmedaille voor het
teekenen naar het levend, ongekleed model. Ging in '85 (Zilcken)
naar Constantinopel. In '89 (Zilcken) zijn eerste ets. Reisde naar Con
staninopel, Frankrijk, Egypte (Sphinx etc.). 1896 Engelsen Indië.
Illustreerde. Deed ook een reis naar Rusland. Illustraties van Flaubert, voor van Schendel, in de Kunstwereld etc. Etser, en schilder met invloeden soms van Daumier. De kleine pittige etsen van
hem uit vroeger tijd zijn zeker en zeker belangrijk, uit de latere
zijn sommige interessant om hun kantachtige, fijne lijnenspeling. —
Heeft voor mij soms iets leegs, in zijn fantasiën, niet door en door
vol van het bloed der verbeelding. Maakte stadsgezichten uit Europa
verder café-concert, buitenrestaurant; ook eens een ets naar het
Centr aal-Stat ion te Amsterdam, en de Jezuitenkerk daar. Pseudonym : R u s t i c u s.
ET etsen is een bezigheid vol velerlei, verrukkelijk-toevalligs. 'k Herinner
mij van zoo'n etsen het volgende. Het
toestel, de etspers, stond in een klein,
uitgebouwd, houten schuurtje, met gewitte, gekalkte muren. Uit het raam
van achter zag 'k de kort-gegraasde wei, en een horizont van boomen; een koe snoof soms 's avends
plotseling vlak bij het raam — een esch die nog jong
was, zag je altijd. Uit het voor-raam keek je op een
tuin vol gras, met een watertje — erbij een buurt vol
kleine huizen, en, als onsymmetrisch, en toch sieraad,
stond in de verte scheef, een toren met vier kleinere
om hem: als in een krans, 's Avends deizde een witte
nevel rond het heele huis. De wanden van het etshok hingen vol proeven, vol drukken, vol staten.
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De pers vulde de ruimte bijna gansch. Er was
een grcot vliegwiel aan de pers, twee zware rollen walsen, waartusschen een ijzeren tafel zich bewoog; in een
hoek stond de ijzeren plaat (met veel te veel kaarsenstompjes er onder) om te warmen. Er wierd daar,
en in het kamertje daarnaast, druk ge-etst. Er waren
tijden dat er meer dan een etsje per dag geteekend,
gebeten, gedrukt wierd. De bekraste koopren plaat,
dikwijls een zinken, lag in hst zuur. De gasbellen
waren er aan vast als kleine doorschijnende kraaltjes. Een naald tastte of de slootjes in het metaal
diep genoeg waren. Sommige partijen die minder diep
moesten gebeten zijn, werden afgedekt — tot, ten
slotte, alles voldoende leek te zijn. Dan wierd de
plaat schoon gemaakt. Dan... ge-inkt, schoon gemaakt
uitgehaald — en het was een land met zwarte grachtjes. De plaat, niet te koud, wierd op de rgroote plaat
van de etstafel gelegd — het genat, bevochtigd, papier
er op — en tusschen de twee zware rollen, de walsen, die juist van spanning moesten zijn — kwam de
inkt op het Hollandsche of op het Japansche vel. De
ets kon klaar zijn. Ze was dikwijls niet klaar. De
etser meende dat het papier niet nat genoeg was
geweest, dat de temperaturen niet goed waren,
of zijn Engelsche inkt te taai was geworden. Sommige partijen bleken op de plaat zelve niet diep
genoeg. Met de droge naald wierd de fout gecorrigeerd. Een nieuwe afdruk wierd gemaakt van de
gewijzigde plaat. Staat I en staat ÏI bestonden, Het
eindigde soms niet met staat II. Er waren soms
een zestal staten — en de laatste was noodzakelijkerwijze niet de beste. Er wierd wel 's te ver gegaan,
of te sterk geaccentueerd. Maar altijd was iedere
nieuwe plaat en iedere eerste afdruk een gebeurtenis,
die den etser zenuwachtig maakte. Altijd was er een
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onzekerheid — altijd waren er verrassingen, voor
den maker zelf. Altijd was 't de vraag, of het papier
juist genat was geworden, of de spanning van de
twee walsen, waar tusschen de tafel met de ets er
op (tusschen vilten lappen en zink) zich bewoog, juist
was; of hij alles er uit haalde wat er uit te halen was.
Altijd was er de onzekerheid wanneer de ets er doorgedraaid was; wanneer het vastgedrukte papier zorgvuldig van de plaat getrokken wierd. Eerst een tip
rechts, dan een tip links, dan kwam langzaam het papier over zijn heele breedte en lengte los. De plaat kon
te dik geweest zijn of te scherp van kanten: om de
plaat heen was het papier dan vezelig gescheurd —
en de druk was waardeloos, voor den handel...
De tijd dat ik dat alles zag, en meemaakte, was
niet zonder bekoring omdat daarbij de hoop was dat
een talent zich rijk zou ontwikkelen, een etstalent er
meer in Holland zou komen, van een diepe tragische
dracht
Maar wordt alles volledig verwerkelijkt
zooals uw stuwende kracht het hoopt?. . .
-ip

*
*
Wanneer ge de tegenwoordige, onnatuurlijke, gekleurde etsen (repoducties naar schilderijen) weglaat
die zelf eigentlijk schilderijen zijn — dan is een ets:
een druk, in inkt, op een bevochtigd papier. Een
ets kan meer zijn dan flaneeren. Ze kan een rijke
uiting zijn. Ze kan, in lijnen liefst, een wel wat wisselvallig schoons zijn; ze kan duisterende donker ten hebben, waarin het licht en het leven verholen trilt. Ze
is in Holland een te weinig gewaardeerde uiting van
velerlei ontroering.
*
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Bauer is een etser, een teekenaar Het is niet
lang geleden dat hij een illustratie, phantasieën naast
den text, bij de Duizend-en-éen-nacht eindigde. Het
zijn kleine versieringen, soms over de letters heen,
soms boven ze, soms gedeeltelijk onder den spiegel, en met het kader er vrij rond, over dien spiegel. Het is een kwade vizier die slaat; het is een
berglandschap dat een Spaansch doet herdenken —
het is een groep met groote zware beesten, elephanten, en daarom de kleinere menschen, te klein, om
het beest groot te maken — zooals hij ze ook in zijn
kathedralen laat gaan. Het is een ietwat gelijkmatig
spel der verbeelding. De witten van het papier bleven als lichten soms behouden — en een grap dieniet
tegen den aard dier verhalen ging, vondt ge van tijd tot
tijd erin. Het waren een 3000-tal teekeningen ongeveer, gedaan in een 3-tal jaren tijds, al lezende, en
er was de vrijheid in, het zorgelooze, van den inval
dien ge al lezende hebt, en met wat water en sepia
uitvoert. Het was illustratief — het was dat in den
goeden zin van het woord. Het was de bevestiging
van mijn meening over dit werk — een aangename
bevestiging, omdat ze prijzen mogelijk maakte. Bauer
leek mij altijd het meest speelsch en zwierig van
lijn in zijn kleiner werk, in zijn kleine etsen, in deze
zijne kleine teekeningen. Een» groote teekening, een
groote ets liet te veel sommige zorgeloosheden zien.
Hier en daar kondt ge een bouwsel bewonderen dat
wel logge korst leek tegenover de fijne egale lucht;
hier en daar vondt ge een manieeren van groote groepen, met het too ver-volle dat voor ons het ouder
Oosten heeft — wij allen zien het Oosten wat uit die
serie van verhalen, de 1001 nacht, zoo phantastisch,
zoo warrelend, zoo reëel, zoo eenvoudig psychologisch. Maar hier en daar, in het groot werk, is
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een poot van een paard op den voorgrond te duidelijk slordig — hier en daar is een vrouwelichaam of
een lijf van een askeet te draderig van lijnen geworden, bleef het niet aan malkaar. Op de teekeningen van
de groote kathedralen is het, als stoeten in de open
poort trekken, zoo als we ons dat wenschen mochten, maar is de teekening, juist van die kathedraal,
wat koel, wat zonder grootheid, te gelijk van bizonder heid, Ge merkt oen wir-war van détails, maar
het gebouw rijst niet op statig tot zijn spits. In de
kleine etsen uit zijn eersten tijd en in de vermelde
teekeningen van de 1001 Nacht is de lijn pittig,
gratie-vol, en is het licht-en-donker soms fijn. Het
schilderwerk dat ik me van vroegeren tijd herinner:
een zwijgend rijdende gulden ruiter, is beter dan het
tegenwoordige. Het werk uit den laats ten tijd is te ongeordend, de kleuren zijn niet innig genoeg. Een landschap vol moskeeën heeft een slordigheid in de koepels die juist zoo bizonder hindert in de weergave van
werken van bouwkunst, wier lijnen en vormen symmetrisch zijn, en wier lijnen en vormen hij symmetrisch te zelden geeft — en weergeeft. Er bestaat een
groote ets met een zeer groote poort, waarin juist
deze ongelijkheid het werk verknoeit.
Dit is dus Bauer: fijne, wat koele zwier, een aangenaam soort phantaisieën juist bij dingen uit het
Oosten. Een illustratief talent in den rechten zin van
het woord, In zijn etsen is hij zonder den diepen
woelenden Toover van Rembrandt, met wien hij te
onpas vergeleken wordt. Het minst schoon van kleur
is zijn olieverf-werk. In een water verf teekening werd
hij hier en daar teeder, hij is dat soms in een lichte
groenblauwe vlag tegen het grijs van het gebouw, of
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hij is in een lila wimpel met een groene cirkel erin als
van edelste enen, verfijnd.
Hij is te midden van zijn tijdgenoot en een die zich
niet te buiten ging aan ,,het Binnenhuis," den afgod
voor den export. Hij is te midden van zijn tijdgenooten een die zich iets anders toonde dan een schilder
van een vlietend lichteffect, of van de modistes en
scharreltjes in hun niet onbelangrijke bewegingen. Hij
is een etser, en teekenaar, ten minste van verbeeldingen. Hij is niet altijd overal verzorgd genoeg, hier en
daar wat zorgeloos; in zijn beste teekeningen zeer op
Daumier lijkend.
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S. BISSCHOP-ROBERTSON.
17 Dec. 1857 Ben Haag.
1875 en '76 Akademïe Den Haag; '77—'82 leerares aan een M. O.
school voor meisjes. Gedurende de laatste twee jaren les van den
Haagschen schilder P. van de Velden. Na Rotterdam, les gevende
te Amsterdam (1 jaar). Eenige lessen op de AkarJemie daar en ze geeft
de betrekking op. ± '85—'95 Den Haag; werkte in dien tijd te
Blaricum. '95—'98 te Leur. Werkt 1903, '04 te Heeze bij Eindhoven.
Heeft ook in Noordwijk gewerkt. Een van haar belangrijkste schilderijen is hei stilleyen met de komkommers dat 't Boymans Museum
had kunnen bezitten; verder sommige oude figuurschilderijtjes. Haar
later werk is zeer zwaar van kleur, en van een diep effect, maar
te wild dikwijls, niet voldoende geordend, en bezonken.

E uitingen der schilderkunst van de
laatste jaren zijn niet moedgevend; ze
toonen een verval. E r i s g e b r e k
aan de t u c h t v a n de S c h o o n h e i d ; er is een tekort van Orde. Ge
voelt dat een wijze van weergeven, van
voorstellen, als een getij op een rivier, verloopt. Er
is een ruwheid die geen kracht is; er is een rauwheid die als van een grondgolf niet op diepte duidt,
maar op ondiepte. Een landschap wordt minder welig,
een vlakte minder wijd; alles wordt vlakker. De
rauwheid wordt te veel in dit werk van Suze Robertson gevonden. Het maakt de flonkende kleuren
(die ze onder de allerdiepste zoekt) minder rijk. Er is
in het werk te dikwijls vormeloosheid;, die door ons
te w i l i g a a n v a a r d wordt. Een enkel maal is
dit beter. Het groote stilleven (met den te donkren
onbeweeglijken achtergrond), van de komkommers, de
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tinnen schaal, de groote blaeren, — is een belangrijk
stilleven onder die welke zij geschilderd heeft niet a l leen, maar ook onder de stillevens uit dien tijd, in Holland gemaakt. Het heeft breedheid, en voornaamheid,
De vormen zijn werklijker dan gewoonlijk, en het samenstel vaster.
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B. J. BLOMMERS.
(Stedelijk Museum, Amsterdam.)

Spelende Kinderen.
Foto : v. Meurs—Nieuwland.
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B. J. BLOMMERS.
Vischvrouw(Gemeente-Museum. Den Haag.)
Foto: Vinkenbos en Dewald.
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B. J. BLOMMERS.
30 Jan. 1845 Den Haag,
Zijn vader was een lithograaf. Wierd zelf voor dit werk opgeleid.
Leerling van de Haagsche Akactemie, van Christoffel Bisschop. Hij
kende de Marissen, en Doris Mesker (Zilcken), Schildert boerenInterieurs; portretten van zijn kinders; en strandgezichten, uit Katwijk eïc. Het vroeger werk dat beïnvloed is door J. Maris, en als
onderwerp door Israels, bezit meer vastheid dan het laatste, vlot
neergezette. — Zijn schoonzoon, J. Zoetlief Tromp, is door hem
geïnfluenceerd.
OEWEL het werk< op dit oogenblik door
den kunsthandel te hoog geschat wordt,
is deze schilder toch van zoodanige geaardheid, dat hij zeker in deze karakteriseeringen is op te nemen. De vraag
ware bij hem, als bij velen, te stellen,
wat hij geworden zou zijn zonder het werk van Jozef
Israels. Een andre vraag is mooglijk, wat ware hij,
ook zonder J. Maris? Want het is mij het eigenaardige
in dit werk van Blommers dat het zijn oorsprong vond
in tweeërlei, werklijk tweeërlei, Jacob Maris' aard en
dien van Jozef Israels (zie hiervoor Mesdag-Museum).
Het heeft zich daarna tot een eigen iets gevormd — dat
geen der twee genoemden over-treft, evenaart of gelijk
is. Het zijn dikwijls kinderen in de Zee, of een Katwijksch achterbuurtje. Het is een strandgezicht met
schuiten etc, of het is het Hollandsen binnenhuisje van
dezen tijd: een vader met een kind op zijn schoot, een
kind naast hem bij het vuur, een moeder, knielend, bezig in de asch te raaklen; een wieg ergens, om de teenen
van de wieg, om de kleurige deken; een kleine houten
tafel, om het stilleven. De vinding, het uit-denken is
in dit werk niet groot, de kleur is niet altijd voldoen-
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de vol, verzadigd. Misteekeningen (dat is vormen boven het gevoel uit-gedreven) komen voor, zie soms de
handen van een vader die zijn kind vasthoudt. Het
ruimst is hij wellicht in de kindren, spelend in de zee.
Het meisje heeft de gestreepte rok aan, het schort, het
kapje, een jonger zusje zit op haar rug, een jongen
buigt zich naar een mand die in het water drijft, en
ergens tegen den horizont is een schip, een pink. In
deze dingen is hij mijns inziens dikwijls het wijdst, het
meest ruimte gevend, het meest groot van bouw. De
toon is niet ongaarne een guidene. Bij deze dingen
schilderde hij kinderkopjes die Zilcken te veel prijst,
maar die frisch en duidelijk zijn.

TH. DE BOCK.
(Stedelijk Museum, Amsterdam.)

Landschap.
Foto: v. Meurs—Meuwland.
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TH. E. ACH. DE BOCK,
li Jan, 1851, Den Haag-22 Nov. 1004 Haarlem.
Invloeden: Corot, Rousseau, Jacob Maris. Werkte te Oud Rande
bij Diepenveen; ging in 1895 naar Renkum, in 1902 naar Haarlem.
Hij werkte ook te Barbizon. Schreef 3,Jacob Maris" (dit werk is
eigentlijk gedaan door Louis Lacomblé). Was oprichter van den
Haagschen Kunstkring.
EN aangename decoratieve voorstelling is het type van een gemiddeld
schilderij van de Bock. Een invloed
van Corot, van Rosseau, van Jacob
Maris is er in te vinden. Deze i n vloeden zijn juist in het beste werk
het duidelijkst. Deze invloeden treft ge juist in die
werken, waarin het meest hij zich wendt tot het wat
diepere, het wat sierlijkere, het wat werkelijk kleurrijkere. Want het is te betreuren in dit werk dat het
zoo weinig geest bevat, (als zoovele andere schilderswerken) waardoor het aangename der compositie, die
in de zwart- en wit-weergave u klaar wordt, niet voldoende belangrijk wordt; waardoor de verdeeling wel
de aandacht kan trekken, maar niet lang deze behoudt. Daarenboven komen er een aantal vormen
voor, die niet volledig zijn (zie een schilderij met molens) of zie een aantal koeien (waarvoor het lijkt dat
hij een houten speel-goed koe als hulpmiddel gebruikte.) De schilderijen stellen voor boschpartijen, of enkle
boomstammen tot aan het loof, scheepswerven, molens, riviergezichten. Hij heeft zeker in de latere perioden een gevoel voor de grootere partijen in een
schilderij, waardoor dit verdeeld wordt, en, verdeeld,
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loch zoodanig blijft dat het geheel niet verloren gaat
in veel details, zonder belang. De Bock heeft zeker in
zijn laatste perioden een der vele eenvoudige wetten,
in een werk noodig, gevonden. Maar deze wetten zijn
niet gehanteerd door een Geest, door een schilder,
die van zoodanige dracht was in zijn uitingen dat' hij
de wetten omkleeden kon met een weelde of een statigheid van gedachten. Vandaar dat hun neiging tot
grootheid, en hun aangenaamheid het werk niet tot
dat van den eersten rang maken te midden zijner
tijdgenooten, ook omdat de onbewustheid, (in onzen
tijd een te sterk iets geworden in veel arbeids en veel
werken) bij hem niet rijk is van een rijke persoonlijkheid.

JOHANNES BOSBOOM.
(Museum Fodor, Amsterdam.)

Bake/nesser Kerk.
Foto: Van Meurs-NieuwlancL
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JOHANNES BOSBOOM.

18 Febr. 1817 Den H a a g — U Sept. 1891 Den Haag.
Op zijn 14de jaar leerling van B. J. van Hove, zijn buurman. Bosboom voelde in zich een neiging naar het bouwkunstige. Hij schilderde
tooneeldecors. Op het atelier waar hij werkte was ook Sam. Verveer.
Nuyen, met een hartstochtelijke natuur, had invloed op hem.
Op zijn 16de jaar stelt hij ten toon; Binnenhofgezichten maakte hij
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toen; uit 1835 is de Grenadierspoort. In 1835 reis met S. Verveer
naar Keulen, Coblentz (zie Immerzeel). Hij laat in 1835 een gezicht op Coblentz zien. ± 1836 eigen atelier thuis. 1837 met Verveer
naar België; veel studies. 1838 met C. Kruseman naar Parijs en
Rouaan. In het volgend jaar gezichten op een Parijsche kade, en
op de kerk van Rouaan.
In 1841 nieuwe reis door België: Dixmuïden. Het oxaal van de
kerk daar, als schilderij, als teekening. 1842 kerk uit Mechelen;
1843 Purmerend. 1845 Leuven. 1846 Hoorn (Consistoriekamer etc.)
1848 Middelburg, Stadhuis; teekening in grijs-bruin. Hij was toen
31 jaar. Veth prijst deze teekening zeer. 1850 kamer van kerkmeesteren te Nijmegen, eenige kloosters in Noord-Brabant, „Cantabimus et psallemus;" 1853 Geertekerk te Utrecht; Bakenessekerk te
Haarlem; 1857 Oude Kerk te Amsterdam; 1858 St. Laurens te
R'dam, Kerk te Overschte; 1859, Edam; Synagoge te Amsterdam,
St. Jacobskerk den Haag; 1863 bij van Rappard in Utrecht, Boerendeeleii etc. binnenhuizen; 1866 de Groote kerk te Alkmaar; 1869
Pieterskerk te Leiden; 1871 Hoofdkerk te Trier etc. — Werkte ook te
Scheveningen. Zie Vosmaer verder. Bosboom was ten eerste aangedaan door het bouwkunstige van het geval. Zijn teekeningen vooral
wierden soberder,ANNEER
gratieuzer. ge een schilderij ziet van
Klinkenberg, die huizen schildert met
de noodige ? dichtheid in de verven, en
dte op deze niet aangenaam van uitdrukking zijnde werken een zon laat
schijnen die niet de werking van een
zon heeft — is hij, hoewel een schilder van huizen,
niet met dien prijzenden naam van Architectuurschilder te noemen, die rechtmatiger wij ze Bosboom siert.
Wanneer Springer huizen schilderde met een nauwkeurigheid die beschrijvend zeker was, hoewel ze
niet schoon bleek, is hij een schilder van gebouwen
te noemen die deze in verwen eer rangschikt, dan
ze levend laat zijn voor verrukte oogen. Bosboom is
een architectuurschilder. Hij heeft het gevoel voor
het Gebouw; hij heeft het gevoel voor den aard van
den tijd, die het Bouwwerk plaatste. Hij heeft het ge-
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voel voor de Bouwkunde. Hij heeft ietwat van het
gevoel van den Bouwmeester. Want — wat is bouwen? Het is schoonheid vormen, en voldoen aan nuttigheid. De Architect is de gebonden kunstenaar, zoo
hij een kunstenaar is. De Architect is meer gebonden
dan de schilder van het tegenwoordig schilderij. Is de
maker hiervan vrij, zoo goed als vrij, bepaalt ontroering en verlangen naar ordenen de grootte alleen (gedacht binnen bepaalde grenzen), de grenzen zijn, voor
wie bouwt, dwingender. Zooveel ruimte is er, daar
moeten zooveel menschen op kunnen leven; bepaalde
opgegeven grootten van ruimten bestaan voor hem;
het verband met omringende huizen moet gezocht worden, een profiel van een stadsdeel mag niet geschonden worden — en met deze dingen, onafwendbaar
gebonden, moet hij Schoonheid maken. En is zijn
plan eenmaal gestegen van uit zijn handen op het
papier, ziet hij, hoe hij toch met al deze beparkingen, of juist in dezen dwang, de orde zou kunnen vinden, waardoor harmonieën ontstonden van afmetingen voor het oog bevallig, dan is een benauwd volk
als het onze door zijn, zuinigheid armoedig in het begroot en, en beneemt den Maker voor het te maken
werk de Weelde die hij er zich, weidsch, in dacht.
Te zwijgen is (onder het werk) van velerlei onwil
die nog meer klemt, nog meer bindt. Daarenboven is
deez tijd vol worstelingen, die de Phantasie tegengaan;
de Bouwkunstenaar, die praal wou geven? mag dit
niet, omdat de tijd angstig naar soberheid zich keert.
— Ik schreef dat Bosboom het gevoel van den Bouwkunstenaar had. Ik meen daarmee dat ge in zijn gratievol werk ten eerste uitgedrukt voelt de drie maten:
lengte, breedte, diepte, en dat/ het lichtspel hieraan
ondergeschikt bleef en is. Hij zag niet zooals J. H.
Weissenbruch (H. J.) wanneer hij een boerendeel
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maakte, daarin het atmospherische, dat in de kleine,
wondervolle werkjes van dezen laatste soms zoo duidelijk is en van een rijke zilverachtigheid blinkt; ook
daarin voelde hij het bouwsel, het balkgestel, de dragende muren, de groote ruimte omgeven door hout
en steen. Hij voelde de gebondenheid der maten, en
het stijgen der zuilen, der pilaren, en der zich ontmoetende cirkels, niet zoo iel als Saenredam het ondervond in een zijner goede werken. Hij had in tegenstelling met deze een gratie er in. Een gratie van
teekenen wordt hem gaarne erkend. Over de diepzinnigheid van deze bevalligheid is mijn oordeel waarschijnlijk anders dan van de meesten — ik vind deze
gave een te eeren deel van het werk, maar ze is niet
van dien diepen zin, dien ze als allergrootste kan bezitten.
In een gebouw treft eerst de vastheid; alles staat
op bepaalde afstanden, er is stevige materie. De
,,orde" is in het bouwen meer iets dan zij in velerlei
andre dingen gewoonlijk is. Wanneer ge het i n terieur van een kerk maakt, moogt ge de zuilen zoo
niet teekenen alsof ze om-vallen als kegels. Ze doen
dit niet. De teekening mag ze zoo niet geven. Toch
deed Bauer dit in een schets van de Nieuwezijdskapel. Bosboom doet dit niet. De Architectuur is door
hem zuiverder ondervonden dan door den laatren
Bauer. Maar een ding, van algemeener aard, niet in
Evenwicht te zijn, overkomt hem. In de zeer lastige
perspectieven en geschillen over perspectief, die zich
juist in deze teekeningen kunnen voordoen, is Bosboom niet altijd in 't werklijk Evenwicht, maar valt
een teekening soms over naar één kant
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De gang in Bosboom's werk is een logische : Hij
kon daarom een logische zijn wijl de gemoedsinhoud
in hem niet onvoldoende was, en de handvaardigheid, in de jeugd verworven, de opleiding die hij in
zijn jongheid bekwam, voldoende gestreng, voldoende vol tucht, voldoende vol van het noodige was.
Dat zijn breedzijn mee zou voortkomen uit dingen in
zijn jeugd gedaan, décor-werk, is niet onmogelijk,
wanneer ge de getrouwheid der meeste Hollandische
schilders aan hun kunstbegin ziet. De gang in Boisboom's werk is die van een versobering, en van verbreeding; van het nalaten van wat niet noodig is, en
van de kracht daardoor gewonnen, gebruikt in de
intensiteit der hoofdlijnen. In het oudere werk, in dat
van het Binnenhof, en daarna in de statieuzere, meer
versierde kerken, treft als schildering niet zoozeer
de kleur die dikwijls te ,,dicht" geworden is, te gestopt, te onlevend, maar meestentijds treft daarin het
gevoel voor het teekenen, en het aangename van de
rangschikking. Het bouwkundig détail overheerscht
te veel nog het gevoel voor het gansche, voor het gebouw, terwijl de aard romantisch is, wat ge kunt definieer en door het zwoele in de teekening, Ook in de
monnikent zingend voor de orgels, is deze gevoelsaard duidelijk. Wat daarna komt is meer kleur
eigentlijk, meer het ruimtegevoel, meer soberheid,
meer zwier. In de kleuren uit dien tijd vindt ge, nu
ze rijp geworden zijn, niet overdadige maar welig-gestolde verwen. In de teekeningen die het beste deel
van zijn werk zijn, stijgen de pilaren zuiver en eenvoudig omhoog, zonder één detail dat niet noodig is.
De hand van teekenen wordt inderdaad gratieuis, met
de beperking die ik hierin reedis gaf. In zijn werk
vallen te prijzen de uiterst sobere kerken, niet gevuld
haast, met een enkle persoon, wat wit, wat groen,
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wat bruin, maar met een Hollandsche smetteloosheid,
die bekoort. Dan vindt ge in zijn werk de wijd-uitgebouwde boerendeelen, met de zware balken, en in een
hoek wat menschen, een sober licht om ze wemelend.
In dien tijd teekent hij de boomen met een enklen
haal en met een zelfde gevoel als zijn architectuur.
In dien tijd is hij sober, maar rijk, gratieus, van
licht levend, van stof aangenaam en verfijnd. In zulk
werk is hij de Bosboom die blijft.

G. H. BREITNEH.
Verzameling E. van Essen, Amsterdam

Witte Paard.
Foto : Van Meurs—Nieuwland.
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G. H. BREITNER.
(Rijksmuseum, Amsterdam.)

Regen en Wind.
Foto : Van Meurs—Nieuwland.
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G. H. BREITNER.

12 Sept. 1857 Botterdam.
Leerling van Neurdenburg, Charles Neurdenburg, Haagsche Akademïe, en W. Maris. Was op de Haagsche Akademie: 1876 (2e prijs
compositie), 1877 2e prijs anatomie, 1878 (eerste prijs levend model).
Tijdens zijn verwijl aan de Haagsche Akademie nog lessen in Delft
bij Gugel en Lacombié in stijl en ornamentleer. 1877 M. O. — Hij
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teekent veel paarden, geeft in dezen tijd te Leiden les o.a. Floris
Verster, die meer naar de paarden keek, en zijn invloed ook ondervond, eer dan dat hij een leerling van Breitner was (foute meening
van sommigen) ± '80 (Haverkorn) Cavalerie charges. In '84 is hij te
Parijs (Montmartre); Rijks-Akademie Amsterdam 1886—1887. 1903
naar Aerdenhout. Rochussen's invloed is zeker een tijd in de werken
te bespeuren; er is soms verwantschap met Jacob Maris. Vroeg
iets van Willem Maris. Hij schilderde achtereenvolgens: Huzaren,
trampaarden, oud-Amsterdam, bouwterreinen. — Hij etste — Breitner
is een van de meest hartstochtelijke schilders uit dezen tijd.
ENDER wordt velerlei benoemd. Wanneer een afstand vele meters van ons
af is, heet dat wat gemeten wierd: diep.
In velerlei opzicht bewegen wij ons vrij
binnen die perken. Wanneer een
schilderij het gevoel geeft dat wij hebben bij het meten van die vele meters, wanneer wij,
in dat schilderij, ons vrij bewegen kunnen, wanneer
onze geest overal en op groote uitgestrektheid ontroering voelt en behagelijkheid, noemen wij dat een
schilderij met diepte. En deze diepte is door den
maker die het maakte, door den schilder die het
schilderde, uit den eigen geest gewonnen — en eenvoudiger wijze, moet die geest genoemd worden: diep.
Een landschap waarin de kim ver van u is, terwijl
o n a f g e b r o k e n van den voorgrond af tot dien horizont ge een geleidelijkheid voelt, een voortdurend
bezig zijn van den verruktle die het zag, op iedere
plaats — moet een schilderij zijn van een niet kleinen
gemoedsaard.
Eender wordt velerlei genoemd: groot is: afmetingen van veel meters in meer dan een richting.
Wanneer een schilderij u in allerlei richting vrij laat
gaan, wanneer in iedere richting ge die vrijheid u
voelt', wanneer er geen vorm in is die uw bezien knelt,
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of uw wensch verdrukt; wanneer het lijkt of het
schilderij tot de starren hoog is, tot een zeekim diep
en een heerbaan lang — dan is dit schilderij niet van
een kleinen geest, maar van een weidschen.
De kleuren in hun samenstel, in hun verschil, en
hun te zaam gezet worden, zijn het bloeiend leven
van het werk. Hun flonkren, en hun pralen, hun
klaarte, en hun diepte, hun leven als het licht in de
gemmen en de edelsteenen — het is het rijke deel
van het schilderstuk.
Maar daar-onder moeten de lijnen der bezinning
gevoeld worden; onder de kleuren, in hun schikking,
moet de vaste harmonie van het schoon liggen als
een basement.
Er bestaat tusschen Breitner en Jacob Maris soms
een overeenkomst in kleur, evenzeer als er tusschen
Breitner en Floris Verster bestaat. Dit laatste wordt
zeer duidelijk wanneer ge beider werk naast elkander ziet, in groot aantal, op een tentoonstelling. Niettegenstaande een verschil dat de persoonlijkheid
merkt, kenmerkt, is er geen storing wanneer ge van
het eene kleur geheel tot het ander gaat. Er zijn meer
dergelijke analogie-én. Deze maken dat even gemakkelijk als een zeventiend eeuwsch schilderij herkend
wordt door wie zich een inzicht verwierven, later
evenzeer, zonder twijfel, een negentiend eeuwsch
herkend worden zal. Er moeten hierin eenvoudige
dingen zijn, algemeenheden, die veel te weinig zijn
vastgesteld, maar die een voor oor deelloozer wiskunstige eeuw zal kunnen formuleeren, hoop ik
— en zulke formuleeringen doen nooit schaê aan
de vrije uiting van het schoon, zooals te veel
gemeend wordt. Over deze bekorende en nu nog
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bezwaarlijke dingen, evenals over de haast immer
gelijke compositie-formules mocht ik het later hebben. Er is daarin veel moeilijks, schijnbaar moeilijks, tot een eenvoudigheid te brengen. Ik mocht
het hier hebben over Jacob Maris en Breitner, en een
verschil. Het! kieur-geheel van Jacob Maris is tot een
fijner harmonie gebracht dan dat van Breitner;
het is meer wat apollinisch heet. Ge voelt in het
werk van Jacob Maris meer dien weligen vrede, die
alle schoons bezitten moet, dan in Breitner. Het wierd
alles meer tot een gulden eenheid. Breitner treft door
scherper accentueering. Dit is waarin J. Maris Breitner ver-wint. Er is een ander iets waarin dikwijls
Breitner Maris verwon. In de woeste studies van
Breitner's meest hartstochtelijke periode is de diepte
in het licht grooter. De horizont wijkt verder weg.
Maris: hij is niet zoo atmospherisch als hij dikwijls
te rijklijk geprezen wordt — en hij is dikwijls niet
zoo diep — maar eer vlak; hij is dikwijls niet van
die ruimte-werking, die een deel van zijn roem lijkt
te zijn. Breitner heeft soms meer het ruimte-gevoel.
* *
*
De schilder van het tegenwoordig Amsterdam is
een leerling van Rochussen; terwijl, toen hij in Den
Haag woonde, W. Maris van tijd tot tijd zijn werk zag.
De invloed van Rochussen is zeer duidelijk. Hoewei
de laatste meer bekend wierd als een buitengewoon
gemakkelijk illustrator, zijn er hier en daar in zijn
schilderwerk etc, kleine gedeelten die zeker met een
innigheid gegeven wier den, welke rijker namen doet
herdenken. Dezen invloed vindt ge niet weer in den
uitbundigen Breitner. De wijze van groepeeren van
zijn soldaten, en, zoo als laatst, een soort krijgsraad
(groep van figuren, binnen) vertoonden dien invloed,
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hoewei bij Breitner de kleur van dieper geaardheid
is. Rochussen daarentegen was fijner van détail, in
kleiner nuances. De periode waarin de schilder (Breitner) zich voornamentlijk uitte in zijn artillerie en cavalier ie, bracht eenige goede werken, die vooral zich
onderscheiden door den aandrang van een aankomende massa van paarden en menschen, en die, in ruimte,
met gemak, gezien wier den. In een harmonie, waarop veel van Suze Robertson's werk rust, zijn de Negers
die hij aquarelleerde, gemaakt. Hierin treft een diep
verzadigd blauw tegen een vol diep rood, als dingen
die de hoofdaandacht trekken. Datzelfde blauw vindt
ge in de eenvoudige, maar goede aquarellen die hij
maakte, van een aantal kleine huizen langs de vaart
met schuiten er bij en waarin een man staat. In
zoo een werk trof daarbij de volle grauwbruine kleur
der huizen, eenvoudig en rijk gewasschen. In vroeger tijd schilderde hij zulke gegevens in stiller toonaard. Deze slooten bij een boerenhoeve zijn weinig
bekend — maar zijn wellicht juist door hun contrast
tegen het laatre, vollere, ruimere werk, als meer i n nige, hoewel niet betere uiting, niet zonder bekorends.
De gekende Breitner is de schilder van Amsterdam.
Hij schilderde van die stad: de trams en de paarden daarvoor, en de bouwterreinen, de stad zelf. In
sommige van zijn uitingen over den Dam, over de
paarden 's avends, over een nevelvlaag over de
Beurs, is een grootheid bereikt die weinig schilders
uit zijn generatie bereikten. Hij is daarin belangrijk,
evenals in zijn Witte Paard te Montmartre, treurnis
van zwaar wit in het donkere en duistre. Hij is in
deze uitingen de Hartstochtelijke. Hij is het rijk type
van het impressionisme, en van het naturalisme. Als
hij die meiden schildert, of teekenü in waterverf, met
de zwarte lokken haar, met de dassen rond den nek,

5è
met de armoedige bovenlijven, op bruggen gezien
tegenover een in vochten nevel niet meer duidelijk
stadsgedeelte, dan wierd daarin meer bereikt dan in
sommige stukken van zijn cavallerie, die van bouw
lijken op teekeningen van oorlogscorrespondenten. In
die Stadsgezichten treft een eer tragische accentueering. Daarnaast schildert hij de bouwterreinen met
hun heipalen, hun locomobielen en hun streep stoom,
met het getrek en getob en gewroet in den bruinen
natten grond, met als décor öf oude huizen er rond,
öf het IJ met zijn booten. Het is eigenaardig het
verschil te constateeren tusschen Witsens zwakker
aanzicht van Amsterdam dat patricisch is, en dat
van den grooteren Breitner, rauw, robuust en dieper.
* *
*
Saamvattend is Breitner te noemen na Jacob Maris
als een schilder die de anderen overtreft in uitbundigheid, en macht, wanneer men schilders van diezelfde richting neemt. Te constateeren is aan het
eind dat in den laatsten tijd het werk wat stuurloos
lijkt. Soms wordt het lichte gamma dat hij wel's
probeert, wat kleurloos. — Hij is soms zelfs in de
teekening van de paarden niet van die eenvoudige
kracht die ge u hoopt, en die ge vinden woudt. De
gansche bouw is dikwijls niet sterk, en huizen die
niet meer staan, eer vallen, zijn hem mogelijk. Te
hopen zij dat zijn uitbundigheid nog eens gesteund
moge worden door een rijpe Bezonnenheid.
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A. BRIËT.
25 Jan, 1867 Madioen (Java)Naar Utrecht (les van J. Hoevenaar Wzn.). In '84 naar Antwerpen.
4 jaar later naar Parijs („javaansche danseressen"). Na een groot
jaar naar Italië (Napels, Gapri) daarna naar België bij Alex.
Struys te M echel en. Studeerde ïn Noord-Brabant. Woonde in
Nunspeet, daarna, in 1907, in den Haag. Hij is van de weinige
schilders van „het Binnenhuis" die niet te zeer op Neuhuys etc.
lijken. Integendeel in Br. is een keurige eigenheid soms die wel's voor
mij wat verwant leek met Allebé's Brabantsche huisjes.
ET Hollandsen intérieur wordt op een
andre plaats besproken. Zijn natuurlijkheid voor ons wordt elders aangeduid.
Zijn export worde op een andre plaats
verhaald, en hoe wililig-gekocht soort van
werk het langen tijd was. Wel den
langs ten tijd? — Het werk van Briët is voornamentlijk „Binnenhuis:" „Interieur." Briët kan afzonderlijk
genoemd worden, Het is zeker een „Binnenhuis" dat
na de voorgangers komt. Het is zeker beïnvloed
soms in zijn licht en donker door den grootsten voorganger, een zeventiende eeuwer. Het heeft soms een
overeenkomst voor mij met enkle binnenhuizen van
Allebé — maar het mist niet persoonlijkheid. Het is
niet een binnenhuis a la Israels, a la Neuhuys, a la
Kever — het is een eigen inzicht. Van Neuhuys verschilt het doordat het huis zelf er belangrijk is, van
J. Israels verschilt het doordat het niet, zooals deze,
op zijn best oogenblik, vol is van een droeven atmospheer; de kleuren zijn niet als bij Kever van een
welige beschaafdheid, tezaam vloeiend; van deze
drie verschilt het doordat het 't gelukkigst is in zijn
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klein formaat, doordat de bouw niet weidsch is, maar
nauwkeuriger nagegaan, en dat het den adem
van die temperamenten mist. Het Binnenhuis van
Briët is nooit een ding van één oogenblik. Het kost
hoofdbrekens veel, en arbeidens veel. Ieder voorwerp
wordt ten slotte pas gevonden op de juiste plaats, de
Briët-juiste plaats. Ge voelt een doorwerken er-in.
Een niet gauw loslaten tast ge er-aan — dat niet tot
tobben worde!

A. J. DERKINDEREN.
(Stedelijk Museum, Amsterdam.)

Foto. Van Meurs-Nieuwland.

Processie Heilig Sacrament (detail)
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A. J. DERKINDEREN.
20 Dec. 1859 \s-IIertogenbosch.
Leerling van de Rijkskweekschool voor onderwijzers te Den Bosch
(1875 examen teekenen en wiskunde). Hij had teekenles van J.
Th. Stracké aldaar, den beeldhouwer. In 1880, met een subsidie op
de Amsterdamse he Akademie. Kende Thym, en J. G. Cuypers. In
'82? (met Toorop) naar Brussel. Opdracht voor „De Processie," voor
het Begijnenhof te Amsterdam en den heer Klönne. In '89 voltooid,
wierd het werk geweigerd. Daarna komen en dë Bosscher schilderingen, en die voor Berlage's Levensverzekering, Glasraam, en illustraties voor Vondel en Diepenbrock's Mis. Volgde Allebé in 1907
op als directeur der Akademie te Amsterdam. Schrijver. Etste.
E m u u r s c h i l d e r i n g . De muurschildering d i e n t het gebouw. Ze is daaraan ondergeschikt. Ze versiert een vlak
zoodanig dat daaraan het karakter van
een vlak niet worde ontnomen. Ze
eischt dus een welbewuste overweging
— zooals alles. Ze eischt een rust. Ze eischt
een orde. Ze eischt, opdat ze overal te zien
zij, een orde die naar groote vormen gericht
is. Het gegeven moet uitgedrukt worden eenvoudig, in zijn meest algemeenen vorm. De muurschildering d i e n t het gebouw. Zij houde dus in haar kleurgeheel daarmee verband; ze zij een analogie, of een
rijkmakend contrast. Ze hebbe het gevoel van het
schoon Rhythme, dat den Bouwer bewoog. Ze hebbe
het gevoel dat zie staat tegenover een groote ruimte.
Ze zij niet ijdel versierd; met kleinigheden, of noodelooze arabesken. En juist op deze dingen moet ze,
nauw-keurend, nauwkeurig letten ... want eens gemaakt in de te sieren ruimte is ze daar, vóór lang,
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op de zelfde plaats. Het werk kan niet even verhangen worden, of lichtelijk beter geplaatst. Wat
ze tot uitdruk brenge, zij liefst een algemeene gedachte; of een gebeurtenis gezien om haar algemeenheid.
Ze moet niet schriel zijn, niet schamel, zooals soms
gemeend wordt — tegenwoordig. Ze moet geen ontkenning slechts zijn van fouten — ze zij een b e v e s t i g i n g van 't schoon, zooals ieder kunstwerk. Haar
kleur zij rijk, zij weelde, weelde van den geest. Haar
kleuren mogen flonken en fonkien — 't flonken en
fonkien zij uit den geest. De muurschildering heeft
een uitgebreider plicht dan nog het andre schilderen.
Hoewel ze dient, verheerlijke zij, staatsie-voller.
Is zie zonder De Verbeelding? Een buitengewone
macht van Phantasie en van Imaginatie hooren haar
eigen te zijn. Het gebouw waarin ze deeft, is wiskunde, ombloeid door 't schoon. Het zijn formules die uit
hun dood tot leven wierden. In een gebouw is de wiskunde bloemiger dan een voorjaars-wei. Zoo moet
zij, de schildering, zijn. Ook zij is wiskunde, natuurkunde. Haar rust is bepaald door haar kleurverdeeling. De bepaling der kleurintensiteiten ten opzichte
van elkander, is physika. Ze kan dus haar rust conw
troleeren, aan-zien, berekenen, verbeteren, desnoods.
Maar deze physika maakt zij van diepsten zin. Deze
physika maakt zij tot een vleien en strijden en vredig
zijn. Deze natuurkennis die, zonder haar verbeelding,
niet verrukt, alleen de rust-alleen is, wekt ze. Zij
maakt uit haar een levende rust: ,,une paix ardente
et vive." Ze zoekt de schakeeringen, die den geest
wiegen. Hoe meer geest in haar is, hoe eindloozer;
hoe minder ze welkt. Phantasie, die gekeurd is op
noodwendigheden, is loutre geest, tot het schoon gegroeid. In de muurschildering zij dus phantasie. Ze
leeft daarvan, daarmee, daar-in. Is ze dit alles: ver-
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siering van het vlak, het gebouw dienend, algemeen,
dan doet zie wat ze doen zou.
D e r k i n d e r e n is ten opzichte van deze eischen
te schriel. Het wiskunde-vraagstuk is niet ombloeïd
genoeg. De weelde is in zijn werk niet rijk en overvloedig genoeg.
R o l a n d H o l s t keerde zich tot een rijkdom in
kleur. Maar hij vergat, te tendentieus, de schoonheid,
de schoonheid der vormen. In beiden wordt de groote
macht gemist van het monumentale: algemeenheid
van kleur en van vorm, in het schoone, en verbeeldingsvolle.
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P. DUPONT.
(Stedelijk Museum, Amsterdam.)

Ploeq-ossen.
Foto: v. Meurs—Nieuwland.
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P. DUPONT, 1870.
1884-87 klerk H. S. M. te Amsterdam; 1887-1890 leerling Rijks
Normaalschool voor teekenonderwijs A'dam; 1890—1894 leerling
Rijks Akademie van Beeldende Kunsten te Amsterdam. 1890 eerste
bezoek aan Parijs. 1891—1896 leeraar aan de avondteekenschool van
kunstambachten te Amsterdam; 1896—1900 Parijs; 1900—'02 Nogent
sur Marne, 1902 Nogent sur Oise — professor te Amsterdam. De lust
om te etsen gaf Van der Valk hem. Daarna wendde hij zich tot de
gravure „verbonden met de c'rie kunsten," de burijn-gravure, die
dezen hardnekkige» werker en ctogmatischen gee3t een natuurlijke uiting is. Meest zijn deze gravures: voorstellingen met paarden
uit Parijs, de kaden* verder portretten en reproducties.
E ietwat fanatische hardnekkigheid van
dezen vond een uitweg in het maken
zijner gravures, zijner burijn-gravures.
Terwijl ge in zijn etsen hier en daar
een niet onaangename gevoeligheid opmerkt, terwijl er in zijn gekleurde teekeningen veel dingen zijn die niet schoon wier den,
zal zijn naam in hoofdzaak blijven berusten op het
latere werk van hem,, de gravure. Er is ongetwijfeld
meer zuiverheid, meer beheersching, zij het juister
gezegd, van wat ge wenscht, in een gravure dan in
een ets. In een ets is de toevalligheid van 't bijten een
iets dat nooit te ontgaan is; de burijn, slooten uitgravend in het taaie koper, laat onmiddellijk constateeren wat ge deedt. In een ets, die eenigszins gecompliceerd is van factuur, worden de toevalligheden
grooter, o. a. van het inkten. Een ets daarentegen
is speelscher te maken, een gravure hoort stijl-vol
te zijn, omdat de burijn spaarzamer met lijnen moet
omgaan dan de etsnaald kris-kras heen en weergaande in het gemakkelijker materiaal, de vernislaag
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op het zink, op het koper. Een gravure is een werk
van overweging. Iedere lijn moet meer dracht hebben, wijl iedere lijn een heele opgave is. De styleerende beperking volgt hieruit. In deze dingen, de styleeringen, is Dupont niet altijd zuiver. Ge merkt hier
en daar een deel gestyld, terwijl een ander analoog
lichaamsdeel dat niet is. Ge merkt bij Dupont soms
een onvrijheid van hand in de landschappen achter
zijn figuren, zijn paarden, zijn ossen. Het g e l u k voile
van klassiek werk ontbreekt in de gravures, omdat
deze hardnekkige werker niet tevens is een bizonder
gemoed-vol kunstenaar. Daardoor worden de gravures
wel klaar van hoofdlijnen (aan velerlei vroegere herinnerend) maar daardoor missen ze dien rijkdom die
een werk jong maakt en jong houdt voor den gaarne
verrukten kijker. Klassiciteit is vol gloed, en vol
beheerschte schoone warmte.
Het onderwerp van de gravures is de Arbeid. Het
zijn de Parijsche kaden met hun karrevoerders en
hun paarden (zie het witte paard); het zijn de Ossen
den akker ploegend. Het zijn daarachter stadsgezichten en bruggen uit Parijs etc, het is een heuvelend landschap achter de Ossen. Het zijn. deze gravures, wat koude, maar te eerbiedigen, Arbeid.
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G. W. DYSSELHOF.
8 Febr, 1866 Zivollefarspel
Leerling van Jhr. E. Heemskerk van Beest. Daarna van de Haagsche Akademie '82—'85. De Normaalschool en de school voor kunstnijverheid. In den laatsten tijd schilderijen uit het aquarium. De
aquarellen: schóón-vervloeide rijke kleuren op het papier. In de
schilderijen zelden nog de volle rust-volheid, en de geheimzinnigheid
der kleine rotsen, juist in het o'oove licht van deze aquarellen zoo
zeer treffend. Circusschetsen.
ET werk van Dysselhof heeft bovenal
een technische zijde. Ge voelt dat de
verfbehandeling een buitengewone zaak
voor hem is, een voorwerp van eerste
en laatste overweging. De waarneming
van wat hij aquarelleerde, en van wat
hij schilderde, is zeer objectief, vaststellenderwijze.
De vormen, die hij ziet, zijn wetenschappelijk nagegane vormen. Het gevoel over-vloeit het gemetene niet
— het verstand blijft constateeren. Dit is voornamentlijk in den vorm. De kleuren zijn ietwat meer begaafd,
van zekere bewogenheden. Dysselhof is een begeerige
naar de kennis der schilderwijze, en naar een zorgzame schilderwijze. De vraag van vorm en inhoud
zijn één — wordt hier weer eens bevestigd. Vorm en
inhoud worden een, of bijna een, zoodra de handen
de kleuren ongeveer kunnen neerzetten zoo als de
geest ze wenscht Dit komt gewoonlijk niet in den beginne. Het komt daarna, later, ais een eigenheid. De
geest van Dysselhof is een praeciseerende, en een arbeidzame — maar hij is niet een Verbeeldingrijke, noch
een van zeer diepe geaardheid. In het geaquarelleerde
deel van zijn werk zit door de onbestemdheid
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en het wat door-gevloeide meer droom dan waarschijnlijk in den maker was; de schilderijen dunken
mij meer den maker te kenmerken. Ook het gevoel
van diepte, het opwekken der gevoelens van diepte,
is niet zeer groot. Het schoone, geheim-volle van zoo'n
water in een aquarium, en van het gediert dat daardoor
zweemt met zijn eigenaardige, vage, oogen die staren,
geeft hij meestal niet. Zijn verbeeldingskracht is daarvoor te klein. De eigenheid die zich gereflecteerd
ziet in deze dieren, en in dit water, neemt nauwkeurig waar, maar mist wat daarna hoort te komen:
Statige uitbreiding van het ontroerende en toch gebondene! De schilderijen, hoe zeer te apprecieeren
voor de richting in de schilderwijze, missen in andere
opzichten het zeer Belangrijke: Rijkheid, Weelde. Ze
zijn wel kleurig, maar niet rijk. Ze zijn aangenaam
door een felle tegenstelling van blauw en geel,
van wit en roze en bruin. Ze geven dikwijls de visschen te klein — ze zijn werken, het is werk, waarivoor de geest staat en ziet, en keurt, maar niet weelger weggaat dan toen hij kwam.

P. J. 0. GABRIEL.
(Gemeente-Museum, Den Haag.)

Kamper Veenderij.
Foto: Vinkenbos & Dewald.
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P. J. C. GABRIEL.
(Rijksmuseum, Amsterdam.)

Gezicht bij Abcoude.
Foto: Van Meurs—Nieuwland.
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P. J. C. GABRIEL.

5 J u l i 1828 Amsterdam—23 Augustus 1903
Scheveningen.
Een leerling van de Amsterdamsche Akademie, van C. Lieste
te Haarlem, van B. G. Koekoek te Kleef. Te Haarlem kende hij
Mauve. Als data vermeld ik 1845, Ruïne van Brederode; 1849 Oosterbeek, 1854?, 1855 Oosterbeek. 1865 Veenendaal; 1873 Morgen in de
Winkel; 1878 Abcoude; 1880 Kortenhoef, 1881 Kortenhoef; 1833
Drenthe, Broeksloot, Kinderdijk etc. Hij woonde van 1860—1884 In
Btussel waar hij W, Roelofs kende en de Haas. Tliolen vias in
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Brussel, en later zijn leerling. Een schilder die korten tijd, zoo ge
wilt, ietwat romantisch was, maar dit, en spoedig, als totaal tegen
zijn aard, liet. Hij werd toen van een fijne nuchterheid. De vorm
was hem meer dan den rond hem staanden en werkenden impressionisten. Hij hield van een kantig contour. Zijn luchten zijn „uit
de verf"; zijn studies direct naar de natuur gedaan, zonder figuur,
van de besten die er gemaakt werden. Hij schilderde landschap (zie
de bovenstaande data), liefst en best zonder figuur; fel of strak,
juist, en zuiver. Hij is nog miskend. 1 Etsje uit 1869, in 2 exemplaren?
ET is de waarheid, dat Gabriel, de puntige, en fijne schilder, (droog als het
werk hem niet gelukt) geen impressionist is, in den zin genomen zoo als
het woord door ons gebruikt wordt.
Het werk (na een korten tijd van hem
niet eigen romantiek) wierd een eigen iets; een i n vloed van den ouden Roelof s, die door een mijns inziens
overschatten naam, Gabriels naam drukte, is een
tijdje1 te bespeuren — verdwijnt dan. Gabriël wordt
een eigen meester; een leerling had hij: Tholen. De
naam van den ouden landschapschilder W. Roelofs
(groot, maar soms van groven bouw, dikwijls te weinig vergeestelijkt van stof; — belangrijkst alleen in
zijn buitenstudies en soms in een aquarel) dunkt me
juist om den groven bouw en juist om het weinig ,,uit
de verf "-zijn, niet rechtmatig het eleganter werk
van den schilder Gabriël, dat luchtiger is en strakker
tevens, in waarde voor het publiek te hebben verminderd. Want hoezeer we den Stijl zoeken, en de breedheid liefhebben, en Roelofs is breeder; hoe meer we
de Groote Compositie niet smaden maar eeren, des te
meer moeten deze dingen van weidschen bouw gevuld
van gevoel zijn, zwaar van gloed, of zwier-vol van
licht, willen ze meer dan enkel een draadfiguur zijn
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van wat een volume, geheel, moest zijn. De gewone
fout in de groot van formaat-zijnde verbeeldingen,
leegheid, dient gemeden.
Het werk van Gabriël is puntig, elegant, en zuiver.
Het is strak. Is een grootschheid bereikt, dan blijkt
het fijn in zijn spel. Het werk is puntig. Ik bedoel
daarmee wat volgt: het vermijdt niet de juist opvallende détails, in een paal die in het water staat, Sn
een boompje dat luchtig tegen een hemel rijst, maar
het zoekt die en vindt die gaarne, tegenover het wijde
en vlak van een polder, met sloten en in de verten
soms een toren, Het zijn vooral de polders geweest
die hij tot een belangrijk schilderij maakte. Hij gaf
een landwegje, een dijk op, een dijk af, en van achter
de helling duikt als een geestig kleurtje een roodpaarse parasol op. Hij schilder die strak, met weinig
verf, die het doek laat zien, vlakke luchten, zoo geheeten zonder dichterlijkheid. De dichterlijkheid kan
koel zijn en zilver; ze behoeft niet altijd zwaar en
romantisch te zijn. Voor zoo'n strakke lucht staat een
molen, waarvoor, op het eerste plan, een stuk
meer. De wind slaand in het blauwe water maakt
het donker van schaduw in de golf zij die van het
licht is. Hij schilderde een slootje in een Polder (zie
het Rijksmuseum) met een Hengelaar. De vorm der
boompjes is merkend den man die ze maakte. De
met korte gebroken lijn groeiende boompjes zijn voluit daarin gegeven, en van een zuiverheid is de wijking, die zeldzaam wierd — tevens van een waarheid
objectief, die door die zuiverheid alleen zeer belangrijk wordt. Ieder luchteffect dat stellig was en strak,
zocht hij. Hij mist die lekkere kleur, waaraan onze
oogen zich wenden als aan een goed vocht. Ik schreef:
lukt het hem niet, dan is hij droog. Maar tegenover
deze verschillen, juist met het impressionisme, staan
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deugden; niet alleen van schilderen. Hij is eenvoudig,
stellig, precies, frisch ,,uit de verf." Het is een werk
dat, zelden melodisch, in onzen van muziek doordrongen tijd, niet zoo welig aanvat, noch zoo vloeiend verrukt als dat van tijdgenooten. Maar het zal zich door
zijn eenvoud, zuiverheid, doen kennen. Het zal eenmaal, juist geapprecieerd, juist gewaardeerd — zijn
waarde kalm-weg behouden.

VIXCENT v. GOGH.
Krijtteekening. (Rijksmuseum).

Mas de Provence.
Foto : v. Meurs—Nieuwland.
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VINCENT VAN GOGH.
30 Maart 1853 Groot Zundert--29 Juli 1890
Anvers-Sur-Oise (plotseling.'
Hij was in '73 te Londen, in Parijs '75—'76; werkzaam als onderwijzer te Ramsgate, Isleworth ; kerstmis '76 naar Etten; '77 'Bockhandel Blussé en van Braam Dordrecht; '77 Evangeliestudie; in
'78 naar Brussel; '78-80 in de Borinage. Najaar 1880 met alle kracht
aan 't teekenen (naar Millet, Breton, Bargue). Uit Guesmes naar
Brussel Oct. '80. Januari '81, model, April '81 naar Etten. Dec. '81
naar Den Haag. Sept. 1883 (even bij Mauve). Sept—Dec. '83 naar
Drenthe. Naar Nuenen, Dec. '83—Nov. '85 (Aardappeleters). '85, 86
een paar maanden in Antwerpen. Voorjaar '86— Februari '88 Parijs.
Invloed Monet etc., Japansche kunst. '88 Febr.—'89 Mei' Arles
bloeiende boomen; '89 Saintes Maries; Mei '89—Mei Anvers sur
Oise. UitbunJigheid van hartstocht, met ethische wenschen gemengeld.

E plaats van Vincent wierd tot nu niet
nauwkeurig bepaald. De afkeer van
sommigen is te groot, de eerbied van
anderen steeg te zeer. Daarenboven
iii.../.00, deed een volgzame groep hem schaê
door een kritiekloos aanbidden. Want
— wat is Van Gogh? Het is de onmatig Hartstochtelijke, de door Hartstocht meestentijds Ruste-looze.
Het heele Leven is hem een schokkend geven, en
een zich wenden, naar uiting: een onvermogen, en
een volheid.
De eerste eisch van het Kunstwerk is Rust, wat
met een andren naam Evenwicht te noemen is. Er
zijn in een schilderij, in een teekening, in een aquarel
een aantal factoren werkend. Deze behooren geschikt te zijn zoodanig dat ze zijn rustvol, en het
werk buiten het Tijdelijke in het Eeuwige gezet wordt.
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Ook de waardeering van Vincent is hierop te baseeren. De ware kritiek kan alleen hiermee plaats hebben. Velerlei vervalt bij hem, als bij anderen, hier
door.
In zijn eersten tijd toen hij zich volop tot schilderen zette (om 1880) ontstaan stillevens en koppen
van boeren. De stillevens zijn van een zware gezoden schildering — de Watermolens die hij, eveneens
in zijn eerste periode, maakte, van zekere grootschheid. De koppen van boeren en van de boerinnen
wierden gekenmerkt door een in groote vegen gedanen arbeid. Het type is hetzelfde: kleine schedel, opstaande punt van den neus; een botte uitdrukking.
De indrukken hierin zijn zeker niet die der luministen
en pointillisten. Integendeel. Courbet wierd genoemd, Mauve wierd er even in gevonden. De aard
van het werk: droefgeestigheid; een medelijden met
het werken van deze menschen; tevens een opzien van
een intellectueelen arbeider tegen die welke met handen zwoegen. Deze tijd duurt tot '86. Hij gaat naar
Parijs. Allerlei invloeden werken op hem. Japansche
kunst ziet hij niet alleen; maar Millet, die hem moest
ontroeren in zijn eerbied voor landarbeid, werkt in,
naast Daumier, naast Pisarro, naast Seurat. Een
tijd van nieuwe uiting brengt een tijdelijk niet zoo
sterk, zoo kern-vol, zijn mee. Maar hij schildert in
1888 al het zelfportret voor den Ezel, het portret van
den Wilden Schilder. Met de rustpoozen i n de t e e k e n i n g e n (het meest geëquilibreerde deel van zijn
werken, naast zijn brieven), stijgt de Hartstocht. Het
Zuiden stooft. De ziekte stooft. De boomgaarden te
Arles zijn van het willigst aanvaarde werk geweest.
De teekeningen zijn van het rustigst dat hij maakt,
met de gezichten op de groote velden, het spoor treintje, de stappende mannen op den voorgrond.
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De zonnebloemen zijn wilder — het wordt een
neersabelen van de onmiddellijke kleur, en in Saint
Remy stijgt de wildheid omhoog, in de golvende lijnen der heuvelachtige bergen, in de kometen-vaarten
der sterren; in de boomen als een vlam, in de stroomende velden. De Rust is niet aanwezig; de Hartstocht is er, de onrust; het ontroerende is de ziel, de
schilder, die hier met pijnen genepen wordt. In 1890
is er te Parijs even een succes, dan een plotselinge
dood (1890).
*
Wat Vincent onderscheidt is: de g r o o t t e van
zijn Hartstocht, de onmatigheid daarvan, het Rustelooze daardoor (rust is een eisch); verder het ethische
bestanddeel dat ook in zijn eerste Boerenkoppen wordt
waar-genomen. Door dit alles is hij in de Hollandsche Schilderkunst in de 19e eeuw het monstrum,
het niet geziene, een phenomeen.
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A. HAHN.
Geboren 17 Maart 1877 Groningen. 1890—96 (met onderbrekingen
door ziekte). Minerva, Groningen. 1896—1900 Kunstnijverheid, A'dam;
1898—1900 Rijks-Akademie.
De p o l i t i e k e prent.
EZE prent is een wapen. Altijd haast
dient ze een partij. Zelden is ze alleen a l ge meenrsatyrisen. Meestentijds is ze, volgens een program, persoonlijk. Meestal
gaat ze meer of minder fel, meer of minder vlijmend, meer of minder spottend,
tegen de personen in wie voor haar het stelsel leeft
dat ze bestrijdt. Is ze satyrisch of enkel verontwaardigd, dan is er meer mogelijkheid dat ze in het zuiver domein van het schoon komt, dan wanneer ze,
illustreer end, partij-oogmerken willig dient. In dat
dienen is een beperking van haar vrijheid, van het
haar eigen recht, wijl schoonheid, naar mij toescheen
en toeschijnt, een der wijzen is van vrijheid.
De politieke prent is een wapen in den politieken,
in den oekonomischen, strijd. Hoe feller de hartstochten gaan, hoe natuurlijker zij leeft. Ze bestaat
moeilijk in een land dat gansch on-vrij is, en ze
heeft een gekritiseerden invloed in het land dat vrij
leeft. Ze wil, gaarne, de karikatuur. Ze vermindert
een' invloedrijke, door lichamelijke onregelmatigheden te overdrijven. Ze spot gewoonlijk gaarne op
de wijze zooals het volk, dikwijls een slecht verstaander, dat doet. Ze haat op populaire wijze. Ze
doet dit meer en meer in een tijd, waarin het niet
tegen een tijdelijke regeering gaat, maar wanneer,
zooals nu, ze een lagere klasse aan een hoogere
macht tracht te helpen. Ze miskent dan 't intellect,
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uit een partij-oogmerk, en ze is, op niet grootsche
wijze, be-vooroordeeld, Ze werkt voor de massa, om
de gedachte van een oogenbiik, en dat kleineert haar.
En ik herhaal: soms alleen is ze algemeen menschlijk. Dan springt de verontwaardiging hoog op naar
het indrukwekkende, tot bij de schoonheid — en
Daumier, met de breedgolvende lijn, schrijft zijn Rue
Transnonain neer. Maar meestal gaat ze niet zoo
ver, zoo wijd, zoo diep, noch is zoo bitter, en leedvol.
Van de Hollandsche prentteekenaars zal ik er twee
bespreken: Hols wilder en Hahn. Ik zal van Konijnenburg niet ais zoodanig, als karikaturist alleen, u
spreken, noch van Bauer, noch van Holst, noch
van Henricus. De plaats van deze twee echter, Holswilder en Hahn, is een soort afzonderlijkheid: deeene,
zijn leven, was de politieke, satyrische prent, en de
nog levende bezit gaven in deze richting die hem
doen prijzen als zulk' eenen teekenaar.
De politieke fractie, die Hahn verdedigt, is de sociaal-democratische. Hij teekent bij voorkeur in het
blad ,,Het Volk," Zijn prent richt zich dus onmiddellijk tegen Kuyper, den vertegenwoordiger van het
reactionnaire, tegen het clericalisme, en uit hoofde
van zijn inzicht, eveneens tegen den ondernemer. De
werklijke, algemeene, onderdrukkingen in Rusland
werden hem een voorwerp van teekening; een Rembrandt-ver eering, een vereering op onjuiste wijze
door onjuiste personen, wordt hem tot betere satire
dan de flauwhartige prentjes van G. Veth. De i n vloeden die duidelijk in zijn werk te bespeuren zijn,
komen uit den Simplicissimus, het partij-looze blad,
dat alleen alle pose, en alle leugen, cynisch haat.
Hahn heeft niet de kracht der phantaisie die Heine
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bezit, ofschoon hij wel naar hem trekt. Hij heeft niet
de koele, koude juistheid van Thöny's prenten. Soms
lijkt hij eveneens op Steinlen, den ontroerden revolutionnairen teekenaar, die in enkle teekeningen, als
in de ,,Bande de Malfaiteurs," één klomp sjacherende
bankiers, onder een grooten omtrek een groep figuren
ving. Hahn mist ook de gratie die Steinlen had, wanneer hij honden, losjes langs de straat loopende, gaf;
of hij mist de gevoeligheid in Steinlen wanneer hij
een Liefde te koop teekent, of hij mist in een figuurtje
de fijnheid, wanneer Steinlen ze bereikt als deze kinderen en kleine werkmeisjes teekent.
De phantaisie van Hahn is niet zoo groot als van
wie ik noemde; toch is er in „Het Binnenhof/' met
de twee rijen soldaten geschaard als lijnen van twee
havenhoofden, en met het ééne figuurtje ervoor, iets
van de opmerking van Heine over een vroeger tijdperk; in het portret van Minister Veegens is de
satyre goedmoedig gevonden; onder de aanvallen op
Dokter A. Kuyper zijn teekeningen die, gesteund
door het onderschrift, tot de beste behooren, welke hij
maakte, wijl hier grooter drang hem dreef, evenals
in de prent tegenover den Ondernemer.
De vaardigheid van teekenen in Hahn is eveneens
niet vrij genoeg. Grootheid zoekt ze soms in stijfheid, eer dan in strakheid. Maar — met al deze gemiste doch niet te missen dingen is hij een politiek
teekenaar van een bepaalde kracht.
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F. HART NIRBRIG.
5 April 1866 Amsterdam.
Jong, kreeg hij les van den zee-schilder Rust. 15 jaar oud naar
de Quellinusschool. 17 jaar oud naar de Rijks-Akademïe tot zijn
22sten. Hij werkt daarna een paar weken te Parijs acad. St. Jul.;
een half jaar bij Cormon (Oct. '88 Juli '89). Hij zag daar, door
Th. v Gogh: Pisarro, Degas; raakt onder v. Gogh's invloed. Hij
schildert, in Holland terug, volkstypen, binnenhuizen, boerentypen.
In '92 is de „kop van een maaier in de zon," de eerste poging met
zuivere kleuren. Hij schildert bloembollenvelden. Portretten. Uit
'96 Litho. „Zijn eerste levensdagen." In 1900 werkt hij te Oostvoorne. 1901 Fijne studies op Vlieland. Werkt daarna m het Geuldal;
in 1905 in Algiers, wat hem niet bracht wat hij dacht. Hij woont
nu weer te Laren. Naast het pointiilé-procédé, schildert hij nu op
de gewone wijzen: „Boeren oproer (de kaerels);" een goed portret
van een strooper; in Rhenen maakt hij „De Pont," wat een terugkeer tot de volkstypen is. — Het werk van Nibbrig is niet gloedvol
genoeg, maar heeft meer kunnen dan velen bezitten.
OORDAT Hart Nibbrig het landschapschilderij begon, was hij een figuurschilder; nadat hij langen tijd (te lang?)
pointilleerde, mocht hij opnieuw een
schilder van Figuren worden. In zijn
landschap is minder ruimte en grootte
dan in zijn Figuur. Er is zeker in dien tijd van 't pointillé een behagen in het ordenen van een gegeven met
veel akkers, veel boomen, glooiende stijgingen, en
vlakker dalingen. Er is een bizondere neiging tot het
blank? worden der kleur en het weergeven van het
buitenlicht, maar dit is niet dikwijls met een v o 1d o e n d e w a r m t e bereikt. Zijn rogge-akkers konden
gloedvoller; zijn figuren zijn, te lang, te veel gezien als
lichtverschijnsel, en te weinig als psychologie, te weinig als geest. Natuurlijkerwijze mist een gestippeld
werk de fijne vloeiingen in de toetsen die ook een aan-
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genaam deel van het geschilderde kunnen zijn. In den
laatsten tijd, vnl. in Rhenen, kwam een verandering.
Het arme volk trok hem. De gedrochtelijkheid wierd
een opgave. Het canailleuze in sommige mismaakten
vond in hem een die begrijpt; het twistziek en scheldende leek hem, koel gezien, onderwerp toe voor een
werk. Van uit de pointille tot het gewone schilderen
is een lastige weg. De lichtheid (wit-heid) der kleur
gaat den eersten tijd verloren, en merkwaardigerwijze wordt het daarna komende, anders geschilderde, eer donker, zwart. Toch is 't zijn wensch het
blanke opnieuw te verwerven. Het is een noodzakelijk iets voor hem. Gelukt het hem deze blankheid
werkelijk te bereiken en te behouden, dan kon zijn
technische volharding hulpmiddel worden voor de
nieuwe, betere doeleinden, schilderijen van meer i n nerlijkheid. Het zou in Holland een weer ge wensch t
bezit zijn: een schilder van portretten in lichte kleur,
en tevens een schilder van schurftige mismaakten,
twistzieke wanstaltigen, van een luizig landloopersvolk
in zijn botte twisten, grappen en scherpheden.
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H. J. HAVERMAN.
23 Oct. 1856, Amsterdam.
Op zijn 16e jaar behulpzaam bij den decoratieschilder Plaats. Valkenburg maakt hem klaar voor de Rijks Akad. te Amsterdam. 3
jaar daar: 2 jaar pleister onder Allebé, een jaar naakt onder Wijnvéld. 5 jaar daarop Koninkl. subsidies. Onmiddellijk naar de Antwerpsche Akademie: 2 jaar schilderen en teekenen naar het naakt
model, on Ier Verlat. 2 jaar naar Brussel; eenige maanden aan de
Akademie onder Portaels. Dan een kleine 3 jaren „loge" onder volstrekte leiding van Allebé. Vervolgens een „kloek" jaar naaf
Spanje, Tanger; zes maanden in Holland; dan naar Algiers etc.
1892 Den Haag. + 1894 Etsend? Bekend schilder van portretten,
naakten, en landschap uit het Zuiden, en van Moeders met kinderen; Weesmeisjes, eüc. — Litho's.
ET portret door Haverman is als psychologisch bedoeld. Misschien is er
in deze bedoeling een invloed van J.
Veth. Zeker is het n i e t een psychologisch portret, maar een dat naar kleur
heen gericht is, en dat in de kleur zijn
waarde moet vinden. Het mist de diepten der
Analyse. Het is niet vol van een inzicht in menschen. Het is niet rijk en speelsch van gratie.
Het is niet streng en geheim als een Moro. Een
oog leeft niet bij hem, zooals het hoort, in een gezicht,
na veel levensoverpeinzing. Het beste van 't werk
is soms de kleur, en soms een complex van golvende
lijnen, die voor mij op een invloed van Carrière wijzen. Haverman nam dat deel; het magnetische in de
oogen van de portretten van den Franschen schilder
mist hij. Hij mist ook de grootschheid van diens ruime
lijn-beweging. Hij mist de liefde van Carrière. Toch
schildert hij gaarne het Moederschap. Hij schildert

88
gaarne den toegestoken mond van het kind, maar hij
zag nooit dien ver-weidenden blik der moeder-oogen,
die over de Toekomst treurt. Hij ziet nooit de moeder
van smarte in de zoogende vrouw. Hij vindt niets in
dit gegeven dan een serie van curven; krommen van
het welig kinder-vleesch, en de grootere krommen in
de gestalten van de Moeder. Het beste is de kleur; de
combinatie paarsch en bruin. In deze is hij 't statigst.
Hij is wanneer ge een aantal werken van hem ziet,
aesthetischer dan Veth, maar minder analytisch. Veth
is doorwerkter, maar niet schooner. Veth is, plaatselijk, door wroeter (zie soms d'oogen) maar meer keer
smakeloos. — Het landschap van Haverman is het
landschap uit het Zuiden. Het heeft een soort zwaarte
in de verven, het is zeker soms niet slecht, maar het
heeft sprankelens te kort.
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G. HENKES.
25 Juni 1844, Delf shaven.
Leerling van J. Spoel te Rotterdam. In 1864 begon hij te schilderen. Daarna Antwerpsche Akadetnïa, Duitschland, Parijs. Daarna
Den Haag, nu Voorburg. Schilderde de Brei-ïes (een aardig schilderij)
maar verzeilde toen in andere streken. Maakte Vuurtjes kool, Oude
juffrouwen, Werkplaatsen etc.
ET talent van Henkes hoort het dichtst
bij Bles; van Bakker Korff scheidt het
wel diens verfijndheid. Terwijl Bles al
een zeker soort van genoeglijkheid bezit, die niet boeit noch boeien kan, dan
de gauw behaaglijk aangedanen, is in
het werk van Henkes een droeviger soort geest te
vinden. Het is niet om dezen geest ten opzichte van
Henkes alleen te kenschetsen, dat ik deze karakteriseering schreef; het is niet om van den schilder
Henkes te zeggen dat hij vroeger zorgvuldiger werkend, meer naar zijn aard schilderde, en beter werk
gaf dan de laatre besjes in dat valsche licht, of in dat
zemelachtig licht van zijn koepels bij het altijd eender
rood van zijn aangestoken kachel; — maar het is om
te constateeren dat er i n d e n l a a t s t e n tijd
te v e e l w e r k e n en w e r k j e s o n t s t a a n ,
die v a n d e z e l f d e g e e s t e l i j k e a r m o e d e
zijn, d i e we den v o o r a f g a a n d e n a a n de
H a a g s c h e S c h o o l v e r w i j t e n . En dan blijft
daarbij nog over te zeggen dat de ouderen, wel uit
dorder tijd zijn dan de laatre; dat deze laatre ietwat
over krijgen, zoo als schip van 't al woelend water,
van de nijpende quaestie van dezen tijd, maar tevens
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is te erkennen, en wordt bevonden, dat de vroegeren
van een zooveel ernstiger opvoeding waren, dat ze ten
slotte de zeer schetsmatigen van tegenwoordig zullen overwinnen.
Maar . . . Beider geaardheid is hetzelfde. Zij is het
Hollandsen provincialisme, zonder geur noch werklijke
kleur. Zij is die soort kunst die in Holland gaarne tiert,
en die allen geest mist, allen geest. Ze ziet niet voll-op,
ze leeft niet vol-uit... ze vertelt vervelender wijze.
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J. HOLSWILDER.
1850 Leiden — 1891 ? Den Haag.
slechts enkle platen is Hois wilder te
prijzen. Er was te weinig weten en
" y ^m~r-^ kunnen m hem dan dat hij, buiten zijn
I \ A 9elu^kiöste oogenblikken, iets waardevo^s kon diaken. Zijn portretten zijn
niet dikwijls „Portretten;" zijn voorstellingen zijn zelden in evenwicht; het rustig geheel
wordt zelden verkregen. Belangrijk is een enkle plaat
als b.v. de stoet die met rumoer voorbij de Kamerleden
trekt, de inwijding van het Rijksmuseum, een paar
portretten, sommige voorstellingen. In deze is karikaturiseer ende kracht, of zwaarte van ontroering; is
een dramatische actie. In kunnen staat hij beneden
Rusticus, beneden Henricus, beneden v. Konijnenburg.
Maar naast deze ptaten is hij soms nog te prijzen
in de weergave van honden. Hij ziet deze misschien
eenigszins komisch, eenigszins te ,,Azor"-achtig. Maar
hij ziet ze fijntjes.
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B. E. VAN HOUTEN.
8 April 1862 Groningen.
Als kind les van D'Arnaud Gerkens, ± 16 jaar, naar de teekenAkademïe Den Haag — Mei 1880. L. O. teekenen. Op de Normaalschool, en TeekenAkademie te A'dam. 1882 M. O. Verder leiding
v. d. Mesdags. E t s e r e s,
R zijn onder het werk van Barbara van
Houten enkle etsen die voor mij, bovenal de bekoring van de kleur hebbend,
niet zonder belang zijn. Ook dit werkr
ook deze kunstenares, is te typeeren
met den naam „Hartstochtelijke" ïn
haar uitingen. Ook zij draagt m e ê het merk van dezen tijd, die weinig bezon in kunst, en veel leefde op
dadelijke ontroeringen. De voorwerpen die zij etst
ziet ze praal-vol. Ze ziet het koper, het gehamerde
en het gegotens, beide in zwaar licht staande; ze ziet
een intimiteit van een boek, onder de lamp liggende,
zwaar; ze ziet de pracht van zonnebloemen rijk en
diep. Vooral deze laatste bloemen hebben haar dikwijls goed werk laten maken. De uitdrukking van de
stoffen gelukt haar. Een bloemblad ziet ze welig, en
ze ziet het zuiver. De fout in sommige der etsen bleef
dat ze niet genoeg het samenstel bouwde, waardoor
deze soms wierden tot twee stukken zonder voldoend
verband. Ik herinner mij een stilleven uit vruchten
in manden, waarin dit gebrek aan eenheid zeer duidelijk was geworden. De kleur van haar ets, en
de ruime vastheid van het teekenen, zijn de verdiensten. Haar Hartstocht houdt deze levend. In een der
laatste Zonnebloemen leek zij mij zich gansch, zoo
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goed mogelijk, gegeven te hebben. Tegenover, voor,
een donkren achtergrond die wat spelingen had doordat het zuur sommige plekken van het vernis doordrong, terwijl onderaan op de ets een cartouche geteekend wierd voor een opdracht (voor de Mesdags),
voor dien beweeglijken eenvoudigen achtergrond zijn
een paar zonnebloemen te zien, met diepduistre harten. Haar zwart is meer dan fluweelen, haar zwart is
d o n k r e n d leven. De teekening tevens in deze ets
van de bloemen is, voor haar, van een rijke vastheid. In een andre ets: een tuin voorstellend bij het
Panorama Mesdag, bleek de zuchti tot grootzien en —
zijn aanwezig, bleek de invloed van een werkgenoote
te veel in het los verband en in het hier en daar
vergroven, en verslordigen van den vorm, terwijl de
eenheid der schoonheid niet bereikt was.
*
Barbara van Houten is te definieëren als een praalvolle Hartstocht, die de orde moet hebben om
s c h o o n te worden.
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TH. VAN HOYTEMA.
18 Dec. 1863 Den Haag.
Op t gymnasium te Leiden. Op het kantoor van zijn broers te
Delft tot zijn 23ste jaar. Teekende 's avonds in Den Haag op de
Akademie. Naar Amsterdam toen hij meerderjarig was, maar slechts
kort; krijgt (door bemiddeling van een familielid) een betrekking als
teekenaar aan het Zoölogisch Museum. Blijft — 1888. Naar Den
Haag. Niet lang les van F. Jansen aan de Akademie; voltooid 1891
in Loosduinen „Hoe de vogels aan een koning kwamen" (begonnen
op Pax Intrantibus bij den Haag); 1893 ,,'t Leeiïjke jonge eendje;"
1895 „Uilengeluk;" 1888 „Twee hanen," etc. Beschilderde een boot
van Smit; de Sociëteit te Gorkum; maakt omslag o. a. voor de Tuin;
1899 kalender etc. 1900 verkooping van zijn werk bij Muller (Woord
vooraf door Veth) etc. leder jaar een kalender. Een ets of drie
— in 't geheel.
ET werk door Th. van Hoytema, het is
gekenmerkt door: technische vaardigheid in het lithografeeren, door het
beschouwen van
de
dieren
a]s k o m i s c h e m e n s e n en; door
den duidelijken Japanschen invloed.
Een te kort is dat de vormen zich te vlak voor doen —
dat ze de ronding missen. Het is eigenaardig te zien
hoe de mensch het werk is dat hij maakt, hoe het gemaakte, het kunstwerk, door den mensch geschikt,
geordend, gegeven wordt. De teekeningen van Allebé,
den Amsterdammer hoogleer aar zijn gratieuzier,
meestal verfijnder, dan die van v, Hoytema. Ze bezitten het vreesachtige sarcasme van den leermeester van
velen der schilders uit Amsterdam. De lijn van Th. van
Hoytema, waarmee hij zijn beesten neerschrijft, is
goedronder, minder scherp, oprechter, eenvoudiger. Als
zoodanig zijn z'n beesten komisch gezien, als jongens.
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Er is niets in de oogen der dieren van het geheime
van niet ontdekte vastelanden; er is geen schrilheid
in zooals in de teekeningen der poedels die ToulouseLautrec teekende, of het angst-vol begrijpen is er niet
van het paard dat liggend een spel speelt met de ranke wreede zweep, die zijn bewegingen ordent. Een
haan is verwaand als een jongen, een augurk wordt
met de zuivere minachting van een geleerddoenden
jongen „tuingewas" genoemd; de beesten snijden op,
of loopen weg, of bewegen zich alles in dien stijl van
dezen jongensleeftijd. Eén eigenschap is er echter die
verfijnder van aard blijkt te zijn: de kleur.
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INTELLECTUALITEIT.
Te midden der karakteriseeringen zij er een gezet
van meer algemeenen aard. Zij gaat tegen een meening in Holland, die onjuist is. Zij gaat tegen een onzuivere gedachte, die niet alleen niet te waardeeren
is, maar ver derf lijk werkt, en werkte, ofschoon ze
onzer kunst te zeer eigen schijnt te zijn, dan dat dit
schrijven iets zou helpen. Er bestaat een vrees in
Holland voor de schoone eigenschap ,,intellectualiteit." De uitdrukking ,,een schilder moet schilderen"
gaat tegen die intellectualiteit. Behalve dat deze wijsheid een niet meer noodig te constateeren waarheid
bevat, een noodeloosheid, versmaadt ze en smaalt ze
wat ze zou eéren, en wat ze eert, onbewust van zich
zelve, in kunstwerken uit andren tijd. Bij een schilder moet alles tot schilderkunst worden — dan kan
het alleen uit hoofde van zijn begaafdheid, vol-uit en
vol-op zijn. Maar dit is niet meer noodig te zeggen.
Daarvoor is hij een schilder. Maar in zijn kracht moet
hij den zucht kennen om zooveel mogelijk te zoeken, zooveel mogelijk te weten, en dat weten gevoel-vol zien te maken. En daar een kunstwerk een
uiting van een persoonlijkheid in de schoonheid is,
zal hoe meer hij werklijk ondervond, de kunstenaar;
hoe meer hij zag, dacht, en las; hoe meer zijn geest
open lag voor weten, voor zingen, en voor natuurkundige wondren en waarheden, voor architectuur
en haar blijvende verhevenheid, en voor de needrige
maar noodige waarheden in z ij n werk, zoowel als
in ander werk; hoe meer hij het belangrijk vraagstuk
van het Evenwicht begreep, dat onzen tijd beheerscht, en dat ieder goed kunstwerk beheerscht (be-
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duidt het daarin niet die l e v e n d e R u s t die wij
zoeken) — hoe meer hij dit alles deed zonder scha
voor zijn kracht, maar met baat voor zijn inwendigen
rijkdom — te grooter zal het Portret zijn dat hij
schilderde, het landschap dat hij ordende. En in zijn
werk zal die schijnbaar koele soberheid te vinden
zijn, die, langzaam, l a n g d u r i g werkt. Er zal in
zulk werk de veelgesmade, groote, Intellectualiteit
heerschen, die der Renaissance rijkdommen gaf.

PLASSCHAERT, XIXde EET7WSCHE SCHILDERKUNST.
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ISAAC ISRAELS.
(Rijksmuseum, Amsterdam).

Het Danshuis*
(Foto van Meurs-Nieuwland).
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IS. ISRAELS.
1865 Amsterdam.
Hij ging een paar jaar later (1870) met zijn familie naar den
Haag. Bezocht de Haagsche Akademie. Begon met militaire onderwerpen ('81—'82), gaat in 1885 naar Amsterdam. Hij werkt
daarna o. m. te Parijs (1908). Stadsstukken met figuren, vooral om
het licht; modemagazijnen eic. ateliers vooral om de beweging,
't gebaar.
WËEERLEI dingen vindt ge in Isaac
Israels: een cynischen aard (soms om
sentimentaliteit te dekken), en een zucht
om bewegingen en snel voorbijgaande
dingen snel te schilderen. De kleur is
bij hem hoofdzaak. Composities maakt
hij zeker in den laat sten tijd zelden, wanneer ge daaronder verstaat, dat zoo vast mogelijk de persoonlijkheid gedefinieerd wordt in de wetten der schildering.
— Hoe is de kleur bij hem, hoe de vorm? De vorm
wordt niet meer aangeduid dan hij hem in de jacht
en de bewogenheid der schildering kan geven. Het g eb a a r moet bovenal dat zijn: zooals op een atelier
ze bezig zijn, zooals een modiste past; zooals twee
acrobaten, of actrices, zich poeieren voor ze ter scène
opgaan. Het licht is, hoe een schaduw staat onder een
boom en die ruimte daaronder vult, hoe daardoor,
door die schaduw, en onder dien boom, op banken
figuren zitten, in het warme licht, en hoe een diligence vol volks voorbijgaat in den zwoelen laten middag. Deze vluchtigheden van het licht, en deze
vluchtigheden van het leven in niet belangrijke personen wordt soms belangrijk gemaakt door de kleur.

102
Zij is gul en fijn. De schaduwen worden zuiver, objectief gezien. Ge kunt dit bespeuren aan de ezels
langs het strand stappend, met een meisje in rood,
en een meisje in rose gekleed zoo wat naast malkaar
rijdend. Geobserveerd is hoe op zoo'n korten afstand
de kleuren verschillen, hoe op de vachten der ezels
een lichtspel verschillend speelt. De kleur van den kop
van den ezel is dikwijls zeer fijn. Er zijn natuurlijk
gevaren in deze neigingen: de beweging wordt een
overdreven iets voor het schilderij, en te veel worden
de vormen verwaarloosd. Het schoonst zijn die Isaac
Israels, waarin de vorm meer behouden bleef, zooals
in het goed kleurportret van een bankier. Overdreven wordt de zucht naar beweging in sommige aquarellen, waarin deze zoo sterk gegeven is, zonder tegenbeweging, hetzij van intensiteit van kleur, hetzij
van werklijk een den eersten balanceerenden stand,
dat een onrustigheid daar is, waar levende rust moet
zijn.
Isaac Israels begon jong met een compositie van
soldaten, met composities; maar in Amsterdam maakte hij straten met dienstmeisjes, gaande figuren,
werkplaatsen, en ateliers zooals in Parijs. Te vreezen
is dat hij te veel van de noodige vastheid offerde om
het vlietende te krijgen.

JOZEF ISRAELS.
Langs hei Graf.
(Stedelijk Museum, Amsterdam.)
Foto: Semplonius.
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JOZEF ISRAELS.
Ken Zoon v. li. Oude Volle
(Stedelijk Museum, Amsterdam.)
Foto: Sempionius.
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JOZEF ISRAELS.

27 Jan- IS24. GroningenHij krijgt les als hij 12 jaar is, van van Wicheren; als hij 14 is
van Buys, die hem te slodderig vindt, Hij schildert, voor hij naar
Amsterdam gaat, een pijpekoppen-verkoopenden jood. Naar Amsterdam. Les van J. H. Kruseman. In 1845 ziet hij Gretchen van
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Ary Scheffer, dat veel indruk maakt. 1846 op het aielïer van ficot
etc. te Parijs. Schildert in 1846 zijn vader. '48 Aaron, Mad. Taïgny.
— Hij gaat verder naar Dusseidorf; terugkeerend naar J. W. Bilders. Studeert schepen en schippers. In 1853 naar Parijs, waar hij
ook binnenhuizen teekent. In ander werk Gallaits invEoed. 1855
naar Zandvoort etc. De invloed van Israels op de na hem komende
Hollandsche schilders is bizonder groot geweest. De binnenhuizen
zijn na hem veranderd. Hij is een schiider dis vooral uitmuntte
in het aadmende weer te geven, dat in kameratmosfeeren zit. Dikwijls slordig. Ruige portretten. Goede etsen.
A. Het E i n n e n h u i s.
.,Holland wijst naar het binnenhuis, Italië naar het
paleis, den dom, de bergen." Italië toont den Prins, en
den geleerde, Holland bovenal den burger. Het Binnenhuis is Holland even natuurlijk als het riviergezicht, en de gracht. Verschillende schilders zagen,
naar hun aard, verschillends er in. Vermeer van Delft
schilderde het vol van zijn klaren, krachtigen gemoedvollen lichftintel. Pieter de Hoogh, die invloed ontving
van Vermeer, zag er soms een fijnen uitkijk in, van
uit een kamer naar huizen aan den overkant, of naar
een rijken en toch fijnen muur van baksteen, gewit,
en met esn boog boven een raam. Rembrandt zag het
binnenhuis weidscher, meer uit malkaar gebouwd. Hij
vond er een philosooph in, of een Faust, of een kind
Jezus met zijn moeder, en liet hoeken en verre muren
verzweemen tot diepe, meening-volle onbestemdheden.
Troost zag er den achttiend-eeuwschen geest in, en
teekende 't nuchter en spottend uit, Jan Steen vond
er een rijk spel van kleuren, en bewaarde een distinctie van kleur in de gewone typen. Brouwer liet er zijn
figuren een grijns trekken, en bleek, als hij soberst
was, het meest te roemen. De negentiende eeuw keerde weer, en natuurlijkerwijze — naar wat de zeventiende veel gaf. In den beginne was het Binnenhuis
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den schilders de met kostbare meubels voorziene, met
ouderwetsch figuur gevulde ruimte. Satijn blonk bij
de stoelen. Bles liet er zijn dames en heeren in dwar
len, spelen, schertsen en gaf een soort geest die, niet
fijn, maar goedlachsch, Hollanders moest treffen in
een rustiger tijd; Henkes zette dit voort en liet het te
ver en te veel verslappen. Bakker Korff zon op hatelijkheen, al keurig penseelend Hij liet de teere dames
venijnig zijn, of sentimenteel. Hij gaf ze spitse gebaren
met zijn spitse werkwijze. Hij liet ze ,,partant pour la
Syrië" zingen of met groote karbiezen zich reis-klaar
maken. Hij is misschien een stilievensschilder, eentoniger dan Bles, minder gevarieerd, maar hij is veel
fijner. Hij is hatelijk als een kleinstedeling met vernuft, — en hij is inderdaad soms een schilder van te
schatten miniatuur-achtig werk. Allebé ging naar Dongen om zijn binnenhuis, en liet een vrouw aan de klok
trekken, en verzon gaarne een anekdote. Hij liet in een
stal, half binnenhuis, een koe staan en een kind in een
vueg liggen, en een zonnestraal romantisch het al verlichten. Tholen zag in een binnenhuis, in een werkplaats, in een herberg, een vrind zitten, en schilderde
die er/ plaatste voor de deur in de melancholieke zon
een jager met een do ode haas, of hij liet een biljartspeler zijn rook uitblazen tot vlak voor den toeschouwer.
Artz plaatste de figuren keurig, bezig, met zijn zorgzaam neergezette kleur. Jacob Maris maakte een
ouderwetsche scène, een stillen stal, en een slachtplaats
met het eene luik open, oud-Hollandsch van aard; of
hij schilderde een zijner beste, eerste, schilderijen: een
vrouw bij een tafel met bloemen er op, welig als van
een franschman, of hij liet een vrouw meegemaakt in
slaap vallen bij de wieg van een kind, en gaf een kleurverzadigd gezicht naar een dieper gelegen vertrek.
Mauve liet, in een teekening, de Gooi- en Eemlander
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lezen. Bisschop verzon het Friesch vertrek, met de
scherpe plek zonlicht die nooit tot licht werd, of hij
liet er schaatsen aanbinden bij een betegelden muur,
of hij deed een vrouw uit een ouden Bijbel lezen. M.
Maris maakte de koekebakster, romantisch, die de
volle kracht niet bezit van Vermeer's keukenmeid. —
Neuhuys vond een wonderlijke kleur erin, P. Meiners
zag eenvoudige dingen innig en alledaagsch er in
staan; Kever was welig van kleur, enz.... — De Binnenhuisproductie die na deze komt, is een der bedroe^
vende dingen in onze schilderkunst van de 19de eeuw.
Het is het Binnenhuis gemaakt voor den export. Massa-gewijs verzonden massa-gewijs geleverd. Een Briët
vindt er nog een eigen gevarieerder wordende lichtwerking in, maar er zijn naast hem te vele anderen,
die in deze ,,branche" opgeleid — te veel geld verdienen voor te weinig realiteit. De kunsthandel is hierin
niet zonder schuld. Ze is de middelaar, die deze neiging forceert, en zelf er de ellende van zal hebben. Het
Binnenhuis is iets op bestelling, om de zooveel tijd geleverd, voor Amerika. Het Binnenhuis wierd tot iets
zonder meening voor velen, tot een slap traditioneel
iets, den voorgangers nagedaan.
B.
Jozef Israels is een Romanticus. Hij is een Figuurschilder. Hij komt na Rembrandt. Zijn teekening is
zwakker dan die van Millet. Zijn Romantiek, die zich
eerst meer uitte in gebaar, verhaal of bijkomstigheid,
wordt in de laatste jaren, in de latere perioden van
zijn leven, uitgedrukt in zijn lichtatmospheer. Hij is
een Expressieve: een die boven de schoonheid, eerder
dan de schoonheid, naar de ontroering zoekt. Het joodsche element is in hem duidelijk. Dit is in het kort wat

JOZEF ISRAELS.

David en Sttwl.

-^Stedelijk Museum, Amsterdam»)
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mij deze schilder lijkt te zijn. Dat hij een Romantikus
is, dat zijn gevoel zwoel is, dat hij gaarne alles als
levend ziet, en gaarne alles laat deelhebben, en deelnemen aan die gemoedsuitstortingen, zijn schilderijen,
het zijn van die dingen die weinigen nog niet weten.
Hij is een Figuurschilder. Hoewel hij velerlei binnenkamer schilderde, en velerlei landschap, hoewel het
landschap door ramen gezien een der teerste uitingen is van zijn vloeiend-licht, is in het landschap, in
de kamer, in het Binnenhuis, de Figuur hem belangrijkst. Het andre is het bijkomstig, soms een schoon
bijkomstig. Hij komt na Rembrandt. Het is een dwaasheid niet dit te zien. Hij heeft wat Rembrandt dreef
op zwakker wijze. Hij heeft wat Rembrandt zocht op
minder vorm-volmaakte wijze. Het tragische element
is in Rembrandt grooter. De figuren stijgen, reusachtiger. Zijn Saul is meer de koning, meer een wanhopigverbeten vorst. Zijn slimme David, die op de harp
speelt, is slimmer en slechter dan de Saul; in Israels
schilderij is de David, door een kleiner geest gezien,
van meer belang tegenover den woedenden koning.
Het ken-merkt beide schilders. Het was logischer voor
het trctscher genie van Rembrandt om minder de
schranderheid en slimheid te eeren, dan om den weemoed te ondergaan over het ongelukkiger leven van
wie vallen zou. De teekenkracht, de vormende kracht,
is veel rijker in den zieventiend-eeuwer dan bij den tijdgenoot. Maar dit is een algemeen teeken dat der kunst
ingedrukt is. De vormkracht gaat achteruit over de
heele linie. Maar in dezen algemeenen achteruitgang
bleef Israels ook de mindere van Millet. De te-zaamvloeiing van het schilderij als lichtgeheel is in Millet
kleiner dan in Israels, maar bij den franschman is
de bouw van het werk edeler; het lijnenspel van weidrscher golf; de rust klassieker, en eenvoudiger. Dit
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waren eenige dingen die tegenover sommige andere i n zichten te schrijven waren.
*
Het schilderij van Israels is belangrijker geworden
dan het in den beginne ooit leek te worden. Want
noch het historiestuk dat hij maakte, noch de sentimenteele musiceerende menschen lieten gemakkelijk
zien wat daaruit worden kon. Het schilderen daarin
is te zoel, en in de gedachte ontbreekt de ruggegraat
van het groote. Die is er in gegroeid. Maar langzaamaan in dit langdurig leven; en met velerlei ongelijkmatigheid is deze schilder tot een der belangrijkste
toppunten geworden in de Hollandsche kunst. Van
den beginne af is er een neiging tot grooten bouw geweest, maar de Too ver, de damp van het Innerlijk
Leven, die alle goede werk omhangt, was er niet —
maar kwam er. De vloeiende lichtatmospheer, die een
schilderij van hem, met allerlei slordigheid en allerlei
mistasten naar den vorm, zoo belangrijk maakt is,
langzaam ook, uit hem gegroeid. Israels ziet het binnenhuis voor zijn oogen eenvoudiger van kleur worden, maar in die mindere kleurverschillen, in die eene
toon, is 't meer geschakeerd. Hij ziet de arme menschen en de arme huizen die hij schildert niet met een
vorstelijke hoogheid aan, die de portretten der Eenvoudigen van Rembrandt maakt tot nabootseis van
Hoogeren schijnbaar. Hij ziet de gestalten niet met
dat Latijnsche klare der lijnen van Millet. Hij ondergaat het leed der armen niet; zijn kunst is niet in het
minst altruïstisch, maar hij ziet die geheime lichtvlagen, die aan zijn zoeken voldoen. Hij tast naar
het levende licht zooals anderen naar het schoon.
Hij tast naar het duistere licht, zooals een joodsch
profeet naar den hoogmoed van zijn volk. Het jood-
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sche element is sterk in Israels. Het is getypeerd
door een verfomfaaiden vorm, die, te dikwijls, in zijn
nonchalance, en in zijn slordigheid, meer dan noodig
lijkt, schaê doet aan een werk. Het lijkt soms of zoodra hij het levende vond, hij niet meer verder gaat.
Het lijkt soms dat bij hem de schoone bouw der^ dingen van geen belang meer lijkt. Het is in de laatste
jaren dikwijls zoo. Het licht wordt dieper van meening. In de laatste aquarellen, en in een laatst schilderij, lijkt het onstoffelijk, en lijkt het een ,,adieu" —
maar een mensch is niet meer van het hoofd tot de
voeten aangezien. Want hoezeer deze lichtvlaag van
weemoed en Romantiek (Romantiek altijd, en weemoed soms) het lichaam moge laten wegvloeien in 2ijn
donkerte, of laten stijgen in zijn witte vlaag; moge l a ten half verschijnen of gedeeltelijk laten zien; toch
blijft de vorm verhoudingsgewijze bewaard. Dit is wat
dikwijls een te kort is in het werk van den schilder
Israels: een maker van figuren, in 't duin, of in een
binnenkamer, en die, ik herhaal, de Too ver kregen
van de lichtvlaag, zijn Romantisch licht — dat de
vormen niet genoeg geëerd zijn.
•* •*
Zijn invloed. Deze is zeer groot. Hoewel natuurlijk dat hij zich keerde tot het huis van den visscher, of van den boer, of naar de kinderen dier visschers, die in het zee-water en in den golf spelen,
hoewel natuurilijk dat hij zich wendde tot de paarden
die de visschers van de pinken soms halen, of tot
het tevens schilderen van de honden, die in het stille
water staand, door hem zoo goed gegeven wier den;
hoewel zijne neiging tot die eenvoudigen een niet
enkel persoonlijk iets was dat hij maakte tot een a l gemeenheid, maar de algemeenheid die ook in hem
PLASSrHAERT, XIXde EEt'WSfHE SCHILDEKKUNST.
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zich uitte, is er in het aanvaarden van die algemeenheid zooveel krachtigs, persoonlijks tevens uitgesproken, dat het niet anders kon of hij moest een
grooten invloed hebben — en hij moest tot volgen
wekken. Dat hij' dit deed — het is te bekend dan dat
ik het verder zou uitwerken We staan te midden van
een binnenhuisproductie, die in dezen tijd van groote
vraag, en grooten omzet iets van het regelmatige van
een aflevering door een Grootbedrijf gekregen heeft.
Het is een soms benauwende productie — want zooals
in al deze dingen die in massa gelijkelijk geschieden
— het werk van het persoonlijke is er niet in.
Een ding is door allen na-hem niet bereikt: de natuurlijkheid der compositie, en het levend licht dat
alles tot een vloeiend Een maakt.
Zoo lijkt mijl Israels, vol leemte dus, maar soms
groot. Soms zeer bizonder van kleur. * Een voorganger — een hoogtepunt in een zekere richting. Een der
eersten, maar niet gaaf.

Morraspelers.
P. DE JOSSELTX DE JONG.
(Stedelijk Museum, Amsterdam.) — Foto: Van Meurs—Nieuwland.
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P. DE JOSSELIN DE JONG.
2 Aug. 1861 St. Oedenrode. — 1906, Den Haag.
Leerling van P. M. Slager, den Bosch, daarna op de Antw. Akademie. Woonde te Parijs (Ecole des Beaux Arts Cabanel). 1883—
1896 Den Haag,tiaarnaWassenaar. 1903 Den Haag. Etsen. Litho's.
Schilderde portretten, Werkplaatsen en Landschap.
R is een verschil in de voorstelling van
Meunier, van Josseiin de Jong en —
van Heijenbrock wat betreft hun w e e r g a v e v a n de groot-industrie. In
Meunier, die als beeldhouwer het afgetobde lichaam niet ongaarne weergaf,
maar altijd de richting naar schoonheid er inhield,
in Meunier vindt ge, ook in zijn geteekend werk,
die neiging tot een zeker wijd Rhythme in de
voorstelling, dat in zijn Reliefs treft, en die de
Tragische zijde niet ontkent van dat lichamelijk
bestaan, maar weet dat zoo het niet wordt tot schoonheid, het een ij del trachten is, en iets dat, spoedigst,
welkt. Josseiin de Jong zocht misschien de schoonheid
evenzeer, maar bereikte deze minder dan Meunier.
In hem treft als in Rink het wat illustratieve in den
aard van dat wat hij teekent, en van wat hij schildert.
In het werk van Josseiin de Jong is er bovendien een
andre neiging. Hij zag het leven niet tragisch; maar
de stand der lijven, de belichtingen van achter koud
soms, en van voren diep-gloeiend, waren voor zijn
scherp maar niet ontroerd zijnd oog (ontroerd gedacht
als kunst) een serie akties die hij gaarne zoo goed mogelijk, zoo groot mogelijk, t e e k e n e n d wou noteeren, zelfs ze eigenlijk in den gewonen zin teekenend,
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wanneeir hij ze schilderde. Meunier zag ze door zijn
aard dus het algemeen menschelijkst, tragisch; de
Josselin de Jong gaf, hoe hij ook wou, ze meer als
studies van naakten met verrassende, lastige, zich
contrarieer ende belichtingen — Heijenbrock is de
kleinste van deze drie. Niet omdat hij romantisch is,
op kleine wijze romantisch, maar hij ziet ze buiten het
algemeen Menschlijke, onder een nauwer en een enger hoek. Daarenboven mist hij begaafdheden der twee
eersten. Soms is hij misschien ontroerder dan de Josselin de Jong, maar hij kan dat zoo plaatselijk slechts
uitdrukken, dat het geen winst is voor het geheel.
De Josselin de Jong is een portret-schilder. Maar
ook hier in wordt het Wonderlijke, het To over-volle
gemist. Er is geen dracht van den geest in, geen diepte, geen bevende schuilhoek van licht. Het is weinig
analytisch. Het treft het meest nog door een bepaalde
deftigheid.
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ED. KARSEN.
1860 Amsterdam.
Leerling bij zijn vader en van de Amsterdamsche Akademie (7 ?
jaar). Schildert binnenhuizen, Amsterdamsche Stadsgezichten, uit
Straatsburg, uit Zwitserland (1902) een huisje met kippen etc. Etste.

EN kritikus niet lang geleden over Karsen een schoon-eindigend artikel schrijvend, gebruikte daarin het woord hièratisch. Maar zoo er iets niet gevonden
wordt of ooit zal worden in de schilderijtjes van dezen langzaam gaanden schilder is het de oude priesterlijkheid, of de praal waarmee dit woord hiëratisch voor onze, gaarne staatger
tijd zoekende, oogen aangedaan is. De schilderijtjes
van dezen schilder hebben door hun kleur hun grootste dracht. Niet door een saamstel van lijnen munten
ooit ze uit; niet door een geweldige kracht van teekenen, of door gratie. Het is alles wat onhandig, wat
zonder kunnen — zoodra ge de kleur niet na-gaat. De
figuren der menschen zijn niet gegeven. De lichamen
der beesten zijn niet juist. Wijking en perspectief zijn
dingen die buiten hem voorvallen. De aard van dit
werk wijst op een niet grooten, maar kleinen, geest die
met de hardnekkigheid van zulk eenen, voortgaat op
wat hij zich alleen mogelijk voelt en iets bereikt, als
ieder die zich concentreert. En wil dan op een avond in
een onbestemd licht tegen een koepel van een kerk, een
oud-blauwe lucht staan, en willen er niet veel
figuren te zien zijn, of wil langs een late gracht wat
onbestemdheid van menschen dwalen, dan gelukt
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Karsen soms dit tot een niet oneigenaardig geheel te
vormen. Niet oneigenaardig, en met het belang in de
kleuren alleen. Verder niet. Hij behoort door deze
dingen: gemis aan weidschheid, gemis aan teekenkracht, gemis aan technische kennis tot geen der
belangrijke schilders. Hij behoort tot een van dat
soort dat tijdgenooten meer trekt dan lateren omdat
tijdgenooten, willig, vertrouwd geraakt met de fouten, eer de goede eigenschappen zien.
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M. KAMERLINGH ONNES.
25 Febr. 1860 Brussel
Hij was één jaar aan de P. S. te Delft en toekende daar wat;
maar had verder geen opleiding. Hij is een schilder van portretten,
waarvan ik me dat van professor van Bemmelen herinner dat, in een
fact ice, kleur, verdiensten had. Hij aquarelleerde verder
bloemstukken. Deze zijn soms te chic gearrangeerd; maar hebben
een verfijning, een decadence, niet zonder bekoring. Een invloed dren
hij wel eens ondervond, is die van zijn zwager F. H. Verster.
EN aquarellist — een waterverfteekenaar, haast uitsluitend. De enkle portretten die hij maakte, waaronder dat
van professor van Bemmelen me door
zijne uitdrukking bijbleef, en door zijn
eigenaardige, glasachtige kleur, zijn niet
het hoofdbestanddeel, het belangrijke, van zijn werken.
In de Stillevens vindt ge een invloed van zijn zwager:
Verster. Een rijke zwier die geen diepte daarom beduidt, is Onnes een kenmerk. Hoe voornaam deze
zwier is, niettegenstaande de luchtigheid in zijn bloemen, in zijn vruchten, in den stand, in het arrangement blijkt, wanneer ge hem ziet naast dien van den
Rotterdammer Oldewelt, die een dergelijk gegeven minder smaakvol telkens treft dan Onnes. De kleurordeningen van Onnes bezitten een soort van doffe praal,
die niet Hollandsen lijkt in zijn rijkdom.

122

J S. H. KEVER,
19 J u n i 1854, Amsterdam.
1869—1872 bij P. F. Greive te Amsterdam. 1878—79. Akademie
(Verlat) Antwerpen. In '79 in Laren ('80, '81 Nunspeet) Brabant. '87
Etsen, Interieur en Stilleven.
VENEENS een Binnenhuis-schilder, of
ook van boeren-typen buiten; een schilder van Stillevens.
Zeker mist het werk van Kever de
ruimgebouwde composities van Israels,
zeker mist het diens avendlijk licht
dat van tijd tot tijd een rijke bekoring is. Zeker
mist het, tegenover Neuhuys gezien, de klinkende
volheid van verven, en den breeden gang in de
kleuren, die Neuhuys bizonder maakt. Hij is tusschen
deze niet te noemen als een gelijke, een gelijkberechtigde. Hij heeft niet de persoonlijkheid die zij bezitten.
Hij heeft niet den drang die van hen uitging, en uitgaat. Maar zijn kleur is van een beschaafdheid en
van een welige vloeiing, die niet zonder een doffe
rijkheid is. Het groen van zijn gras, met zonlicht er
op; het levende, dat, van den eenen hoek tot den
anderen, een stilleven van hem, een niet storend1
en zeer aangenaam gezicht soms maakt, zijn eigenschappen die niet met een koel hart te waardeeren
blijken. En ook in sommige binnenhuizen met personen, eer personen in binnenhuizen, schuilt en flonkt
genoeg ,,dwalend" licht, trilt genoeg van die zoetheid
der kameratmospheer, die zoo gaarne ge vindt in het
eenvoudig en vertrouwd werk der Hollanders. Het
zwakke punt is de bouw, als bij zoovele anderen;
soms schiet een schilderij met zijn heele voorstelling^,
als een diagonaal, een paar hoeken in.
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J. S. H. KEVER.
Binnenhuisje.
(Gemeente-Museum, Den Haag.)
Foto: Vinkenbos & Dewald.

..De Herten."
W. A. VAN KONIJNENBURG.
Eigendom van Mr. Van Valkenburg te VHage.
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W. A. VAN

KONIJNENBURG.

11 Febr. 1868 Den Haag.
Kreeg eerst les van zijn moeder; in 1S80 werd al buiten geschilderd. '82—'84 les bij D'Arnoud Gerkens, hoofdzakelijk stillevens.
Bezocht de ateliers der bekende schilders in Den Haag. 1384
ochtendlessen aan de Akadmie. 1885 daar teekenen naar pi ai ster
en model — tot Sept. 1886; 1886 Examen M. O. In October in
Parijs. Barbizonschool. 1886—April 1887 in Umhurg. Werkt er
veel. Landschap. (Theorie der evenwijdige lijnen). Schildert Oct.—
Nov. schilderijtjes die nog bestaan. Terug naar zijn atelier. Schildert
composities, porvretten, illustreert — 1894, (± 1893 Maasbrug 1 en 2).
In 1894 te Scheveningen (Rijtuig met paarden) 1895—'96 hij erkent
dat het gevoel van Rhytme een algemeen gevoel is. Nieuwe
studies naar de natuur. Illustreert. 1898 Herten. 1901 naar
Parijs (Da Vinei) 1901, '02, '03, algemeene studies. 1903
naar Parijs (Veronese) 1908. Italiaansche ossen, portretten, Centaur
— en de saamvatting van zijn theorie in „het Wezen der schoonheid."
ANNEER ge, teruggekomen van een
tentoonstelling van heden, met het spel
van den Hartstocht eerst, en duidelijkst
voor alles; wanneer, terug gekomen
van de werken die den dood bewijzen
van het impressionisme, ge meent dat
deze verwarring, door een natuurlijkheid in opvolging,
moet eindigen — dan is het werk van een tijdgenoot
van deze verwarden u een bewijs dat de Tijd zich
keert en dat de bezonnenheid, de overweging, de
welbewustheid, de zucht tot stijl, tot gevoede breedheid, tot muzikale wijdheid in eenvoudige kleuren
niet te loor ging. Het werk van W. van Konijnenburg is van der jeugd af anders dan dat der meesten. Den invloed van de Barbizon-school onderging
hij. Terwijl de meesten der anderen die ondergingen
na een tusschenpersoon, is bij hem die invloed recht-
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streekscher, en is de compositie naar weidschheld
gericht; een beweging in groote golven. (Zie de Limburgsche Hoeve). Het werk is daar niet blijven staan.
De vastheid trekt meer en meer. De wetten worden
hem belangrijker, hoewel nog niet gansch beheerscht.
Een Rhythme wordt als noodig erkend, Uit 1898 zijn
de Herten. Het merkwaardige van dit schilderij is
de Bouw en de koele gedegen schildering. Op den
voorgrond he' Hert en de twee Hinden — bij een
breed omloofden boom. Daarachter, op een dieper
plan, het grazen van een kudde , gehouden onder een
gestrekten lijn — licht verbroken door een gewei. Ten
slotte tegen den horizont een heuvelachtigheid. In
een tijd van impressionisme mocht dit schilderij stijf
lijken, omdat de oogen te veel zich wenden aan het
warrige dier schilderwijze — nu is dit anders. De
noodige vastheid van dit werk moet erkend worden.
Een schilderen van zulk een schilderij kan niet samengaan met het waardeer en van de Barbizonschool.
Deze vastheid en dit zoeken naar constructie, moet
zich naar andren tijd richten, om te waardeer en.
Da Vinei bovenal, Puvis de Chavannes, worden in
Parijs onderzocht. En niet zonder invloed. Uit dezen
tijd is het portret van een Kind. Een meisje met lange haren, krinkend, bleek van huidkleur, met een
mij blijvend bewonderenswaards in de uitdrukking in
de oogen. De schildering eveneens zorgzaam, en gelijk. De kronkelingen in de haren geordend, op een
rhythme gezet. Een kettinkje hangt om den hals.
Het uitgesneden jurkje is dofblauw. De heele kleur
mist uitbundigheid (de te gaarne door anderen gezochten) maar ze houdt in haar innerlijkheid de aandacht, laat die niet los. Het is een portret vol geest.
Er wordt een tijd daarna naar de natuur geteekend;
allerlei gestudeerd; allerlei dingen na-gegaan die te
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veel verwaarloosd werden gedurende een periode van
schilderkunst. Uit 1903 is het ontwerp Stad, uit 1904
het Schilderij, uit 1908 de aquarel. De aquarel van
de stad met de Ossenkar (het onderwerp is niet pre
cies hetzelfde als op het schilderij) is het belangrijk*
ste van de twee werken over deze gegevens: een
Ossenkar met een man er op, die zich tegen de lucht
silhouetteert, een stadsstraat, beweeglijkheid van het
leven, met allerlei soort figuur aangeduid; een natuurlijkheid in een verbeelding. Uit dezen tijd, 1906
ongeveer, zijn ook de Vrouw met de geiten, en de
Herderin met de Schapen, als pendant van elkaar gedacht maar niet gevonden. Uit het laatste jaar (1908)
zijn portretstudies, een serie Ossen, een Centaur die
een pijl schiet (olie verf studie), een krabbe (studie)
etc. — Het belang van sommige werken van dezen
schilder is niet voldoende erkend, De gang in dit werk
was: breedheid, onderzoek, overgang, en gloed bij
stelligheid.
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BAKKER KORFF.
(Gemeente-Museum, Den Haag.)

Bijbellezing.
Foto: Vinkenbos & Dewald.
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A. H. BAKKER KORFF.
31 Aug. 1824 Den Haag-28 Januari 1882 Leiden.
Leerling van G. Kruseman tegelijk met D. Bles, H. ten Cate,
Jan en Ph. Koelman, en Vintcent (Marius). Voorts J. E. J. van
den Berg. Sept. 1845—Oct. 1848 in Antwerpen. '49 met zijn familie
naar Oegstgeest. Maakte eerst groove composities zooais de Kindermoord en het Sterfbed van Frederik Hendrik. Begon in Oegstgeest
met de pen, ook illustraties, te teekenen. In 1850 naar Leiden,
in '52 naar Den Haag; '53—'56 in Noord wijk (om de aardappelteelt? (Vosmaer) '56 weer in Leitfen. Begon in 1859 de kleine paneeltjes te schilderen. Was bijziend.
Het werk van dezen schilder is beter dan dat van D. Bles,
omdat het in aristokratischer kleur, scherper-sarkastisch is. Het
is harder, maar verfijnder tevens. Er zijn kleurcombinaties in, die
van saamsteE meer dan aangenaam om te zien zijn, en die zullen
helpen dat dit klein-werk waarde zal behouden.
J P ^ H ^ S j f AKKER Korff is een elegante min-achter van vrouwen, van dames op leef• B K U £ tijd. Alles in zijn werkjes helpt om dit
ter uitdrukking te brengen. Daarbij
f ( T s 5 5 s ^ § WaS
een nauw^eur^f schilder van
het détail, rond deze dames heen. Daarenboven was hij een keurig schilder, wien het niet
aan verfijnde samenvoegingen ontbreekt. Hij is c y nischer dan Bles, die meer vol goede grappen is. Hij
schildert kleiner paneeltjes dan deze, door zijn oogen
alleen? Hij is in werklijkheid de maker van kabinetstukjes; hij was een delicaat heertje, da tl schilderde.
Niet zonder venijnigheid. Niet zonder dandineerende
hatelijkheid. — Er is in zijn werk niet veel afwisseling in het gegeven; het zijn altijd (zoo goed als altijd)
dames in een zelfde soort van intérieur; soms zingen
ze „Partant pour la Syrië" — soms zijn ze gereed met
de groote karbiezen om op reis te gaan. Soms is er
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een jarig, én zuurzoet wenschen de anderen geluk.
Het is werk dat in Leiden kon ontstaan. De hatelijkheden zijn keurig, maar kleimsteedsch. De kleur bouw
is uiterst verzorgd, werklijk verfijnd soms, maar er zit
geen rijp leven achter. Het is werk van een delicate
kleinstedeling, die zich, rustig aan, van oog verfijnde, en nooit ruw was; alleen schrijnde. Hoewel de
werken van A. Stevens voor mij meer stilleven-schilderijen zijn, dan ze zijn' landgenooten toe-lijken; hoewel A. Stevens een uitnemend schilder van stoffen
was, die een enkle maal maar roerde aan iets dat
naar 't zuiver schoon aardde, is er toch in den lach
van zijn vrouw iets van een lustvolle bloesem, die
het Stilleven in een ietwat andere spheer zet. Dit
komt niet voor bij Bakker Korff. Hij is tegenover
Allebé stelliger dan deze laatste is. Bakker Korff's
schilderwijze, toetsje na toetsje, is daarenboven
vlakker. Het is zijn provincialisme. De schilderijtjes
van den Leidschen schilder zullen u nooit voeren boven een enkel détailleerend genoegen. Ge zult bij hem
dit plaatsje vinden waar in twee ragfijne nuances een
geel tegen een paars staan, en ge zult zien dat het
een bizonder fijn werkmanschap was dat die dingen
deed. Gij zult kalm naproeven, zonder ooit e enige
uitbundigheid, wat hij vond. Zonder eenige uitbundigheid. Ge vindt geen Toover erin, zooals in het
grootste wérk Het zijn en blijven cynische kabinetstukjes. Maar in dat opzicht, en daardoor, zijn ze
veel beter dan misschien weer op het oogenblik gemeend wordt. Ze maken u toch zekere toestanden
duidelijk, en ze lokken van tijd tot tijd tot zien, zijn
schilderijtjes even goed als zijn teekeningen, door een
aantal g e k u n d e dingen.
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M. VAN DER MAAREL.
1 Sept. 1857 Den Haag.
Liep het gymnasium af. Had op school les van Schmidt Crans;
privé-les van Dona Piek. Daarna kort op de Akademie in Dei
Haag. Had zijn atelier evenals Breitner op Oud-Rozenburg. Leerling
van W. Maris. Etste. Schilder van portretten; van figuur in
kamer, van strandgezichten, stillevens, beesten. Hij werkt in den
laatsten tijd weer meer naar de natuur, waardoor het geheel
het lichtjooze verliest en de monotoniteit der toets, die het aanzienlijke der kleur verminderden welke altijd naar het diepe en flonkende gericht was. (1908).
P onderscheidene wijze kan het Levende in het kunstwerk gegeven worden.
Wanneer de schilderwijze zoodanig is,
dat ze „gesloten" met recht genoemd
mag worden (zie b.v. het Meisjeskopje
van Vermeer), dan wordt het Leven
gevonden, de bekoorlijkheid van het Leven in de
fijne nuances, die het emailachtig aandoend oppervlak der schildering als onder dat oppervlak bergt.
Blijft de toets zichtbaar, dan wordt de beweeglijkheid
van het gevoel gevonden niet door te groote regelmatigheid en door juist eender zijn, door een gelijke
opeenvolging van de toetsen — maar door desnoods
zeer geringe wijzigingen in de opeenvolgingen, in de
richtingen die de assen van een aantal toetsen genoemd kunnen worden. Deze te groote gelijkmatigheid, dit wat daardoor dood zijn, is een langen tijd
in het werk van Van der Maarel geweest. In
de laatste periode (1908) is, gedeeltelijk door het
buiten-werken, dit verbeterd, veranderd. Het werk
had dit noodig. Noch de zwaarte der beschaafde
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kleur, noch de teekening waren voldoende om de
eigenschappen tot waarde te brengen. De kleur
was zwaar, en begaafd — maar de strandgezichten
leken nachten; het interieur had nooit den gloed vpn
eenigen droom; het portret (in 't algemeen) was te
,,zeepig" van schildering, om dien adem, die uit
het Leven welig hijgt, of rijk rijst, weer te geven.
Het was een werk met een aantal eigenschappen, die
dood lagen. De eigenschappen waardoor het, met dit
Levende, meer verdienstelijk kan zijn, blijken een
vrij groote manier van teekenen, een deftigheid in
de kleur, die soms gelukkig zich uitte in een kinderportretje als dat van Hetzel (Den Haag), een gevoel
voor het vol-klinkende der verven.
Het talent van Van der Maarel heeft een scherpen
prikkel noodig, een activeering, wil het eenigszins
bereiken wat het kon — en kan.

MATTHYS MARIS.
(Stedelijk Museum, Amsterdam.)

Stadsgezicht.
Foto : Van Meurs—Nieuwland.
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MATTHIJS MARIS.

i7 Aug 1839 Den Haag.
Hij signeert zeer vroeg (ik zag het op een paar teekeningeijes,
eigendom W. K.) Maris. Leerling van de Haagsche Akademie ±
1854 Ecce Homo; de Pastoor. Strand. In 1855—'58 ïn Antwerpen
(met een subsidie van Von WeckerSin) waar zijn broeder Jacob ook
was. Hij woonde met hem samen. Hij schildert (zie Allebé, J.
Veth) „koppen uit het volk" die aan Frans Hals doen denken. 1857
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schildert hij den grooten manskop met den baard. Portret M. Leört.
1858 In den Hof (±); ± '59. Keukentje; de Verloren Zoon (1859?);
1860 reis door Duitschland, Portret. Na '60 Kerkgang. '61 Breiend
meisje (potlood) '63 Stadsgezicht, verkoopt Achterbuurtje; '64 Keukenmeid; 1865 Scheveningsche vrouw; ± 1866 Voor 't naar school
gaan; ± begin '69 naar Parijs; '71 Drie molens '72 naar Londen
Koekenbakster; '74 Vlinders; ± '89 de parelachtige populieren, etc.

C p ^ ^ ^ ^ S ^ dezen schilder is het het a v e n t u u r
van
den geest — wat trekt en
trekt. Hij is de maker van den Weemoed, het is de Weemoedige te midden der wildere, bewegelijkere, of cynische anderen. Ge voelt in hem het
neer-zitten, en uitzien naar, en aanzien van, eenzelfd
bemind voorwerp. Het is meer dan verlangen — het
is een in droefheid bezitten. Het is meer dan een
enkel begeeren — het is een herinnerings-vol verwerkelijken. Misschien mocht ge meenen, dat deze
Weemoed in het later werk alleen naar voren kwam
— als een dierbaar gezicht door een nevel. Het is
niet zoo. In de Keukenmeid" uit 1872 is het; onmiddellijk na de Duitsche reis is het. Het is een herinneren niet zonder zinnelijkheid. Ook dit mocht ge
misschien meenen. Maar wanneer ge een van die
ademende monden dier meisjes ziet, wier borsten
streelenderwijs zijn gegeven; wanneer ge den trek
van den mond ziet, waardoor ook het leven, maar
ook de lust gegeven wordt — dan ware het zwakheid te meenen wat niet is; wat u in uwen armoed
den Weemoed lijkt te verkleinen in dit schilderwerk.
Zonder zinnen leeft zelfs een Herinnering niet. Mijne
meening over dit werk is een andere dan die der
meesten. Ik vond er den Weemoed in, en een zinne-
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lijken — ik vind tevens in den laatsten tijd niet zijn
schoonheid grooter — maar geringer.
Waarom ?
V e r w e r k e l i j k e n i s het a l l e r s c h o o n s t e .
Een neergeschreven woord klinkt; een neergeschreven toon blijft zingen; een neergeschreven kleur siddert lang. Verwerkelijken, zoo klaar mogelijk, is Tiet
allerrijkste. In vormen, en met vormen mee, die duidelijk zijn, den Toover van het onbestemde te gebruiken — maar niet zoo dat het onbestemde den Toover
verbeelde alleen; neen zoo dat bestemdheid en onbestemdheid in en door hun tegenstelling elkaar verduidelijken, en elkaar de frischheid, den dauw, den
regen van het Levende blijven geven.
Het dunkt mij dat het werk van Matthys Maris in
den laatsten tijd, in de laatste tijden, deze dingen
vergat, en zich verwarde, en te vormeloos wierd.
Het dunkt mij dat hij het gevaar niet is ontgaan van
te veel op een voorwerp zien, en niet rijk genoeg
daartoe te zijn (vergeleken met de Groote Schilders).
Hem bleven, lijkt het mij, de gevolgen daarvan niet
uit. De verwerkelijking wierd minder. De vormen
zijn niet zuiver, niet uitdrukkingsvol meer. Het is een
lastige zaak te beoordeelen, voor de meesten, wat
v o r m is. Vorm is nooit wat de akademische teekenaars dit noemen — levenloosheid — het is altijd
levensvolheid. Het is nooit, wat de akademische teekenaars meenen: een slafelijk nabootsen, een angstig
vasthouden aan vroegere persoonlijkheid; éénmaal
goed keuren, eenmaal maar ais juist erkennen
— het is meer. Het is in schoone evenredigheid
zijn persoonlijkheid uitdrukken. Het is in rijke vastheid zijn zelf geven. Wanneer ge een lijn ziet, moet
ge die voelen als gespannen; het leven van wie die
lijn trok, moet er in zijn als een spanning. Wanneer
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ge een aantal lijnen ziet, die u een vorm aanduiden,
een volumen in zijn omtrek willen weergeven, een
volumen geven, moet ieder deel van den vorm, van
den omtrek, van het volumen (een inhoud) u aandoen als een levende trek, een weergave van het
leven in den maker; van de ontroering in den maker
die deze levend neerzette. Zoo lang een vorm gesteund wordt door het gevoel is hij goed — hij verbeeldt dat gevoel. Hij lijkt natuurlijk. Zoodra de ontvoering het samenstel der lijnen niet meer doortrilt,
is het een fout. Het is geen vorm meer. Het is geen
kunst meer — want kunst is schoon-gebonden, harmonisch gebonden ontroering; kunst is alles tot een
eenheid gebracht — ieder deel steune het andere en
iedere rijkdom drage een anderen rijkdom. Kunst is
een verbeelding. Kunst is een verzinnelijken, en een
ontzinnelijken. Het maakt alles uit stoffen — en het
maakt deze tot onzinnelijkheid. Een schilderij is uit
verf, maar het is geen verf meer voor den kijker —
het is een weidsch vuur voor den geest of een zachtzinnigheid, als een lied....
In het later werk van Matthys vindt ge een kunstige grijsheid, een varieer en van één kleur die op
een groote schildervaardigheid duidt — maar daarnaast, en daarin, bespeurt ge een onnatuurlijkheid
in sommige vormen. Ge vindt in sommige dier latere
teekeningen tevens dat, door te veel van de Herinnering alleen leven, alles onbestemd wierd — hoewel
de delicaatheid der kleuren in den Weemoed, en in
de Herinnering — bewaard bleven. Deze dingen te
zaamgenomen, zijn het aventuur van den geest in
dezen schilder. Dit is in hem duidelijker dan in
menig Hollander. Wat de droom genoemd wordt —
is het niet altijd het gevoel buiten zijn oevers getreden? — is in hem te veel soms gekomen. De pracht
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soms van dit, zijn, leven is zijn verinnerlijking — de
fout soms: het gebrek aan verwerkelijking. De stijl is
niet van de allergrootste orde — maar te midden der
schilders uit zijn tijd is hij zeer belangrijk.
* #
Zij n ,,Figuur."
Er school, niet in den allereersten tijd, maar spoedig, in zijn figuur ietwat van dat soort van onbestemdheid, dat wij gaarne Duitsch noemen — dat is
voor ons romantisch —^ dat is voor ons een zekere
zwoelheid in de gevoelens, een zekere aanhaligheid.
De Figuren zijn verder met de meeste zorg gegeven.
Niet op de wijze der impressionisten (in het algemeen)
maar met de nauwkeurende, nauwlettende detailstudie, die een kenmerk van alle goede schilderkunst is;
die altijd daarvan het kenmerk bleek; zonder welke
bezonnen, durende grootheid niet bereikt wordt. In
zijn ,,Kinderen," lijkt hij soms een zwoeler Velazquez
— de adem uit hunnen mond gaand, blijkt mij een
altijd blijvend bekoren; in een portret van een enkel
hoofd is hij weidscher dan dikwijls in een geheel f i guur. Het type van de vrouw, die hij schildert, is
eender: De brauwen recht, de oogen als rechte
streepen daaronder in niet ondiepe kassen; de kop
meer en meer zwaar, en kort; de neus sterk, en de
mond vol zinnelijkheid. De borsten, en het volle lijf,
zijn duidelijk gegeven. De beenen zijn zwaar — en
daarom tevens, om al het zware en zinnelijke, zijn
de armen wel in wijde mouwen gegeven. Het schijnt
mij toe dat de zinnelijkheid later zwaarder wierd — in
den beginne was ze fijner. Het détail om het figuur is
altijd goed, in dezelfde stemming, in denzelfden aard
als het figuur gegeven. De kleedij is, zoo ge wilt, uit
een kleurger eeuw. De weemoed doordringt dat alles.
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Het l a n d s c h a p als accessoir, achter de figuur, is
op de etsen: een bosch, en een vijver, en een slot,
dat hoog staat, en dat ge wat als achter nevels ziet —
het is? ook iets als een hei met struiken, en enkle
vlinders, en een vrouw zit daarin met een spinrokken
— en een prins komt aan. Vroeger was 'f een stadsgezicht ach'er een huisje met een wingerd met een
bank, een kind, een moeder. Het s t a d s g e z i c h t
is een rijk Amsterdam, met een veelheid van gevels,
en een atmospheer er om, die hij alleen kan geven; of
het is een kerk en huizen, een lucht (met e v e n w i j dige strepen) duiven er op, op den voorgrond — of
het is 3-tal molens; het is een kleine achterbuurt waarin, curieus, een Duitsch gevoel, een Duitsch aanzicht
der dingen bewaard bleef. Het landschap is later dikwijls een hei met geiten, alles achter dien nevel van
't herinneren of 't is buiten met een varkenshok, een
schaap, een moeder en een kind, een groen grondje.
De F i g u u r is niet vol stijl, zooals die der Renaissance-schilders... ze is gebouwd niet ten eerste, en
natuurlijkerwijze, als een ruim, eenvoudig schoons;
ze is wat een Hollander natuurlijk bleef, naar een
innig détail heengericht
*
De verhouding van Matthys Maris tot de kunst
van zijn tijdgenooten, is de volgende: Terwijl de meesten, niet altijd gelukkig, zich trachten te verwijden,
te verbreeden, en zwaarder of sterker accent zochten, is hij juist een andere geworden: het sterker
accent vond hij niet — hij wierd droomeriger, en meer
vorm-verloren eer. Terwijl de anderen alles deden om
de kleur — om het kleur-geheel, gebruikte hij een
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grijsheid tot een lastiger probleem. Terwijl zij, de
anderen, zich te uiten zochten in een richting die ongebonden wierd in hun nakomers, en meenend het
litteraire te schuwen, dikwijls voor de volheid van den
geest te bevreesd wierden — wendde Matthys te veel
zich af van het Object, dat voortdurend wisselt om
zelf wat verloren te gaan in een herinnering.
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JACOB MAMS.
(Rijksmuseum : Collectie Drucker.)

Wakensmoede.
Foto : Van Meurs—Nieuwland.
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JACOB MARIS.
(Rijksmuseum : Collectie Drueker.)

Foto : Van Meurs—Nieuwland.

StadsgczicJit-
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J. H. MARIS.

25 Augustus 1837 Den Haag
7 Augustus 1899 Carlsbad.
1849 Leerling bij J. A. Stroebei; stillevens; hij schilderde ook
buiten. Potloodschets van het Haagsch Stadhuis. Te zelfderiijd op
de Haagsche Akademie. 1852 leerling van H. van Hove door bemiddeling van Weimar, en Louis Meyer. 1853 met H. van Hove
naar Antwerpen, Stillevens. 1854—'55 en 1855—'56 leerling van
de Antwerpsche Akademie. 1857 terug naar Den Haag (Keuken).
Sinds 1859 bezoekt hij 's zomers Oosterbeek. 1860 reis met
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Matthijs door Duitschland en Zwitserland. + 1862 bij Louis Meyer.
± 63. Landschap uii Gelderland, Scheveningsche vrouw; 64 Biddende
Monnik; Arabier; Gretctien; Doedelzakspeler. '65 naar Parijs,
atelier bij Hebert. Italiaansch meisje; „Dageraad," '67 Italiaansche
meisjes; landschap bij Parijs; '68 Herdersjongen aan de rivier,
Lectuur, Riviergezicht, Marine, Veerpont. 1871 naar Den Haag.
1872 Brug en Molen, Kinderkopje, kade etc.; ± '73 de Zusjes,
1875 Wolfhezen, Ophaalbrug, Y; 1877 Veerpont, Pauweveerke eic.
Akkers; 1878 Tuintjes bij Den Haag; 1879 Kincf aan de piano;
1882 Maanlicht; 1883 Lezend meisje; '94 etc. Jaagpad; '98 Jagertje,
etc. Voornamelijk Stadsgezichtschilder (invloed Vermeer). Een verloren gegaan figuurschilder. B e I a n g r ij k.

N Jacob Maris is een figuurschilder te
loor gegaan. Is dit niet altijd belangrijk? Het belang reikt verder, dan de
eenvoudige vaststelling van dit feit u
misschien wel toelij kt te reiken. Dat
hij het zelf soms betreurde, maakt het
verlies grooter, maar definieert het waarom verder
niet. Dat te betreuren is dat in hem een figuurschilder te gronde ging — hangt samen met de zaak van
,,Het O n d e r w e r p . " Het is een eenvoudig iets —
dit ,, onder werp" — en het schijnt alleen tegenwoordig een moeilijk iets te zijn. Dat het belang van het
,,onderwerp," ,,het voorgestelde" niet erkend wordt,
is een overblijfsel van een vroeger en tijd, een voorbijgegane periode — en deze dwaling schijnt gaarne
nog verbreid te worden.
Kunst is vorm geworden, ontroering; geordende
Hartstocht, die tot zekere wetten gebracht wierd, het
is een over-vloed, schoon-vlietend gemaakt.
Kunst wordt door menschen voor menschen gemaakt. Hoe een kunststuk in-werkt op andere dan
menschen is niet vastgesteld. Hoewel wij haar, de
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kunst, gaarne ,,hemelsche" noemen, is dit slechts
een superlatief; een toppunt wordt er mee bedoeld.
Kunst is uit menschen voor menschen.
Gemeenzaamheid ontstaat uit gelijkheid: Gelijkheden in menschen en in gevoelens. Gemeenzaamheid
ontstaat door een soortgelijk inzicht; een eender verstaan van symbolen; een eender begrijpen van velerlei dat ontroert. Gemeenzaam zijn menschen met
menschen, het meest. Een kunstwerk verbeeldt ontroeringen, verbeeldt den geest van den ontroerde. De
voorstelling van een ontroerd mensch is een voorstelling, door den maker van het werk, van een soortgenoot, gezien door hem; een' van gelijken aard en
gelijke mogelijkheid.
De voorstelling van een mensch door een mensch
is dus het natuurlijkste niet alleen — het zal daarenboven een voorstelling zijn van een vorm die op
hem gelijkt, en die dezelfde ontroeringen zal kunnen
hebben. Vandaar is het Figuurstuk, of het stuk met
Figuren, of met Personen als de hoofdzaak, belangrijk, en zal dit blijven, omdat het in eenvoudige gemeenzaamheid een grootst aantal vertrouwde, bekende, mogelijkheden, in een schoonen vorm, als kunst,
doet kennen.
De mensch is een groeiend iets — als een boom uit
het bosch groeit hij, wat betreft zijn lichaam, op. Hij
wordt van weinig maats tot veel maats, terwijl zijn
geest ais een lucht lijkt te zijn om hem, in hem, rond
hem, met hem. Een boom groeit en bloeit, een mensch
groeit en bloeit, een dier groeit en sterft. Er is dus
een gemeenzaamheid tusschen hem als grootere, en
het andere, de plant, het dier, als kleiner. Het is dus
natuurlijk dat na de Figuur, het Landschap, het dier,
komt als voorstelling.
Het Stilleven komt het laatst. Het is iets ongelijks.
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Het groeit niet meer, het bloeit niet wijd uit, het rijst
niet ais de zee — het ligt en is een symbool totaal
voor dengene die het ziet. Ge mocht zeggen: het is
de kleinste spiegel, gehouden tegenover de oneindigheid van den geest.
Dit is, eenvoudigerwijze, de rangschikking, van de
,,Onderwerpen," „van de voorstellingen." Het is onbetwistbaar — en de redenen die er tegen aangevoerd worden, zijn drog-redenen, maar te verklaren.
Kunst is niet zonder vorm, zonder kleur, omtrek,
lijn, trilling. Kunst is niet zonder bepaald geordende
trillingen, op zijn algemeenst gezegd. Er is een tijd
geweest waarin die orde ontbrak. Een zoogenaamd
groot gegeven was voldoende. Het wierd verwaterd, het werd tot bladzijden uitgelengd, het had
geen vorm — het was goed. Tegen die richting kwam
de richting: l'Art pour l'Art: Kunst alleen om het
kunstvolle. Zij moest het belang van den inhoud ontkennen omdat zij een strijdmiddel was, en anders
niet gedeugd had voor het vechten. Zij was een waarheid geweest, zoo zij juist den Inhoud niet ontkend
had, nadat zij de waarde van het kunstvolle vooropgesteld had. Zij was in zeker opzicht dus beperkt. En
uit dien tijd van reactie is de ontkenning van het
Onderwerp gebleven — een ontkenning die slechts
een halve waarheid is. En daarom is, juist tegen
dit ,,kunst om het kunstvolle," het te betreuren dat
in Jacob Maris de schilder van Figuren verloren
is gegaan.
*
Jacob Marls was een leerling van Stroebei en van
de Haagsche Teekenakademie, van Huib van Hove,
van de Antwerpsche Akademie, en, zoo ge wilt, helper bij Louis Meyer; in Parijs in '65 was hij bij Hé-
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bert, maar niet lang. Sinds '59 gaat hij naar Oosterbeek; in 1860 valt een reis naar Duitschland en Zwitserland, In '65—71 (toen hij naar den Haag terugging)
was hij te Parijs. Te midden van deze gegevens
Yïadt ge lesmeesters, maar go Yindt den grooteren
leermeester, waarop in zijn laatren tijd zijn werk
steunt, niet genoemd. Ik meen Bosboom niet die
wel een invloed had, maar die niet lang duurde. Ik
bedoel niet dat de geest van Huib van Hove altijd
als niet bestaand te karakteriseeren is. Ik bedoel niet
den eenen Hollander uit de 17e eeuw, die wel in dit
verband genoemd wordt, maar ik bedoel den wel-gekenden invloed van Johannes Vermeer van Delft en
specialer, diens Stadsgezicht op Delft in het Mauritshuis in Den Haag. De invloed van dit schilderij is
groot in de stadsgezichten uit de laatre jaren; hét
lijkt een basement, van waar uit de stadsgezichten
van Jacob Maris stijgen; het is zoo sterk, dat ge u
zonder dien invloed Jacob Maris' stadsgezichten niet
verbeelden kunt.
Vóór het jaar 1870 ontstaan enkle Landschapsstudies, zooals de Badende vrouwen uit Oosterbeek (de
vrouwen zijn er waarschijnlijk later ingeschilderd)
maar van de schilderijen uit dien tijd, mocht ik illustreerenderwijze, een paar slechts, bespreken. Niet
het Breiend meisje, niet De terugweg van het kerkhof, niet die waarin de invloed van M. Maris, zijn
jongeren broeder} eveneens duidelijk is, en waarin ge
dat droome-zoete vindt, dat romantische, waarin ge
Duitsche gedachten niet ontkennen kunt. Over de
„Italiaansche meisjes" moge een ander zijn gedachten
laten gaan, mij treft altijd uit die periode: De Dageraad, de Vrouw bij de Wieg; mij treffen die méér dan
de fijne aquarel van het vrouwtje in de keuken, etc.
De 7,Dageraad" is een, haan die den morgen uitzingt,
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toe z i n g t Het geweld Y a n de kleur, de dramatische
kracht er in, het beest dat, opgevlogen, tegen de
zeer bewogen lucht staat en zingt, en roept is mij
altijd ontroerend geweest door macht — evenals door
een melancholische fijnheid, die in slaap gevallen
Vrouw bij de Wieg bekoort. Na '70, na '71, toen hij
in Den Haag woonde, komt de Maris naar voren,
dien wij kennen — en gaat de Figuurschilder veel
schuil.
Uit '72 is de Brug en Molen, een Fragment uit Amsterdam, uit wat vóór '73 zijn de Zusjes, uit '77 het
Kindje in de tafelstoel; Pauweveerke. De portretten
van Jacob Maris naar zijn kinderen, zijn noch toen
noch later werken van psychologischen aard: ze
doorgronden niet, maar ze zoeken, en zetten te saam
iets anders: de diepe kleuren. Een zwart van een
piano is een schoone duisterheid, een rijke diepte,
waarvoor een meisje op een tabouret zit met lichtkleurige laarzen, en alles is op diepten gestemd.
Daarna komt de tijd van de Stadsgezichten met
Molens, de zeegezichten, de zandschippers, de Jagertjes, de Ploegende Paarden, de Winters, het Bruggetje, de Baker; wat ons als de typische Jacob Maris bekend is. De Stadsgezichten werden geheel
als kleur gebouwd; de vlekken kleur wierden eerst
neergezet, en daaruit groeide de stad. Waarschijnlijk ontstond door deze werkwijze een zekere
rustigheid, die bij het rijper worden der kleuren sommigen dien gulden; gloed bracht, welke de niet groote
ruimte erin echter edeler maakte. De zeegezichten
hebben eveneens een weidschheid, in hun voorname
uitbreidingen van zee, lucht en water; zelden wordt
daarin het figuur hoofdzaak op een wijze dat de
invloed van een schilderij van Jacob Maris op
Jan Toorop te vinden is. Tot een van de beste ge-
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zichten uit den streek om Den Haag, is te noemen
de Tuintjes. De stadsgezichten zijn geworden tot
Jacob Maris, maar zijn daarom niet altijd even
gelukkig; van meer gloed, en met meer praal zijn
de meestal minder gewaardeerde zandschippers, en
soms een jagertje. In de zandschippers heerscht een
gr oen-goud, en soms een diep blauw, in de jagertjes
vindt ge deze eveneens. Uit de jaren toen hij J. Maris voluit was, is de Baker, een stuk schilderwerk
waaruit hij nooit gekomen is, doordat hij een figuur
in geel op verkeerden raad veranderde, en het zuivere evenwicht niet vond, niet hervond.
De invloed van Jacob Maris is een groote. Veler
stadsgezicht bestaat niet zonder hem. Als schilder is
hij soms een der weligsten van kleur. Als geest is
hij niet groot. Als bouw is hij matig, niet diep. In
sommig werk is hij belangrijk.

WILLEM MARIS.
(Stedelijk Museum, Amsterdam.)

Be Witte Koe.
Foto : Van Meurs—Nieuwland.
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WILLEM MARIS.
(Rijksmuseum, Amsterdam.)

Koeien aan een Wetering.
Foto : Van Meurs—Nieuwland,
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15 Februari 1844, Den Haag*
Voor zijn 12e jaar a! zat hij voor en na schooUijd in de wei met
koeien. Hij kreeg, daar zijn broeders ouder waren, natuurlijk de
noodige opleiding van hen. Hij ging 's winters naar de Akademie,
waar hij veel pleister teekende. Zomers altijd buiten, in dei winter
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in den stal; copiéerde in 't Maurïtshuis. ± 1855? naar Oosterbeek
en Worhezen waar hij met Mauve kennis maakte. 1866 reis door
Duitschland met Blommers. 1870 met Wust en von Seggem reis
door Noorwegen.
ILLEM MARIS is de meest o o r s p r o n k e l i j k e der Marissen. Is hij de b el a n g r i j k s t e ? Het g e e s t e l i j k e l e ment i s i n hem k l e i n e r d a n i n
de b e i d e a n d e r e n . In Matthys, die
een invloed op hem had (zie de kalveren bij Mesdag, de vorm der boompjes) is de
juiste wijze van schilderen wel wat te loor gegaan
door den al-doordringenden z war en weemoed, maar
tevens heeft die weemoed, die zucht om dat wat verloren is, rijk te bekleeden met de schoonheid, een
geestelijke innigheid verwekt die den immer-noodigen
Too ver bezit, om het werk diepte te geven, die lang
en lang beziens-waard is. Jacob Maris is niet te denken zonder Vermeer in de laatste periode, de stadsgezichten. Alleen de Jagers en Zandschippers van
Jacob staan meer buiten deze spheer. Deze zijn nog
onderschat. Ze zijn vrijer gebleven dan het Stadsge2icht van de zucht om een kunsthandelaar, en een publiek, te believen. Ze zijn dikwijls (niet altijd!) flonkender. — Ze zijn soms wat verwant met de laatste werken van Willem. Het werk van Jacob Maris overtreft
dat van Willem omdat het harmonischer is, apollinischer; geen pansfluit speelt ooit er schril door-heen.
Het werk van Willem Maris is in den laatsten tijd)
even dikwijls de van zon vervulde lucht, met de dunne witte wolk tegen 't blauw, als vroeger het was fijn
geval bij grijs weer. Het werk van Willem Maris won
in de laatste jaren in uitbundigheid. De hevigheid is
grooter. Het won in breedte. Het won, in schijnbre
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weidschheid. Maar — het schijnt dat de Marissen
altijd iets moeten doen dat voor een gedeelte naar hun'
aard niet is.
De vorm ging te veel te loor bij Matthys. Het spel
der grijzen, de gezichten achter die grijsheden vermoed (is er niet een Giooonda-invioed in deze monden
en oogen, monden die aadmen, oogen die begeeren?),
het is met meer breedheid maar soms te los, dat wat
hij klaarder in de meisjesfiguur in de keuken gaf, of
in een kind, (schoonheid van Da Vinci en van Velasquez).
In Jacob Maris ging een Figuurschilder ons te loor.
Hij zou niet een portretschilder geworden zijn zooals
ik mij dien denk, een felle psycholoog, die zijn fel I n zicht met den ruimen plooi der Schoonheid omgeeft,
maar hij zou een behagen kunnen gehad hebben in
Menschen zooals sommigen uit de Renaissance dat bezaten: om het schoone vleesch, om het wijd open oog,
om het rijke kleed, om den broeden val der plooien
in statieuze dracht.
In Willem Maris vind ik ook een andren. In Willem
Maris van tegenwoordig schuilt voor mij een Willem,
van vroeger tijd, die mij meer de gansche persoonlijkheid lijkt. Ik weet dat hij nu meer fonkelt, dat er meer
licht viaagt doior heemlen van feller effect, dat een
koehuid zat gezoden lijkt, in een barscher licht —
maar ik kan om deze schilderijen die fijne, grijze,
teedere, werkjes niet vergeten, van een fijn gegeven
wilg, grijs water, en eenden, en een lucht die eenvoudig, zuiver, wijkt. Er is in die werken een gaafheid,
die de laatsten niet hebben. Van den eenen kant naar
den andren zijn ze bij voortduring levend. Er is geen
gat in. Er zijn geen open plekken in, waar de schilderende hand niet meer gesteund wordt, gedrongen,
door een immer wellend gevoel. Ze zijn v o l l e d i g .
PLASSCHAERT, XIXde EEUWSCHE SCHILDERKUNST-
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In de laatre is dit niet altijd zoo. Er wordt daarin boven de kracht wel's geleefd. Er zijn daar zeker ongeordendheden soms in, èn in de kleur, èn in het geheel
die de andre niet hebben.
Willem Maris heeft zich zooals de andren naar de
expressie van de objectieve lichttoestanden gewend
— soms te veel. Hij is het best in die periode toen hij
den te gedegen vorm even levender maakte door meer
lichtspel.

A. MAUVE.
(Collectie Dru^l^T-Rijksm4^umr)
Amsterdam.

Paard.
Flioto Van Meurs—Nieuwland.
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ANTON MAUVE.
(Aquarel Collectie Drueker, Rijksmuseum.)
Amsterdam.

Kenauplein te Haarlem.
Photo Van Meurs—Nieuwland.
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A. MAUVE.
18 Sept 1838 Zaandam—ü Februari 188$ Arnhem.
Hij was een leerling van P. F. van Os en van W. Verschuur. Hij
kende Gabriël te Haarlem. Hij ontmoet in Oosterbeek (± '56—'59)
de Marissen, wat van belang is; J. W. Bilders ook. Uit 1860 is het
schilderij: De studie van een koestal. Hij is in 1870 weer te Haarlem. Tot ± '85 ïn Den Haag, daarna naar Laren; waar hij reeds
een paar jaar gewerkt had.

E grootste schilders" der 19e eeuw zijn
van lyrischen aard. In Holland zijn zie
lyrici; haast zonder uitzondering. Er
wordt daarmee een wijde muzikaliteit
bedoeld — en het begrip dier muzikaliteit is in den tegenwoordigen zin te
denken van iets zoet en geurig ontroerends en niet
zeer bestemds van vorm; v a n s c h o o n e wolka c h t i g h e i d . Deze wolkachtigheid is niet noodzakelijkerwijze een eigenschap van goede muziek,
evenmin als van eenige andere kunst. Deze kunst,
alle kunst, behoort te zijn architektonisch; maar
het ongeordend wezen schijnt in de muziek zich
typischer te kunnen uiten, met meer gemak, dan in
andre kunsten — en van haar ging deze naam over,
als roemen (een verkeerd roemen!) op de schilderkunst, die ook vol architektuur moet zijn.
Mauve is een lyricus geworden. Het fijnste licht,
met weinig effect, is het zijne geworden, In den beginne was hij niet de schilder dien men zich herinnert
als er van Mauve gesproken wordt. Hij was een nauwkeurig werker onder zijn leermeesters. Een schilder
van koeien, en van een enkel portret. Onder de studies
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zijn er die uitmunten. In 1860 nog maakt© hij de Stal
waarin de Vorm duidelijk bleef, en de schildering toch
de noodige melodie bezat. Hij schilderde Hutten, etc,
waarin de kleur reeds tot een zatte volheid rijpte en
waarin een feller tonaliteit (zoo het een tonaliteit is)
leeft dan in het later werk. Het portret van Savry heeft
eveneens een zekere ouderwetschheid in het vaste
zijn der vormen, die later anders zouden worden gegeven, muzikaler. De teekeningen zijn eveneens studieuzer, hardnekkiger door-werkt, maar ze zijn nog
niet persoonlijk.
Met den drang van anderen mee, is hij Mauve geworden. Met den drang van anderen mêe is hij tot
de Fijnste geworden, onder de bekendste schilders. Hij
is niet puntig zooals Gabriël. Toch is hij niet zonder
een ,,pointe" die soms lijkt op die van Hildebrand:
zie zijn houtveilenden notaris (Mus. Mesdag) en zijn
Wandeling in het Kenaupark. Maar hij is gratieuser
dan Hildebrand; zijn kunst vliet fijner onder zijn handen uit. Hij heeft zilver de duinen geschilderd, en de
schapen er op. Maar zijn zilveren kleur is niet de meer
lila-achtige van Weissenbruch, die tevens weidscher
is. Zijn zilvren kleur is meer paars, en meer muzikaal,
meer elegisch. Hij is een elegisch schilder. Hij heeft
de duinen op die wijze gezien staande tegen de grijze
lucht, een grijze schuur zag hij zoo, staande tegen
die zelfde grijs- en grijzigheid, en een vrouwtje dat
haar goed bleekt. Het ligt niet strak en tintiend te
bleeken zooals bij Artz, het ligt er boven als fijn, er
fijn neer-gewaaid op. Hij heeft zoo avenden buiten gezien, of avenden met sneeuw. Hij heeft zoo de verlichtingen gezien in een schaaps-stal, zittend tusschen die
menigte schapen in het zweemend lich'<, en naar buiten kijkend, naar het fijne grijze groen dat hem eigen
is. Hij zag zoo een schaap staand op de andere. In deze
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werken is hij niet zonder den invloed op Segantini geweest. Met dezen mee zag hij naar Millet. Daar-mee
eindigt zijn nog niet vijftig-jarig leven» Hij zou worden van eer elegisch, meer episch, meer grootsch. Hij
is dit niet geworden, hiertoe niet gegroeid. Hij is bovenal de Mauve der fijne waterverfteekeningen met
het fijne dralend licht zonder veel effect, waarin het
licht de vorm overheersent (zooals bij velen). Dat is
zijn type. Er is nog een onbekender Mauve: van zatter schildering, die hij soms gaf in studies, en wegjes
met wilgen
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P. MEINERS.
1 Nov- 1S57 ? Oosterbeek — 15 Oct 1903 Lage
VuurscheEerst leerling van zijn vader en van Hendriks te Arnhem,
vervolgens Allebé. Sept. 1876—83 Rijks Akademie te A'dam. '81—82
(officieel) op de Akademie te Antwerpen met Willem Witsen, levend
model; ± '85 in Doesburg (waar toen H. W. Jansen was?). Hij zag
daar in de buurt Tholen, Mei 1903 tentoonstelling Rotter d. kunstkring. Veth schreef bij een tentoonstelling in den kunsthandel Biesing een waardeerend stuk. — Hij etste. P. Meïners, in wien ge den
invloed van Allebé voelt, was een soms bijzonder innig s:i.levenschilder.
OEWEL Pieter Meiners landschap schilderde, een wegje door een landschap
'savends, hoewel hij interieurs etsteen
schilderde, ook wel eens een vriend zittende in een boot, bezig, buiten, — zullen zijn stillevens en zijn enkle portretten, het belangrijkste deel blijken te zijn van het nagelaten werk. Hij schilderde die „met zijn hart", naar
een eigen expressie. En het portretje van zijn zuster is
niets anders dan een stilleven, met meer verteedering,
omdat het een mensch voorstelt. Zoo zijn de stillevens
ook: ,,verteederingen." Er zijn er niet veel die, tusschen al het werk, van een bizonder belang zijn, misschien een 12-tal in het geheel — maar deze bezitten
kwaliteiten, die ze, zachtzinniger wijze, zullen doen
apprecieer en wanneer velerlei vergeten wierd, met
meer uiterlijken schijn gemaakt en schijnbaar dieper
van zin. En wat stellen deze stillevens voor,
wat zijn de ordeningen waarin deze Eenzame
zich zoetjes uitte9 Het zijn de gedachten van
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een Eenzame. Ze zijn niet weidsch. Ze zijn niet
van de geaardheid van Millet's stilleven, dat
van een sobere grootschheid is. Ze zijn niet als Fantin Latour's stillevens, diepe spiegel voor een diepen
geest; ze missen de statigheid, de statieusheid van den
vormvolleren Franschen schilder; ze missen de sobere weelde van de Char dins; ze zijn niet zoo wijd en
eenzaam, zoo diep-verlicht als de Vermeer is; ze zijn
niet zoo gemakkelijk en welig als de Vollon's, lekkre
beten van schilderkunst — ze missen velerlei trotsch
en allerlei hooghartigs — maar ze zijn innig zeer, en
zeer „verteederend." Het portretje is een vrouw met
het haar in het midden gescheiden. Ze wordfii gezien
en face tegen den ovalen achtergrond. Ze draagt een
bloem tegen den hals. Het portret van zijn broer is
wat hard van kreuken en plooien in de stof, maar
het is zoo eenvoudig en oprecht, dat ge het niet vergeet. Het vult goed zijn oppervlak. Daarna komen de
stillevens: altijd voor-aan, in mijn gedachten, de Amor
op den tegel} vliedend, de stille vruchten, stille liggend in den juisten gloed die hun paste. De schildering is gaaf. In sommige der werken bespeurt ge
den invloed van zijn leermeester Allebé. Er is dezelfde
neiging in: naar voldongen schildering en toch naar
kleuren-sterkte. Maar in dezen Eenzame, die buiten
woonde (leefde hij niet langen tijd op het buiten der
Witsens, op de Lage Vuursche, waar de Tholens hem
van de bsste vrienden waren) vindt ge niet de neiging naar het anekdotische. Er is in hem aandacht om
de stille voorwerpen, om de dingen die vlak bij hem,
rond hem, waren: zijn pijp, een kruik Bols, zijn schaatsen, wat bloemen. Een aquarel is: zijn handschoenen;
een ander: een doodskop met een lap er over, van kleur
als verschaalde wijn, met een Chineesche pop erbij; een
derde: voor een open raam, naar den grijzen dag uit-
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zicht gevend, wat brood, een karaf water (des Buveurs
d'Eau) vlakker geschilderd en niet zoo innig mij als de
kleinere stillevens. Hij h i e l d van dit alles. Hij
had een behagen in een steen, dien hij op de heide
vond; in een tak, een paar takken te zaam ontsprietend, die, als ze verdorden, leken op een vogelpoot, een dorre poot van een dooden eend. Hij
rookte zijn pijp en sprak met de menschen uit de
buurt van het buiten, niemand kende hem als
schilder (het bleek bij zijn dood), hij was verliefd
en zag uit naar de wolken, was een in zich zelf
prater, een opmerker zooals altijd dat zijn die veel
alleen zijn. Hij kreeg wat succes (1903 Rotterdam) —
en hij stierf plotseling. Er is voor mij in dit leven,
zoo haast onbespeurd vergaan, iets van den too ver
van het licht dat op zolders hangt: innig, niet wonderbaar, niet grootsch, maar innig; wie ziet het? weinigen — maar die vergeten er de liefheid niet van.
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S. MESDAG—VAN HOUTEN.
23 Dec. 1834 Groningen- — 1909 Den HaagVrouw van H. W. Mesdag (1856). Begon omstreeks 1870? te schilderen. Zij kreeg les van D'Arnaud Gerkens die Barb, van Houten
ook les gaf, en van Mile. Lin do. Zij schilderde stillevens, studies
buiten, een Newfoundlander „Nero," Heide. Ze werkte te Drenthe,
Overijsel, op de Veluwe, ook te Scheveningen. Haar kleur overtreft
verre haar vorm. Zij heeft sommige kleine, goede stillevens gemaakt, r ij k van k&eur en voldoende verantwoord van vorm —
groöiere, met enkel weeïge kleur; etc. In alles is een zekere breedheid, die niet door het zien van het Museum geschaad werd.
E fout van dit talent is te weinig zich
gekend te hebben, zichzelve te hebben
onderzocht. Een Franschen invloed vindt
ge veeltijds in haar, miaar daarnaast een
y ^ ^ ^ ^ y eigen, zware en deftige kleur. De fout
van dit talent, inderdaad een talent,
was, dat het z i c h n i e t b e p e r k t e , zich niet beperkt heeft. Niet haar groote landschappen bezitten
eigenschappen boven die der kleur, niet haar groote
stillevens bezitten vorm, voldoende naast de kleur;
maar er zijn enkle kleinere stillevens van haar die
ik mij herinner, en waarin op kleiner formaat meer
grootheid te vinden is, meer vastheid, meer vorm,
meer stof-uitdrukking, dan op de meeste van haar
grootere (van formaat) en kleinere (als kunst) werken. Ik her-ziie een stilteventje met druiven, waarin de kleur bezonken is, waarin de vormen verzorgd
zijn, en waarin zeker wat van de innigheid school, die
een zuiver gevoel qualificeert.

H. W. MESDAG.
(Stedelijk Museum, Amsterdam.)

Tenen den Avond.
Foto : Van Meurs—Nieuwland.
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H. W. MESDAG,
23 Februari lS3h GroningenHij was tot zijn 35e jaar op het kantoor van zijn vader, den
bankier. Had les onderwijl van G. Buijs, later onder leiding van C.
Egenberger. In 1866 gaat hij schilderen, eerst te Oosterbeek: Landschap, onder invloed van J. W. Bilders en Roelofs (Haverkorn v. R.),
maar spoedig daarna, in 1866, naar Brussel; op raad van Tarfema
stelt hij ztah onder W. Roelofs. Hij maakt uitvoerige schilderijen.
In 1868 naar Norderney: Zee. Hij vestigt zich in 1869 in Den Haag,
studeert te Scheveningen. 1870 bekroond te Parijs. Hij was een
werkzaam praeses van Pulchri. Schilderde porltretten; etste.
In 1903 schonk hij zijn collectie aan het Land. Zie voor Levensbericht etc. de Luxe uitgaaf: H. W. Mesdag door Zilcken.
ERWIJL velen der heden-daagsche en
niet lang geleden gestorven schilders
het gevoel geven dat ze den geest van
wie kijkt eer beklemmen dan vrijmaken — is dit met Mesdag niet zoo. De
royaliteit van den praesident van Pulchri wordt, e e n v o u d i g e r wijze, gevonden in
zijn Zee-stuk. Daar-op zal eene bekendheid blijven
rusten. Hij zal deze niet behouden door een vroeger,
nauwkeurig stuk werk, maar door sommige dier zeestukken waarin de groepeering gelukkig hem viel,
en waar, in het licht, eenige Toover is bewtaard gebleven, zuiverder zij dit gezegd en met meer waarheid,
waarin eenige Toover gevonden wierd.
Het werk van Mesdag treft door ruimte-werking.
Het treft niet door zijn kleur, die soms te nuchter
wordt — in tegenstelling met het werk van zijn vrouw
dat kleur als eerste belangrijkheid heeft. Het werk
door Mesdag heeft een zekere realiteit, maar het
moest meer Verbeelding hebben. Het is iets eigenaar-

176
digs erin, tevens, dat het koeler is dan van de meesten
in den tijd van den Hartstocht. Het constateert meer.
Het laat zich minder ,,gaan" op de eerste jacht van
de ontroering. Het werk heeft een neiging naar een
overdachte samenstelüng, die vrij eenvoudig weer
eens in zijn mathematisch figuur is.
Naast deze, bepaalde, eigenschappen als schilder,
wordt de figuur van Mesdag nog gekenmerkt in de uitoefening van zijn ambt van praesident van Pulchrï.
Hierin is hij, als in zijn werk, te waardeeren. Over
sommig inzicht zou ook hierin te discussieeren zijn,
maar ook hier is niet te miskennen dat hij een karakter was, niet zonder heersch-zucht, stevig staande,
maar dat hij tevens hierin ook de royaliteit bezat die
zijn werk eigen is.
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P. C. DE MOOR.
Hij was eerst leerling van de Rolterdamsehe Akademie, ging
ongeveer op zijn + 18de jaar naar Antwerpen; was ook te Amsterdam. Leidde een tijd lang een zwervend leven. Studeerde te Parijs
onder Benjamin Constant in 1888. Reisde tot Jerusalem toe, ds
Middeüandsche zee langs (ik zag daarvan studies).
EER van den Geest in een schilderij, in
een teekening, te brengen — het is een,
ons verheugend, zoeken. De Hollandsche kunst bezit dien geest, dien sterken vloed van verbeelding, niet te
veel. Zij bezit daardoor niet die schoone
natuurlijke ordeningen van lijnen, en landschappen
èn figuren, die een Italiaansche kunst eigen zijn. Het
Hollandsen werk worde geprezen om zijn natuurlijkheid — er wordt hier, in Holland, vergeten dat een
compositie, eveneens een natuurlijkheid bezittend,
van groote waarde is. Van grooter waarde dan gemeend wordt. Het worde herhaald: de zwier van het
intellect kan een fonklend deel van een uiting van
schilderkunst zijn. Het moeilijke i s : er wordt
meer kunnen ge-eischt dan bij een objectiever
weergave van een stuk buiten, of van een stuk
intérieur. Terwijl daar de lijnen, en de contouren,
de omtrekkenf maar geschikt moeten worden naar
den geest die ze aanziet en die ze maakt — is in
de werken waarin meer het verbeeldingsschoon
heerscht, velerlei te kunnen, z o n d e r v o o r b e e l d .
Dit is het grootste gevaar: het niet kunnen van
wat zonder voorbeeld te kunnen is. Dit eischt dus
niet alleen verbeelding, maar ook kracht van verbeelding. Alles moet klaar voor de innerlijke
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oogen staan, wil het eenvoudig en zuiver voor het
oog van de anderen gebracht worden. De verbeelding
moet rondom-af, volledig gezien zijn, wil ze gelukken.
De diepte van den geest of de grootheid van den geest
die maakt en ziet, bepaalt de waarde verder.
In den laatsten tijd zijn het: Nymphen bij rotsen, bij
waatren, bij een landschap met een boom, met een
brug, die, zoo kostbaar mogelijk voorgedragen, de
Moor's werk zijn. De kleur is niet van groote dracht,
hoewel bij partijen fraai — het niet goed teekenen
is het grootst tekort. Vroeger waren de verbeeldingen
grooter van formaat, maar de fouten duidhjker. Het
werk van de Moor (met velerlei invloed) is een eigenaardig, en goed inzicht, niet volledig gekund.

ALB. NEUHUYS.
Moeder met Kind.
(Verzameling C. Reich Jr. te Amsterdam.)
(Photo: Semplonius.)
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ALB. NEUHUYS.

10 J u n i 1844 Utrecht.
Hij was eerst bij een lithograaf werkzaam. Hij krijgt les van
G. Craeyvanger, Portretten. In (? 1868—1872) is hij te Antwerpen.
Hij begon als historie- en portretschilder; schilderde bizonder het
satijn. Nadat hij in Holland terugkeerde begon hij een anderen weg
te gaan; Hollandsche en Brabantsche binnenhuizen. Hij woonde achtereenvolgens te Amsterdam, Den Haag, Laren, Amsterdam. Zijn
kleur is soms bizonder rijk en pralend en zijn waterverfteekeningen
van tijd tot tijd: „uitstekend."
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ET onderscheid tusschen Neuhuys en
Israels is drieërlei: eigenlijk misschien
tweeerlei: zijn aard is niet (zeer) romantisch; hij is kleuriger; de eenheid in
een schilderij, dus zijn compositie-talen^
is zwakker. Verder hebben zijn figuren
dikwijls wat te zaam gedrukts, evenals die van Israels dikwijls te kort van armen etc. zijn. Zijn kleur
is zijn roem.
Hij ziet het binnenhuis niet zooals Israels: romantisch. Het punt van uitgang in de kunst van A. Neuhuys is een ander. Terwijl Israels kwam van zijn
groote, te sentimenteele, figuren tot een joodsche ruigheid, en tot een licht dat, levend, een gedachte bevat
die romantisch bleef; terwijl bij Israels altijd de zucht
ging naar de Expressie, van het eigen Leven bovenal,
was Neuhuys een satyn-schilder die geprezen is. Hij
was van meer kleur-toeleg en van meer kleur-opzet
dan de grootere Israels. Hij had het zoo Hollandsen
gevoel van het stilleven. Hij verschilt daarin van Israels. Deze is in den Hollandschen zin genomen, geen
stilleven-schilder. Israels is de schilder van een geestelijk licht dat meer en meer onstoffelijk werd, maar
waar-in hij de Figuren dikwijls niet voldoende ais
vorm zet, de vorm der figuren verfomfaaiend in een
vreemde doezel van licht.
Neuhuys heeft zich, als Israels, verbreed. Zijn kleur
wierd genialer, in breeder strooken lijkt zij neergezet.
Zij is niet tot een enkele geworden, zooals sommige
werken door Israels, die haast monochroom wierden.
Bij Neuhuys wasi de kleur soms teeder hoewel stellig
door-gevoerd. Ik herinner mij een zieke-kamer, met
een mat op den grond, waarin de Oud-Hollander wel
niét ge-evenaard wierd, maar waarin toch dezelfde
neiging schoon einddoel bereikte. Een deken was
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met een praecisiteit geschilderd, die den vroegeren
eveneens een eigenheid was. Maar deze dingen heeft
hij verlaten voor wijder gang. Het binnenhuis in L a ren vooral, en het portret (zie een aquarel) worden
uitgedrukt, niet meer met die langdurig penseelende,
aandachtig zinnende, nauwkeurigheid — de grootere
wensch bracht de grootere wijze van werken mee.
Er is hierin een verwerkte invloed van Israelis.
Het eind is echter anders. Er is door sommigen
niet zeer stellig gesproken over den bouw in Israels'
werk. Het is misschien iets dat, dikwijls tastend, bereikt wordt, maar zeker is het dat hij, Israels, een
eind bereikt waarin het gegeven opgelost wordt tot
een eenvoudig stel van lijnen en kleuren, en in veel
n a t u u r l i j k h e i d . Dit is een verschil met Neuhuys.
Er is dikwijls in Neuhuys' schilderijen een plek die
weggelaten kan worden, lijkt het. Het Rhythme waarop het schilderij gaat, geldt niet voor al zijn deelen.
Een der deelen lijkt er soms buiten te staan. Het zit
niet als geheel aan malkaar. Tegenover de Groep
van het aantal personen is er een verder deel van het
interieur,, dat wel op het schilderij kwam. maar niet,
in de gedachten van den toe-schouwer, mee-doet. Het
is een dikwijls voorkomende fout. Er is, tijden lang,
te weinig gelet op de hechtheid in een werk. In de
figuren treft, naast de bepaalde misvorming, die ik
boven vermelddet in Neuhuys' werk een tweede iets,
dat stoort. Het komt waarschijnlijk voort uit zijn neiging tot kleur bovenal, en om het stilleven bovenal.
D e F i g u r e n z i t t e n n i e t n a t u u r l i j k . Ze zitten
niet, als bij Israels, eenvoudig-weg. Ze zijn door den
schilder ,,neer-gezet." Het zijn hem geen menschen
gebleven zooals bij Israels; kleurige poppen werden
het die hij posteert of doet zitten waar hij wil. Het is
iets dat hindert.
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Dit zijn de storende dingen in het werk van een der
b e l a n g r i j k s t e s c h i l d e r s van de 19de eeuwsche
Hollandsche, impressionistische school. Het zijn de dingen die in hem niet alleen storen. De hoedanigheid die
bovenal treft is de rijke, volklinkende kleur, de zatte, verzadigde kleur. In dat opzicht is hij bizonder. In dat opzicht treft hij, en overtreft hij. Zijne
kleuren zijn meer, en rijker, dan bij vele anderen.
Zijne katten in de interieurs in hun oranjehuid hebben iets wonderlijk bekorend. Een gezicht, of een jas
van een boer: het is nu al gestoiten tot een rijpheid
die verrukt. Een interieur, het is een serie van zulke
kleurverzadigingen. Het schemert er alleen nooit i n nig; er is nooit die schemering, die in de klare kleuren van Vermeer van Delft dwaalt. De innerlijkheid
van het eigen leven speelt en vlaagt niet in dit werk,
in dezen schilder van personen in 't Binnenhuis. Buitengewoon is hij soms in een aquarel die een boerenvrouw voorstelt, en waarin een breedheid gevonden
wierd met een diepte van kleur, die groote namen
doet herdenken. Er was iets van Hals in — maar met
meer gereserveerde beschaafdheid, wat de kleur aangaat.
Neuhuys is dus geen Innige, geen wijd samenstel,
geen romantisch doorwoelde, romantisch omspoelde
— maar een schilder in wien het rijk-zijn zich uitdrukt
in schoonheden van het materiaal, de verf. En daarin
is hij, zeker, niet on-Hollandsch.
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DAVID 0YENS,
29 Juli 1842, Amsterdam—1902 Brussel
Hij was, zoo als zijn broer, buiten te Apeldoorn. J. H. VeJtihuyzen,
die hun, voor dat ze naar Apeldoorn gingen, les had gegeven, wierden de studies getoond. Ze studeerden daarna bij Portaels te Brussel, waar ze 3J> jaar bleven. Terug naar Amsterdam. Raad van
Greive. 1866 terug naar Brussel. Pieter Oyens in '69 naar Parijs ;
copieerde in 't Louvre. Met den oorlog naar Amsterdam, gauw daarna naar Brussel. Ze werkten samen. 1892 tentoonstelling in Brussel.
ET werk door de Oyens gemaakt vertoont een Belgischen invloed. Deze is
te vinden, in de kleur. Het Belgische
schilderij, is, als de maaltijden, gaarne
zwaar, gaarne volop. Van de verf
wordt smakelijk ,,gegeten." Aan de
verf wordt lustig gewerkt In de verf wordt hartelijk
geploeterd. Het behagen in het materiaal is groot.
Dit vindt ge in het werk van de Oyens. Er is een
zekere gesmijdigheid in het materiaal, die onder
schilders onkritisch maakt van enthousiasme. Maar
gaat dleze zucht naar de stof bij sommige Belgen te
ver, bij de Oyens' is een natuurlijke distinctie bewaard gebleven, die ze van overdaad schoon-hield, en
alleen ze soms tot b o n - v i v a n t s i n de s c h i l d e r k u n s t maakte. En logischerwijze gaat de aangename
wijze van werken te zaam met de natuurlijkheid in
den stand der personen, in het aanzicht van een
stadsgedeelte of landschap. Weinig is in dit werk de
diep-van-zin zijnde innigheid, maar dikwijls is er in
de kleur een fleurige opgeruimdheid, die soms even
zwaar wordt. De hoogte van het werk is altijd gelijk.
Er zijn weinig toppen, weinig diepten. Bij den beste,
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tevens den gemakkelijkste, is de bovenvermelde n a tuurlijkheid een aangename. De personen zijn frank
en vrij in het atelier, dikwijls, geplaatst. Er is iets van
een oolijkheid over het leven in te vinden. Een laat
in het leven onderzocht probleem, kamer-atmosp h e er, verlevendigde het werk, dat zonder een enkle
kwaadaardigheid, zooals dat van, Korff is, — maar ge
mocht haast zeggen, zoo ge de meening niet te plat
naamt, dat het leutig" is.
De Ovens' oefenden invloed uit op Alb. Roelofs (Het
Verkochte Schilderij) en op W. Roelofs, o.m.

G. J. H. POGGENBEEK.
(Stedelijk Museum, Amsterdam.)

Radboud.
Foto: Van Meurs—Nieuwland.
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G. J. H. POGGENBEEK.
20 Juli 1853 Amsterdam—'4 Jan- 1903 aldaarHij was eerst op een kantoor, maar gaat, 19 jaar oud, schilderen.
Hij maakte kennis met den jongen Hanrath. Hij schildert onder
de leiding van J. H. Velcfruiyzen, 2 jaar. Vervolgens is hij met
Marius Heyl, en Bastert ïn Gelderland en Drenthe. Hij werkte 7
jaar te Breukelen met Bastert. Mauve kende hij in Laren. H ij
werkte in F r a n k r ij k, ïn Normandië, in Bretagne Eerelint
Arti Jan. Febr. 1904, en verkoop van het atelier Fr. Muller 27 Febr.
1906. Cat. met reprod.; voorrede van Mai ins. Hij schilderde de gewone gegevens; koeien in de weiden, bosschen (met herinnering inden
bouw aan Mauve), zwijnen in hun hok, etc, daarbij Fransche stadjes
en soms een interieur van een café, of een straatje met kramers. De
Radboud is een van zijn meest geprezen werken (ofschoon de bouw
mij onvoldoende lijkt.) Hij schilderde bizonder fraaie koe studies (na
Mauve) en had in zijn gezichten uit een bosch de gaarn gezochte
tegenstelling van diep-blauw tegenover het groen. Zijn kleur is vol,
en klinkend. Hij is niet zoozeer een groot schilder, als een gedegen
talent. In een poort te Dïnan herinnert hij aan Corot. De invloed
der fransche kleuren is ïn dit werk, tot zijn eer, duidelijk. De
aquarellen zjin fijn. Samenvattend: niet een groot schftder, zijn bouw
niet altijd juist V—Emaar
n eenischilder
R een
n a bfijno oaquarellist,
t s i n g een
n v l o e van
d.
volle kleur.
Er is een tijdlang, in den toen overdreven roes van het impressionisme, door
ons alleen geloofd in phenomenen: menschen die traditie-loos, schoon, volop
gewapend, in die vereerde waereld
sprongen die wij ,,kunst" noemen, Er is een tijd lang
een v e r k e e r d e vertolking geweest van den eerbied voor de persoonlijkheid — en het leek ons werkelijk of de wonderen de wereld niet uit waren. En
ze zijn het niet, maar ze groeien op een andere wijze.
Ze hebben allen den strijd te vechten, zich te ontdoen
van dingen die half op hen zeiven lijken. Een ieder
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wonder vangt aan met te gelijken op een der voorgangers. In het werk van dezen vindt hij, met meer
kunnen, verwerklijkt een gedeelte van wat hij wil,
of in weidscher mate wat hij wou, maar in een andre
schakeering. Dit heeft hij door te maken. Dit wordt
doorgemaakt. Er is geen vrijer uiting dan de kunstwerken, maar er is tevens geen traditievoller. De
lijn der ontwikkeling is te*volgen. De lijn der schilderkunst is te volgen — als die roode draad in de
kabel, waarover 'k eens schreef. Dit heet i n v l o e d
o n d e r g a a n , en ik ken tot nu toe geen schilder die
dezen niet ondervond9 en niet onderging. Het zijn de
leuningen waarmee hij leert loopen, waarlangs hij
struikelt. De phenomenen van d u r e n d e kunst bestaan niet. Het kon gemeend worden in dien tijd van
het impressionisme, toen deze kunstuiting neerging,
toen de enkle Hartstocht, lillend neergezet, voldoende
leek — maar de bezonnen schilderijen wijzen het anders uit.
Persoonlijkheid begint dus met een' invloed te ondergaan. Daarna vecht ze zich vrij,, dat is, ze bewaart
alleen wat haar baat. Ge vindt in haar de lijn die
leidt van den voorganger tot de volgende periode;
daarna, daarnaast heerscht zij.
Nabootsing is een armoede, imitatie. Het is een
valschheid. Een slecht acteur is ze. Ze bedriegt even
misschien; even kan het lijken dat haar gebaar vol
is, haar kleur werklijk, maar dan blijkt bij inzien en
bij aanzien dat ze niets is dan de schaal van het
ei; dooier noch wit houdt ze in. Spoedig blijkt u wanneer ge, in vertrouwelijke eenzaamheid, voor het
werk zit, dat het is: de aap die, schamel, den man
na-doet.
#
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In Poggenbeek, die zelf Bastert beïnvloedde, vindt
ge drieërlei werk dat hem leidde: studies van Mauve;
eendenvoorstellingen van Willem Maris, en een volle
weeïge Fransche kleur, die hij in menig werk vond.
Daarnaast ontstaat zijn eigenheid. Zijn studies naar
koeien zijn niet zoo vast als die van Mauve, zijn
boomgaarden zijn wat zwaarder van kleur, dan de
hoewel volle, toch fijne werken van den Larenschen
en Haagschen schilder. Zijn voorstellingen met eenden missen het zatte groen dat Willem Maris in de
beste dezer bezit, ze missen die grage schilderzucht
die van flonkende kleuren leeft; ze missen die vrijheden die in een gelukkig oogenbiik de eigenlijk fijne
schilder zich kan veroorloven. In een Bar, die hij
schilderde, mist hij de gratie-voller, meer geopende
kleur, van grooter inhoud, van Manet; in een stadsmuur die hij, niet onschoonf liet zien en waarin de
lijn wat aan een Corot deed denken, is de grootheid
zonder die eigenaardige détail-volheid, die een aantal
vroege werken van den Franschman kenmerkt. Poggenbeek is te midden van de Hollanders niet een
schilder van den eersten rang, hij heeft daarvoor
noch de noodige eigenheid, noch de gewenschte macht.
Maar te midden van die der tweede orde munt hij
uit door een distinctie, een beschaafdheid. Zijn kleuren zijn vol, sappig, niet ondiep. Zijn lijnenspel in
in een schilderij is nooit van buitengewonen zwaai.
Maar in een schilderij als de Radboud is de beschaafde soberheid te waardeeren van de kleur van het gebouw (in het schilderij is het eerste plan wat onbeteekenend); in de koe-studies is een schildering van
een huid te prijzen (ofschoon hij de koeschilderijen uit
'60 etc. van A. Mauve nooit verwint); in denboomgaard
bloeit in een andre verhouding dan bij Mauve, het
blauw der lucht tusschen 't groen der boomen, en 't
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wit der bloesems, maar in hun rang en in hun
orde zijn ze aangenaam; in een Varkenshok ten slotte
treffen intimiteiten van inzicht die ons altijd treffen, ofschoon ze niet van milde intellectualiteit getuigen.
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J. THORN PRIKKER.
6 Juni 1868 Ben Haag.
Hij was 4 jaren op de Haagsche Teeken-Akademie; onder Koelman: hij begon daarna thuis te schilderen. Willink van Collen-prijs.
Hij werkte in Visée (± 84). Hij is met kunstnijverheid begonnen:
batikken ± 1892; ontwierp meubels, battiks; maakte 1 basreliëf van
footballers etc. Sedert 1904 in Krefefld waar hij wandschilderingen
ontwerpt, en les geeft. Hij etste een aantal plaatjes.
EN zwierige virtuoos is een zeldzaamheid te midden der Hollanders. Hun
aard gaat daar niet heen. Een verliefde op de arabesken der lijnen, enkel
om die arabesk, enkel om het speelsch
genoegen dien zwier zich door de
vingers te voelen gaan, vindt ge bij ons niet veel.
Zelfs de meest Hartstochtelijke houdt bij ons voet bij
stuk. Een schilder die, gevoelig voor invloeden, deze
verfijnder tracht te geven dan éen ze gaf, enkel om
die verfijning, enkel om de technische uitvoering
soms, en om het ritsel-vol leven der kleur, enkel
daarom en zich verder niet bekommerend of gedachte gehouden wordt en gebonden in die yle speelschheden, waarmee hij naar lichteffecten zocht, of naar
een mysterieusheid, in golvende lijnen zich uitbreidend, en met weinig, nauw te bespeuren, kleur gezet
op het wit van het papier — het is, ik herhaal het, ons
een zeldzaamheid. En zoo is Thorn Prikker. Ge vindt
een invloed in hem van Millet, maar ge vindt dien
niet lang. Ge vindt in hem een symboliek, een zoeken, analoog aan dat van Toorop, maar losser
geteekend. Ge vindt bij hem soms een naakt dat
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op een snel gewasschen teekening van Rodin lijkt,
maar de punt van de borst is dandy-achtig geplaatst op die borsthoogte, en met minder tragiek,
gevoeld enkel om die nieuwe buiging in een lijn te
midden der andre golvende. Ge vindt in hem weergaven van den inhoud van een gedicht, en een boom
is tot een onwezenlijk en toch niet uitdrukkingloos
figuur geworden, en het lijkt een iets dat den wind
uit zich zal laten vallen op het door bloemen even
gekleurd gras. Hij teekent een Christus aan het
kruis voor een affiche: en het is een werkman,
een anarchist, en de eene hand, die lijkt pp die
van den teekenaar, wordt los van het kruis, en
lijkt omstrengeld van bloemen. Hij vindt vormen
van figuren uit Verhaeren in rotsen, even aangeduid,
en teekent een tapijt vol van lijnen, niet zonder gratie.
Hij maakt een sgraffito voor een woonhuis, dat meer
in een kerk zou hooren, en hij ontwierp eerst meubels die op krabben leken, voordat hij zich versoberde. Hij maakt een wandschildering, en vergat ,,le
Pauvre Pêcheur" van Puvis de Chavannes niet, maar
compliceerde alles, uit zucht tot uiting in lijnen. Hij
verspeelde wat kleur in den laatsten tijd, doordat
hij woonde en woont in een land dat ijvrig maar niet
gratievol leeft. Hij is en blijft dat zeldzame: een virtuoos bij wien ge geen diepen inhoud zoekt, maar
fijntjes u vermeit in het ijl gespeel.
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P. P. RINK.
25 Sept 1852 Veghel-2 Sept 1903 Edam.
Hij had de eerste leiding bij zijn grootvader, en fes van Weingartner te Oosterbeek. Vervolgens op de Haagsche Akademie onder
Koelman. Akte Middelbaar teekenen. Op de Antwerpsche Akademie
(onder Verlat) met Briët, De Josseiin de Jong, Arntzenius, Van
Gogh. 1887 Amsterdam: Nausikaa en Ulysses. Prix de Rome (P. C.
de Moor was tweede). In '88 o. a. te Parijs. In '92? Den Haag. In
'95, '96 Oud-Hollandsche stadjes. 1900 Hattem, 1902 Volendam, 1903
Edam. Hij werkte in Brabant, in Gelderland. Het werk om 1892—94
is eenigszins poëtisch (meïskens met margrieten), om 1900 treedt
een combinatie blauw-roodiila naar voren. — Zie verder Elzevier
Febr. 1901. Mei 1904.
De schilder van figuren, of groepen personen ïn de Oud-Hollandsche
steden, en stadjes — en deze gaarne in zon. Een illustratief talent,
met een gebrek aan gloed in zijn kleur die noodig is om een schilder groot te maken. Zijn vrouw, geb. Boellaard, nu Mevrouw Treub,
schildert.
ET i l l u s t r a t i e v e . Het werk van
Rink bezit voor mij, zoo goed als altijd,
die eigenschap die gij en ik de illustreerende noemen. Zoo ge me vragen
woudt u dit te verduidelijken, wijl het
u niet volkomen helder wierd, wat ik
daarmee meen, of wat gij eigentlijk daarmee meent,
zou ik zeggen dat werk dat zóó u aandoet, wanneer het u voor oogen ligt, niet als een volkomen
o n a f h a n k e l i j k e uiting aandoet. Het schijnt u
toe, als mij, dat een gedeelte ervan een aanvulling behoeft, hetzij een nadere verklaring door een letterkundig werk, hetzij een verklaring door een ander kunstwerk. Ge hebt een gevoel dat ge iets mist; het is
dus niet volkomen onafhankelijk, geen c o m p l e e t
g e h e e l i n z i c h zelve. Dit gebrek aan onaf-
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hankelijkheid is het kenmerk van wat onder 't illustratieve te verstaan zij. In werk dat niet zoodanig is,
dat deze eigenschap niet heeft, of zuiverder gezegd,
dit gemis ontbeert, gevoelt ge dat de wensch van wie
't maakte, zoo volkomen als hem mogelijk is, geuit
wierd door de middelen die zijn kunst meê-brengt; de
gedachte is, zooveel hem mogelijk was, ge-uit als
s c h i l d e r k u n s t , etc. Het moment dat hij wou weergeven is verwerkelijkt in verven, en rangschikking
daarvan., Het portret dat hij maakte, is de Persoon
zoo als zijn Talent hem zich zag. Er ontstond in hem
geen andre verwachting, noch voelde hij een gemis
aan vermogen, om hem te maken in zijn kunst zoo
als hij den te portretteeren persoon zag, en dit gevoelend, maakte hij het werk dat u als hem in dat opzicht
voldoet, vol-doende voorkomt, en niet wankel zijnd,
als op één voet. Het gevoel van volledig te zijn vindt
ge zelden in Rink. Ge gevoelt een gemis. Ge kunt het
werk waardeeren om de technische eigenschappen,
zooals ik het doe, maar het kijkend oog, de kijkende
geest, vindt daarin niet dat waaraan hij zich verzadige, volledig; ze vinden daarin niet gsrealiseerd op
welke wijze, in welken graad ook, het volledige,
schoone.
Ge voelt in Rink een gemakkelijkheid in het teekenen, die, zoo ze gesteund was geworden door een
rijker en rijper innerlijk, van belang was geweest,
juist voor den tijd die nu wat; achter ons begint te
zijn. Ge vindt in zijn kleur dat wat ik buitenlandsch
en dan niet in den goeden zin mocht noemen, een
zekere oppervlakkigheid, en een zekere modieusheid;
een bepaald meegaan, een te gewillig meegaan met de
wenschen van den al vervlietenden dag. Hij teekende
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te Rome, te Florence, te Sevilla, te Parijs, te Madrid
en hij bracht van daar een aantal werken m e ê , die
niet uitmunten door een nieuw tragisch aanzien, of
door een nieuw wondervol, uitbundig, verheerlijken,
noch door een zwier vol ras, die schoon is; wat hij
van daar gaf zijn meer dan teekeningen van een
talentvol amateur — en toch hebben ze in de gevoelens juist iets van die liefhebber-teekenaars; ze doordrongen niet wat ze zagen, zijn oogen; zijn hart leed
of leefde niet zeer, toen hij 't maakte. En natuurlijk
lijkt ook, in de richting van dit talent, het teekenen
der Oude Hollandsche stadjes: Hattem, Volendam,
Edam. Ook deze gaf hij illustratief. Ook hierin ging
hij niet diep genoeg. Niet op nieuwe wijze flonkten
de oude steenen; niet op de oude en nieuwe wijze
sloten doodstil de ramen de huizen af; niet op de
oude en nieuwe wijze stond het kanaalwater stil, en
hing de brug aan en in zijn kettingen. En ook in de
periode '92—'94 toen hij poëzie en symbolen zocht
in de Meisjes met Margrieten, was het werkelijke
dichterlijke niet in hem, alleen de geoefende handvaardigheid. Hij stierf niet oud. Gemeend wordt dat
hij zijn kleur misschien had kunnen verdiepen, en
daarmee de lijn op het schilderij tevens verinnigen —
ik weet het niet, en ik meen van niet — want ook in
die laatste combinatie (+ 1900) van blauw en rood
lila was de harmonie niet edel, niet zuiver, niet innig,
niet schoon.

W. ROELOFS.
(Gemeente-Museum, Den Haag.)

Regenboog.
Foto: Vinkenbos & DewalcL
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W. ROELOFS.
10 Maart 1822 Amsterdam—12 Mei 1897 Berchem,
bij AntwerpenHij was leerling van H. van de Sande Bakhuyzen; daarna 6 jaar
in Utrecht, even in Den Haag; gaat naar Brussel (1848). Hij vormde zich daar, de Barbizon-school eerend. Hij kwam eiken zomer naar
Holland. Bestudeerde in het laatste van zijn leven het vee meer;
De Haas stoffeerde zijn schilderijen eerst.
Het eerste werk is in den trant van B. C. Koekkoek, etc. Daarna
is hij de ontdekker van "i Hollandsen landschap (Het Geen, Leidschendam, Drenthe, Texel, Terschelling.) Het meest munt hij uit in
zijn frissche studies, 'm sommige aquarellen. Zijn schilderijen, hoewel vrij ruim als bouwsel, missen veel de schoone qualiteit van „uit
de verf" te zijn. Etste. 1852 Fontainebleau; '55 Bas-Breau. Een aardig schilderij van uit Heyst. 1873 Schotland etc. Zie voor verdere
gegevens de katalogus van zijn Eere-tentoonstellmg Oct. Ï907
Pulchri. Hij was entomoloog.
ET talent van W. Roelofs, ook een schilder van weiden en koeien, etc. neigt,
in het boschgezicht, naar het grootsche,
naar het romantische. In de studies uit
zijn later leven, is het frisch, dadelijk,
oprecht, en krachtig. Het is werk dat
het werk, door Gabriël gemaakt, zeer heeft gedrukt. Te
rechte en ten onrechte. Het werk van Gabriël heeft zelden de groote tezaamzetting die het werk van Roelofs
had. Het is maar even romantisch, het werk van Roelofs blijft gaarne romantisch. Maar terwijl in Roelofs
de kleur niet veel keer en in de schilderijen van grooten
bouw die eigenschap bereikt, die „uit de verf" zijn
heet, waarmee gemeend wordt dat ze als lichttrilling
enkel aandoet, en niet meer als materie ondervonden
wordt, dus is vergeestelijkt, is deze eigenschap in Gabriël meer te vinden dan bij Roelofs. Deze eigenschap
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is in de strakker studies van Gabriel juist dikwijls
het frappeerende. In Roelofs is de behandeling van het
Gegeven beweeglijker, het groen is gaarne sappiger
dan bij Gabriël. Deze is puntiger, eleganter, eenvoudiger. Bij Roelofs is een neiging analoog ietwat aan
die van den nog van zwaarder romantiek zijnden
Bilders. De teekening van een Melkbocht (eigendom
Jansen van Afferden) ligt buiten den aard van
Gabriël, die daartoe de neiging tot weidschheid, in
het algemeen, mist. Gabriël . is meer uitsluitend
schilder. Roelofs gaan andre geestesneigingen ter harte. Een tentoonstelling van werk van Gabriël gaf u
het gevoel van klaar en strakkijkende oogen — een
tentoonstelling van Roelofs (Pulchri Studio. Oct. 19Ö7)
wekte het wenschen dat de zwaarte der stof meer
verwonnen mocht zijn, meer gebracht tot lichttrillingen, die door hun samenvoegingen zuiver den geest
van wie 't maakte, verduidelijken.
Roelofs is grootscher, maar minder veredeld dan
Gabriël, die geen compositie veel keer bouwde, maar
zuiver werkend, ijl en strak wierd. Roelofs is tevens
traditioneeler, in de richting der Barbizonschool.
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THERESE VAN DUYLL— SCHWARTZE. Portret harer Moeder.
(Collectie der Schilderes.)
Foto: Eylers.
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TH. SCHWARTZE.
(tegenwoordig Mevr. v. Duyl—Schwartze)
20 Dec 1852, Amsterdam.
Leerling van haren vader J. G. Schwartze, daarna van G. Max,
en van von Lenbach. In 1885 pastel-portretten. Zij is begonnen met
portretten, waarin de invloed van haar vader duidelijk is, om later
zich meer in een andere richting, eene meer mondaine, te ontwikkelen.
S Veth dikwijls niet meer dan burgerlijk
nauwkeurig, en Haverman weinig psycholoog, Therèse Schwartze heeft als
natuurlijk gevaar van haar werk: mondaniteit. Ze is te dikwijls voor het boudoir, voor de „beau-monde." Het hangt
samen met de personen die ze schildert, en pastelleert.
Haar pastels zijn zeer krachtig van kleur, en in Holland is ze een van de niet zeer velen die de deftigheid
der kleeren ietwat voelt, en de verzorgdheid van een
toilet gaarne aanziet, gaarne maakt. Evenmin zijn
de figuren naar den kleinsten kant gezien, als houding. Haar psychologie is zeer klein. Haar vormen
zijn dikwijls niet genoeg verzorgd. De expressie der
handen is niet gewaardeerd. De handen zijn dikwijls
gemaakt als een toegift op het geheel — een te kortkoming die zeer hindert. — Ik zie een staatsievoller
portret dan zij ooit zal maken. Zelfs wanneer zij verder gegaan was op haar eersten weg, die solider was
maar minder rijk, had ze nooit gemaakt wat ik hoop,
en hoop. Haar ziels-kennis is daartoe te schamel, en
te schriel. Maar niettegenstaande deze bezwaren, die
ik zelf scherp voel, is de voornaamheid der kleu-

206
ren niet te ontkennen zijn de gemakkelijke zwier en
de lenigheid der werkwijze te eeren. Haar werk is
een van dat soort werken dat onwil wekt over tekorten, omdat ge gaarne het volledig zaagt. Het geeft
aanleiding tot een teleurstelling der eerste verwachting, wanneer ge het nader, nauwkeuriger, inniger,
en langduriger bekijkt. Het lijkt meer dan het is.
Toch is deze schilderes te noemen om wat zij bereikt,
en om het type van haar portret. Haar ander werk,
composities, heeft dezelfde eigenschappen.

W. B. THOLEN.
Slachtplaats.
Collectie v. Neyenhoff te Amsterdam. — Foto: Van Meurs—Nieuwland.
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W. B. THOLEN.
IS Febr. 1860 Amsterdam.
Op de H. B. S. leerling van Belmer. Oct 76—Aug. 77. Akademie te
Amsterdam. 1877 M. O. handteekenen, 1878 M. O. lijnteekenen.
Hij was ih Brussel eenige maanden bij Gabriël, in 79(?), en daarna
met G. soms buiten in Holland. In '79—+ '85 les gegeven. Eenige
data volgen tot leiddraad: ± '88 Vliegeren, Zanderijen; Speelplaats,
Melkinrichting; Slagerij; Wintervermaak. Omstreeks '92 een serie
kinderportretten; ('93 Portretten van dames A.) '95 Schuur; omstreeks '97 weer Giethoorn. Tot '99 veel waterstreken. '02 Papierfabriek. Omstreeks '05 veel teekeningen uit Volendam en schepen. Het
werk van Tholen: van een langzaam komende innigheid, in zijn beste
uitingen. Een schilder van water, schuit, avonduur, kinderportretten,
en oude stadjes. Goed teekenaar.
OMMIGEN zijn traditioneel, en eigen.
Sommigen volgen de lijnen van een kunst,
maar daartusschen bewegen ze zich,
vrij, persoonlijk. Het is niet een nabootsen, het is niet een beheerscht-zijn,
het is in de uitdrukking van voorgangers de uitdrukking van het eigen wezen voelen. Dit
ïs gemakkelijk te onderscheiden van de geesten die,
gansch beheersen^ zich niet anders kunnen uiten dan
zooals een andere generatie dat deed. Het is totaal
verschillend van het na-bootsen, hetzij uit winstbejag
(in dezen tijd nu een schilderij een aandeel wierd),
hetzij uit armoe aan eigen zijn. Tholen's kunst is
traditioneel, en eigen. Hij ontkent in zijn werk het
voorgaande niet; hij ontkent Gabriël, Mauve, de Marissen niet. Maar — hij heeft een eigen aanzicht, een
eigen inzicht, een eigen leven, een eigen bekoring.
Deze bekoring is — ik weet het — een langzaam werkende. Ze onderscheidt zich van die der wildere imPLASSCHAERT, XIXde EEUWSCHE SCHILDERKUNST.
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pressionisten daardoor. Ze bevat meer kracht van teekenen en meer overweging, meer teederheid. De teederheid is meer gekund, dan die van Karsen, als ze
zich in hetzelfde uur vermeit. Zijn kennis is veel
grooter. Zijn figuur, zijn groepen van figuren, die een
sloot met schaatsenrijders vol maken, drukken uit:
het schaatsen, en het gevoel daarvan. Een scheepstimmerman zit op het dek van een boot-in-aanbouw
als een man die bezig is met zijn, bepaald, vak. Een
slager die op een blok vleesch kapt (terwijl ge buiten
door de deur, of een wit huis ziet, zacht-ver licht,
staan; of een vaart met een schip erin, merkt blinken)
is een man in zijn vak bezig. De stand is juist — ik
mocht zeggen: de psychische stand. Een schipper
van een jacht, die onder het zeil uitziet of hij een
ander kan passeeren, kijkt zooals een bevaren man
uitziet, de kansen wikt, al kijkend maar zeil en den
stand van den wimpel. Een van de eigenheden in
Tholen's werk is het schip, en het water: de Zuiderzee — en soms een andre stroom. Hij kent dit, en
hij gevoelt dit: twee eischen voor een kunstwerk. Hij
weet hoe een roer aan-voelt, hoe een fok ,,over "gaat,
hoe een visscherman zeilt, hoe een pleizierjacht
prangt, laveert; hij weet en gevoelt hoe een havendam aan doet, wanneer je van buiten komt, en hoe
de golven, bruinig en blauw, van de Zuiderzee slaan.
Het schip, het water, de tuigage, is een hartstocht
van Tholen — zoo zeer dat hij soms een groote lijn
schendt — alleen om het schip er op te krijgen. Hij
schilderde (om '90) ook zandstreek, ook stadsgezicht.
De waterkant van Holland is hem echter meer en
meer eigen. De Hollandsche meren, de Zuiderzee; den
rijken Zeeuwschen stroom, vindt hij ieder jaar opnieuw. Daarnaast de steden en stadjes die aan het
Water liggen: Volendam, Monnikendam, Veere met
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zijn branding in de verte van den Portus Romanus.
Het type van het water geeft hij. Zijn kennis van
zijn werk blijkt uit de direct dan buiten geschiedende studies, schilderijen. Elk effect, eiken zonstand, elk water. Naast deze landschappen, watergezichten, wolkstudies, en studies over beroepen,
alles in de niet zwaar, maar luchtig en juist neergezette verven, komen sommige portretten van kinderen (+ '93), waarvan er enkle zijn die èn als kleur
èn als leeftijd-uitdrukking bekorend zijn. De veranderingen, die in het werk van Tholen gekomen zijn,
blijken te wezen: een kleur die blanker en blanker is, en toch kleuriger; een grooter lenigheid
steeds in het neerzetten van de dun opgebrachte
verf (in dezen een leerling van Gabriël); sommige
tijden een dichterlijkheid die zich op grooter lijnen
uit, in kleiner paneelen, en doeken. De toon is soms
een fijn grijze, zooals in een portret dat hij van een
man schilderde. De manier van teekenen is detailleerend, en toch vloeiend. Het gevaar van Tholen is
te veel werken. — Saam vattend: eenvoudig, en fijn
talent, gevoelig, gevoelvol; een werk soms te veel
doorwerkt, mat; en niet genoeg gekend en gewaardeerd ten opzichte van een aantal van tegenwoordig,
met meer naam.
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JAN TH. TOOKOP.
Bomschuit.
(Collectie Mej. Mr. Christ, van Bosse, Don Haag.)
Foto: Vinkenbos & Dewald.
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JAN TH. TOOROP.

20 Dec. 1858 (1860?) te Poerworedjo.
Zie Onze Kunst (Vogelsang) Elzevier, cn Kritiek van Beeldende
kunsten en kunstnijverheid III (8. 9>).
Tot + 13de jaar ïn Indië. Vervolgens op de Leidsche H. B. S. etc.
in 1879 les van Tetar van Elven op de Polytechnische School. 1880,
cursus, 1882 Akademie te A'dam. '82—'83 in Brussel (mei Derkin-
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deren). In '84 Machelen. In '85 Londen. In '86 Den Haag, Brussel.
In '88 te Londen? In '89 Brussel. 1890 Katwijk — 1892. In '93 de
Drie Bruiden etc. 1892—1895 Libau (een villa te Loosduinen,
vlak bij den Haag). Daarna Den Haag. '97 etsen. Reis naar Dernau.
In '98 veel portretten. 1899-1902? Tweede Katwijksche periode. Pointillés. 1903. Domburg. 1905, eveneens 1906: Veel buitenstudies. Ï907
Katholieke onderwerpen etc. Een der curieuzen veelzijdïgen, uit dezen
tijd, die zich zelf niet genoeg verdiept heeft. Tragisch.
y""G>b' ^ OOROP is een talent — een voor invloeV P S R S / ^en te g e v o e l i g talent. Het ken^ ^ y | W ^ 9 merkende is een tragische geaardheid
Y J I V i ~~ wanneer daaronder begrepen wordt
dat net werk in zijn geheel uitdrukt:
een niet berustend rebelleeren van de
gegevens, de gegeven personen, de gegeven figuren,
tegen een grootere macht — wanneer daaronder duidelijk wordt, en daardoor, dat de Figuren1 en de Personen niet in rust zijn tegenover hun moeiten en pijnen. Deze tragische aard is Toorop's innerlijk —
daarbij komt zijn assimilatie die zeer groot is, te
groot is, en die zich uit in het toepassen van allerlei
procédé's, die de nood en de drang van den dag meebrengen. Omstreeks '85 vindt ge velerlei werk geschilderd met het paletmes; een straatorkest in Londen ('85) een Visschersmeisje ('86) etc. Het werken
met een paletmes heeft een eigenaardigheid dat het
soms tot gelukkige toevalligheden brengt — wanneer
het deze brengt. Het geeft sommige combinaties die een
schildersaard door hun rijpe mengeling verrukken —
maar aan den anderen kant is te vragen of in een
kunstwerk, niet het eerste en het laatste te denken is
om wat thans te veel verwaarloosd wordt: het niet toevallige. De ontroering, zooals ik schreef, brengt altijd
toevalligs genoeg mee. De schilderijen uit Londen geven
groepen weer uit de straten; geven de groepeeringen
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dier armen, der muzikanten, geven een straatgezicht in
zijn beweeglijkheid; in een zware kleur. In '86 zou hij
gediviseerd hebben — de kleuren zuiver naast malkanderen geplaatst — voor het eerst. Öm '88 en 1890
ontstaan schilderijen, zooals uit de Nes (gediviseerd)
Delirium, de Hetaere etc. Hij woonde van April 1890
—Mei 1892 te Katwijk. De tijd te Katwijk is van belang. Er wordt een soort symbolisch werk ondernomen, er worden, natuurgetrouwer, veel typen uit het
Leven geteekend. Een werk als het Vervoer van
een Bomschuit (van Bosse) is voor mij van gelukkiger symboliek dan vele der lateren, omdat zijn symbolen niet minder u treffen dan de latere en minder
procédéachtig geworden zijn. Want — in het zeilen
van het groote schip op den achtergrond over de zee,
in den tragischen stand van het voorgestelde op den
voorgrond, is een eenheid van stemming bereikt, die
door haar natuurlijkheid en diepte blijvender mij lijkt,
dan de zoo geheeten diepzinnigere, met de wajangpop^
achtige figuren. De Hetaire, gecompliceerder reeds en
niet van denzelfden eenvoud, is ook uit dezen tijd.
De symbolieke periode van Toorop komt reeds in
Katwijk, en uit zich meer en meer na zijn verblijf
daar, tijdens zijn wonen bij Den Haag op de Villa Libau. Waardoor ze onstond is door tweeërlei te verklaren: ze was ontstaan reeds in andre landen, en ze
voldeed aan een inner lij ken wensch in hem naar meer
vrijheid voor zijn phantaisie. Zijn kleur kon rijker
worden — en zijn onbestemdheid wierd grooter. Er
is maar eene wijze om deze dingen te bezien. Ze hebben een hoofdgegeven dat duidelijk is; waarvan de
philosophie niet bizonder is, noch de psychologie b i zonder diep — en wanneer dit eenmaal schilderkundig
gerealiseerd wierd, is de rest niets dan decoratieve
vlak-vulling. Het is een pogen zonder gevolg, om
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ieder der voorwerpen, ieder der lijnen, te willen definieeren, als meening van een gedachte afzonderlijk
—> ze behooren anders gezien te worden, en fcnij!
dunkt juister, a3s deelen van een décor om de hoofdgedachte heen; vlak-vulling.
Hij woont na Katwijk bij den Haag tot '95. Uit
dezen tijd zijn de Rodeurs, De Jonge Generatie
(met zijn dochtertje, een kindje van een maand
of zes erop) ,,0 grave where is thy victory?" Dé
Drie bruiden, Dalende gelooven, portretten in waskrijt. (Mevrouw Ary Prins 1894? Beta de Waard 1894.)
Het portret van Mevr. A. Prins zou het allereerste
portret na ,,de Vloed" zijn. Indertijd is er een hysterische bewondering geweest voor deze symboliek, te
veel dames die ze niet verstonden, begrepen, waren er
te verrukt over — en er was daarna een waardeering
van deze werken, die het altijd te prijzen er niet in zag.
Want wat te roemen is, blijft te roemen: dat de verbeelding meer naar voren, als een prinses, aantrede;
— wat te laken is blijve te laken: dat de natuurlijkheid
te ioor gaat in de verbeelding, en dat het een maakwerk wordt. Allerlastigst is in deze zaak het optreden
van de vormen der Javaansche wajangpoppen. Zag hij
op een tentoonstelling, of ergens, deze dansen; kwam
werklijk met dit zien kinderherinnering te zaam —
zag hij de poppen alleen — of groeide uit de phantaisie die vorm slechts naar voren, en werd ze
later, met de herinnering mee, versterkt? Uit dezen
tijd zijn ook de Luidende Klokken,met,de geluidsgolven
geteekend; de werken waarbij de lijst beteekend wordt
en een deel ervan uitmaakt. Van de geluidslijnen is te
zeggen dat ze door Thorn Prikker leniger en sierlijker
wierden geteekend — van het geheel van dezen
„symbolieken" tijd, dat, wanneer ge eenmaal deze
dingen ,,lezen" kunt, ze eenvoudig zijn als lectuur,
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en eer kinderlijk van inzicht. Na '95 gaat hij in Den
Haag wonen. De twee portretten, die hij in het
voorgaande deel van zijn leven teekent, hebben
een belang, als voorloopers van een serie nauwkeurige werken, waarin de behandeling dikwijls niet
zonder charme is. Na '95 maakt hij droge naaldetsen, en litho's (de Zaaier uit '95); hij teekent de
kinderlijke Meditatie en een meisjesfiguur, waarop
later een zuiver deel van zijn bekendheM zou volgen, het teekenen van kinderen, zooals in '97 Zusje
van 't Hoff, Betsy Schultze, verder de portretten der
Drabbe's (de man en de vrouw), dat van Otto Repelaar van Driel etc. — een etsje van het lezend meisje.
Merkwaardig is dat de neiging tot symbolisch werk
vermindert. In 1899 komt hij weer te Katwijk, waar
inj tegenstelling met het ander, het eerste verblijf, hij
meer natuurgetrouw werk maakt. Hij maakt er een
aantal etsen — een aantal pointillés. De pointillés uit
'99 zijn droog. Ze missen een element dat deze gestippelde werken altijd voor mij missen: Lijn. Ze
missen het belangrijke deel in het Schoon van een
schilderij, een deel waarin de persoonlijkheid van
den kunstenaar zich evenzeer uit als in de diepe spelingen der kleuren. Een pointillé heeft bij Toorop iets
plichtmatigs, een taak doen; de gloed die van Rysselberghe soms erin bereikt, wordt er niet in gegeven. Uit dezen tijd, tot 1903, zijn te noemen, de potloodteekeningen van Elsje Luk wel, de Markermeisjes uit 1901, Pastoor van Stralen I (1902), enkle etsen
uit dat jaar, de kop van een jachtopziener (B. Ver hallen's eigendom) etc. Het symbolisme is vertegenwoordigd door Geloof en Loon. Het verblijven in Domburg
(1903 etc.) brengt daarbij een studie van het buitenlicht
op de manier der laatre Franschen; een primitief teekeningetje als het Schaap. Sommige werken ontstaan
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onder den invloed van Vincent van Gogh. Uit dezen
tijd zijn de studies over zon en schaduw, het portret
van Dr. H. Muller (1904), de Zeeuwsche meisjes in het
gekend costuum, soms in de interieurs, maar meer buiten gezien, in boomgaarden enz. Uit 1904 is de Pastoor
van Straaien II (ietwat gewijzigd), uit 1901 is de Kruispolka, waar, in de verte, ge iets van Botticelli's Lente
mocht vinden. In 1905 komt er een nieuw element bij:
zijn katholicisme. De meisjes en de dames met het
symbool van het H. Hart, ontstaan — het symbool
weer te procédé-achtig aangebracht. Dezen tijd woont
hij beurtelings te Amsterdam en zomers te Domburg.
Het is een wisseling van portretten en buitenstudies,
van katholieke onderwerpen, van illustraties voor
Vondel's Heerlyckheid der kerke; en van portretten
van pastoors, met goudvisschen-vijvers, duinen met
zee. —
*
Zoo is in het kort een schets van dit talent dat zich
niet genoeg verdiept, dat te veel veranderlijk was in
zijn werkwijze; dat den eigen aard verduisterde soms
wel uit bravoure, soms niet zonder behaagzucht.
Over de heele rij der werken is een soort lichter
worden van de kleur op te merken — toch blijft mij
de vraag of ook hier het duistre gamma niet het analoge is aan den aard.
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FLORIS VERSTER.
(Collectie E. van Essen, Amsterdam.)
Foto: Van Meurs—Nieuwland.

Phlox.

223

F. H. VERSTER.
9 Juni 1861 Leiden.
Hij had op de H. B. S. les van Bos, een lithograaf. Zijn vader
vraagt het oordeel van Bosboom en Apol. Oct. '78—April '79 lessen
op Ars Aemula van Breitner in perspectief, maar hij kijkt meer naar
diens paardenteekenen. 1879—'82 Haagsche Akademie. Daarna half
jaar naakt teekenen onder Bourson, St. Josse te Noode bij Brussel.
Een invloed even van de Haas dien hij kende. '82 Cavallerist: invloed Breitner (Atelier); Hanen mei emmer; 1889 te Loosduinen,
Noorden, Schuiten. Invloed Weissenbruch, weinig; '93 Rozen in
schalen, een schildlerij dat later werk voorzegt; meer vorm: 1896
Pompoenen; '97 Noordwijk, — 1900 Flox; meer schilderen; serieën
Bokkingen, Koffiekannen, Eieren, Roeken etc. — Een bizonder stillevenschilder; en soms nijpend teekenaar: kastanjeknoppen.
E eigen aard van Verster is Hartstocht,
het schokkend worden aangedaan, en
het onmiddellijk overbrengen van dien
schok. De eigen aard van Verster is
gloed, met soms bezinning. Dit is hét algemeene, zijn type. Maar terwijl er tijden waren dat hij zich gansch gaf, en kleuren maakte
d*e soms als muziek waren, rijk van orchestratie,
heeft hij het merkwaardige dat naast deze algemeene
neiging een oudere van tijd tot tijd naar voren komt —
die, met het ouder worden van den schilder, meer macht
krijgt. Dat deze meer macht kreeg, is een winst. Het
ligt in den loop der goede dingen om bij het jouderworden vaster te worden: zie, een boom. Verster is,
naast de dadelijk kleur gevoelige, een hardnekkig teekenaar van détail. Op de Akademie was hij dit. Zijn
rijnen waren snijdend, ,,nijdig". Daarna komt een
tijd dat overeenkomstig de uiting van een tijd die
reeds achter ons begint te zijn, (Je kleur gevierd wierd;
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dat alles op de kleur gezet werd, en dat het eeuwigmakend spel der bezinning niet naar waarde ge-eerd
wordt. Hij schildert in dien tijd, na wat landschappen
en na zijn eerste werk, waarin Breitner's kleur wat
gevonden wordt, immer rijker bloemstuk en stilleven. De rijkdom van deze is niet — ik schreef het —
in het eeuwige der bezinning, maar in den gloed,
het pralend, lillend, liggen van de zware rooden,
groenen, en gouden; de rijkdom van dien tijd is in de
welbekende bruinen, in den hem, als een handteekening, eigen lompen (niet leelijken!), zwaren, vorm der
blaeren van d'al flensende bloemen. Zoo, van die
zelfde lompheid, die geen leelijkheid is, zijn ook de
pooten der kippen die hij schilderde, liggend, geplukt,
of die hij aquarelleerde terwijl ze hingen. De kleuren
zijn zwaarst in dien tijd. Logischerwijze moest er na
deze verzadiging van kleur bij een vooruitgaanden
mensch een wijziging gebeuren. Omstreeks 1892 begint dit. De kleuren worden blanker. In de Maandrozen, de welkende rozen, is dit duidelijk. Maar tevens, met deze verandering van kleur gaat een strakker, stelliger, teekenen te zaam. De Pompoenen zijn
daarvan het volledig bewijs (zie Museum Boymans).
De twee teekeningen van stadsgedeelten, uit Leiden,
en bij Leiden: Dorpshuis te Noordwijk en de Hooglandsche Kerk te Leiden, geven deze werkwijze (die
uit een toestand van den geest voorkomt!) op weidscher voorwerp. Toch missen deze twee den stijl, de
breedheid. De kastanjeknoppen (uit '99) pas opengaand, als vlinders zittend op de takken, zijn de
scherpste teekeningen uit dien tijd. Ze zijn een maximum. Hoewel niet geheel zonder studies in olieverf,
is deze tijd van teekenen niet rijk daaraan. Alle voorstudies worden in olieverf gemaakt; er tusschen door
soms wel eene niet als voorstudie, maar deze zorg-
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volle, tijd-kostende, teekeningen, laten weinig vrijheid
tot ander werk. De invloed van de teekeningen blijkt
uit meer bezinning, vaster bouw. Omstreeks 1900,
1901 komen werken in olieverf. Serieën ontstaan. De
Floxen (van Essen, Amsterdam) is een der rijkste stillevens uit die periode. 1901 is vol studies, tinnen
borden, tomaten etc, alsof hij de hand zich weer lenig
wou maken. Het Huis te Borger (1903) een groote teekening, ontstaat. Maar het stilleven is in den laatsten
tijd het heerschende. Nieuwe serieën: de Tinnen kannen, de Eieren, de Roeken — zijn de voorwerpen die
hij schildert. De stijl wordt gezocht in de kannen. Naar
de noodige breedheid wordt gestreefd. De schildering
is gedongen; het atmospherische spel niet altijd voldoende gegeven. En — zoo werkend blijft Verster de
beweeglijke.
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JAN VETH.

Measchacrt.
(Rijksmuseum, Amsterdam.)
Foto Van Meurs—Nieuwland.

229

J. P. VETH.
18 Mei 186é Dordt.
Hij komt in 1880 aan de Akademie te A'dam. 1884 direct onder
Allcbe. 1885 portret van A. Verwey. In 1886 Etsclub-oprichting. Hij
had toen op de Stedelijke neg een figuur buiten. In 1891—97 serie
gelifhographeerde portretten „Groene," „Kroniek." Sinds 1896 veel
in Duttschlamd. Portretschilder. De portretten van Veth
missen die weligheid van kleuren, en van verven, die den grooten
portretten eigen is. Het meest is er naar Psychologie gestreefd.
Hij is het best soms in een enkel portret van een vrouw, op
zijn best in sommige portretten van ïrïiellectueelen. Hij schildert
zoo verzorgd mogelijk; heeft soms iets van Holbein. In de laatste
jaren (zie portret van Leeuwen) niet vooruitgaand. Een bekwaam
schrijver over kunst; eer met reticenuies, dan votuit zijn meening
gevend. Hij schreef over Rembrandt, Hollandsche teekenaars, enz.
ET portret is de wonderlijke uiting, en
wondren-zwaar, van den eenen mensch
over een ander. Het is de afbeelding
van wat ons, logischerwijze, het zuiverst in te zien moet zijn. Het is een
onderwerp eiken dag nieuw. Het is een
onderwerp eiken dag bespr ekens waard. Het is, wat
immer opnieuw wekt. Want hoe wilt ge het Portret?
Wat meent dat ge het moet voorstellen? Hoe wilt ge
het geschilderd? Wilt ge dat het den mensch geeft
op een willekeurig oogenblik; en dan wanneer dat
©ogenblik goed weergegeven wierd, meent ge dat het
portret Levend is? Wilt ge het vol gebaren, waarin
van zelve iets voorbijgaands is? Wilt ge niet liever
het in rust? Wilt ge niet liever het in den edelsten,
meest uitdrukkingsvollen stand van den geest, dien
het tevens tracht af te beelden? Wilt ge den redenaar
niet als den sprekende, den dichter niet als den pro-
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pheet, den wiskundige niet als hem die het ijlste denken roemvol hanteert? Wilt ge den geportretteerde
niet in dat waarin hij uitmunt, schoonst afgebeeld?
Wilt ge den stijl niet, ook in dit kunstwerk? Wilt ge,
hierin niet, wat de groote portretten waren der grootere eeuwen — een rustige oneindigheid, rustig maar
niet dood — waarin de ligging der handen tot een ongemeen figuur wordt — en waar, in het gezicht, de
oogen geopenbaard zijn? De oogen geopenbaard! W i t
ge het stille denken niet duidelijk gemaakt van die
oogen, of het verholen woeden der hartstochten, of
het blinken van genegenheid (zooals wanneer de verliefde de Star beziet), of het ijs-stil geestelijke, geestvolle, van de diepe huichelarij? Wilt ge daarbij niet
dat dit alles gegeven is door den schilder (die maakt
het portret; het is een spiegel ook van zijn geest)
zoo weidsch mogelijk, zoodat de omtrekken even
groot zijn ais die in een landschap? En zou dit niet
kunnen? De kunstenaar maakt, zoo hij groot is op het
landschap, de groote lijnen van zijn geest. En wilt
ge in een Portret niet meer? Dat de handen.( en hun
rijk leven zijn gegeven! Dat ieder ding wat den schilder uitdrukkingsvol is, door hem geschilderd worde!
En dat alles, te zaam, in groote lijnen, gebouwd! Wilt
ge, wenscht ge dit alles niet in het portret?.... En
blijkt a!s iedere uiting, het portret vergeleken met de
grootere voorbeelden, met de grooter zijnde eeuwen
(meer vreugden-vol, meer schepping zwaar, meer verwonderd) niet in verval vergeleken met vroeger?
Hoe is het portret door J. P. Veth? Is het gansch
het portret van een schilder, gansch het portret van
een ziel-ziener? Is het schilderschoonheid en psychologische diepte? Het portret door dezen schilder Is
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zorgzaam, en onderscheidde zich daardoor. Het vertoont invloeden, zooals die van Holbein. Het mist
diens klaarte in kleur. Het mist de schoonheid van
het schilderen. — Het vertoont een hardnekkigheid
in wat het bereiken wil. Het vertoont een ijver die
niet gauw aflaat. Het mist weidschheid, of elegantie.
Het geeft het best weer een bepaalde soort verstandelijkheid, die van de geaardheid is welke den schilder
kenmerkt. Het werk, in een aantal, bij malkander gezien, geeft tweeërlei indruk: dat het fijn-onderscheidenden smaak mist — • en dat de kleur leven te veel ontbeert. Het geeft den indruk van toe-wijding zooais een
zekere orde van geleerden die bezit (de verzamelenden), maar de goddelijkheid van het gevoel, het herscheppende, die geestdrift, mist het. Ge bekijkt hier
een oog, daar een hand, daar een rimpel, hier een
hoogte, ge bekijkt sommige gedeelten als nauwkeurig,
doorwerkt — ge waardeert ze, maar altijd meer om
den vlijt, om het geduld, het puimende, en herpuimende — maar ge vindt niet wat ge zoekt. Hier
en daar is meer teederheid, in een vrouwen-hand, in
den vrouwen-mond — maar ge vindt geen stijl, geen
kunstvolle Liefde — ge vindt geen ontroering, vol öp.

J. VOERMAN.
(Stedelijk Museum. Amsterdam.)

Wei met Koeien.
Foto Van Meurs—Nieuwland.
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J. VOERMAN.
23 Jan. 1857 Kampen.
Hij ging in 1876 naar Amsterdam en studeerde aan de RijksAkademie v. B. K. in 1880 een jaar onder Verlat te Antwerpen.
Hij begon met binnenhuizen uit het Joodsche leven. Van 1889—1904
bijna uitsluitend aquarellen. Hij schilderde bloemen, stukken met
paarden en met koeien. Sommige zijner eerste werken met koeien
zijn eer droomerig, zijn grootscher dan zijn laatste werk. De bloemen-aquarellen van hem zijn van een keurige verzorgdheid. In boschgezichten lijkt hij op Diaz (zie Boymans). In de laatsie tijden is
hij eigenlijk een luchtenschilder over zijn rivïer, waarin naar grooten
bouw gestreefd, en weidsch effect beproefd wordt. Ze zijn echter
niet genoeg uit de verf. In zijne aquarellen van het zelfde gegeven
i)3 het wanklen en het transparante van het moment wel gegeven.
Het werk maakt echter niet een diepen indruk, omdat het me is of,
wat gewild, het de persoonlijkheid) niet vol uit, eenvoudig, zuiver,
geeft.
ET werk van Voerman richt zich bij
voorkeur naar de t e c h n i s c h e u i t v o e r i n g . Ge voelt er in, en te veel,
dat zijn aard zich kunstige technische
problemen stelt. Ge voelt er in dat meer
dan om zijn wenschen, zijn ontroeringen, zijn gevoelens, meer dan daaroim alleen, die boven vermelde moeilijkheden zijn belangstelling wekken. Er is voor mij daardoor iets in het werk, dat
stoort. Ge voelt het ontroeringselement niet volledig
gegeven, niet zoo volledig mogelijk uitgeput; uitgestort
over het doek. De innerlijkheid lijdt daardoor schaê,
het baat Voerman niet dat hij een technischen
hemel wJnt, die kunstig is, maar niet kunstvol.
Want t e c h n i e k i s een g e v o l g . De ontroering, de kunstdrift gaat voor en moet blijven voorgaan, en uit haar, om aan haar noodzakelijkheden te
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voldoen, stijgt de techniek zoo hoog mogelijk, groeit
zoo volledig mogelijk. De opmerking tegen de technische zijde van dit werk is dus niet gericht tegen de
techniek in 't algemeen. Integendeel. V er w e r k l i j k i n g i s dat, w a a r n a a r w ij a 1 le n, ten slotte,
óns w e n d e n : doen, neerschrijven, componeeren,
ordenen, zoo voluit mogelijk. We kunnen niet
meer dan half tevreden zijn met de aanduiding
van de ontroering; we willen haar glas-helder, als
een kristal op een schaal, als een appel op uw bord,
rondom vrij, zien liggen. We willen meer dan ooit
de vaste schoonheid. Het beste werk toont ons dat.
Wij willen in dezen gescheurden tijd één gaafheid,
een volledig bloesmen, zoo vol wij nog kunnen. We
willen een weeïge, intellectualiteit-volle, diepzinnige
schoonheid die ook in haar gevoelens de schoonheden der wetenschap mee-voert. We willen verwerklijking. Maar ziende dat de ontroering met een
schoon toe-val altijd moet blijven, en dat we haar
gouden licht altijd moeten zien achter de techniek,
achter de technische weergave als zoetverschemerd,
en van ongekende diepte, en ongemeten diepte, willen we de techniek, het schilderen, niet kunnen voelen als iets los staand van het ontroerende.
*
Het werk door Voerman gemaakt stelt, na een korten tijd schilder ens in Amsterdam, het land voor om
een stadje, Hattem; het stelt koeien voor in dat land;
luchte hemels boven den IJssel; en hij maakte een
aantal stillevens. De stillevens van Voerman hebben
mij nooit in die mate kunnen ontroeren, als ze velen
deden. Het talent van dezen schilder is fijn, maar
de fijnheid waarmee een bloemblad schijnt te vervloeien, de teederheld die gij en ik gaarne zoeken en
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willen vinden juist in de stillevens van rozen en andre
verteederende dingen, vindt ge niet welig, niet mild
genoeg hierin. En daar juist het Hollandsch stilleven
op die intimiteit van gevoel gebouwd, en daarnaar
gericht is, kon mij de beschaafdheid der teekening,
en de geschakeerdheid der kleuren, — wat koel, maar
toch niet voortreffelijk koel, — niet voldoende, en zooveel als anderen, verrukken. Er is een tijd waarin
meer dan hierin, ietwat drijft van de wolken van
den Droom. Sommige vroege schilderijen met koeien
hebben het overvloeiende gevoel waarvan ik u boven
sprak. Het type van het Voerman-schilderij is een
ander. Het is Hattem, of het is de IJssel. Het is een
groote bewolkte lucht, of een door-schijnend oogenblik, over het water of! over de wei. Het stadje is de
achtergrond, de voorgrond dikwijls een van bloemen
gekleurde wei-streek. De voorgrond bij de riviergezichten is dikwijls een stuk oever, of ook wel wat
gemaniëreerd neergezette biezen, de achtergrond zijn
schepen, in de aquarellen, bijna transparant in het
transparante oogenblik van 't licht. De welving der
luchten is niet voldoende. De verfbehandeling is daarin dikwijls te zwaar; ze lijkt niet gelijkmatig gestold.
De teekenkracht van sommige lijnen, en gedeelten, is
niet voldoende gesteund door den inhoud. De kleur,
met soms een vage gelijkenis op Jan Vermeer tegenwoordig, bezit niet die flonkelende bezonnenheid, die
innigheid in haar klaarte, die Vermeer kenmerkt.
Voerman's werk is dus naar het technische gericht,
naar de klare kleuren heen, naar het transparante
dikwijls. Het mist tot nog toe de rijke innigheid, die
het rijk, en vol langdurig behagen moet maken.
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M. WANDSCHEER.
19 Nov. 1856 Amsterdam.
Zij toekende + 19 jaar oud, bij den heer Bing. Ging toen naar de
Rijks Akademie te Amsterdam waar zij zeer lang bleef. Zij werkte
nu en dan een paar maanden te Nunspeet, of te Laren, Gelderland,
Drenihe. Zij etste (leerlinge van W. Witsen). Ze is begonnen met
figuur te schilderen, maakte portretten, en interieur, maar hei beste
van haar werk zijn sommige bloemstukken, waarin soms de teerheid
van een bloem is.
EZE schilderes begon met stillevens,
daarna komen romantische figuren, in
ouderwetsche dracht. Ze schilderde
Binnenhuizen te Nunspeet, en weer
stillevens, die het beste deel van haar
werk zijn. Ze is een leerlinge van Allebé. Dit is in haar werk te bespeuren. De kleur is
dikwijls zooals die der Amsterdammers vast, maar
dikwijls te vast, te dichtgestopt. De kleuren, die ze
gebruikt, zijn niet altijd doortrild genoeg van 't leven
gebleven. En ge kunt een bloem} en een vaas niet
anders wenschen dan toch vol bloeiende eenzame i n nigheid u voor uwe oogen te staan. Ge kunt toch niet
anders begeer en dan dat een bloemhart u toelij kt te
zijn een har! vol geheimen, een kleine, fijne, spelonk
vol van een teeren schemer. Ge kunt u een bloemblad toch slechts hopen zoo te zijn dat het tegen den
achtergrond lijkt te verwaaien zoo als een reuk, een
geur, verwaait in de lucht. Soms bereikte zij daarvan iets in een stilleven, in een Petunia, en soms is
daarom zij een Bloemen-schilderes.

J. H. WEISSENBRUCH.
(Gemeente-Museum, Den Haag.)

Strandgezicht.
Foto: Vinkenbos & Dewald.

238

240

J. H. WEissENimucH.
Mohn in het Duin.
' (Teylers Museum, Haarlem.)
Foto: Van Meurs—Nieuwland.
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H. J. WEISSENBRUCH,

19 Juni 182Jf. Den Haag-lé Maart 190,%
Hij teekent J. H. Een tijdje leerling van Schelfhout. Ging spoedig
op zichzelf werken. Bezocht het atelier van den ouden B. v. Hove;
teekende 's avonds op de Akademie. Werkte in het Dekkersduin, bij
Voorschoten, te Scheveningen, te Noorden. Niet de allerlaatste periode van dit werk is het blijvendste, toen hij de wel's wattige wolPLASSCHAERÏ, XIXde EEUWSCHE SCHILDERKUNST. 17
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ken aquarelleerde in zijn eenzaamheden van strand, water en lucht,
maar de fijne zilveren schilderijen van een boerderijtje, een vrouwtje,
wat water; of de fijne atmospherische kleuren van een boerendeel
(totaal verschillend van het meer bouwkunstig aanzien van Bosboom)
of het klassieke stadsgezicht dat hij eens schilderde, en dat velen
koel leek, zoo rustig was het, te midden van veel onrustig geschilder. In zijn gelukkigst werk is het meest de hoedanigheid „weidsch"
te vinden. Zelfs in zijn vroegere schilderijen wierd stoutheid en directheid opgemerkt.
EISSENBRUCH, de weidsche... Het is
meer dan een assonance... Hij is waarschijnlijk en zeker, de schilder in Holland, die in der jeugd om zijn stout effect geprezen, van daar uit en van daar
af zich vereenvoudigd heeft, zich verstatigd heeft, zich grooter en eenzamer gemaakt heeft,
tot een belangrijk hoogtepunt toe. Hij heeft zich vereenvoudigd. In het vroeger werk vindt ge in een
krachtige kleur een aantal lenig geschilderde détails.
In het vroegste werk van dit talent, vindt ge een beweeglijke toets die gemakkelijk-weg, forsch, kon wat
hij wou, en toch niet zonder die fijne natuurlijkheid
was, die gratie heeft. Er is daarin oprechts, krachtigs, natuurlijks, beweeglijkheid.
Meer en meer zijn de details ver slonken. Meer en
meer is het lijnenstel vaster geworden, en minder
saamgesteld in richting. Lijken vele der werken niet
een aantal lijnen evenwijdig aan de Grondlijn met
lijnen loodrecht daar op, en heeft hij in dezen eenvoud
niet landschap, of zee-gezicht, geschilderd, geaquarelleerd vooral, waarin de ons gemeenzame, zelden verstane, lyrische grootheid van de schemering leeft?
En natuurlijkerwijze is dit vereenvoudigen van het
lijn-stelsel het stelsel der kleuren gevolgd. Het eindeffect van den grooten eenvoud wordt slechts door
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b e i d e bereikt. Het moeilijke is om deze eenvoudigheden, deze groote vlakken kleur, schijnbaar één, toch
beweeglijk te houden, zoodat een schilderij niet den
niet-echten schijn krijgt van décor-werk te zijn. En
deze vereenvoudiging van kleur is zeer ver doorgevoerd. Zijn sommige zijner strandeenzaamheden niet
enkel groen, meer of minder bruin?
Hij is statiger geworden. De statigheid berust op
vaste ordonnantie. Die vaste ordonnantie mist het enkel Hartstochtelijk Schilderij. Het enkel Hartstochtelijk Schilderij, die schets van het leven, is het meest
gegeven. De schets van het leven leek ons daardoor het dieper rhythmische zelf. De schets van
het leven werd voor het leven aangezien. Het leven, in kunst, is gloed, maar niet een wadende gloed.
Dit is ook vergeten. Het leven, de gloed, leek warlend
te zijn. Een schilderij, die dat miste, leek den meesten
koud; het leek den meesten onlevend. De statigheid
heeft den meesten koud toegeschenen. En zoo moest
een schilderij, een stadsgezicht, dat van klassieke
(dat is van levende, maar geordende, maar bezonnen)
rust was, velen toeschijnen koud te zijn. Êen schilderij van Weissenbruch heeft soms die wonderlijke,
wijdgespreide rust, die bovenal te zoeken is, en, eens
werklijk gevonden, eisch voor iedere kritiek wordt.

WILLEM WIT SEN.
(Stedelijk Museum, Amsterdam.)

Foto : Van Meurs—Nieuwland.

Stadsgezicht.
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W. WITSEN.
13 Aug. 1860 Amsterdam.
Leerling van tie Amsterdamsche Akademie. Met P. Meiners een
tijdje te Antwerpen. + '81. Hij was om '80 een teekenaar van portretten. In '85 werkt hij te Ewijkshoeve bij Baarn (ziet er Mauve);
in '87 was hij te Diepenheim; in '88—'90 te Londen waar hij goede
etsen maakte; in '93 te Ede waar hij o. a. sneeuw aquarelleerde.
MSTERDAM zien als een hooghartig patriciër, was een van de eigenschappen
die Witsen lang had, maar welke soms
verloren ging in een altijd aan grooter
wordende lusteloosheid. Het stadsgezicht van dezen schilder verschilt ten
eenen male van dat door Breitner. Terwijl Breitner,
van uit een uitbundiger aard, en van uit sterker bewogenheid, niet afkeerig was van, maar altijd zocht,
dat wat activiteit uitmaakt (tram en heiers, en daarvoor, zich voortbewegende troepen) zijn de beste
uitingen van Witsen die, waar een zekere hooghartige somberheid het aanzicht qualificeert. De
teekenkracht is niet groot in dezen schilder — ik bedoel daarmede dat de uiting niet gekenmerkt is in
deze richting door bizonder e, zuivere, of door rijke
spanning, of door een edele drift; het beste bij hem is
altijd geweest die wel deftige hoogheid, die gaarne in
verlatenheden zich hervond. In Dordt schilderde hij
de kenmerkende Hollandsche gevels, met de grachten vlak tegen de huizen aan; in Amsterdam schilderde en aquarelleerde hij eveneens als ginder, niet de
straat gezien als een volk-rijk stuk, maar als
een deel van de stad, waar het water niet luidruchtig
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is, en de huizen die stilte vermeerderen, In den laatsten tijd schilderde hij ook interieurs van werkplaatsen, en molens in Wijk bij Duurstede; maar het schijnt
mij toe, eveneens gezien de geringe opgeruimdheid
die hier uit komt, dat het zijn nieuwe weg niet is,
of niet een verbetering van wat juist voorbij is.
Het talent van Witsen is een dat zijn beste werk
gaf in sommige gezichten uit Londen, in etsen, in
enkle stadsgezichten uit Amsterdam en uit Dordrecht,
ofschoon de techniek wat „dik" is in deze uitingen,
ofschoon de verf het schoone leven mist dat, hoe verscholen ook door de werkwijze, als een fijn vuur alles
doortintele. Verder noem ik eenige werken uit Ede.
In deze is evenmin een grootheid bereikt noch een
innigheid met diepen zin, maar er is die somberheid
in, niet zonder weemoed, die het belang van zijn type
uitmaakt.
Het schijnt mij toe dat een hernieuwing van onderwerp Witsen noodig is, maar niet een gang naar
Wijk bij Duurstede, eer een tocht naar zwaarder en
duisterder en grootscher stad.
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W. H. P. J. DE ZWART.
Meisjesportret.
(Collectie E. Ahn, Den Haag.)
Foto: Vinkenbos en Dewald.
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W. H. P. J. DE ZWART.
16 Mei 1862, Den Haag.
Leerling van de Haagsche Akademie, en van Jacob Maris. 1885—
1890 Zanderijen. Hij woonde toen op de Beeklaan. Vrouwenfiguren
eveneens in dezen tijd. Breitner-achtig. Stadsgezichten. Stations met
rijtuigen bij beregende straten. Hij gaat naar Hilversum. Etste.
Teekende. Begon ten slotte die veemarkten, Zwijnenmarkten, schildert nu de omstreken van Den Haag. In de laatste tijden was de
kleur dikwijls rauw, niet tot schoonheid opgelost. Hij munt uit in zijn
Stillevens; is goed in sommige (niet geheel doorschilderde) portretten, en in aquarellen.
l3r^*c)S"^B WEEËRLEI behaaglijkheden vindt ge in
goede schilderijen: het gevoel van rust,
^ ^ y l W ^ p en het aangename, dat het u wordt of
Y^J I
uw 9ees^ °P lange golven welig deint.
] 2 d ^ * * e t ^J^t u toe °* de geziene en vermoede lijnen in den bouw van het werk
grooter en grooter u worden, en of, al maar
meer, uw behagen voortgaat op de zoete golven.
Er is i n z u l k e w e r k e n n i e t s beklemmends.
Gedeeltelijk en meestendeels komt dit voort uit
de Overweging. De meeste schilderijen van dezen
dag geven u dat gevoel niet, omdat ze niet genoeg
vereenvoudigd zijn wat den bouw betreft, en al lijken
ze dit, dat ze dan niet vol genoeg van ontroering u
wierden om de lijnen een waarde te geven. De meeste
t e g e n w o o r d i g e s c h i l d e r i j e n g e v e n eer
u i e t s s a a m d r u k k e n d s . Gedeeltelijk en grootendeels komt dit voort dat ze alles gericht hebben
naar, alles doen om u het hoogtepunt, het felste stuk
der ontroering duidelijk te maken. Zagen de makers
ook iets anders? Er zijn geen geleidelijke uitbreidin-
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gen, er is geen schoon gaan en koeren in de lijnen, de
eene kleur vindt zijn weerpartij niet; de eene boog
wordt niet opgeheven door een andere boog; en er
ontstaat niet het gevoel van een aantal punten (rusten) op het geheele vlak. Het geheele werk geeft iets
hevigs, maar tevens iets niet blijvends. E r i s
i n het t e g e n w o o r d i g s c h i l d e r ij z e l d e n
de R i j k e O v e r r e d i n g , waarmee een oud en
vroeger, en vol-bezonnen werk, u vleit, en leidt op
zijn baan, die in rijke curven, schoon en maar schijnbaar-verward, tot het diepe voert. Het impressionisme is dikwijls, uit zijn aard, die hevigheid — en zelden het andre, prijzend genoemde.
Het werk van de Zwart is soms een kracht-dadig
impressionisme. Soms is het van een zelfde rusteloosheid als in de „stroomende" teekeningen van van
Gogh duidelijk wierd. Soms lijkt een teekening van
de Zwart op een van Vincent. Het werk is meestentijds van een zware accentueering. De leerling
van J. Maris vindt ge minder in hem dan den verwante Breitner. De onderwerpen zijn gekend:
landschapgrijis, stillevens, vrouwenfiguren met stillevens; paarden aan de stations (de straat nat van regen reflecteert); landschap weer; portretten. De kleur
is diep, de bouw niet zeer overwogen, het gevoel voor
het Schoone wordt niet zoo veeltijds gewekt als het
gevoel voor het Levende. In de oude werken is de rust
het grootst, in de allerlaatste is dat stroomen dat ik
bij Vincent vond. In het werk zijn te prijzen, in
de soort van het werk, een kinderkopje, een stilleven van bloemen, een genre-stuk: sneeuwpop met
kinderen; een in Indië rijp-gestoofd Sneeuwgezicht,
waarin de voorgrond niet belangrijk genoeg is; een
Haventje, fijn zilvrig, een straatje van hoog uit gezien,
een dame met parasol aan het strand (de dame in het
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zwart, een aangenaam silhouet) een Markt met kramen (in de teekening der zeilen zijn groote lijnen gevonden), een fijne aquarel: Spoordijk werkers; een Aankomst van een Visischersschuit, om het accent. „ I n
stormweer," mannen te paard tegen den wind in, etc.
In het laatste werk, in het werk uit de laatste (al weer
voorlaatste periode) komt een onedele combinatie
voor van het roodbruin van gezichten tegenover het
paarsblauw der boerenboezeroens.
De Zwart had invloed o.m. op Akkeringa.

Na=woord
AN het eind der karakteriseeringen gekomen, docht mij een kort na-woord
noodig; kort, zooals alles in dit boekje,
te kort? — Na de zeventiende eeuw is
er zeker in Holland geen tijdperk geweest waarin een kunst ons land, onze
luchten, ons wezen natuurlijk, weer zoo algemeen
wierd en van groot belang voor onze geestelijke macht
en uitdrukking, als wat de Haagsche School genoemd
wordt, met na haar de Amsterdamsche. Er is een
groot verschil tusschen beide. De Haagsche School
is statieuzer, weidscher; haar toets, haar wijze van
schilderen, is vloeiender. Ze ligt meer open voor de
bries en voor het atmospherische lichtspel dan de
latere, Amsterdamsche, die, van vaster schildering,
(„dichter' is een beter woord voor een verf behandeling
die frankheid mist) in het algemeen minder levend
bleef, minder vol van den Toover der Hand die schildert, of die lijnen trekt, dan de Haagsche. Het wezen
der echte Amsterdammers is in de jeugd geleid door
den hun algemeenen leermeester Allebé, die te recht
wees naar het rijkste en rijpste schilderen, maar die
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geen gloed kon geven wijl hij zelf Toover miste. De
Haagsche School beweegt zich vrijer, en ik herhaal
het, ze is opener. Terwijl de Amsterdammers hun
leermeester zelden overtroffen in wat ze van hem
nastreefden, waren de Haagsche meesters, schilders,
die zich vrij vochten van een te kleine uiting (maar
die solider van opleiding was dan gemeend wordt) tot
een gevoel van breeder heerschappij, en van eenvoudiger, grooter, eigenheid. De Haagsche School is begonnen met wel opgeleid te zijn, in het kleine zelfs
nauwkeurig, en heeft zich laten varen op den ruimen
wind van het Hartstochtelijke; de Haagsche schilders,
hoewel ze meer geest-vol konden zijn, hoewel hun
ordonnanties dieper van bouw en gevarieerder kunnen gewenscht worden, behielden toch van hun jeugd
zekere bedwongenheid, die niet k o n misstaan. Zijn
de Amsterdammer schilders daarop een reactie; of
zijn ze slechts schoolsche volgers van een gegeven
onderwijs? — Zeker is het dat ze de minderen zijn gebleven tegenover de Marissen, tegenover den Weidschen Weissenbruch, den ruimen Bosboom, en den
soms ruig van doen zijnden Israels, terwijl Mauve,
alleener staand soms, vloeiend ook was in zijn wijze
van uiten. Dit is het inwendig verschil dat te constateeren is, dat deze twee scholen, ze k en-merkend,
scheidt. In Amsterdam bij voortduring meer toewijding aan een niet on-juist gezien werkmanschap
—
in den Haag dit werkmanschap meer wel eens vergeten, maar toch in alles, in het wijde, het gevoel gehouden van het in der jeugd genoten onderricht.
* *
*
Dit is het verschil in ons Land. Het verschil ten
opzichte van de Fransche kunst, van gelijke geaardheid, is, dat deze, met den adem van een grooter,
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vormvoller, streek in zich, grooter is van leven en van
lijn. Dit isi niet te ontkennen na langdurig aanzien
van de beide soort van werken, hoewel het in Holland
gaarne en gemakkelijk ontkend wierd.
En hoe is de verhouding ten opzichte der Renaissance, ten opzichte der Italiaansche? Het schijnt mij
toe dat deze kunst, met deze kunstenaars, in werklijkheid gemakkelijk ons overtreft. Het schijnt mij toe
dat de Rangschikkingen in deze kunst, de verdeelïngen der kleuren, de hechtheid van den geestelijken
ondergrond, het Bezonnene in het werk, de 19e eeuwsche kunst van ons land overtreft. Zij schilderde een
portret grooter dan een groot landschap, de mouw
om een arm is breeder schijnbaar dan een rivierarm
op ons schilderwerk. Zij liet het Portret meer opdagen uit niet te meten diepte dan wij het deden. De
gloed over haar Landschap is meer geordend en milder en weélger dan die bij ons over de akkers der
Landschappen hangt. Zelfs ais bijkomstig iets genomen
is op een schilderij dier Renaissance een streek grooter dan bij ons als hoofdzaak gedacht. De Renaissance is weidscher — en is Rembrandt erkennen, niet
haar meer eer en?

PLASSCHAERT, XlXrte EEUWSOHE SCHILDERKUNST.
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Lijst van

Schilders

Deze lijst van schilders is niet een kritische verzameling. Ze is niet volledig, bij verre niet; ze is alleen
op dit oogenbiik de meest uitgebreide. Een lexicon te
publiceeren van de schilders der 19e eeuw, is een werk
dat ik nog eens zal doen. Nu, in dit boekje zeker,
kon het niet. Daardoor is het gegevene beperkt. Bij
voorkeur zijn schilders opgenomen die in musea vertegenwoordigd zijn. De lengte echter van het stukje
bij een naam, bewijst niet altijd de belangrijkheid. Ze
komt soms alleen daaruit voort, dat ik van die besprokenen meer gegevens bezat dan een ander, en
gaarne publiceerde.
Naast de eigene notities zijn gebruikt: de katal.
Rijks Museum (R. M.), katal. Boymans Museum, kat.
Zilcken, van coll. Mesdag, Mej. Marrus' geschiedenis,
deJ.verzameling
M.), geboren.
etc.
J. AARTS, van
Aug. Lurasco
1871 Den(M.Haag
Leerling van Haagsche Akademie (waar hij nu onderwijst). Houtsneden. Etste. Burijn-gravures. Kritikus
van het Vaderland: Pseudonym: R.
J. TH. ABELS, 1 September 1803 Amsterdam—18
Juni 1866 Abcoude. Leerling van Jan van Ravenzwaay. 1826 reis door Duitschland. Woonde daarna
in Den Haag; trouwde met de dochter van P. G. van
Os. Deze schilder schilderde figuren en dieren in de
landschappen. Maanlandschappen.
A. ABRAHAMS, 16 Juni 1849 Middelburg. Leerling van J. F. Schütz; te Oosterbeek les van Mej. R.
S. Wildrik, bezocht de ateliers der dames Vos en
Haanen; van den Heer Hendriks te Arnhem. 1877 Den
Haag; middagcursus Akademie, 's avonds het atelier
van P. van der Velden. (Zilcken.) — Deze schilderes,
voornamelijk van Stillevens, is gekenmerkt door soms
een delicate kleur — de vorm is dikwijls niet genoeg
verzorgd.
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J. E. A K K E R Ï N G A , 17 Jan. 1864 Banka. Leerling
van de Haagsche en van de Rotterdamsche Akademie
(Ma.). Hij schildert ook Stillevens, Naakten (beide
goed) naast de hem gewoner onderwerpen: Nettenboetsters, Strandgezichten met figuren, Tuintjes etc. met
groepen. — Sommig werk is aangenaam. —
J. AKKERSDIJK, 12 Febr. 1815 Rotterdam—4 Jan.
1862 Rotterdam. Interieurs, Kermissen. (W. Moes.)
A. ALLEBE, 19 April 1838, Amsterdam. — Zie
pag. 11.
Sir L. ALMA TADEMA. Zie Tadema.
M. VAN REGTEREN ALTENA. Geboren 1867. Overleed Oct. 1908. Leerling van J. Veth, Portretschilder etc.
S. ALTMANN, 6 Sept. 1822 Den Burg Texel—6 Juni
1890 Amsterdam. Leerling van Petrus van Schendel.
Leeraar aan de Rijks-Akademie van B. K. Portret.
A. PH. DERKZEN VAN ANGEREN, 21 April 1878 te
Delft. Was een 10-tal jaren, tot pl.m. 1901, aan de
aardewerkfabriek van Joost 't Hooft en Labouchère,
woont daarna Den Hoorn (tot 1904), teekenend, schilderend, etsend, veel in de Tuinen; vervolgens in Hof
van Delft (vlak bij Delft) tot hij naar Veur gaat (vlak
bij Voorburg) 1907. Is in 1907 en 1908 tijdelijk in Rotterdam voor Stadsgezichten. Voornamelijk e t s e r ;
verder zelfportret, etc.
LIZZY ANSINGH, 13 Maart 1875 Utrecht. Was
(volgens de opgave) na haar 6e jaar bij haar tante
Thérèse Schwartze, zag die werken; ,,teekende a l tijd." Studeerde vier jaren aan de Akademie te Amsterdam. — Haar Stillevens, van poppen etc, zijn
eigenaardig en te prijzen, hoewel wat vlak.
L. F. H. APOL (zich noemende Louis Apol), 6 Sept.
1850 Den Haag. Op zijn 15e jaar leerling van Hoppenbrouwers, daarna bij P. Stortenbeker. 1 Jaar pen-
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sionnaire van den Koning (Gram.). Schilderde Zomerlandschap, Varkens, Stallen, Kermistooneeltjes,
maakt op zijn 25e jaar naam met een Januari-dag in
het Haagsche Bosch. 1880 met de Willem Barentsz
naar de IJszee. 80—86 Roosendaal bij Arnhem. 1892
naar Den Haag terug. 1895? Nova Zembla ('t Panorama) M. M. — Is vooral als sneeuwschilder bekend,
ofschoon er onder het ander werk, ook een Riviergezicht, goede dingen zijn.
FL. ARNTZENIUS, 9 Juni 1864 Soerabaya. Leerling van de Akademie te Amsterdam (5 jaar) en te
Antwerpen (één jaar). Meest bekend als schilder van
Straatgezichten; Marktgezichten, die Mesker's niet
doen vergeten. Schildert verder Stillevens van bloemen, waarbij van zijn beter werk is, etc.
D. A. C. ARTZ, 18 Dec. 1837 Den Haag—Nov. 1890,
Den Haag. Zie pag. 21.
R. S. BAKELS, 4 Aug. 1873. Den Hoorn, Texel. Studeerde af als jurist, en was ambtenaar der gemeente Amsterdam. Kreeg teekenles gedurende de 3e kl.
gymnasium Woensdags en Zaterdagsmiddag (1 jaar);
's avonds op de school van Kunst en Kunstnijverheid
te Haarlem. Is Febr. 1904 gaan schilderen. Werkte
op de Borgh bij Denekamp, in Den Haag, Hattem,
Enkhuyzen, Amsterdam, Bretagne, Texel. Heeft grooten voorkeur daar voor een ouden molen, dien Verster ook schilderde; en schildert Schapen (met een i n vloed van Segantini). Etst, was daarin leerling van
W. Witsen.
HENDRICUS VAN DE SANDE BAKHUYZEN, 2
Jan. 1795 Den Haag—12 Dec. 1860 Den Haag. Leerling
van S. A. Krausz, etc. R. M. Geldersche landschap.
Ruïne van Brederode. — B e e s t e n s c h i l d e r .
G. J. VAN DE SANDE BAKHUYZEN, 27 Juli 1826
Den Haag—19 Sept. 1895 Den Haag. Leerling van
haren vader H. v. d. S. B. Bloemenschilder es.
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J. J. VAN DE SANDE BAKHUYZEN, 18 Juni 1835
Den Haag. Zoon van H. v. d. S. B. — 1857 Hertenkamp, 1859 Landschap Vaassen etc. Scheveningen,
Kasteel Oudaen. 1866 half jaar met Sadée naar
Duitschland, 1879 Zomer in Neuwied. — Schilder van
Landschap, en van Stadsgezichten, die door een zekere rust iets aangenaams soms hebben. (Zie Vosmaer.)
A. H. BAKKER KORFF, 31 Aug. 1824 Den Haag28 Januari 1882 Leiden. Zie Korff.
P. PZN. BARBIERS, 26 Oct. 1748 Amsterdam—26
Oct. 1842 Amsterdam. Leerling van zijn vader den
decoratieschilder P. Barbiers. R. M. Landhoeve bij
Hslvoirt.
N. BASTERT, 7 Jan. 1854 Maarsseveen. Leerling
van P. J. Lutgens; Marius Heyl; Akademies te Amsterdam en te Antwerpen; woonde te Amsterdam;
te Antwerpen. Den Haag, te Amsterdam, te Nigtevecht, nu te Nieuwer sluis. Hij deed langen tijd studiereizen met Poggenbeek in Frankrijk. Is met Kever
bevriend. — 1882 Gapri. 1897 Guernes, Vétheuil. —
Hij wierd volgens M. M. eerst voor den handel opgeleid. De vroegere studies zijn beter dan de latere Gezichten op de Vecht etc, die breed gewild, leeg geworden zijn. Frischheid is er in, meestentijds. De i n vloed
van Poggenbeek
is soms
merkbaar.Maart 1820
N. BAUER,
12 Sept. 1767
Harlingen—28
Harlingen. Leerling van zijn vader Johan Anthonisz
Bauer. Schilderde Schepen en Water. Begon als behangselschiider. Zie verder Marius, die zijn frischheid
prijst.
M. A. J. BAUER, 25 Jan. 1867 Den Haag. Zie pag. 25.
S. BAUKEMA, 3 April 1852 Oudemirdum (Friesland). Wierd eerst onderwijzer; studeerde daarna aan
de Akademie Minerva te Groningen; deed M. O. te
Kleef. Na leeraar geweest te zijn te Deventer, directeur; vervolgens leeraar (1898) van Kunstoefening te
Arnhem. Schilderde portret; daarna weer landschap

Landschap.
Foto Van Meurs—Nieirvvland.
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hei-streken, vervolgens, Friesland en Holland. Kende
de Bock.
M. J. B A U K E M A — P H I L Ï P S E , 1863 Ede (Gelderland). Werkte te Heelsum, om Arnhem, Utrecht. Teekeningen, minutieus.
B. A. VAN BEEK, 30 Jan. 1875 Amsterdam. Kwam
van school bij zijn vader, een decoratieschilder, in de
leer. Schilderde buiten, in zijn vrijen tijd. Later geheel
schilderen; belangstelling van Gabriël. Schildert o. a.
om Kortenhoef.
W. VAN BEEK, 14 Juni 1867 Amsterdam. Een winter, Stilleven onder G. Rueter. Stillevenschilder. Hij
werkt de laatste 4 a 5 jaren vrij regelmatig.
E. VAN BEEVER, 28 Maart 1876 Antwerpen. Was
2 jaar op de Quellinus-School; daarna bij A. Boom.
Op de Akademie (± 3 jaar) na eerst bij Frankfort geweest te zijn. Veel Stillevens die, nie:* sterk, soms,
gedeeltelijk, fijnheid bezitten.
C. J. BEHR, 9 Juli 1812 Den Haag -11 Nov. 1895
Den Haag. Leerling van B. J. van Hove. G. Graeyvanger schilderde er figuren in. J. Bosboom hielp hem.
S. VAN DEN BERG, 4 Nov. 1812 Overschie—8 Juli
1891 Arnhem. Leerling van P. G. van Os. Vee-schilder. 1880 direct, van het Mauritshuiis.
J. E. J. VAN DEN BERG, 1802—1861. „De aanbidder der klassieken, door wien Jacob Maris de Griexsche kunst had leeren begrijpen." (Marius.)
A. VAN DEN BERG, 19 Mei 1852 Den Haag. Op de
Akademie Den Haag; M. O. handteekenen; vormde
in 't schilderen zichzelven. Stillevens. Leeraar aan
de Akademie Den Haag.
W. VAN DEN BERG, 16 Februari 1886 Den Haag.
Zoon van bovengenoemde. L. O. en M. O. handtee-
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kenen. Anderhalf jaar op de schilders-klasse Den
Haag, na onder leiding van zijn vader gewerkt te hebben. Etste.
G. BERGSMA, 19 April 1873 Winterswijk. Leerling
Rijks-Akademie ± 1890—'94. Daarna naar Den Haag.
1901 naar Italië. 1906 tentoonstelling Oldenzeel. Sinds
1 Dec. 1906 München. Hij schilderde in Italië veel
figuur buiten.
L. BERKEMEIER, 1864 Tilburg. Studeerde 2 jaar
aan de Akademie te Dusseldorf, 6 te Weimar, deed
van uit Weimar studiereizen in Holland. Woonde eerst
te Baanbrugge, nu Noordwijk. (O. M. M.)
CH. VAN BEVEREN, 6 April 18C9 Mechelen-16
Sept. 1850 te Amsterdam. Was in Rome. Portret,
Binnenhuis.
A. G. BILDERS, 19 Dec. 1838 Utrecht—8 Maart
1865 Amsterdam. Zoon van J. W. Bilders. Was in
1860 in Zwitserland, in Oosterbeek. Schrijver van
het door A. Mauve gaarne gelezen dagboek. Een
zoeker.
J. W. BILDERS, 18 Aug. 1811 Utrecht—1 Nov. 1890
Oosterbeek. „Romantisch schilder." Kreeg zijn eerste opleiding van Jonxis; was in 1830 drie jaar militair, ging toen weer terug naar Jonxis (Zilcken). Ging
jong gehuwd naar Oosterbeek. Maakte kennis met
Kneppelhout. 1844 reis door Duitschland, 1859 teekeningen voor den Koning te Wiesbaden. Was uit Oosterbtek naar Utrecht gegaan, daarna naar Amsterdam (1854), waaruit telkens naar Oosterbeek. 1869
Zomermaanden te Vorden. Figuurtjes in zijn Kamp
met heidens, van Ch. Rochussen. + 1870 beginnen de
geroemde houtskoolte3keningen. In 1881 naar Vlagwedde te Groningen. Ook zijn studies worden om de
kleur
geprezen.
(Zie vooral BOSSE,
Vosmaer.)
M. PH.
BILDERS—VAN
21 Februari 1837
Amsterdam—12 Juli 1900 Wiesbaden, echtgenoote van
J, W. Bilders. Zij was een leerlinge van Bosboom,
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v. d. Sande Bakhuyzen en van J. W. Biiders, dien
zij te Vorden leerde kennen (Zilcken). Boschgezichten. Er bestaat een Sneeuwgezicht van haar waarin
Bosboom hielp. 1877, Geldersen landschap. (Gram.)
CHR. BISSCHOP, 22 April 1828 Leeuwarden—Scheveningen 1904. Leerde eerst teekenen bij Cornelis
Wester, gaat in 1846 naar Amsterdam, naar Schoemaker Doyer. Dit ging niet. Gaat in de leer bij H.
W. Schmidt; 1848 onder leiding van H. van Hove.
Daarna is hij te Parijs onder leiding van Gleyre, en
komt. volgens Vosmaer, in '53 naar den Haag terug;
volgens Gram in '55. Maakt daarna, 1860, studies in
Hinlopen; hij wordt door deze werken bekend. Hij
schildert tevens portretten, van zijne moeder, zijne
vrouw en van vorstelijke personen. (Zie vooral Vosmaer.) Zon?effecten.
G. S. F. BISSGHOP-SWÏFT, geb. 6? April 1834 Londen (R. M.) Schildert in haar man's lijn en kleur.
R. BISSCHOP, 21 Juni 1849 Leeuwarden. Was bestemd voor bouwkunde, maar ging, 22 jaar oud,
schilderen. Volgde de lessen van de Rotterdamsche Akademie, ontving raad van zijn oom Christolfel. Huwde
in 1892 met Suze Robertson; 1895—1898 Leur, daarna
naar Den Haag. Portret en kerkeninterieur met figuur.
S. BISSCHOP—ROBERTSON, 17 Dec. 1857 Den
Haag. ZJe pag. 31.
W. C. C. BLECKMANN, 14 Febr. 1853. Leerling van
A. Allebé en B. Wijnveld. Was eerst bij het onderwijs.
Schildert om Den Haag, landschappen met varkens e{c.
D. J. BLES, 19 Sept. 1821 (Vosmaer, Gram)—3 Sept.
1899 Den Haag. 1834—1837 Haagsche Akademie. 1838
—1841 bij C. Kruseman. Naar Parijs; 1^ jaar bij Robert Fleury. Studies op het Louvre die hij Fleury liet
zien. 1843 Lierspeelstertje uit Savoyen etc. De
jonge Teniers. In 1843 weer in Den Haag terug: de
Muziekliefhebbers in modern ccstuum. Van dan af de
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ons gekende Bles. Schilderde ook portretten. De genre-stukken in de kleedij der 18e eeuw. Ontleende zijn
thema's aan Cats, Boileau, Van Lennep, etc. — W a ter verf teekeningen, etsen en litho's.
De geest van Bles is velen aangenaam, omdat hij
niet reikt boven een zekere, goedlachsche, niet fijne,
grappigheid.
J. BLEYS, 11 Dec. 1868 Hoorn. Les aan de Akademie te Amsterdam. 1905 naar Bergen. Figuur, landschap, illustraties.
H. A. DE BLOEME, 17 Sept. 1802 Den Haag—3 Nov.
1867. Leerling van J. W. Pieneman. Schilderde historiestukken, daarna portretten (Mej. Marius). Kunstkroniek '68 pag. 59: Leerling van de teekenschool het
Nut (Amsterdam), teeken-Akademie Den Haag, Pieneman (1815 Den Haag woonachtig) later met deze mee
naar de Akademie te Amsterdam. Daar eerst historieël en groothistorieël. Na 1849 portret; volgt nog
een heele opgave van portretten.
B. J. BLOMMERS, 30 Jan. 1845 Den Haag. Ziepag.35.
TH. E. ACH DE BOCK. 14 Jan. 1851 Den Haag—22
Nov. 1904 Haarlem. Zie pag. 39.
J. C. H. BODENHEIM, 27 Mei 1874 Amsterd. Leerling van J. P. Veth; debuteerde in 1896 (Marius). I l lustreert kinderboeken, zeer eigenaardig ,,Het Regent,
het Zegent," „Handjeplak," met een typisch gevoel
voor het klein-burgerlijke. Studeerde Akademie Amsterdam 1893—'94. Zij was van 1894—96 bij J. Veth.
P. BODIFEE, 29 Juni 1866 Amsterdam. M. M. Ontving zijne opleiding te Amsterdam. Woont te Deventer. Schildert Overijssel, Drenthe, etc.
O. DE BOER, 1797—1856. Bijbelsche onderwerpen.
(Marius.)
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M. BOKS, 1849—1885. Leerling van Mauve; in zijn
ziekte geholpen door Jacob Maris. Schilderde Duinlandschappen ,,Fijn blond," poëtische natuurbeschouwing (Marius).
K. F. BOMBLED, 1 Maart 1822, Den Haag—4 Jan.
1902 Chantilly. ,,De Zigeuners op weg." R. M.
B. A. BONGERS, 2 Juli 1866 Den Haag. Leerling
van de Akademie. Leeraar aan de H. B. S. te Delft.
Werkt o. m. rond Delft, in Gelderland, in Dordt.
Schildert eveneens Interieur met figuur o. a. te Katwijk, verder turftrekkers etc. Etst, Oude man. Krijtteekeningen.
JAN BOON. Leerling van De Haagsche Akademie.
Etst gezichten uit Amsterdam, Delft Den Haag.
Schilderde Naakten en Portretten. Woonde 1907—8
(gedeeltelijk) in Amsterdam.
J. W. VAN BORSELEN, 20 Sept. 1825 Gouda-24
September 1892 Den Haag. In 1855 was hij een paar
jaar leerling bij A. Schelfhout, waar hij Tom vond
(Gram). Hij schilderde Landschap, vooral zijn Wilgen
zijn bekend. Maakte sapverfteekeningen.
J. BOSBOOM, 18 Febr. 1817 Den Haag—14 Sept.
1891 Den Haag. Zie pag. 43.
E. BOSCH, 1864 Amsterdam. Werkte aan de Haagsche Akademie, onder Koelman, met Bauer. Stillevens; Figuurcomposities. E t s t e . In sommige zijner
Stillevens is een fijne kleur. Reisde herhaaldelijk naar
Italië.
S. C. BOSCH REITZ, 20 Febr. 1860 Amsterdam.
München 1883—'85. Parijs 1885—'90. Akademie J u lian, Bouguereau etc. Werkte: Laren, Katwijk, St.
Ives, Versailles, Italië etc. Parken, Landschappen,
Visschershavens.
A. J. P. BOUDEWIJNSE, 23 Juli 1862 Den H a a g —
Febr. 1909. Leerling van de Akademie aldaar, en van
F. Cormon te Parijs. Schildert Portretten, Stal-inte-
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rieur, Zeeuwsen landschap, dat wat fijn soms is, hoewel niet sterk.
CH. BOUTEN, 1871 Amsterdam—1893. Zij wierd
in 1898 op de tentoonstelling van Vrouwenarbeid
opgemerkt met een Stilleven; een ets, een teelt ening. Het Museum Mesdag bezit van haar Dierstudies, en de Oude Kerk te Amsterdam uit 1895?
J. BRAAKENSIEK, 24 Mei 1858 Amsterdam. Teekende eerst borduurpatronen. Studeerde vlijtig onderwijl. 5 Jaar op de Akademie: Illustrator van Louwerse, voor de Groene.
A. J. BRANDT, 22 Nov. 1788 Amsterdam—21 Febr.
1821. Aldaar leerling van G. J. van Os. Bloemstukken. R. M.
G. BREITENSTEIN, 1864 Amsterdam. Leerling van
de Akademie te Amsterdam. Begon in 1887 te exposeeren (M. M.) Modern-Fransche invloeden.
G. H. BREITNER, 12 Sept. 1857 Rotterdam. Zie
pag. 51.
C. BREMAN, 7 Dec. 1865 Zwolle. Ontving te Zwolle
opleiding voor het decoratief schilderen, in Brussel,
1890, op de Akademie hoofdzakelijk gewerkt voor de
decoratiefiguur. Later meer op het Landschap zich
toegelegd. Pointilleerde. Woont te Blaricum.
F. A. BREUHAUS DE GROOT, 13 Juni 1824 te Leiden—23 Juni 1875 te Brussel. ,,Haven van Sint Nazaire." R. M.
A. BRIET, 25 Jan. 1867 Madioen (Java). Zie pag. 57.
A. BROEDELET, 7 Aug. 1872 Batavia. 1889—'95
Haagsche Akademie en laatste 2 jaar onder F. Jansen. Daarna een jaar te Antwerpen. Veel Figuur.
Mej. E. BROERS, 12 Nov. 1877. Geertruidenberg.
Haagsche Teeken-Akademie. Leerlinge van Haverman
1900—1902. Portret.
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J. L. H. BRON (teekent wel Lou) 6 Juli 1884 Den
Haag. Leerling van B. A. Bongers (1899, 1900) 1901,
1902 Haagsche Akademie. 's Winters samen met
Mension.
A. BRONDGEEST, 2 Dec. 1786 Amsterdam—30 Juli
1849 Amsterdam. Leerling van P. G. van Os en H.
Numan. Hollandsen Riviergezicht. (Suasso-Museum).
J. BROUWERS, 26 Juli 1869 Gulpen (Limburg). 1892
—1894 gestudeerd bij Gabriël (Scheveningen), vervolgens anderhalf jaar Akademie te Luik. Het meest gewerkt te Venray, Piasmolen en Omstreken Nijmegen.
Landschap.
R. IVES BROWNE, 6 April 1866 Rotterdam. Leerling van F. Jansen. Landschap (omstreken Den Haag)
en Naakt in landschap etc.
G. A. VAN DER BRUGGHEN, 2 Nov. 1811 Nijmegen—18 Juü 1891 Ubbergen. Leerling van P. G. van
Os. ,,De fijne uitbeelder van honden." (Marius.) Hondenstudies. R. M.
H. BUISMAN, 1 Jan. 1873 Wieringerwaard. Leerling van Le Comte, Haagsche en Antwerpsche Akademie. Portret.
L. DE BURBURE, Na 't midden 19e eeuw, Brielle
1872. R. M.
H. J. BURGERS, 9 Jan. 1834 Huissen (bij Arnhem)
—11 Oct. 1899 Parijs. Noemt zich Hein J. Burgers.
Leerling van Louis Royer en J. Israels. R. M. ,,Jodenbegrafenis." — Suasso: Weesmeisje, De Jonge
Zieke.
H. VAN DER BURGH, 1796 Den Haag-15 Sept.
1858 Den Haag. ,,Na melktijd," boer plaagt meid
bezig met koopren vaten, R.M.
H. A. VAN DER BURGH, zoon van H. eerste helft
19e eeuw. „Melktijd," koeien bij een vliet. R. M.
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P. D. VAN DER BURGH, ± begin 19e eeuw, zoon
van H. v. d. B. ,,De gevangenpoort en de -plaats te
's-Gravenhage." R. M.
E. J. BURGKLY GLIMMER HOOPSTAD, midden
19e eeuw. „Fruitstuk met dood wild," R.M.
G. LION CACHET. 1864. Decoratief werk.
M. CALISCH, 12 April 1819 Amsterdam—14 Maart
1870 aldaar. Leerling van A. C. Kruseman. Genre.
R. M.
W. PH. CANDEL, 16 Juli 1838 Den Haag—190475?.
Leerling van A. Dona. Landschap met vee. (Gram.)
H. G. TEN GATE, 22 Februari 1803 Amsterdam—6
Maart 1856 aldaar. Leerling van P. G. Westenberg.
„Stadsgezichten." R. M.
S. J. TEN GATE, 27 Febr. 1858 Sneek—1908 Parijs.
Leerling van Schmidt Grans en van de Rijks-Akademie
Amsterdam. „Stadsgezicht."
F. J. VAN ROSSUM DU CHATTEL, 10 Febr. 1856
Leiden, K. R. M. geeft Den Haag. (Zijn vader was
een dilettant-schilder.) Hij bezocht de teekenschool
Math. Sci. Genetr.; 17 jaar oud naar Den Haag. W i l lem Maris hielp hem. 1875 bij Oegstgeest, Den Haag,
Leidschendam, Loosduinen. 1883—'86 Vreeland, 1908
O.-Indië. Zie o. a. Elsevier Sept. 1892. J. Gram.
A. COERT, 14 Dec. 1872 te Goedereede. In 1892
gedurende een jaar onderricht op de inrichting van
den Heer Lampa te Leiden, in perspectief, pleister,
stilleven. 1892—1900 te Leiden gewerkt. 1900—1908 in
Den Haag. Tijdens zijn verblijf daar des zomers in
Gelderland, bijna uitsluitend landschapstudies, achtereenvolgens te Laag Soeren, Heelsum, Hattem en
Gorssel waar hij zich vestigt (1908). Veel stadsgezichten, ook tuintjes etc.

273
A. LE COMTË, 30 Aug. 1856, Geestbrug onder Rijswijk. Riviergezichten vooral. Dordt, Zeeland, Rotterdam etc. Zwager van Mauve. Veel Aquarellen.
J. L. CORNET, 18 Augustus 1815 Leiden—1882 Lef
den. Suasso ,,Erasmus." Direct. Prentenkab. Leiden.
A. J. COUWENBERG, 1806 Delft-6 April 1844 Arnhem. ,,Wintergezicht." R. M.
G. CRAEYVANGER, 21 Oct. 1810 Utrecht—17 Juli
1805 Utrecht. Leerling van J. W. Pieneman. Figuren
op de schilderij van Behr. Zie R. M. Leermeester van
Neuhuys.
RIE CRAMER, 10 Oct. 1887 Soekaboemi. Haagsche
Akademie. ^éekent prentenboekjes; litho's, kreeg
raad van Th. v. Hoytema daarin; in (1908) leerlinge
van W. Konijnenburg en van Veldheer.
J. M. SCHMIDT CRANS, 30 April 1830 Rotterdam—
1908 Leerling van de Rott. Akademie en van Van der
Laar. Later leerling van Scheffer. Historische genre;
nu en dan uit onzen tijd. Illustreerde.
J. CROISET VAN DER KOP. 1862 Den Haag.
Teek end e en schilderde in haar jeugd onder leiding
van S. Mesdag—van Houten; van Barbara van
Houten leerde zij het etsen. Stillevens van oud Japansche voorwerpen. Mesdag-collectie. Getrouwd met
den heer B e h r end.
C. CUNAEUS, 1 November 1828 Dendermonde—5
Sept. 1895 Nieuwer-Amstel. Leerling van N. Pieneman. „Honden."
C. VAN CUYLENBURG, 1754 Utrecht—Dec. 1824
Den Haag. Portretten. R. M.
H. VAN DAALHOFF, in 1867 geboren. Schilder
van Stillevens en Stadsgezichten (waaronder gepointilleerde) en van de Droomerige Huisjes. Etste.
PLASSCHAERT, XIXde EEUWSCHE SCHILDERKUNST.
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A. J. DAIWAÏLLE, 21 Jan. 1S18 Amsterdam-1888
Brussel. Leerling van zijn vader J. A. Daiwaille en
van B. C. Koekkoek. „Besneeuwd landschap." R. M.
J. A. DAWAILLE, 1786 Keulen—12 April 1850 Rotterdam. Leerling van A. de Lelie. Portretten. Zie
Marius.
G. L. DAKE, 1857 Amsterdam. Leerling van de Akademie te Amsterdam (1876—79), '79 en '81 van de
Akademie te Antwerpen. Debuteerde met genre-stukken. „Vreemde vogels." — Later vooral etsen. 1890
Hoogleeraar te Amsterdam. (O. M. M.)
L. VAN DAM VAN ISSELT, 15 Juni 1871 Bergen op
Zoom. In Kampen les van Belmer. '89 een jaar op
de Haagsche Akademie. In 1892 op de modelklasse
bij Fr. Jansen. Teekent, aquarelleert: Stillevens, Stadsgezichten. Olieverf: Landschap, Stilleven (invloed v.
Rijsselberghe in 1907). Etst (geleerd van A. Morisot,
Lyon) sinds 1908. Lithographie eveneens.
CH. B. DANKMEIJER, 8 April 1861 Amsterdam.
Eerste teekenonderwijs op Felix Meritis te Amsterdam. Daarna schildert hij eenigen tijd decoraties. Naar
Antwerpen (2 jaar, toen hij ± 20: jaar was. In het 2e
jaar Prix d'Excellence (groote antieke beelden). Zet
zijn studies voort onder prof. A. Allebé te ^'dam,
naakt op klasse van Wijnveld ± 21 jaar. 4 jaar de
Kon. Subsidie. Ontmoet te Laren Mauve, aan wien hij
veel dankt. Na Mauve's dood naar A'dam, daarna
naar Den Haag. Na Zaandam en weer Amsterdam
naar Renkum waar hij de Bock trof. (Invloed) Na
Renkum te Oosterbeek (in het oude huis vanBilders). 5
jaar te Oosterbeek. Naar Holland terug om water te
schilderen. Woont (1905) te Leiden. — 1907, 1908 Den
Haag. Werkt 1907 gelukkig te Brugge—2? Etsen. Naasi
den grooten invloed van de Bock, was er eens een
J. J.
Amsterdam—11
1855
van
de DASVELDT,
Zwart en van1770
Toorop.
De kleur isFebr.
het voorAmsterdam.
„Honden."
R.M.
naamste in dit
werk.
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H. A. C. DEKKER, 28 Sept. 1836 Amsterdam—11
Mei 1905. Leerling van de Akademie v. B. K. Amsterdam. Graphisch werk eerst; werkte daarna te Dongen, Amsterdam, Laren, Nunspeet.
A. J. DERKINDEREN, 20 Dec. 1859, 's-Hertogenhosch. Zie pag. 61.
J. J. DESTREE, 27 Maart 1827 Laeken (Brussel)—
17 Maart 1888 Den Haag. Leerling van B. J,. van
Hove en A. Schelfhout. Landschappen, Strandgezichten, etc.
W .A. VAN DEVENTER, 30 Juni 1824 Ben Haag
—1893 Den Haag. Leerling van H. van de Sande Bakhuyzen, Het strand, De zee; toen hij te Amsterdam
woonde: Het IJ, Riviergezichten.
J. F. VAN DEVENTER, 27 November 1822 Brussel
—1866. Leerling van H. v. d. Sande Bakhuyzen. Landschap.
J. DOOYEWAARD, 12 Augustus 1876. Amsterdam.
1891—'93 Quellinus-School. 1894—'97 Rijks. Normaalschool voor teekenonderwijzers. 1 Jaar geboetseerd
Kunstnijverheid. Interieurs.
J. SCHOEMAKER DOYER, 24 Juni 1792 K r e f e l d —
9 Juni 1867 Zutphen. Leerling van J. Andriessen en
M. I. van Bree. R. M. „Betaaldag."
C. L. DREIBHOLTZ, 8 Sept. 1799 Utrecht—16 Maart
1874 Utrecht. Leerling van J. C. Schotel. R.M. „Gezicht op Dordrecht."
J. A. VAN DER DRIFT, 1808 Den Haag—1883 Weert
bij Roermond, Leerling van A. Schelfhout. R.M.
Winter gezicht: Gevangenpoort.
P. L. DUBOURCQ, 25 April 1815 Amsterdam—5
Mei 1873 Amsterdam. Leerling van J. van Ravenzwaay en A. Schelfhout. „Het kerkhof te Baden-Ba-
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den" (R. M.) Suasso: „Het Meer van Como." Fodor:
Omstreken van Rome.
J. DUNSELMAN, 5 Aug. 1863 Den Helder. Eerste
onderricht aan het instituut in Den Helder; 18 jaar
oud, 3 jaar Akademie te Antwerpen. Prix de Rome
te Amsterdam. Italië, Spanje. Historieschilder. —
„Kruiswegen," soms portret. (O. M. M.)
P. DUPONT, 1870. Zie pag. 67.
G. W. DYSSELHOF, 8 Febr. 1866 Zwollerkerspel.
Zie pag. 69.
P. A. DIJXHOORN, 1810-1839. Leerling van M.
Schouman. Zeeschilder. (Marius 136.)
E. J, EELKEMA, 8 Juli 1788 Leeuwarden—27 Nov.
1839 aldaar. Leerling v. Gerard de San. R. M.: Bloemen.
O. EERELMAN, 23 Maart 1839 Groningen. Hij zou
eerst lithograaf worden; op de Akademie „Minerva"
Groningen, 1864—'65 Antwerpen,, 1867 Parijs. Daarna
leeraar aan Minerva te Groningen 1874. 2 Jaar naar
Brussel; hij wou zich daar als figuurschilder bekwamen. Zijn Circuspaard (Gram) 1879 Rotterdam. Na
Brussel in Den Haag gewoond, in Arnhem en Groningen. Hij was graag historieschilder geworden, maakte
portretten, Interieur en voornamelijk Honden.
J. H. EGENBERGER, 1822—1897. Historieschilder
(Marius.)
A. J. EHNLE, 1819—18... Leerling van C. Kruseman.
W. J. M. ENGELBERTS, 21 Jan. 1809 Amsterdam.9 Mei 1887 te Aalst Gelderland. Leerling van F. de
Braekeleer. R. M. Wildmarkt.
J. C. VAN ESSEN, 25 Jan. 1854 Amsterdam. Was
eerst voor den handel bestemd. Leerling van Greive,
werkend samen met J. Berg, Kever. Eenigen tijd op
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het atelier van Valkenburg. Landschappen onder i n vloed van J. Maris etc. Stadsgezichten, Straatjes te
Naarden. In 1885 ried S w a n hem dieren te schilderen. Ge vindt in dit werk: Typige burgerluidjes,
Heide, Duinlandschappen, Achterbuurtjes, D i e r s t u dies,' en Dierschilderijen; Stillevens, waarvan van
verzorgde schildering.
R. VAN EYSDEN, 22 April 1810 Rotterdam—Oct.
1890 Apeldoorn. Genre- en portretschilder. Boymans.
M. (genaamd ETHA) FLES. 1857. Stadsgezichten;
schrijft.
D. O. L. VAN FRANCKENBERG EN PROSCHLITZ
16 Jan, 1822 Sas van Gent—Dec. 1907 Den Haag. Leerling van W. H. Schmidt te Delft, met Bisschop, v.
Westhreene, Bombled. Hij schilderde Dametjes en
jonge meisjes in boudoir of salet, in satijn en bont
gekleed. In Rusland is veel werk van hem. Vaderland, 20 Dec. 1907.
P. J. C. FRANKEN, 7 Jan. 1866 Tilburg. Vee-schilder etc.
ED. FRANKFORT, 21 Juni 1864 Meppel. Hij studeerde aan de Akademies te Amsterdam, en drie
maanden te Antwerpen. Gaat dan naar Amsterdam.
Zijn eerste voorstellingen uit het Joodsche leven, types. Daarna interieurs. 1905—1906 in Zuid-Afrika,
waar hij mensch en landschap schildert1.
P. J. C. GABRIEL, 5 Juli 1828 Amsterdam—23 Aug.
1903 S^heveningen. Zie pag. 73.
P. J. VAN GELDORP, 1873 Rotterdam. Kreeg (na
op het kantoor, en eerst op het gymnasium geweest
te zijn) les van zijn vader W. P. van Geldorp. Gaat,
20 jaar oud, naar Amsterdam. 4 Jaar lessen aan de
Akademie. Teekenaar bij Van Leer & Co. Illustrator. (M. M.)
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B. TE GEMPT, 25 April 1826 Wychen—2 Jan. 1879
Amsterdam. Leerling van N. Pieneman. Honden.
J. G. d'ARNAUD GERKENS, 22 Mei 1823 Den Haag
—21 April 1892 aldaar. Leerling van L. Vintcent.
Gaf les; teekende een serie houtkoolschetsen bij
Frauenliebe und Leben (Chamisso). Leermeester o. m.
van W. van Konijnenburg.
VINCENT VAN GOGH, 30 Maart 1853 Groot Zundert—29 Juli 1890. Anvers-sur-Oise. Zie pag. 79.
TH. GOEDVRIEND, 31 Jan. 1879 De Steeg. Studeerde onder Derkinderen (was D. H. Nijland daar
toen ook?); op de Kunstnijverheid te Amsterdam, en
onder Th. van Hoytema. Werkte in Italië, copieerde
daar. Etste.
A. M. GORTER, 3 Dec. 1866 Ambt Almelo. Leerling
van Rijksnormaalschool voor teekenonderwijzers en
van de Rijks-Akademie v. B. K. te Amsterdam; werkt
in Drenthe, Overijssel, Gelderland, de Vechtstreek.
J. COHEN GOSSCHALK, 3 Nov. 1873 Zwolle. Leerling van Jan Veth 1897—1900; werkte voornamentlijk
te Bussum en te Amsterdam. Etste. Lithographies.
Portret; en Landschap (met invloed van V. v. Gogh).
A. A. L. GRANDMONT-HUBRECHT. 21 Juli 1855
Rotterdam. Leerlinge van Allebé. Portretten en scènes
uit het Siciliaansche leven.
G. D. GRATAMA, 22 Maart 1874 Groningen. Leerling van de Haagsche en van de Antw. Akademie. Portretten en Stilleven. Geeft les aan de Haagsche Akademie. Hij heeft een broer J. G r a t a m a , architectingenieur, die wel eens schilderde, en over kunst
schreef.
J. C. GREIVE, 2 April 1837 Amsterdam—14 Mei
1891 Amsterdam. Leerling van P. F. Greive, en van
C. Springer. R. M. Schafttijd (scheepstimmerman).
Suasso: De Amstel. Dordrecht. Het IJ.
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P. F. GREIVE, 25 Maart 1811 Amsterdam—4 Nov.
1872. Leerling van C. J. L. Poortman. Suasso: OudHollandsche dienstmaagd.
CH. P. GRUPPE, 6 Sept. 1860 Picton (Canada). M.
M. geeft 3 Sept. Teekende, jong, reclameborden etc.
Was in München. Piloty ried hem zijn eigen weg te
gaan. Ging (daartoe?) over Parijs naar Holland (1890).
W. GRUYTER Jr., 6 Sept. 1817 Amsterdam—7 Jan.
1880 aldaar. Leerling van H. Koekkoek. R.M. Reede
van Bremer haven.
M. I. DE HAAN, 14 April 1852 Amsterdam—24 Oct.
1895 aldaar. Leerling van P. F. Greive; was tijdelijk
in Frankrijk. R.M. Portret: Joodsche vrouw.
G. G. HAANEN, 23 Aug. 1807 Utrecht—1879 Bilsen.
Leeiling van zijn vader C. Haanen. R.M. ,,De avondklasse bij kaarslicht." Suasso: St. Stephanskirche,
Weenen.
R. A. VON HAANEN,) 5 Jan. 1812 Oosterhout^l3
Aug. 1894. Aussee. Leerling van zijn vader C. Haanen. Sedert 1836 te Weenen. R. M. Landschap.
A. J. HAANEN 15 (14?) Juni 1814 Oosterhout—8 Oct.
1895 Oosterbeek. Leerlinge van haar vader C. Haanen. Stillevens. Woonde samen met Maria Vos in
Oosterbeek.
H. VAN DER HAAR, 2 Dec. 1867 Avenhorn (N.-H.)
1889—1893. Leerling Dusseldorfer Akademie. Werkte
o. a. Schermerhorn, Den Haag, Haaksbergen.
J. H. L. DE HAAS, Maart 1832 Hedel—1908. Leerling van de Akademie te Amsterdam, 1853—'57 woont
hij te Haarlem. Leerling van P. G.van Os. Hij is te Oosterbeek, met Gabriël (in '55 b.v.) In '57 naar Brussel, maar blijft werken in Gelderland, te Wyhe; La
Panne in België (ook Strandgezichten), Ezels en Duingronden, in Picardië. In de zomermaanden buiten
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(zie Vosmaer). Sedert 1869 te München, van 1888 af
commissaris der Hollandsche afdeeling. Schilderde
Koeien o. a. in het werk van W. Roelofs. Zie voorts
Vosmaer; Elzevier 92, etc.
C. P. HERMINE VAN DER HAAS, 13 Juni 1843
Amsterdam. Leerling van J. Ph. Koelman en J. Stroebel. Bloemen.
W. DE HAAS HEMKEN, 16 Febr. 1831. Leerling van
P. A. Schipperus. Eerst betrekking in Indië. Stadsgezichten, Dorpsgezichten. Sympathie met Springer.
(Zie Gram.)
P. HAAXMAN, 24 Mei 1854 Den Haag. Leerling
Haagsche Akademie en H. ten Cate.
A. HAHN, 17 Maart 1877 Groningen. Zie pag. 82.
W. HAMEL, 16 Nov. 1860 Rotterdam. Leerling (zie
Gram) van ,,De natuur." Portret, en Drenthe.
J. H. L. HANAU, 1864 Utrecht. (M. M.): Volgde
de lessen aan de kunstscholen in het Rijks-Museum
onder J. D. Huibers, ging dan zijn eigen weg. Stadsgezicht (vooral Monnikendam, Edam, Enkhuizen,
Dordrecht, Amsterdam.)
LOUWRENS HANEDOES, 14 JuLi 1822 Woudrichem
—9 Febr. 1905. Leerling van C. Kruseman en B. C.
Koekkoek. Niet onbelangrijk.
L. J. HANSEN, 12 Aug. 1803 Staphorst—21 April
1859 Amsterdam. Leerling van C. L. Hansen, ziin
vader, van J. W. Pieneman en van J. A. DaiwaiUe.
R. M.: De Groentenverkoopster.
J. HARI, 24 Oct. 1772 Den Haag—7 Oct. 1849 Den
Haag. Leerling J. G. Teissier. R. M.: Nachtkwartierveldtocht/. Rusland.
F. HART—NIBBRIG, 5 April 1866. Amsterdam. Zie
pag. 85.
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G. C. HAVERKAMP, 1872. Begon 23 jaar oud vol
op te werken. In en om Amsterdam; 1902 een half
jaar Scherpenzeel. Dan naar Soest tot nu (1908). —
Werkte ook in Hoorn; in België.
H. J. HAVERMAN, 23 Oct. 1856 Amsterdam. Zie
pag. 87.
C. HAVERMAN-BIRNIE, 1864 Djember (Java). '86
— en met '88 Akademie Amsterdam. Werkte, in '88,
met De Bock, dien zij als haar eigenlijken leermeester
beschouwt, buiten. Na haar huwelijk spoedig niet meer
(zeker niet geregeld meer) gewerkt. Begint, na, een
goede 15 jaar, in 1908 weer te werken. Wordt opnieuw
lid van Pulchri. Bloemen, Stadsgezichten, met talent.
Jhr. J. E. VAN HEEMSKERGK VAN BEEST, 28
Febr. 1828 Kampen—24 Dec. 1894 Den Haag. Leerling
van Dirk van Lokhorst. Suasso: Het Y voor Amsterdam. R. M.: Gezicht op de Zuiderzee.
W. HENDRIKS, 24 Juni 1744 Amsterdam—28 Jan.
1831 Haarlem. Zie R. M. en Marius. Bewaarder van
Teyler's verzamelingen.
F. H. HENDRIKS, 17 Jan. 1808 Arnhem—4 April
1865 aldaar. R. M.: „Boschlandschap."
S. HENDRIKS, 28 Juni 1846 Oosterbeek. Stillevenschilderes.
G. HENKES, 25 Juni 1844 Delfshaven. Zie pag. 89.
HENRICUS (eigenlijk HENDRICUS JANSEN) 2 Jan.
1867 Den Haag. 14^—16^ in Luik; 16i—19 Haagsche
Akademie. 20—25 Parijs, Frankrijk; Normandië, Bretagne. Dan weer Holland, Tunis 1899^—1901 (1902 tent.
Rotterd. Kunstkring uit Sidi-bou-Saïd), na in Rhenen,
weer Den Haag (opgaven v. d. schilder). Op de Akademie, belovend. Maakte wandschildering. Illustreerde Halewijn. Ordonneert het Delftsche Lustrumfeest
(1908). Handig teekenaar. 1? Ets.
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S. HENSE, 13 Maart 1862 Zeist. Vooraf onderricht
im Duitschland, Génève, Oxford. Leerling van Marguerite Vogel—Rooseboom. Een invloed van Fantin La tour.
J. A. HESTERMAN Jr., (M. M.) 1877 Amsterdam.
Eerste opleiding van zijn vader, bekwaam restaurateur. Dan van de Rijksnormaalschool voor teekenonderwijzers te Amsterdam. Gaf daarna leis; herstelt;
studeert. Meest Landschap met waterpartijen.
J. G. HEYBERG, 1869 Rotterdam. Rotterdamsche
Akademie. Tafereelen uit het Soldatenleven. (M. M.)
F. M. HEYL, 22 Maart 1836 (Gram I 1834) Utrecht.
Aanvankelijk bestemd voor den geestelijken stand.
Schilderde eerst het Hollandsen Boer en-erf, later de
Rivieren, het Woud en de Hei. Werkte met Mauve
samen. Schilderde ook het Harzgebergte, Teutoburgerwoud, Zwitserland.
E. A. HILVERDINK, 12 Mei 1846 Amsterdam—12
Oct. 1891 Amsterdam. Leerling van zijn vader Johannes Hilverdink. R. M.: Stadsgezicht.
J. HILVERDINK, 18 Jan. 1813 Groningen—1 Oct.
1902 Amsterdam. Leerling van J. A. Daiwaille en J.
W. Pieneman. R. M.: Kustgezicht; Suasso: De buitenhaven van Ymuiden.
CH. H. HODGES, 1764 Portsmouth-24 Juli 1837
Amsterdam. Sedert 1788 te Amsterdam en te 's-Gravenhage. Bekend portrettist. Zie Marius pag. 10.
G. F,. C. PRUYS VAN DER HOEVEN, 22 Febr.
1839? Leiden.
H. HOLLANDER Czn,, 7 Aug. 1823 Leeuwarden—1
Juni 1884 Amsterdam. Leerling van J. W. en van Nic.
Pieneman. R. M.: ,,De schilder zelf."
R. N. HOLST, 1869. Hij begon met Zonnige
tuinen, + '93 Anangke; '95 Litho (die een sentiment
in Melisande aangegeven verder uitwerkt, J. Veth).
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± '96 Helga's Intree (Engelschen invloed), werkt 1899
in „De Plaat," Hogerhuisprent etc. Daarna komen
de muurschilderingen in de Beurs van Berlage (Craneen Meunier-invloeden); ten slotte die in het Diamantbewerkersgebouw. Schilderde ook portret. Zie J.
Veth's vriendschappelijke besprekingen.
J, HOLSWILDER, 1859 Leiden—1891(?) Den Haag.
Zie pag. 91.
C. G. 'T HOOFT, 30 Juni 1866 Dordrecht. Leerling
van J. Veth en G. H. Breitner. Conservator Museum
Fodor. Stadsgezichten.
F. B. HOPPE, 20 Febr. 1831 Cleve. Leerling Ak.
Dusseldorf. Riviergezichten, etc.
J. F. HOPPENBROUWERS, 1819—1866.
H. M. HORRIX, 30 Mei 1845 Den Haag. Leerling
van de Akademie Den Haag, Leuven; van Ph. Sadée.
Eerst een betrekking, schildert nu Zeeuwsche figuren.
(Gram.)
W. B. HORSSEN, 8 Mei 1863 Rijswijk. Leerling
van Tony Offermans (Gram). Geeft teekenonderwijs.
Stillevens.
B. VAN HOUTEN, 8 April 1862 Groningen. Zie pag.
92.
G. VAN HOUTEN, 29 Augustus 1866 Groningen.
Was tot de tweede klasse op het gymnasium. Ging
toen schilderen. In 1880 is hij begonnen te teekenen
met waterverf, zonder onderricht. 1880—'82 vele aquarellen. '82 begon hij te schilderen. '83 en '84 veel
gewerkt, thuis en in Almelo. ± '84 een korten tijd
onder Egenberger met krijt geteekend. Is op Akademie in Den Haag (krijtstudies, pleister) tegelijk met
W. v. Konijnenburg. Is in '86 zoo ziek geworden dat
hij niet meer kon werken.
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B. J. VAN HOVE, 28 Oct. 1790 Den Haag-8 Nov.
1880 Den Haag. Leerling van J. H. van Hove en A.
Breckenheymer, decoratieschilder van den Schouwburg. Vaderlandsche Stadsgezichten, leermeester van
Bosboom, S. Verveer en J. H. Weissenbruch.
J, H. VAN HOVE, 7 Maart 1827 Den Haag-1865.
Leerling van B. J. van Hove, H. v. Hove, Ch. Comte.
Eerst houtgraveur onder leiding van H. Brown. Ging
later schilderen. Wisselt décors af met genrestukjes
(Gram I).
J. HOYNCK VAN PAPENDRECHT, 18 Sept. 1858
Amsterdam. M. M. geeft 1862. Eerst de handelsschool. In 1878 studeeren aan de Akademie te Antwerpen en die te München. Vestigt in '84 zich te
Rotterdam. In 1885 illustraties: Eigen Haard, Graphic. Schildert ook Militaire onderwerpen. Illustreerde Schimmel's Semeyns; Gedenkb. Rijd. Artillerie.
TH. VAN HOYTEMA, 18 Dec. 1863 Den Haag. Zie
pag. 94.
J. F. HULK, 9 Jan. 1829 Amsterdam (M. M.) Leermeesters waren zijn broeder A. Hulk (zee-schider) en
K. Karssen, stadsgezichtschilder. Hij is eenige jaren
aan de Akademie te Amsterdam. Schidert Stadsgezichten.
J. F. HULK (JOHN F.), 20 Jan. 1856 (M. M.
1 855). Leerling van de Akademie te Amsterdam; F. Phillippeau, en van de Ecoie Libre Julien
Paris. Schilderde aanvankelijk figuur en portret. Dan
jachthonden, eenden, zwijnen. Is conservator van
Teyler's verzamelingen (Mei 1907).
J. B. VAN DER HULST, 1790 Leiden—1862 Den
Haag. R.M. Leerling van J. G. Geedts. Portretten.
J. HULS WIT, 11 April 1766 Nieuwer Amstel—8 Aug.
1822 aldaar. Leerling van Pieter Barbiers Pzn. R. M.:
Stadspoort, Gooisch landschap. Zie ook Marius 120.
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D. P. HUMBERT DE SUPERVILLE, 18 Juli 1770
Den Haag—9 Jan. 1849. Leiden. R. M.: Portret.
J. HUYGENS, 25 Jan. 1833 Den Haag. Leerling van
F. L. Huygens, R. Burnier en J. Weissenbruch. Gep.
kaptein. Schildert „Noordzee" etc. (Gram).
A. HYNER, 18 Sept. 1866 Arnhem. Op zijn 18e jaar
voor het eerst wat teekenles van L. Schulman te H i l versum. Van zijn 20e—22e eenige maanden op de
Antw. Akademie. In 1898 een winter op de Haagsche
Akademie. Schildert veel in Zeeland (zie o. m. 1898
Kroningsfeesten); schildert Stilleven en Visohmarkt,
etc. etc.
IS. ISRAELS, 1865 Amsterdam. — Zie pag. 101.
JOS. ISRAELS, 27 Jan. 1824 Groningen. — Zie
pag. 105.
D. F. JAMIN, 23 Januari 1838 Amsterdam—6 Jan.
1865 Amsterdam. Leerling van P. F. Greive. R. M.:
Het gebed voor den overledene.
F. J. JANSEN, 20 Jan. 1856 Den Haag. 187^-1879
Akademie Den Haag. 1879—1881 leerling van Leon
Bonnat. 1881—1884 "in Londen. In 1884 leeraar, in
1887 onder-directeur van Haagsche Akademie. Werkte
in Laren, in St. Ives Cornwall. Portretten, Genre. Ik
herinner me een meisje met een fonklend grijs; alleen
de schaduwen wat zwaar.
H. W. JANSEN, 12 Dec. 1855 Nijmegen—1908 Zeist.
Op zijn 16e jaar leerling van de Amsterdamsche Akademie. Hij bleef er 7 jaar; gaf daarna lessen, schilderde
veel landschap, in Arnhem, zoowel in Doesburg waar
hij woonde (in ± '85, toen P. Meiners er eveneens
was; deze — M. — schilderde een studietje van hem). In
'87 naar Amsterdam. 3 Jaar daaglijks met zijn boot
naar de dokken (studies); ook de Noordermarkt is uit
dien tijd. 1891 o. m. Bentheim, Hoorn, Calcar (kerk).
Huwt in '95 schilderes Grothe. Schilderde in de laat-

ste jaren ö. m. in Hamburg. Schilder van dokken,
schepen, landschap etc.
S. JANSEN GROTHE, Utrecht. In haar jeugd slechts
copiewerk. 35 Jaai oud onder H. W. Jansen ernstig
aan 't studeer en, schilderen. Na haar huwelijk (1895)
vnl.: aquarel, stillevens, enkele portretten. De laatste
jaren: interieurs.
W. G. F. JANSEN, 1871 Harlingen. (M. M.) Was
eerst in het machine-vak. 21 Jaar oud op de kunstnijverheidschool te Haarlem; daarna decorateur op
verschillende aardewerkfabrieken; hij is nu nog een
paar dagen verbonden aan ,,De Distel," te Amsterdam. Had nooit onderricht in 't schilderen. Schildert
omstreken van Haarlem, van Loosduinen.
J. C. JANSON, 1763 Leiden—17 Oct. 1823 Den
Haag. Leerling van zijn vader, Johannes Janson.
,,De huismoeder, bezig met broodsnijden," ,,Goede
buren."
J. JELGERHUIS, 24 Sept. 1770 Leeuwarden—6 Oct.
1836 Amsterdam. Leerling van zijn vader, Rienk
Jelgerhuis, en van Pieter Barbiers Pzn. Tevens sinds
1806 acteur. Stadsgezichten, Winkels, etc.
R. JELGERHUIS 1729—1809. Rondreizend portretschilder (zie Marius 6).
J. DE JONG, 7 Oct. 1807 Harlingen—7 Mei 1890 a l daar. R. M.: Portret van een luitenant-kolonel.
A. J. (TOON) DE JONG, 14 Augustus 1879 Laren.
Was 2 jaar op de kunstnijverheidschool te Amsterdam. Voornamelijk onder Huibers. Etser etc. Kende
D. Nyland, Analoog werk.
Jhr. J. A. DE JONGE, 7 Nov. 1864 Rotterdam. Is
meester in de rechten. Leerling van Fr. Becker en
Fr. Jansen. Interieur, Strandgezichten, IJsgezichten
etc. Beschaafd maar zwak; sorms, in een studie, voller.

J. B. JoXGKIXD.
(Rijksmuseum, Amsterdam).

Alolen aan een vaartje.
Foto: Van Meurs-Nieuwlaiid.
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ï. B. JONGKIND, 3 Juni 1819 Latdorp (Latrop) bij
Oostmarsum—15 Sept. 1891 Cöte Saint André. Leerling van Schelfhout (+ 1830). Vestigt zich 1845 Parijs
(had een subsidie van W. III). Komt van uit
Parijs dikwijls naar Holland. Hij is sinds hij in
Frankrijk was een belangrijk schilder; impressionist;
een altijd fijn en behendig aquarellist; een te waardeeren etser. Een afzonderlijke studie ware over dezen noodig, om zijn invloeden die hij had o. m. op
sommige Franschen.
J. L. JONXIS, 1789—1806. Leermeester van J. W.
Bilders. Miniutuurportret: genre. Marius: gedeeltelijk
in het les geven ten ondergegaan.
P. DE JOSSELIN DE JONG, Aug. 1861, St. Oedenrode—1906 den Haag. Zie pag. 117.
J. H. JURRES, 17 Jan. 1875 Leeuwarden (M. M.).
Hij bezocht 15 jaar oud te Amsterdam de Rijksschool
voor Kunstnijverheid en de Akademie. Illustreert 'Don
Quixote. Zijn onderwerpen zijn dikwijls uit dezen roman, of uit de Gil Bias, of uit den Bijbel.
F. H. KAEMMERER, 1839. Hij teekent, aquarelleert
veel Directoire costuum (Bruiloft, Doop). Hij maakte
ontwerpen voor de Parijsche Gobelinfabriek. Hij begon
(Marius:) met meer intieme Hollandsche onderwerpen.
1863 „Houthakkers." en hij had met zijn vriend! Artz
enkele onderwerpen gemeen.
J. A. KALDENBACH, R. M. ± 1820 Zutphen, Rector van de Latijnsche school. Regentenstuk.
M. KAMERLINGH ONNES. Zie pag. 121.
K. KARSSEN. 2 April 1810 Amsterdam—24 JuÜ 1893
(ook '75) Biberich. Leerling van P. G. Westenberg. Schilder van, het zij matte, toch niet onstatieuze
stadsgezichten.
ED. KARSEN, 1860 Amsterdam. Zie pag. 119.
rLASSCHAKHT, XIX(Ie EETWSCHE SCHILDEKKÜNST.
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H. F. G. TEN KATE, 16 Februari 1822 Den Haag26 Maart 1891 aldaar. Leerling van C. Kruseman
(1837—'41), Boymans, Reis in Italië, Frankrijk. Naar
Den Haag; 1847—'69 Amsterdam, daarna weer Den
Haag. Schiderde: Marken; daarna üguren uit de 17e
eeuw. Illustreerde. Sapverfteekeningen.
J. MARL H. TEN KATE, 4 Maart 1831 Den Haag.
Leerling van zijn broer Herman; van de Houtgraveerschool in Den Haag. Werkte veel te Oosterbeek; 1
jaar te Parijs; vervolgens (M. M.) Marken, Volendam 1883 Indië. Woonde eerst te Amsterdam, vanaf
± 1850 Den Haag. Gram: Schilder van het Kinderleven, Boer en jeugd.
D. VAN DER KELLEN Jr., 2 Jan. 1827. Utrecht—
9 Sept. 1895. Leerling van B. A. van Straaten, W. P.
Hoevenaar, D. van der Keilen en J. A. Kruseman Jr.
Suasso: Binnenhuis.
J. S. H. KEVER, 19 Juni 1854, Amsterdam. Zie pag.
122.
P. R. KLEYN, 1875 Lage Zwaluwe? Leerling van J.
en van A. van Stry, en van L. David. Parijs. Landischap bij St. Germain.
L. J. KLEYN, 14 Aug. 1817 Eikenduinen bij Den
Haag. Leerling van A. Schelfhout. Wintertjes.
Gram I.
J. C. K. KLINKENBERG, 14 Jan. 1852 (51?) Den
Haag. Leerling van C. Bisschop. Was op de Akademie met Apol, met Boks. Eenige maanden bij
Louis Meyer (Zilcken). Schilderde eerst historie-stukken (1875 van der Werff) daarna (6e zonde?) stadsgezichten uit Den Haag, Nijmegen, Sneek, Delft; Vijver
in Den Haag, Binnenhof etc. Ook Landschap?
G. W. KNAP, 2 Mei 1873 Amsterdam. (M. M.)
Ontving zijn opleiding aan de Rijksschool voor Kunstnijverheid en de Rijksnormaalschool aldaar. Eerst
was hij bij het teekenonderwijs. Na 1900 schilderen.
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J. A. KNtP, 3 Aug. 1777 Tilburg—1 Oct. 1847 Berlicum. Leerling van N. F. Knip. R. M.: Italiaansth
landschap.
F. C. KNOLL, 1771 (of '72) Rotterdam—23 Maart
1827 Utrecht. R. M.: Een stal van binnen.
J. KOBELL, 18 April 1800 Rotterdam—8 Nov. 1838
Rotterdam. Zoon en leerling van Johannes Kobell.
R. M.: Melktijd in een stal.
J. B. KOBELL, 8 Nov. 1778 Delfshaven—23 Sept.
1814 Amsterdam. R.M. Leerling van R. van der
Wall. 18101—'12 te Parijs. Landschap met vee.
B. C. KOEKKOEK, 11 Oct. 1803 Middelburg—5
April 1862 Kleef. Leerling van zijn vader J. H. Koekkoek. Werkzaam te Beek bij Nijmegen, later bij
Kleef. Gabriël was een tijdje bij hem. Schreef.
J. H. KOEKKOEK, Veere 1778—1851. Riviergezichten, Vader van de 4 anderen.
H. KOEKKOEK, 1815 Middelburg. Riviergezichten.
Gezichten op de Zuiderzee.
M. A. KOEKKOEK, 25 Sept. 1807 Middelburg. Hij
was eerst huisschilder. Daarna Landschap met vee.
H. J. KOEKKOEK, 8 Dec. 1811 Middelburg—1831.
8 April te Breda. Woelend water.
G. KOEKKOEK, 27 Mei 1871 Hilversum. Hij kreeg
de eerste lessen van zijn vader J. H. B. Koekkoek;
bezocht 1901—02 verschillende ateliers in Den Haag.
Motieven: Bosch bij Hilversum; 's-Gravelandsche
polder; Zeeland. (M. M.)
J. PH. KOELMAN, 11 Maart 1818 Den Haag—1893.
Leerling van C. Kruseman. Timmerde tot zijn 20ste
jaar. 1844^-1857 in Italië schilderend, toekende er,
boetseerde. Was Akademie-directeur in Den Haag.
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Schreef; boetseerde; ontwierp monumenten etc. Klassicist.
J. D. KOELMAN, 1831—1857. Talentvol leerling van
den vee-schilder Tom: „Uitmuntende studies van trekossen." Hollandsche weiden met vee. (Marius 52.)
J. H. KOELMAN, 1820—1887. Leerling van C. Kruseman. Ging van Kruseman naar Rome, en bleef daar
tot zijn dood. Portretten. Vosmaer prijst hem.
B. M. KOLDEWEY, 23 Nov. 1859 Dordrecht—17
Dec. 1898 Dordrecht. Hij was korten tijd leerling
van C. J. de Vogel, een Dordtsch landschapschilder.
Daarna een geruimen tijd onder leiding van R. Lary,
vooral wat teekenen en figuur buiten betreft. Een
korten tijd leerling der Antwerpsche Akademie. In
Dordt teruggekeerd, leert hij De Bock kennen. Dit
is een overwegende invloed. Door De Bock kreeg
hij ook den eerbied voor J. Maris; voor de Barbizonschool. Hij werkte te Brabant, Katwijk, Blaricum.
Zijn voorliefde: Landschap met water. Figuur in de
buitenlucht trok hem steeds. In het laatst van zijn
leven werd hij blanker. Hij werkte direct naar de
natuur.
reisde ook
in Italië.
A. H. Hij
KONING,
2 April
1860 Winschoten. Na het
gymnasium, leerling van de Amsterdamsche Akademie (leiding Allebé, Wijnveld, Altmann, Keizer).
1886 pensionnaire. Reis door Frankrijk. In Holland
typische straattaf er eelt j es. Vestigde zich in Den
Haag om een naaktklasse te volgen. Werkte Overijssel, Drenthe, Gelderland. Woonde te Rijswijk toM897
(Zilcken) naar Ede (1908.) Hij etste. Als kleur
een zekere frischheid, directheid; als vorm te verwaarloosd.
EDZ. W. KONING, 3 Mei 1869 Winschoten. 1886
—1889 Haagsche Akademie, hoofdzakelijk onder Fr.
Jansen. Winter 1891—'92 te Parijs zelfstandig. '93
Nunspeet. '95—'98 de Steeg bij Arnhem etc. Weinig
ge-etst. + '98 gelithographeerd: De kleine Johannes etc.
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W. A. VAN KONIJNENBURG, 11 Febr. 1868 Den
Haag. Zie pag. 127.
W. B. VAN DER KOOI, 1768 Augustinusga—1837.
Opleiding van Verrier, en van Beekkerk. 1795 Repraesentant van Friesland. 1808 kunstreis naar Dusseldori (copieerde van Dijks). Portretten. (Zie Marius
122.)
C. KOPPENOL, 26 Dec. 1865 Zoetermeer. Leerling
van de Haagsche Akademie. Geeft les. — Ik zag van
hem: Een meisje met ganzen, dat iets fijns had.
A. H. BAKKER KORFF, 31 Aug. 1824 Den Haag
—28 Jan. 1882 Leiden. Zie pag. 133.
JO KOSTER, 16 April 1869 Kampen, Eerst Rijksnormaalschool voor teekenonderwijs te Amsterdam.
Acte M. O. Daarna Rotterdamsche Akademie onder
Striening en Maasdijk. Parijs, Brussel. 3 Jaar onder
Blanc Garin. Lithographeerde.
E. KOSTER. 22 Febr. 1817 Den Haag—8 Jan. 1892
aldaar. Leerling van B. J. van Hove. Riviergezichten. Teekeningen van architectuur (Gothische).
A, L. KOSTER, 8 Aug. 1859 Terneuzen. Zou eerst
technicus worden, Kreeg zijn eerste teekenlessen in
den Haag van Gerritsen, leer aar aan de H. B. S. Hij
mocht daarop qaan schilderen nadat Colenbrander (een
familielid) en Henkes het werk zagen. Leeding van de
Haagsche Akademie. Eerste succes Duinlandschap.
1883—'84 naar de Pyreneeën. Etste (les van Zilcken).
In 1891 naar Haarlem. Penteekeningen; Landschappen
uit den Gelderschen Achterhoek, waar hij lang verbleef; werkte in Limburg. Bloembollen-velden om
Haarlem.
M. KRAMER, 3 Augustus 1860 Den Haag. Etst.
Schildert. Geeft onderwijs.
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S. A. KRAUSZ, 1760 Den Haag—1825.
C. KRUSEMAN, 25 Sept. 1797 Amsterdam—13 Oct.
1857 Lisse. Leerling van Ch. H. Hodges en J. A.
Daiwaille. Na 1841 eenige jaren in Italië: Genrestukken.
J. A. KRUSEMAN, 12 Febr. 1804 Haarlem—17
Maart 1862 aldaar. Leerling van C. Kruseman en
van Louis David te Brussel. Ging daarna naar Parijs.
Was directeur der Akademie te Amsterdam, richtte
Arü op. Woonde van 1850 af in Haarlem om uitsluitend te kunnen schilderen. Jozef Israels werkte o. a.
bij hem.
C. KUYPERS, 1864 Gorkum. (M. M.) Eerst les
op de Quellinusschool, dan bij zijn vader. In 1893
begon hij zelfstandig te werken. 1897 Renkum. Landschap met vee.
G. VAN DER
Stranden, zee.

LAAN, 9 Juni 1844 Heerenveen.

J. H. VAN DE LAAR, 1807 Rotterdam—1874. Schilderde scènes uit Scott, Tollens; historie.
D. J. VAN DER LAEN, 16 April 1759 Zwolle—26
Febr. 1829 aldaar. Hij becron met genre; maar ging
tot het landschap over. Hij maakte enkele teekeningen voor Feith. (Marius pag. 112 prijst hem sterk.)
B. LOPES DE LEAO LAGUNA, 16 Febr. 1864 Amsterdam. Op zijn 16e jaar Amsterdamsche Akademie. Daarna 1 jaar bij Meyer de Haan. Studies Jodenkwartier. De laatste 8 jaren te Laren (Interieur).
G. LAMBERTS 1776—1850. Voorspelde Bosboom
(Marius).
FR. LANGEVELD,. 1876 Amsterdam. Eerst H. B.
S.; dan leerling Dysselhof en leerling van de Normaalschool. Daarna Rotterdam, Parijs, München. 1903
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Willink van Collenprijs. Werkt in Laren, Blaricum.
Landschap met figuur.
D. DE VRIES LAM, 20 Jan. 1869 Leeuwarden. Tot
1888 les van den Heer Bubberman (v. d. H. B. S.)
te Leeuwarden. 1888—1891 leerling van J. D. Huybers te Amsterdam. In 1891 Middelbaar. 1891—'95
leerling van de Akademie te Amsterdam (onder Allebé). In 1895 leeraar H. B. S. Enkhuyzen: Schilderde
daar veel. In 1903 directeur van de Akademie Minerva te Groningen, — Oude stadsgezichten, met figuren.
M. C. LAPIDOTH, 1 Mei 1868 Amsterdam. Gram.
,. eerst te nauwkeurig." — Schildert heigezichten etc.
R. LARY, 22 Dec. 1855 Dordrecht, zoon van J.
Lary. Leerling van de Akademie van Schoone Kunsten te Antwerpen. 1874 onder Verlat etc. Portretten, dieren, Landschap (Brabant ± '94, '96). Werkte
te Katwijk; Stilleven. Onbekend, maar vrij goed.
J. A. LAST. 28 Nov. 1837—Den Haag. Leerling van
van C. C. A. Last. Geeft les. Portret. — Oram I.
W. VAN LEEN, 1753 Dordtrecht—6 April 1825
Delf shaven. Bloemstukken, Boymans.
J. C. W. LEGNER, 2 Nov. 1859 Schiedam (M.
M.). Wierd opgeleid voor architect. M. O. teekenen.
Leeraar H. B. S. Venloo. (Schilderde portret.) In
1889 naar Utrecht. Eveneens portretten en stadsgezichten.
AUG. LEGRAS, 21 Febr. 1864 Amsterdam. Was
op de Akademie onder Allebé, Wiinveld. Schilderde
oor tr etten naar photo's. Begon als dierenschilder.
In 1891 naar Algerië. In Holland weer honden en
paarden. Schildert beesten, en stadsgezichten, stal,
etc. etc.
C. H. LEICKERT, 22 Sept. 1818Brussel?-Mainz 1907
T4eerïing van W. J. J. Nu ven en A. Schelfhout. Doet
Schelfhout na. Woont te Mainz. (R. M.)
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A. DE LELIE, 19 Mei 1755 Tilburg—30 Nov. 1820
Amsterdam. Leerling van Peeters, Quertemont Antwerpen. Ging naar Dusseldorf. Portretten, Regengogen-interieur.
M. LEON, 1838—1865. Leerling van v. Hove. Synagogen-in ter rieur.
W. A. A. LIERNUR, 7 Febr. 1856 Den Haag. R. M.:
,,Schev. binnenhuis."
C. LIESTE, 26 Oct. 1817 Haarlem—25 Juli 1861 a l daar. Leerling van J. Reekers en N. J. Rooseboom.
Suasso: een heide bij Avondstond. Leermeester van
Gabriël.
L. LINGEMAN, 26 April 1829 Amsterdam—10 (12)
Oct. 1894 Abcoude. Leerling van P. F. Greive. R. M.:
Bijeenkomst in een 17e eeuwsch Binnenhuis. Suasso:
Wapensmid. 3 krijgslieden.
J. LINTHORST, 1754 Amsterdam—7 Aug. 1815 Amsterdam. Vruchtenstuk. R. M.
F. LINTZ, 22 Dec. 1824 te Brussel—? Leerling van
H. van Hove. Bz.: komische genrestukjes uit het tijdperk der 18e eeuw.
F. E. LINTZ, 2 Maart 1833 Den Haag. Leerling
van J. J. Moerenhout. Paarden en Honden, in beweging; Scheveningen tot achtergrond. Gram I.
D. VAN LOKHORST, 11 Nov. 1818 Utrecht—1893
aldaar. Leerling van A. Verhoeven; van J. W. Bilders. Veeschilder.
J, VAN LOOY, 12 Sept. 1855 Haarlem. Hii werd
opgevoed in het Burgerweeshuis te Haarlem. Was on
zijn 13e jaar bij een rijtuigschilder. Nam tot ziin 22e
iaar les op de burger Avendschool bij Gotelincr Vinnes:
later bij den bloemenschilder D. J. H. Joosteh. Hvj
kreeg eenige lessen van H. J. Scholten. Naar de
Akademie te Amsterdam. Wierd er loge-leerling, na
afloop. In 1883 Prix de Rome. Studiereis van 2 jaar:
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Spanje. Italië. Was later in de Sahara-Genre, f i guur etc. Schrijver.
Een schilder van een, hem eigen, f lonkenden Toover soms.
J. A. LUBERTI ,1748 Haarlem—1822 Amsterdam.
R.M.: Regentenstuk.
H. LUGT, 6 Nov. 1881 Amsterdam. Leerling van
H. Nibbrig (1901)—1902. 1903 Jan Veth met Polllones
en van Oven. Was in Parijs, Berlijn, op de Akademie te Amsterdam. Portretten, Naakt, Kerverijen
van tabak, Stadsgezichten. Invloed Is. Israels.
A. M. LUYT, 24 April 1879 Sliedrecht. 1892—
1898 Frits Jansen (Haagsche Akademie). 1905 (8
maanden) en 1907 Academie Julian Pariis. Leermeester: J. P. Laurens. Werkte in Den Haag, in
Parijs, voorts: Gelderland, Limburg. Figuren.
M. v. d. MAAREL, 1 Sept. 1857 Den Haag. Zie pag. 135.
J. J. v. d. MAATEN, 1820—1879. Marius: „Korenveldje, "een aandachtig schilder.
J. H. MARIS, 25 Aug. 1837 Den Haag—7 Aug. 1899
Carlsbad. Zie pag. 149.
M. MARIS, 17 Aug. 1839 Den Haag. Zie pag. 139.
W. MARIS, 18 Febr. 1844 Den Haag. Zie pag. 159.
S. MARIS, 21 Mei 1873 Den Haag. Zoon van W. Maris. Na onderricht van zijn vader genoten te hebben, 2\
jaar aan de Akademie in Den Haag. In 1895 twee
jaar naar Antwerpen; in 1902 te Parijs. Figuur; meiisje
met kind.
W. M. MARIS, 11 Juni 1872 Den Haag. Zoon van
Jacob Maris. Leerling van deze en van Fr. Jansen.
Was in Spanje o. a. Copieerde Velazquez. Schilderde
het Zuiden. In den laatsten tijd lichter kleur, Volendam. Portretten.
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G. H. MARIUS, 7 Juni 1854 Hengelo. Leerlinge
van Jan Striennig en van Allebé. Bloemstukken; en
Scheveningsch meisje, met huis er achter (invloed
de Rouville). Schreef een Negentiende Eeuwsche
Schilderkunst. Kritieken, in het Vaderland, daarna
van het Nieuws van den Dag. Gaf les.
W. MARTENS, 1 Dec. 1856 Semarang. Kwam
jonpj met zijn ouders naar Amsterdam. Liep de
handelsschool af. Drie jaar aan de Akademie te Amsterdam. In Parijs daarna onder Bonnat, Cormon.
Hij kwam ongeveer '90 naar Holland terug. Praeses
van Pulchri (1908): Schilderde: portretten, genreschilderijen, panorama's — nu Figuur uit Nunspeet.
J. H. MASCHHAUPT, 20 Nov. 1826 Amsterdam
—31 Mei 1903 aldaar. R. M.: Portretten van de van
de Poli's.
J. H. MASTENBROEK, 4 Dec. 1875 Rotterdam.
Leerde eerst huisschilderen, studeerde 's ochtends
vroeg en Zondags buiten. Hij had in 1890 succes
met aquarellen. In 1892 geheel aan 't schilderen.
1895 de Theems bij Londen. — Hij schildert riviergezichten ten eerste; oude huisjes; ook een portretje
van zijn kind.
A. MAUVE, 18 Sept 1838 Zaandam—5 Februari
1888 Arnhem. Zie pag. 165.
A. R. MAUVE, 10 Dec. 1877 Den Haag. Zoon van
Anton Mauve. (Een tweede zoon van R. Mauve
wendde zich, na allerlei studies, tot het architectenvak en bouwde o. a. in den omtrek van Blaricum
waar hij nu (1908) woont, en te Bergen. Hij ontwerpt tevens meubels). A. R. Mauve studeerde aan
de Akademies Den Haag en Amsterdam. Hij werkt
veel om Laren, Terschelling; in 1908 o. a. te Veere.
E. A. V. A. VAN DER MEER, 1846 Den Haag—10
Mei 1889 Den Haag? Leerling van de Akademie M i nerva te Groningen; later kreeg hij raad van P.
Stortenbeker, Schilderde polder gezichten. Een win-
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tergezicht dat ik mij van hem herinner (colli. Tits.)
blonk uit, evenals zijn teekeningen goed zijn.
H. C. MEINERS, vader van Pieter Meiners. Ik
ken van hem een stroompje, heuvels en boomen
(collectie Tholen) dat eigenschappen heeft.
P. MEINERS, 1 Nov. 1857? Oosterbeek—15 Oct.
1903, Lage Vuursche. — Zie pag. 168.
TH. G. MEISSNER, 8 Jan, 1884 Batavia. Leerling
van Th. v. Hoytema, en van H. J. Haverman (± 3
jaar). Portret, naakt, stilleven.
Fr. M. MELCHERS. Opgaven van den schilder. 16
April 1868? Munster. In '89 lessen van de Akademie
gevolgd te Brussel. 1891 Exposeert Gercle des Arts:
tooneelen uit Londen. Hij woonde in Oudenburg ('92)
Tot '95 was hij in Veere waar hij veel kleine eigenaardige schilderijtjes maakt; ook een glasbranderij
had waar Ch. Doudelet hem hielp. Vervolgens Parijs,
Delft (1 jaar), Volendam (1 jaar), Baarn (1906) drie
jaar. 1907, 1908 in Brussel, waar hij interieur schildert en vrouwen, daarin, in zijde etc. Zijn (merkwaardigste tijd: Veere en wat daaraan voorafgaat.
Zie verder P. de Mont: Koppen en busten.
H. J. MELIS, 1 Sept. 1845 Sas van Gent. Hij kwam
te Rotterdam, waar hij de Akademie bezocht, een
korten tijd, Eersten tijd veel genre, later meer f i guur en binnenhuis. In 1907 stelde hij bij Reekers
ten toon o. a. de Eerste oogst op de gedempte
plassen.
H. W. MESDAG, 23 Febr. 1831. Groningen. Zie
pag. 175.
S. MESDAG-VAN HOUTEN, 23 Dec. 1834 Groningen—1909 Den Haag. Zie pag. 171.
T. MESDAG, 21 Sept. 1829 Groningen—Augustus
1902. Eerst onder leiding van Buys en van Egenberger. Leerling van de Akademie Minerva. Hij ging
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van Groningen naar Brussel; leert daar Gabriël kennen. Heiden met schapen. — Kunstverzamelaar.
G. MESDAG—VAN CALCAR, 2 Juli 1851 Hoogezand. Leerlinge van de Akademie „Minerva," te
Groningen. Zij krijgt, daarna, lessen van P. J. C.
Gabriël te Brussel. 1882 huwt met Taco Mesdag,
werkt veel in Drenthe met hem. Veel bloemen.
Werkte ook op Kortenhoef, in en Heeze in NoordBrabant. Landschap. Interieur.
J. MESKER, 25 Februari 1843 Den Haag. — 1899.
Leerling van P. Tetar van Elven en Ph. Koelman.
Lithograaf Kunstkroniek.
TH. MESKER, 25 Febr. 1843 Den Haag — 1894
Leerling van J. J. Mesker en Willem Maris. Een
schilder o. m. van: Markten in Den Haag. Een klein
maar gedegen talent. Hij schilderde ook: Gezicht op
Voorburg; de Geograaf, etc. Het sujet „Markt
(1871)" is in dezen tijd hervat door Fl. Arntzenius.
Zijn meeste werk voor zijn 30e jaar.
A. MEULEMANS, 1766—1835, Dordtsche kaarslicht-schilder, leermeester van J. C. Schotel. (Marius).
F. P. TER MEULEN, 9 Maart 1843 Bodegraven.
Eerste opleiding van den Heer H. v. d, Sande Bakhuyzen. Het lukte niet. Ging naar Leiden. Studeerde. Ging op zijn 28e jaar weer schilderen, en
raakte vooral onder de bekoring van Mauve. Het
Mesdag-Museum bezit een zeer goede teekening van
hem. Schreef in: „De Gids" (1874).
J. H. L. MEYER, 9 Maart 1819 (1810) Amsterdam
—31 Maart 1866 Utrecht. Leerling van J. W. Pieneman. Zeegezichten voornamelijk. Jacob Maris heeft
o. a. hem geholpen aan de luchten. Zie Marius.
G. J. MICHAELIS, 1775 Amsterdam—31 Oct. 1857
Haarlem. Leerling van J. Andriessen. R.M.: Geldersen landschap bij Arnhem.
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W. W. zich noemende WALLY MOES, 16 Nov.
1856(57) te Amsterdam. Leerling van A. Allebé en
R. Burnier. Het werk (interieurs, etc. uit Laren) heeft
soms een vrouwelijke zachtmoedigheid.
TH. MOLKENBOER, 1871 Amsterdam. (M. M.)
Was eerst op de Rijksnormaalschool voor teekenonderwijzers te Amsterdam, dan bij den Architect P. H.
J. Guy pers (1889—1891); een half jaar Akademie Amsterdam; eenigen tijd bij Dysselhof en bij Der kinderen. Hij schildert portret, en is zooals dat heet:
Kunstnijveraar. 1901—1904 Leider van de plateelfabriek Holland.
L. G. C. MOLLINGER, 1825—1860. Landschapschilder met verdiensten.
P. M. MOLÏJN, 9 Juli 1819 Rotterdam—28 April
1849 Antwerpen. Leerling van J. H. Grootveld en
F. die Braekéleer; Boymans: Jacob Cailot en de Z i geuners.
F. MONDRIAAN, 16 April 1853 Den Haag. Begon
laat te schilderen. Raad! van W. Maris. Kende De
Bock, Roermeester. Waterpartijen, bosschen.
P. MONDRIAAN, 7 Maart 1872 Amersfoort (M.
M.). Hij teekende eerst onder zijn vader, kreeg les
van zijn oom Fr. Mondriaan, die te Winterswijk
werkte; Lager en M. O. teekenen. Studeerde bij Joh.
Braedt van Uberfeld en 3 jaar op de Akademie.
Daarna Figuur en Landschap — nu Landschap „dat
wel wat lijkt op Van Gogh in kleur van Suze Robertson." Pit.
J. A. MONDT, 5 Maart 1859 Den Haag. Leerling
Haagsche Akademie en van Roermeester. Geeft les.
M. MONNICKENDAM, 25 Febr. 1874 Amsterdam.
1891—'94 op de Amsterdamsche Akademie. 1895—'97
Parijs (een 12-tal etsen naar Oud-Parijs). Schildert
portret, landschap, stadsgezicht, en zalen met menschen. Legt zich voornamelijk toe op het als email
gestolten zijn, van de verf — maar mist smaak. Hij
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ordent de gegevens niet tot ze „schoonheid'* worden." Pit.
P. C. DE MOOR, teekent P. CORNELIS DE MOOR
(1866). Zie pag. 177.
I. VAARZON MOREL, 1803 Amsterdam—20 Febr.
1876. Gorkum. R. M.: Bloemstuk.
W. F. A. I. VAARZON MOREL, 9 Aug. 1868 Zutphen. Hij leerde eerst wat teekenen op de H. B.S.;
was van zijn 17e^l9e jaar op de Kunstnijverheidschool te Haarlem. Vervolgens een half jaar op de
Normaalschool voor teekenonderwijzers. Tot zijn
23e jaar dan op de Rijks Akademie (met Dupont,
Van Leeuwen, Monnickendam). Voorstudie voor
een panorama: Jeruzalem; toen de 2e prijs Willink
van Gollen (Frankfort le). Tot zijn 25e jaar (2 jaar)
pensionnaire van de Koningin. In zijn 26e jaar met
Veldheer een villa gedecoreerd, Daarna geïllustreerd,
litho's, reclameprenten. Etste (1, volgens L. v.
Dam van Isselt, een bosch). Schilderde portretten,
landschap en figuur. K e r m i s s e n zijn een passie
van hem; S t a t i o n s . Hij was een half jaar met
Dupont (in Frankrijk), woonde Haarlem, Arnhem,
Oosterbeek
(1909). 8 Febr. 1777 Amsterdam—6 April
J. E. MOREL,
1808 aldaar. Leerling van J. Linthorst te Amsterdam
en D. van der Aa, Den Haag. — Fruitstuk.
L. MORITZ, 29 Oct. 1773 Den Haag—23 Nov. 1850
Amsterdam. Leerling van D. van der Aa, Den Haag.
R. M.: Portretten, Dood van Ant. Pius, en Legerplaats
van kozakken in 1813.
S. MOULIJN, 20 Juli 1866 Rotterdam. Leerling
van de Akademies te Rotterdam, en te Amsterdam.
Een geest die dikwijls van een onechte houding is.
Hij is een romanticus, maar wiens werk op velerlei
te kort wijst: gebrek aan teekenkracht (zie b.v. de
litho's van de Duno). Vroeger gaf hij litho's, waarop het land in groote vormen gegeven was, een boom
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soms aan Van Gogh deed denken. Zie Artikel Elzevier.
W. G. MULLER, 9 Juli 1859 Den Haag. Leerling
van de Haagsche Akademie, en v. d. Polytechnische
School. (Gram).
L. MULDER, 9 April 1822—1908. Dezelfde als de
schrijver. Schilderde tafereel uit Italië; ging naar
Drenthe. Stillevens.
G. A. L. M. MUNTHE, 7 Aug. 1875 Dusseldorf.
Leerling van de Akademie te D. Woonde te Katwijk,
en schildert veel strandgezichten, met schuiten en
paarden etc. De kleuren zijn dikwijls ondoorschijnend. Woont den Haag.
W. C. NAKKEN, 9 April 1835 Den Haag. Hij kreeg
les van A. F. Dona, den veeschilder, op de Haagsche, op de Antw. Akademie ('57) met Sadée. A r dennen, Maas ('60 en '61) '67 naar Normandië. Werkte in Oosterbeek (± 59) te Dinant. Hij ging veel
keeren naar Normandië evenals naar Limburg waar
hij in de Oud-Romeinsch van bouw zijnde hoeve
gelijkheid vond. Hij schildert voor namenlij k paarden, en boerenhoeven daarbij. Zie verder Elzevier
1898 door P. A. Haaxman.
A. NEUHUYS, 10 Juni 1844—Utrecht. Zie pag. 181.
J. H. NEUHUYS, 7 April 1841 Utrecht — Maart
1890 Warmond, Leerling van zijn broeder A. Neuhuys
en van de Akademie te Antwerpen. In een schilderij
met eenden werkte W. Maris mee. Hij schilderde
duinen, plassen, buurtjes (Marius prijst een dorpstraat), boerderijen, etc.
D. A. H. NYLAND, 2 April 1881 Dordt. In zijn
3e jaar op de H. B. S.', wil hij, tot verwondering van
zijn teekenleeiaar, schilder worden. Sept. '96^-Nov.
'97 bij Derkinderen; daarna naar de Kunstnijverheidschool te Amsterdam tot April 1899. Teekent
veel Stilleven. In '99 gaat hij alleen werken. Hij
kende Toorop. 1899—1900 te Rotterdam naakt; 1900
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—1901 weer naakt te Brussel in den Cercle: A la
patte du Dindon. 1901—1902 Parijs, kent Steinlen en
Dupont, wat niet zonder invloed is. Hij woont daarna te Monnikendam, Katwijk, nu te Rhoon (1908).
Een hardnekkig, beperkt, werker, met een zeer duidelijken invloed van Vincent van Gogh (zie de collectie van zijn vader). Hij illustreerde Boefje en teekende vignetten voor den uitgever Brusse.
W. J. J. NUYEN, 4 Maart 1813 Den Haag—2 Juni
1839 aldaar. Leerling van A. Schelfhout. Bosboom
erkent dat deze te j o n g gestorven schilder invloed
op hem had, door zijn hartstocht. Hij maakte: kerkportalen, riviergezichten (Marius: in het genre van
Waldorp); ook kerkinterieurs. Rochussen was een
leerling van hem.
A. OBERMAN, 1781 Amsterdam—20 Oct. 1845 a l daar. R.M.: Paarden en ruiters.
T. L. G. OFFERMANS, 8 Nov. 1854 Den Haag.
Leerling van B. J. Blommers. Schilderde de ambachts-lui. Ik herinner mij een rij lage huizen met
boompjes van hem, die zeker niet zonder verdienste
was. Marius vindt er een invloed van Artz en van
Mesker in.
F. G. W. OLDEWELT, 19 Aug. 1857 Amsterdam.
Leerling van de Amsterdamsche en de Antwerpsche
Akademie. 1891 Leeraar aan de Kunstnijverheidschool te Haarlem. 1896 aan ,,Minerva" te Groningen. 1903 professor te Rotterdam. Hij maakte
portretten, waarvan ik me een kindje herinner dat
zwakker dan Tholen, iets van diens teederheid had;
aquarelleerde bloemen, niet zoo goed als die van
Kamerlingh Onnes, en schilderde ook stadsgezichten met paarden.
J. M. VAN OORT, 29 Mei 1867 Sluis (Zeeland). Hij
was van '84—'89 op de Akademie te Amsterdam. Na
eerst volkstypen gemaakt te hebben, wierd hij een
teekenaar van beesten, op de wijze als onze groot-
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moeders die teekenden, en van zoogenaamde koddige dierentafereelen.
W. J. OPPENOORTH, 2 Oct. 1874 Amsterdam—
19 Mei 1905 Den Haag. Leerling van de Antwerpsche Akademie. Maakte allerlei.
H. A. VAN OOSTERZEE, 5 Dec. 1863 Rotterdam.
Liep die H. B. S. af, kwam in 1880 op de schilderklasse te Rotterdam, onder Striening. Een paar
jaar later naar Gabriël (die toen jaarlijks in den
herfst te Kortenhoef werkte). Geruimen tijd met
deze saamgewerkt. Werkte in Drenthe, in Brabant,
in Noorwegen, in Heeze, Westerbork, Zweeloo. Rijswijk, Laren, Saetersdal, Sul, Djölefjeld (Noorwegen).
Hij ging eenige malen naar Noorwegen. Etste. L i thografeerde. — Zijn werk is, wanneer hij gelukkigst
is, vrij fijn, niet diep. — 1904 tentoonstelling in den
Rotterdamschen Kunstkring.
S. OPZOOMER, 19 Sept. 1819 Rotterdam—1878
Antwerpen. Leerling van M. J. van Bree. Schilderde
„Johan van Oldenbarneveld." „Zijn laatste gebed."
J. VAN OS, 23 Febr. 1744 Middelharnis—7 Februari
1808 Den Haag. Leerling van Aart Schouman. Bloemen, etc.
P. G. VAN OS, 8 Oct. 1776 Den Haag—28 Maart
1839 aldaar. Leerling van zijn vader J. van Os. Hii
vormde zich, Potter copieerend. „Kozakkenvoorpost"
(R. M.). Iets Breitnerachtigs (Marius).
M. M. VAN OS, 1780 Den Haag—17 Nov. 1862
aldaar. Leerlinge van J. van Os. Stillevenschilderes.
G. J. J. VAN OS, 20 Nov. 1782 Den Haag—23 Juli
1861 Den Haag. Leerling van zijn vader J. van Os.
Stillevens.
P. F. VAN OS (zoon van P. G. van Os). 1808—1860.
Leerling van P. G. van Os, met Van der Brugghen.
Verschuur. Leermeester van A. Mauve, van de
Haas etc. Hij zelf was ook door Potter geinfluenPLASSCHAERT, XIXde EETTWSCHE SCHILDERKUNST. 21
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ceerd. Mauve dankt vormenkennis aan hem (Marius).
— Veeschilder.
J. H. OTTERBEEK, 31 Juli 1839 Den Haag. Leerling van de Haagsche Akademie, daarna te Parijs.
Portretten, genre (Gram).
KOEN VAN OVEN, 1900—1901; 1901—'02; '02-'03
's winters bij Veth. Portret schilder. 1903 toekende zijn
moeder.
DAVID O YENS, 29 Juli 1842, Amsterdam. 1902
Brussel. Zie pag. 185.
PIETER O YENS, 29 Juli 1842 Amsterdam—1894
Brussel. Zie pag. 185.
J. C. PABST, 12 Aug. 1853 Den Haag. Leerling
van de Haagsche Akademie. Geeft les; schildert vlieten, sneeuwgezichten, kool-landjes.
J. W. PIENEMAN, 7 Nov. 1779 Abcoude — 8 April
1853 Amsterdam. Vormde zichzelf. Portretten. „Slag
bij Waterloo." Zie Marius.
N. PIENEMAN, 1 Jan. 1810 Amersfoort—30 Dec.
1860 Amsterdam. Leerling van zijn vader J. W.
Pieneman. ,,Rembrandt in zijn atelier." Studiekop.
Portretten.
E. PIETERS, 11 Dec. 1856 Amsterdam. Hij is een
leerling van de Akademie te Antwerpen; kreeg eenige lessen van Th. Verstraeten. Woont te Katwijk
aan Zee, en te Blaricum, wat zijn onderwerpen bepaalt. Niet fijn — eer ruw. Ook portret.
A. SMINCK PITLOO, 1791 Arnhem—1837 Napels.
Leerling van H. J. van Amerom. R. M.: De kerk van
S. Georgio te Rome.
G. J. H. POGGENBEEK, 20 Juli 1853 Amsterdam
—4 Jan. 1903 aldaar. Zie pag. 189.
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H. VAN DER POLL, 1877 Amsterdam. Na het
einddiploma van de H. B. S., ging hij naar de Amsterdamsche Akademie. Hij werkte vervolgens eenige jaren in Artis. 1? Etsje, op de Akademie. Hij schilderde portretten en dieren. Hield een hoop katten op
zijn atelier, die hij gaarne teekende. Ik herinner mij
Ijsberen van hem. Hij geeft les; gaf o. a. P. Arntzienius, den leerling van W. B. Tholen, anatomie. Een
hardnekkig werker, die op te passen heeft dat de
hardnekkigheid, de volharding het levende in de kunst
niet naar de keel springe. Schilderde ook bloemen.
J. POLLONES. Leerling van J. Veth. Figuur. Stilleven.
B. J. A. POLVLIET, 2 Dec. 1869 Schoonhoven.
Was eerst officier der Artillerie. Figuren in actie op
het land. (M. M.)
B. DE POORTER, 1813—18
G. J. L. PORTMAN, 20 Oct. 1799 Amsterdam—
18 Oct. 1867 Parijs. Leermeester van P. F. Greive.
Slap historieschilder (Marius). o.a.: ,,Alex bezoekt het
Gzaar Peterhuisje."
J. THORN PRIKKER, 6 Juni 1868 Den Haag. —
Zie pag. 193.
B. PRINS, 1860 Arnhem. Figuurschilder. Leerling
van de Akademie te Amsterdam, Antwerpen, van
Cormon, Parijs.
J. H. PRINS, 1758 Den Haag—1806 Utrecht. R.M.:
Stadsgezicht.
A. J. VAN PROOYEN, 7 Sept. 1834 Groningen.
R.M.: Landschap, weg door boschachtige streek. Hij
vestigt zich Nov. 1869 te Amsterdam.
L. RAEMAEKERS, 6 April 1869 Roermond (M.
M.) Hij studeerde te Amsterdam, Brussel, Parijs.

308
Portretten. Illustreert. Landschap. Genre. Prenten
Handelsblad en Telegraaf.
A. G. A. RIDDER VAN RAPPARD, 14 Mei 1858
Zeist—1892 Santpoort (teekent A. G. A. van Rappard
en A. van Rappard). Hij bezoekt de H. B. S. te
Utrecht, krijgt in die stad teekenonderwijs. Sept.
1876 leerling van de Akademie te Amsterdam; hij
verlaat deze voor dat hij afstudeerde. 1878—1881 studeert beurtelings te Parijs en te Brussel. Te Brussel
lid van l'Essor. Hij leert daar Vincent van Gogh
kennen? Na een ernstige ziekte heeft hij zijn atelier
bij zijn oudiers te Utrecht. Hij gaat, 28 jaar oud, nogmaals model schilderen te Amsterdam. Gehuwd, vestigt hij zich in 1889 te Santpoort, waar hij in 1892
overlijdt. Hij was een vriend van Vincent van Gogh
met wien hij een uitvoerige correspondentie hield
(tot 25 Mei 1885 toen ze zich brouilleerden). Een deel
van deze correspondentie, in bezit van Mevrouw v.
Rappard, is gepubliceerd in de Krit. v. Beeldende
Kunsten en van Kunstnijverheid. Hij etste een klein
aantal platen.
J. de Meester was eveneens een zijner vrienden.
Hij schiderde o. a. types in interrieur, in een volle
kleur, toch om den lichtval; scenes uit de steenfabrieken,
hij ook een29 ets
en ander
J. VAN waarvan
RAVENZWAAY,
Nov.maakte
1789 Hilversum
kleinMaart
ambacht.
—2
1869 aldaar. Leerling van P. G. van Os.
Hij boetseerde ook dier studies. — Weide met vee;
Schaapsstal; Koestal.
H. REEKERS, 21 Sept. 1815 Haarlem—15 Mei 1854
aldaar. R. M. Leerling van zijn vader, Joh. Reekers, en van den bloemenschilder G. J. J. van Os.
— Stilleven.
A. F. REICHER, 1858 Kampen. Hij studeerde aan
de Akademie in Den Haag. Daarna op ateliers in Den
Haag, met Breitner. Hij ging op Zilcken's raad etsen.
Vervolgens gaat hij naar Amsterdam, etst, en schildert stadsgezichten.
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S. C. BOSCH REITZ, 20 Febr. 1860 Amsterdam.
Hij is een leerling van de Akademie te Munchen;
Bcmguereau, Cormon.
B. REPELIUS, geb. Amsterdam. (M. M.) Had
les van P. Greive. Daarna van C. F. Philippeau; Amsterdlanische Akademie onder Allebé; les in het aquarelleeren bij prof. van der Waay.
J. VAN RHYNNEN, 1 Dec. 1859 Den Haag. Leerling van de Teeken-Akademie en van Jan Vrolyk.
Boschgezichten.
N. RIEGEN, 31 Mei 1827 Amsterdam—27 Nov.
1889 aldaar. R.M.: Zeestuk met verschillende
schepen.
P. P. RINK, 25 Sept. 1862 Veghel—2 Sept. 1903
Edam. Zie pag. 195.
W. C. RIP, Febr. 1856 Rotterdam. Hij was eerst
in de leer op een lithographisch atelier; teekende op
een avendküasse. Hij kreeg, toen hij zelfstandig begon te werken, raadgevingen van den portretschilder van Eysden. Hij studeerde vooral naar B. C.
Koekkoek. In 1879 naar Gelderland. Naar München
(leiding van Piloty), naar Tyrol, Noord-Italië. Woonde na zijn terugkeer te Rotterdam, na 1895 Den
Haag (Scheveningen). Plassen, landschap etc.
J. C. RITSEMA, 10 Juni 1869 Haarlem. Leerling
van P. J. C. Gabriël. Schildert hofjes, plassen.
C. RITSEMA, 26 Juni 1876 Haarlem. Studeerde
Kunstnijverheidsschool Haarlem 1891—1893; Rijk s
Akademie Amsterdam 1893—1897; daarna onder leiding van haar broeder J. C. Ze werkt in Haarlem,
daarna in Amsterdam. Figuur.
A. DE LA RIVIERE, 1857 Rotterdam? Hij doorliep
alle klassen van de Rotterdamsche Akademie. 1897
Koninklijke subsidie. 3 Jaar te München. Hij krijgt
een atelier aan de Akademie. Schildert een ,,Job op
de mesthoop." Veel aquarellen. Ook ,,De Aanspreker
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Hij woont in Haarlem, Amsterdam (schildert het
Haarlemmerplein), gaat terug naar Rotterdam. In
1807 prijs voor een Stilleven. 1898? naar Brabant, te
Leur, in het huis van R. Bisschop. Interrieurs. Gaat +
1901 terug naar Rotterdam en schildert achterbuurt
en haven. (Gegevens van den schilder.)
Een eenigszins romantisch talent; niet onbegaafd,
hoewel zeer onbekend.
CH. ROCHUSSEN, 1 Aug. 1814 (1815) RotterdamSept. 1894 Rotterdam. Hij was voor den handel bestemd, begon op zijn 22e jaar te schilderen. Leerling
van J. J. Nuyen en A. Waldorp. 1837—1842 Den
Haag. 1849—1869 Amsterdam, daarna te Rotterdam.
Zilcken prijst Nuyen's invloed op de fijne doorwerkte schilderijen van R's eerste periode. — Een der
meest productieve illustrators, en werkelijk soms bij
partijen fijn in zijn schilderwerk. Leermeester van
Breitner, op wien hij (zie compositie) een stelligen
invloed had.
W. ROELOFS, 10 Maart 1822 Amsterdam—12 Mei
1897 Berchem, bij Antwerpen. Zie pag. 201.
O. W. ALBERT ROELOFS, 5 Sept. 1877 Schaerbeek. Leerling van zijn vader (invloed, in boschgezicht) en van F. Jansen. Verder invloeden Mancini,
Oyens. Een schilder van figuren in interieur. Soms
goede gedeelten stilleven. Schildert in den laatsten
tijd portretten etc. Etste.
WILLEM E. ROELOFS Jr., 24 April 1874 Schaerbeek. Leerling van de Haagsche Akademie. Een stillevenschilder; ook van Wild liggend voor landschappen (op zijn vaders werk geïnspireerd). En een invloed
in zijn werk: een stilleven van Oyens. Maakte houtsneden. Etsjes naar landschapjes van zijn vader; ook
visschen. In de doorwerkte aquarellen soms goede
stukken.
G. J. ROERMEESTER, 24 Febr. 1844 Den Haag.
Hollandsen landschap.

CHARLES ROCHUSSENT.
Stedelijk Museum, Amsterdam.

De Antiquair.
(Photo Van Meurs—Nieuwland.)
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H. RONNER—KNIP, 31 Mei, 1821 AmsterdamApril 1909, Brussel. Leerling van harén vader J. A.
Knip. De bekende schilderes van katten, en van andere dieren.
A. RONNER, 1857 Brussel. Dochter van de schilderes der katten. Bloemen etc. Niet onverdienstelijk.
C. F. ROOS, 15 Sept. 1802 Amsterdam—18 Juli
1874 Hilversum. R. M.: Gezicht in het Harzgebergte.
G. A. ROTH, 11 Sept. 1809 Amsterdam—28 Juli
1887 aldaar. Leerling van P. G. Westenberg. R.M.:
Gezicht in het Bentheimer bosch.
H. DE ROUVILLE, 17 Nov. 1863 West-Indië. Was
eerst advocaat. In 1895 gaan schilderen. Was twee
winters op de Haagsche Akademie onder Fr. Jansen,
waar hij naar 't naakt werkte. Figuur; stadsgezichten; tennisspelen etc.
J. A. RUST, 13 April 1828 Amsterdam. Leerling
van zijn oom C. Springer; van de Amsterdamsche
Akademie. M. M.: Rivier- en stadsgezichten, rijk
gestoffeerd.
RUSTICUS. Zie M. Bauer.
J. DE RUYTER, eerste helft) der 19e eeuw. R. M.:
Vrouwtje met visch, in de keuken.
J. DE RIJK, 17 Mei 1806 Hilversum—? Leerling van
J. van Ravenzwaay. Koestal. R. M.
PH. L. J. F. SADEE, 7 Febr. 1837 Den Haag—14
Dec. 1904 Den Haag. Leerling van J. E. J. van den
Berg. Hij stelde historiestukken en Bijbelsche tooneelen het eerst ten toon. Hij gaat naar DusseMorf,
en wou zich daar zelfs vestigen, maar Kindier ried
hem in Holland te werken, toen hij tooneelen uit
Scheveningen had gezien. Hij schildert, teruggekeerd
in Den Haag, deze dan ook: en binnenhuizen, en zeeen stadsgezichten; Bedeelingen. Verder Allerzielen
op Montmartre. Nettenboetsters. Kloostertuinen.
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Duingezichten. Hij maakte goede studies te Ruurlo
en Aarle Rixtel '85; in '83 processie naar St. Servaes
in Maastricht; in 1890 is hij te Heer; in '91 in Frankfort; in '92 in Venetië, in Cochem bij den Moezel '95.
Verder vind ik '65, '66, Zandvoort. De kleur is in het
algemeen niet levend genoeg, met geen spankracht.
In sommige studies is ze beter en in de laatste
jaren krijgt hij iets van de molligheid van toets die
Tholen eigen is. Er zijn op het oogenblik een aantal
schilders, van een zelfde soort voorstelling, die, meer
geschat, minder waard zijn.
F. SALBERG, 6 Januari 1876 (zelfde datum als de
beeldhouwer J. C. Altorf). Leerling van Schütz in
Middelburg; in Londen eenige lessen van Muhrmann;
in Den Haag van van der Maarel, wiens invloed
dikwijls duidelijk blijkt. Als werk van hem noem ik:
Huisje te Katwijk-binnen; een portretje (geteekend)
van zijn dochtertje Madeleine, een ets daarnaar (in
2 staten) en een zelfportret (ets) toen hij ziek was.
Hij heeft een zorgzame schildering, die niet genoeg
meestal ten leven gewekt is.
H. A. SANGSTER, 25 Sep*. 1825 Nijkerk—23 Febr.
1901 Amsterdam. R. M.: Portretten van toonee'spelers.
Raden SALEH, 1816 Semarang—23 April 1880 Buitenzorg. Leerling van A. Paynen (Java), A. Schelfhout en C. Kruseman.
H. M. SAVRY 1872 Haarlem (M. M.). Zoon van
den landschap- en veeschilder Hendrik Savry (wiens
pcrtret Mauve schilderde?) Hij ontvangt zijne opleiding van deze, vormt zich verder zelf. Hij schildert
in de omstreken van Haarlem, Alkmaar, Zuid-Limburg. Bij voorkeur Herfst, en Winterimpressies.
L. SCHAEKEN. Portretschilder. En landschapjes.
E. R. D. SCHAAP, 4 Juli 1862 Nichtevecht. M. M.
Hij ontving zijne opleiding te Amsterdam. 1889—'92
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Amsterdam, Nicht e vecht. 1896—1903 Kortenhoef,
's-Gravenland. Bosch, Vecht, voorjaar met bloeiende
boomen. Zijn vrouw M. v. d. Pek, kunstschilderes.
J. B. SGHEFFER, 1765—1809 Amsterdam. Leerling
van Tischbein. Hofschilder van Lode wijk Napoleon,
en bekend als bekwaam portretschilder; tevens
maakte hij binnenhuizen. Hij was getrouwd met een
dochter van Lamme, den decoratieschilder. Hun kinderen waren Ary en Henry Scheffer.
ARY
SGHEFFER, 1795 Dordrecht-15 Juni 1858
Ar genteuil. De eerste lessen vari zijn vader. Na diens
dood naar Parijs 1811. Hij had in 1810 op de tentoonstelling te Amsterdam een geprezen portret laten
zien. In Parijs leerling van Guérin; invloeden Delacroix, Gericault. 1831 „Gretchen aan het Spinnewiel."
Volgens Marius en Vosmaer een onderschat schilder: Hij schilderde Bijbelsche onderwerpen en historische portretten. Romanticus. Hij had invloed op
Jozef Israels. Zie verder Marius.
H. SCHEFFER, 1798—1862. Eveneens leerling van
Guérin. Schilder van Portretten. Verder: Jeanne
d'Arc; Charlotte Corday; Kraamkamer (Boymans).
Zie Marius.
A. SCHELFHOUT, 16 Febr. 1787 Den Haag—19
April 1870 aldaar. Leerling van Breckenheimer. Schilder van Landschap, van Wintergezicht, maker van
de bekende ,, Schelf houtjes." Zijn eerste werk is beter, zuiverder, dan het laatste. Leermeester van
Jongkind (die lang onder zijn invloed was), Dubourcq,
Nuyen, Tom etc.
T. SCHELTEMA, 1760 Harlingen—1837. Marius: Portr et schilder.
T. SCHELTEMA, 2 April 1831 Arnhem—14 Oct.
1867 Den Haag. Leerling van Swart, van J. E. J.
van den Berg. Romantisch, Schefferachtig. Later
trant van Meissonier, Dou (Marius).
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P. VAN SCHENDEL, 21 April 1806 Terheyden—28
Dec. 1870 Brussel. Marius geeft: 1805 in een dorpje
bij Breda. Leerling van M. van Bree te Antwerpen.
Historie, genre, portret; vooral bekend door zijn
„kaarslichten." Hij woonde te Rotterdam, Amsterdam, Den Haag, Brussel.
J. J. SCHENKEL, 7 Febr. 1829 Amsterdam—16 Juü
1900 Amsterdam. Leerling van Bing en van Braat
van Ueberfeld. „Nieuwe Kerk te Amsterdam."
C. A. J. SCHERMER, 12 Juni 1824 Den Haag. Leerling van C. Kruseman, J. E. J. van den Berg, W.
Moerenhout. Paardenschilder. Woonde bij Dinant ±
1880. Het treffende in de werken van dezen nu /ouden
schilder is de frischheid, de jeugd, van zijn kleur
(1908).
P. P. SCHIEDGES, 21 Maart 1860 Den Haag. Leerling van de Haagsche Akademie. Schilderijen uit het
Gooi' en van de Vecht. Molens etc.
M. SCHILDT, 29 Aug. 1867 Rotterdam. Hij was een
aantal jaren (1880— + 1890) kunstlakker. Hij volgde
onderwijl de avendlessen ter Akademie. Sinds 1893
geheel aan 't schilderen. Volkstypen en Stilleven.
Van die nauwlettende bezigheid en kleinburgerlijke
praecisiteit die het kunstlakken eigen moet zijn, is
hem veel gebleven. Vandaar die nuchtre handvaardigheid, en objectieve ooge-nauwkeurigheid, in zijn
Stillevens, die ze nooit tot schoonheid maakt, maar
ze om de zoo genoemde hoedanigheid koel-weg doet
apprecieeren. Eveneens zijn volkstypen, in interieurs,
of buiten, staand.
P. A. SCHIPPERUS, 6 Maart 1840 Rotterdam. Was
eerst in den handel. Kreeg een subsidie van den
Koning om zijn aquarellen. Ging daarop alleen schilderen. Bosch. Landschap in Drenthe.
G. A. SCHMIDT, 17 Mei 1791 Dordtrecht—22 Maart
1844 aldaar. Leerling van P. Hofman. R. M.: „Bijbellezing."
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W. H. SCHMIDT, 12 April 1809 Rotterdam—4 Juni
1849 Delft. Leerling van G. de Meyer. Deed lancje
kunstreizen (Marius). Leermeester o. a. van C. Bisschop. Vriend van Bosboom. Professor in het teekenen aan de Deutsche Akademie. Romantisch.
J. SCHOENMAKERS, 1 Nov. 1755 Dordrech^-4
Juni 1842 aldaar. Leerling van J. van Stry. R. M.
Stadsgezicht.
H. J. SCHOLTEN, 11 Juli 1824 Amsterdam—1907?
Haarlem. Leerling van P. J. Greive. Schilderde s a tijn. Verder: „Afscheid van Vossius en Vondel." ,,De
morgenwandeling" etc. Conservator van Teyler.
J. C. SCHOTEL, 11 Nov. 1787 Dordt—21 Dec. 1838
aldaar. Leerling van M. Schouman. Watergezichten.
Hij was ook leerling van Meulemans. In zijn tijd was
Schotel een beroemd schilder. Toch zijn de studies en
notities van hem niet zonder verdienste.
P. J. SCHOTEL, 19 Aug. 1808 Dordt—23 Juli 1865
Dresden. Leerling van zijn vader J. C. Schotel. Woelend water, en eskaders.
M. SCHOUMAN, 29 Jan. 1770 Dordt—30 Oct. 18*8
Breda. Leerling van M. Versteeg. Marius: van A.
Schouman. De beste zeeschilder in zijn tijd.
B. P. SCHREGEL, 17 Mei 1870 Den Haag. Leerling
van Fr. Jansen en Jan Vrolyk. Molens, Boschgezichten, duinstreken. „Aardappelschillen in den kelder"
(Gram). De kleuren zijn wat zwaar en olie-achtig.
Er wordt naar ruimte gestreefd,
J. W. H. M. SCHREUDER VAN DE COOLWIJK,
28 Febr. 1868 Den Haag. Leerling van Jan Rosier te
Antwerpen; Loeff te München; Verlat te Antwerpen;
Frits Jansen, Den Haag. Schilderde landschap; was
in het Zuiden; werkte in Limburg. Hij schildert tegenwoordig coquet gekleede vrouwenfiguurtjes in interieurs, waarvan, van deze voorstellingen, het naakt
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der figuurtjes (hals en armen) het zwakst is, het
stilleven het best.
J. F. SCHÜTZ, 1818—1888 Middelburg. Leerling, la~
ter leeraar aan de toen in M. bestaande Akademie.
W. J. SCHUTZ, 18 Aug. 1854 Middelburg. Leerling
van J. F. Schütz. Schilder van Zeeuwsche stroomen,
en Zeeuwische vaartuigen, van Dordt etc.
JOHAN GEORG SCHWARTZE, 1815 Amsterdam
—28 Aug. 1874 aldaar. R. M. Hij ging op 3-jarigen
leeftijd naar Philadelphia. 1838 studeerde hij zes
jaar te Düsseldorf (Schadow, Sohn en privaatles van
Lessing). In 1846 vestigde hij zich te Amsterdam. Hij
schilderde „The Pilgrimfathers" (litho daarnaar van
A. Allebé), etc. Beroemd is hij door zijn portretten.
Invloed: Rembrandt.
TH. SCHWARTZE (tegenwoordig Mevr. v. D u y l —
Schwartze) 20 Dec. 1852 Amsterdam. Zie pag. 205.
P. W. SEBES, 1830 Harlingen? Leerling van J. de
Jong te Harlingen en van de Antwerpsche Akademie.
Werkzaam te Leeuwarden en te Brussel. Copieën.
F. C. SIERIG, 12 Maart 1839—19 Oct. 1905. Geeft
teekenles. Vriend van J. Maris, en van Kaemmerer.
FR. SLAGER, 1876 's-Hertogenbosch. Leerling van
P. M. Slager, zijn vader, den portretschilder. Studiereizen naar Italië, Duitschiand, Frankrijk. Leerde te
Antwerpen veel van Fr. van Leemputten. (M. M.)
P. SLAGER, 1871 Den Bosch. Leerling eveneens
van zijn vader P. M. Slager, van de Akademie te
Antwerpen; voltooide zijne studies te Parijs. Portretten.
J. W. (Willy) SLUITER, 24 Mei 1873 Amersfoort.
Leerling van de Akademie te Rotterdam. Vooral een
teekenaar van humoristische figuren. Een handig, i l lustratief talent, dat goed bewegingen weergeeft. In
zijne groote schilderijen blijft dit illustratieve heer-
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schend, omdat zijn kleur gloed mist. Werkt te Katwijk, en waar Rink werkte, in den trant van Rink,
etc. Is bezig met etsen.
J. SLUYTERS, 17 Dec. 1881 Den Bosch. Teekenlessen aan de school voor beeldende kunsten te Den
Bosch, dan Rijksnormaalschool Teekenen en d'Akademie te Amsterdam. 1904 Prix de Rome: Italië,
Spanje, Parijs (lang). M. M. Eerst symboliek, nu
realisme (naturaüsme!) Een luidruchtig talent, luidruchtig overschat. Veel Franschen invloed. Zelf
handig.
Jhr. F. A. E. L. SMISSAERT, 28 Aug. 1862 Den
Haag. Leerling van de Haagsche Teeken-Akademie,
en van W. Roelofs. Hij bewondert dezen laatste
zeer. Zie zijn voorrede voor de tentoonstelling in
Pulchri 1907. Schilderde nettenboetsters etc.
HOBBE SMITH, 7 Dec. 1862 Witmarsum (Friesland). Zie Elsevier 1903. In '75 met zijne familie naar
Amsterdam. Eerst bij een drukker. De broeder van
den teekenaar Braakensiek, zijn teekenlust ziend,
zendt hem naar deze. De Vries, directeur van het
Prentenkabinet, laat hem daarna op de QueHünusschool gaan; op de teeken-academie. Ook Arti et
Amicitiae steunde. Te Antwerpen onder Verlat. Subsidie van de Koningin. Schilderde alles, ook figuur,
maar verdiepte zich in niets voldoende.
J.. SMITS, 9 Juli 1855 Rotterdam. Haverkorn: 1872
—1876 Rotterdam; 1876—1878 Brussel, Academie Arts
decoratifs, 1878—1880 München; Oostenrijk, Italië;
1883 Amsterdam. 1886 Brussel. Plafondschilder. Boymans.
J. G. SMITS, 2 Febr. 1823 Den Haag. Leerling van
S. L. Verveer. Stads- en dorpsgezichten. Boeren-erven.
Aquarellen.
G. J. VAN SOEREN, 20 Juni 1859 Amsterdam—9
Maart 1888 aldaar. R. M.: „Heimwee;" Apen in een
kooi.
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L. W. VAN SOEST, 5 April 1867 Poerworedjo (Java). Eerst opgeleid voor suikerindustrie. In 1891 ging
hij vol-uit schilderen. In den beginne te groote i n vloed van Mauve. Daarna kwamen Wintergezichten, Riviergezichten. Succesvol. Niet werkelijk fijn;
kleuren niet door-klonken.
J. SPOEL, 19 Oct. 1820 Rotterdam—30 Oct. 1868
aldaar. Leerling van H. W. Schmidt. Historie- en
portretschilder.
C. SPOOR, 1867 Den Haag. Eerst voor violist opgeleid. M. M. Op raad van A. Greive QueWinusschool (decoratieschilderen), daarna Akademie te Amsterdam. Daarna onder leiding van W. Maris; hij
zag ook Jacob Maris, Jozef Israels daardoor. Kinderen, kinderportretten.
C. SPRINGER, 25 Mei 1817 Amsterdam—25 (20)
Febr. 1891 Hilversum. Leerling van J. van der
Stok, H. G. ten Kate, K. Karssen. Schilder van
Stadsgezichten uit Amsterdam, Alkmaar, Hoorn,
Neurenberg, Paderborn, etc. Gram. „Springer teekent in waterverf zijn studies naar de natuur, daarnaar schildert hij zijn doeken." Aquarellen. Houtskcolteekeningen.
W. STEELINK, 16 Juli 1856 Amsterdam. Leerling
van zijn vader, van de Akademies te Amsterdam, te
Antwerpen. Gram: Idyllen, die ons aan Mauve herinneren. Fijn getoetste dametjes in kleurige pruikentijd salons. Ilïustrateur. daarna naar builen. M. M.:
Tot 1883 voornamentlijk geschiedkundige onderwerpen, Hamlet etc, maar ook interieurs met figuren
uit den tegenwoordigen tijd. Na '83 etsen (naar J.
Israels) en illustreeren. In 1892 naar Scherpenzeel,
dan landschap met figuren en vee. Mauve-invloeden.
H. VAN STEENWIJK, 14 Sept. 1864 Amsterdam.
Eerst tooneeldècorateur. Riiks-Akademie, en Akademie Den Haag. Werkt in Domburg, West Kapelle,
visschersdorpen; Noorwegen.
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L. E. STEFFENS, 1841—1865. Kloosterscenes, genrestukjes (Marius).
Jhr. C. N. STORM VAN 'S-GRAVESANDE, 21 Jan.
1841 Breda. Zie Elzevier Oct. 1892. Leerling van W.
Roelofs, Felicien Rops. Etser. Mij troffen meest een
paar stillevens. In de laatste jaren (1892) droge
naald.
Jhr. L. STORM VAN 'S-GRAVESANDE. Teekent
heraldiek etc.
J. STORTENBEKER, 29 October 1821 Den Haag.
Decoratieschilder.
P. STORTENBEKER, 21 April 1828 Den Haag—17
April 1898 aldaar. Leerling van J. Stortenbeker, H.
v. d. Sande Bakhuyzen, van J. B. Tom. Hij was een
vriend van Daan Koelman en Toon Madlener. — De
studies naatf koeien van dezen dierenschilder behoorden tot het beste van zijn werk.
C. S. STORTENBEKER, 29 Oct. 1839 Den Haag.
Leerling van P. Stortenbeker en van C. Bisschop.
Vogels. (Gram.)
J. A. B. STROEBEL, 23 Nov. 1821 Den Haag—21
Augustus 1905. Leerling van B. J. van Hove, en van
H. van Hove. Binnenhuisschilder, met zon-effecten
etc. Leermeester van J. Maris.
A. VAN STRIJ, 31 Dec. 1753 Dordt—7 Maart 1826
aldaar. R. M. Leerling van J. Ponse. — ,,De teekenles," ,,de ketelschuurster," ,,de huisvrouw."
J. VAN STRIJ, 2 Oct. 1756 Dordt—4 Febr 1815
Dordt. Broeder van A. v. S. Leerling van A. C. Lens.
Landschappen met vee,
J. TAANMAN, 9 Oct. 1836 Zaandam. Leerling
van J. Arentz en, 22 jaar oud, van P. F. Grieve. Portretten, interieurs etc.
1*L A SSCH AERT, XIXde EEUWSCHE SCHILDERKUNST.
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F. TADAMA, 1871 Bandar (Sumatra) ± >89 onder
leiding van H. W. Jansen, dan op kunstoefeningen
onder S. Baukema (Arnhem); 1 jaar Rijksnormaalschool, 2 jaar Akademie B. K. Huisgenoot van C. L.
Dake. Werkte, na zijn huwelijk, een tijd lang samen
met zijne vrouw. Hij hield in 1902 op met schilderen;
in 1908, te Katwijk wonend, begint hij weer met
etsen en met houtsnee.
TH. TADAMA—GROENEVELD, 1871 Utrecht. Had
in Meerssen, in Limburg, eenige lessen van W. v.
Konijnenburg. Studeerde in Heelsum voor 1894. Van
haar huwelijk af (1894) onafgebroken verder geschilderd, vooral in Egmond aan den Hoef, en nu (sinds
1907) in Katwijk aan Zee. Strandgezichten.
Sir L. ALMA TADEMA, 8 Jan. 1836, Dronrijp. Zie
pag. 15.
L. ALMA TADEMA—EPPS, 1852 London. Ze teekende voor haar huwelijk naar de Antieken. Onder
leiding voorts van Madox Brown. Na haar huwelijk
zeer zorgvuldig bewerkte Stillevens.
A. TEERLINK, 5 Nov. 1776 Dordt—26 Mei 1857 Rome R. M. Leerling van M. Versteegh en A. Lamme.
Italiaansche landschappen.
H. C. TEMMINCK, R. M. eerste helft der 19e eeuw.
Leerling van L. H. Fontenay. Fruitvrouw bezig
achter haar toonbank.
H. TEIXEIRA DE MATTOS, 21 Dec. 1856 Amsterdam—1908, Den Haag. Hij was eerst in den handel;
ging naar de Akademie te Amsterdam; van daar naar
Rome. In 1892 naar Londen (bleef er 7 jaar). Daarna
naar Den Haag. Beeldhouwer, portretten en dieren,
en interieur schild er.
G. TERLAAK, midden 19e eeuw (1853). ,,Het arme
huisgezin door een dame bezocht."
W. DE FAMARS TESTAS, 30 Aug. 1834 Utrecht24 Maart '96 Arnhem R. M. Leerling van J. E. J.
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Van den Berg. Binnenplaats van een huis te Cairo.
— Illustrator.
J. F. A. TISCHBEIN, 1750 Maastricht—1812 Heidelberg. Leerling van zijn vader J. V. Tischbein en
van zijn oom J. H. Tischbein. Schilderde veel portretten aan buiteniandsche hoven.
H. O. VAN THOL, 28 Dec. 1859 Den Haag—4 Juli
1902 Den Haag. Leerling van de Haagsche Akademie. Gram prijst winter-studies.
A. J. J. VAN THOL—RUYSCH, 6 Aug. 1860 Den
Helder. Leerling van E. Joors te Antwerpen. Stillevens (waarvan ik laatst een op Pulchri zag, met
een goed geschilderde kip), binnenhuisjes in Overijssel.
W. B. THOLEN, 13 Febr. 1860, Amsterdam. Zie
pag. 209.
J. THORN PRIKKER. Zie bij de letter P.
J. B. TOM, 4 Maart 1813 Boskoop—18 Juü 1894
Leiden. P. van Os, de beesteschilder, leidde zijn studies iet-wat. Op later en leeftijd leerling van A. Schelfhout. Schilderde weiden met runderen, koeien; heide.
Zie Gram I en Vosmaer.
L. VAN DER TONGE, 24 Febr. 1871 Amsterdam.
Hij studeerde aan de Akademie te Amsterdam. Hij
vestigde zich eerst daar; daarna in Drenthe, Gelderland, Laren. Binnenhuis met figuren.
J. TH. TOOROP, 20 Dec. 1858 (1860?) te Poerworedjo.
Zie pag. 215.
H. A. VAN TRIGT, 22 Dec. 1829 Dordrecht—6 Juni
1899 Haarlem. (R. M.; ook Heiloo wordt opgegeven.)
Zie Vosmaer. Les van J. E. J. van den Berg. In
1845 naar zijn bloedverwant den lithograaf Steuerwald. Op de teekenacademie Den Haag. 1855—1857
Parijs (oordeel v. A. Scheffer). Tot ± '66 in Antwerpen bij zijn vriend H. Bource. 1866 Oosterbeek. 1867
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Amsterdam. 1868—1871 Hilversum. In 1884 vindt hij
zijn historische kunst conventioneel; hij studeert
naar de natuur, zendt niet meer naar tentoonstellingen. + 1885 Nijmegen; 1895 Haarlem. Vanaf 1890 tot
zijn dood niets dan aquarellen. Zie ook Boymans.
J. ZOETELIEF TROMP, 13 Dec. 1872 Batavia.
Leerling van de Akademie Den Haag ± '93 en te
Amsterdam + '95. Hij begon met nauwkeurige, eigen
teekeningen, maar geraakte onder den invloed
van zijn schoonvader Blommers. Zijn kleur is beschaafd, eer welig; de onderwerpen: binnenhuis etc.
W. J. VAN TROOSTWIJK, 28 Mei 1782 Amsterdam—20 Sept. 1810 Amsterdam. Hij leerde teekenen
bij A. Andriessen, schilderen bij J. Andriessen, etsen
bij Anthonie van den Bosch. Een der goede schilders in het vervaltijdperk. Geldersche landschappen;
stadsgezicht. Zie Marius verder.
H. TURKEN, 10 Dec. 1791 Eindhoven—voor 1856.
Haverkorn: Portretschilder. Directeur van de TeekenAkademie te 's-Hertogenbosch, te Brussel. Verdronk
in de Maas.
J. v. VUCHT TYSSEN, 5 Sept. 1884 Nijmegen. Teekenles op de H. B. S. 1902—1904 Akademie Amsterdam. Hij gaat naar Nijmegen terug om een rustige
omgeving te hebben. Vier jaar een atelier Waalkade.
1905, 1906, 1907 Kon. Subsidie. Copieerde oude meessters. Etste. Teekende, jong, buiten, en portretten.
Hij mocht niet schilderen, wierd daarom eerst photograaf. Van Welie, werk ziend, wekte hem op om te
schilderen. Dan komt de Akademie te A. Schildert
portretten. Verder figuur in interieur of buiten; actieve. Hij werkte veel op kermissen, balzalen, markten, stoomcaroussel.
M. W. VAN DER VALK, 1857. ,,De beminnelijke
theoreticus." Marius. Voor mij het belangrijkst in
het klein détail, en al deze kleine détails te zaam
gezet tot niet een groot schilderij, maar een beweeglijke hoeveelheid details. Zeker wat Japansch soms.
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Hij was in Frankrijk. Schildert, teekent, landschap,
stilleven etc.
H. VALKENBURG, 8 Sept. 1826 Deventer—29 Oct.
1896. Hij was (volgens Zilcken) eerst in den boekhandel; 1844^-1853 in Antwerpen. Hij gaf een aantal jaren
les in Almelo. 1863 te Helmond (Middelb. school);
vervolgens te Zwolle op een avendschool, waar hij
den dag vrij had. Op zijn 45e jaar kreeg hii de K.
Subsidie. In 1873 kon hij geheel gaan schilderen.
Genrestukken uit Twenthe, Zandvoort, het Gooi. Hij
leerde nog veel van Mauve. Moestuintjes etc. Er
is een Mej. Valkenburg die schildert, die in Rotterdam bij Oldlenzeel exposeerde. Familie?
J. FR. VALOIS, 1778—1853. Stadsgezichtenschiïder.
P. VAN DER VELDEN, 5 Mei 1837 Rotterdam. De
leermeester van Suze Robertson. Een goed schilder.
Hij schildert begrafenissen op het eiland Marken
(1872 Den Haag). 1878 ,.Dubbel blank" (Amsterdam).
Woont in Christchurch? Nieuw Zeeland. Ik zag ooV:
een visscherskop van hem, die niet zonder grootheid
was, hoewel1 niet gansch vol van karakter.
J. G. VELDHEER, 4 Juni 1866 Haarlem. Op zijn
24e jaar aan de Akademie in Den Haag. Stadsgezichten, veel teekenen, etsen, gr aveeren, houtsnee.
E. VAN DER VEN, 12 Nov. 1866 's-Hertogenbosch.
Van zijn 11—14e jaar lessen aan de teekenschool te
Den Bosch (o. a. die van zi|n vader, kunstschilder
en leeraar) 14—18 kweekschool voor onderwijzers,
destijds in Den Bosch. Teekenen op den achtergrond, Nadat hij zijn acte haalde, bezoekt hij de
teekenschool; Zondags schilderles van Slager. 1887
onderwijzer—Juli '93. In ziin vrijen tijd teekende hij.
en schilderde. Sept. '93—Sept. '97. Normaalschool
voor teekenonderwijzers te Amsterdam, onder Huibers. Verder geen leiding. Tot 1903 les. Hij schilderde in zijn vrijen tijd uit zijn raam op de Oldenbarneveldkade: Uitzicht op een oude wijk met houtzaagmolen. In zijn vacanties schilderde hij in Noord-Bra-
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bant; eens in Nunspeet. 1903 zomer werkt te Eisen,
daarna in Laren. 1907 omstreken van Zutphen.
JAN VERKADE (DOM. WILLIBRORD). Portretten etc. Tentoonstelling. 1906 (Van Gogh, A'dam).
A. VERMEULEN, 23 Maart 1763 Dordt—6 Juli 1814
Amsterdam. Leerling van zijn vader C. Vermeulen.
R. M,: Een boerenarreslede, die over het ijs rijdt.
Wr VERSCHUUR, 11 Juni 1812 Amsterdam—4 Juli
1874 Vorden. Leerling van P. G. van Os, leermeester van A. Mauve. Hij is een dierenschilder met Wouerman-invloed.
M. VERSTEEGH, 30 Aug. 1756 Dordt—14 Nov. 1843
Dcrdt R. M. Leerling van A. van Wanum en van
Joris Ponse. Avendschool en scènes bij kaars, of bij
lamplicht.
F. H. VERSTER, 9 Juni 1861. Leiden. Zie pag. 223.
P. G. VERTIN, 21 Maart 1820 Den Haag—14 Sent.
1893 Amsterdam. Leerlina van B. J. van Hove. Stadsgezichten. Rochussen stoffeert ze.
S. L. VERVEER, 30 Nov. 1813 Den Haag—5 Jan.
1876 Den Haag. Leerling van B. J. van Hove. Hii
schilderde de Jodenbuurt, duinen, gezichten aan zee,
Scheveningen. Aauarellen. Een landschapje van hem
is niet zonder bekoring, soms.
E. VERVEER. 19 April 1826 Den Haag—24 Aug. 1900
Den Haag. Leerling van S. L. Verveer en H. F. C.
ten Kate. Graveerde voor hii ging schilderen op hout
onder Brown. In 1845 naar Brussel, voor Huart illustraties van den Juif errant etc.; Scheveningsche t y pen; ,,De eerste pijp," etc.
L. H. VER WE Y, 2 Oct. 1884 Sidohardio (Java). 1903
—'06. Teeken-Akademie den Haag. M. O. teekenen.
Werkte buiten. Etste. Schilderde naakt. Zelfportretje
etc.
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J. P. VETH, 18 Mei 1864. Dordt. Zie pag. 229.
C. VETH, neef van J. P. Veth. Hij schrifft (onder
diens invloed) over kunst; publiceerde Uzeltje, etc.
H. VETTEWINKEL Dzn. 20 Oct. 1809 Amsterdam
—8 Mei 1878 aldaar. K. R. M. Schepenschïlder.
L. A. VINTCENT, 1812—1842. Leerling; van B. J.
van Hove en van C. Kruseman. Romantisch. Kleine
Savoyaards. Marius: „De Stadsapotheek" zijn meesterwerk. Teekeningen uit Macbeth.
J. VOERMAN, 23 Jan. 1857 Kampen. Zie pag. 235.
J. G. VOGEL, 25 Juni 1828 Hooge Zwaluwe. Leerling
van A. Schelfhout. Heiden, en Zwitsersche motieven.
M. C. J. W. VOGEL—ROOSEBOOM, 23 Oct. 1843
Den Haag—29 Dec. 1896 Voorburg (volgens R. M.).
Leerling van haar vader N. R. Woonde lana in Den
Haag. In 1892 in Voorburg. In 1894 huwt J. G. Vogel.
Rloemenschilderes.
C. J. DE VOGEL, 29 Dec. 1824 Dordrecht—9 Mei
1879 Dordrecht. Leerling van H. F. Verheggen.
Herfst: de Groote Vijver in het Haagsche Bosch.
M. VOS, 21 Dec. 1824 Amsterdam—1906 Oosterbeek. Leerlinge van P. Kiers. Stillevenschildereis,
zeker niet zonder verdienste.
A. DE VRIES, 13 Febr. 1841 Amsterdam—Dec.
1872 Haarlem. Leerling van de Amsterdamsche Akademie. Copieën.
J. M. VROLTTK. 1 Febr. 1846 Den Haag—1896.
Leerling van P. Stortenbeker. Vee-schilder. Etser,
die anderen tot etsen wekte.
N. VAN DF.R WAAY, 15 Oct. 1855 Amsterdam.
Hü bad eerst les van J. A- Koonman, den portretschilder. Daarna op de Rijks-Akademie onder A.
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Allebé en B. Wijnveld. Hij heeft ± '76 gemeenschappelijk atelier met Wijsmuller. Reizen naar Parijs,
Londen. Cassel. '80 Willink van Collen-prijs. Atelier
met Witkamp. '84 Rijksbeurs naar Italië. 5 Juni 1891
Hoogleeraar Rijks Akad. v. B. K. Portretten.
A. WALDORP, 22 Maart 1803 Den Haag—12 Oct.
1866 Amsterdam. Leerling van J. H. A. Breckenheimer. Eerst tooneeldecoraties. Huwde 23 jaar oud
met de zuster van B. v. Hove. Schilderde nu vol-uit.
Maakt binnenhuizen, portretten, kerkinterieurs. Na
zijn 35e jaar Riviergezichten. Hij reisde met Nuyen
door België en Duitschland.
W. R. VAN DER WALL 1756—1813. Utrechtsche
dierenschilder. Leermeester van Kobell.
G. VAN DE WALL PERNE, 18 Mei 1877 Apeldoorn, M. M.: Hij was op de Rijksnormaalschool
voor teekenonderwijzers te Amsterdam. Hij was 5
jaar verbonden voor boekversieringen aan een groote
drukkerij. Batikte. Hij beschouwt zijn schilderingen
als muziekstukken etc. — Ik zag van hem stiltes in
bosschen wier droomvolheid mij niet voldoende
schoon gerealiseerd was.
M. WANDSCHEER, 19 Nov. 1856 Amsterdam. —
Zie pag. 238.
C. A. VAN WANING, 26 Juli 1861 Den Haag. Leerling van Bosboom. Riviergezichten (invloed J. Maris). Zijne vrouw, VAN WANING—STEVELS, is voornamenlijk stillevenschilderes.
H. J. VAN DER WEELE, 13 Jan. 1852 Middelburg.
Leerling van J. W. F. Kachel. Leerling van de Haagsche Akademie; kende Breitner, de Zwart, Mauve.
Hij werkt voort in de gegevens van deze. Ik herinner mij vroeger werk van hem, wat bruin misschien,
dat niet slecht is en een ets: Dood dier. die te prijzen
blijft. Van der Weele gaf lang les; hij maakte ook
etsen naar Mauve.
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J. WEISSENBRUCH, 18 Maart 1822 Den Haag—15
Febr. 1880 Den Haag. Leerling van de Akademie
Den Haag. Later van Sam. Verveer. Schilder voornamenlijk van Stadsgezichten, uit Oudewater, Nijmegen etc. Etswerk, dat geprezen wordt. Sommige
van zijne kleinere werkjes: een effen-blauwe lucht
tegen de rooie daken, of witgekalkte muren zijn zuiver genoeg om bekorends te houden.
H. J. WEISSENBRUCH, 19 Juni 1824 Den Haag14 Maart 1903. Zie pag. 241.
A. VAN WELIE, 18 Dec. 1866 Afferdèn (Gelderland) 1886—1891 onder Verlat; reisde in dien tijd naar
Italië. — Hij werkte vervolgens zelfstandig in Parijs,
Rome. Reisde in het Oosten etc. Portrettist.
L. W. R. WENCKEBACH, 12 Jan. 1860 Den Haag.
Hij was eerst tuin-architect. Ging daarna arbeiden
in Drenthe, Gelderland, Noord-Brabant. Illustreerde
veel voor Beijers, den uitgever. In 1898 naar Santpoort waar hij meer schildert. Etste. Hij gaf uit Notenkraker en Muizenkoning; Amsterdamsche Stadsgezichten etc.
J. H. VAN WEST, 30 Sept. 1803 Den Haag—1881
Den Haag. Leerling van C, Kruseman. Genre.
P. G. WESTENBERG, 1791 Nijmegen—26 Dec.
1873 Brummen. Leerling van J. Hulswit, leermeester van K. Karssen. Stadsgezichten. Marius prijst
hem, verwant aan Ruyisdael, doende denken aan
Vermeer.
C. WESTERBEEK: Schilder van koeien.
„Koeien aan een plas."

R.M.:

B. W. WIERINK, 4 Jan. 1856 Amsterdam. Eerste
onderricht van H. A. C. Dekker. Haalde M. O. teekenen. Was 3 jaar op de Quellinus-school. Sierkunst.
Dierstudies in Artis. Aquarelleerde, 1897 Directeur
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Industrieschool Werkenden Stand. Kunstnijverheid.
Gouden sieraden. Lithographic Batikken. Illustreert.
(M. M.)
D. WIGGERS, 26 Maart 1866 Amersfoort Teekende
al op het notariskantoor waar hij was „tusschen de
druppeltjes door." Eveneens toen hij verfde. Schilderde zomer, en najaar buiten, 's Winters stilleven.
Hij was een winter 's avonds op de Rott. Akademie.
Verdere leiding niet. Hij schildert tegenwoordig Gelder sch landschap, ietwat litterair. Gouden medaille
Arti 1909.
G. C. L. WINDT, 1 Sept. 1868 Den Haag. Landschap.
PH. WINDT, 4 Sept. 1847 Den Haag. Aquarellen
van fantaisiekoppen, etc.
A. H. WINTER, 1800 Utrecht—28 Mei 1861 Amsterdam. Leerling van P. C. Wonder. R.M.: Portret;
Stal met schapen.
E. S. WITKAMP, 13 Maart 1854 Amsterdam—1
Oct. 1897 aldaar. Les van A. Koopman. 1868 Atelier
Jacob Olie. 1871 Akademie met van der Waay; 1871
—1877 lessen van Allebé, Wijnveld. 1877 Prijs voor
„een meisje in de sneeuw." Reis in Duitschland. 1880
premie v. Collen, 1882 Prijs met „Laster" etc. Zie Elzevier Nov. '92.
W. WITSEN, 13 Aug. 1860. Amsterdam. Zie pag. 247.
S. VAN WITSEN, 29 Oct. 1833 Den Haag. Leerling
van B. J. van Hove en H. v. Hove Bzn., etc. Verzamelaar. Lang een vriend van J. Israels.
H. G. WOLBERS, 27 Mei 1856 Heemstede: M. M.
Hij zou eerst decoratieschilder worden. Les van
Verster, daarna van A. J. van Wijngaerdt, Landschapschilder. Vee-schilder.

P. C. WONDER, 10 Jan. 1780 Utrecht—12 Juli 1872
Amsterdam. Studeerde in Dusseldorf. Copieerde Rubens, Van Dijck; teekende 's winters model, en Antieken. Portretschilder, en schilder van binnenhuizen.
B. WIJNVELD Jr., 1821—1902. Historieschilder.
J. H. WIJSMULLER, 13 Febr. 1855 Amsterdam.
Hij volgde teekenavenden in Felix Meritis (Zilcken,
zeer mooie naakt-teekeningen). Avondcursus aan de
Akademie.
Koninklijke Subsidie. Landschap. Stadsgezichten.
Hij werkte te Brussel, Den Haag (1879, tijdelijk daar)
in Amsterdam.
C. L. PHILIPPE ZILCKEN, 21 April 1857 Den
Haag. Leerling van de Haagsche Akademie. Hij
kende ook Anton Mauve. Hij was eerst op het gymnasium in Den Haag. Kreeg daarna les van Klinkenberg; Mauve. ± 1877 gaat etsen. In 1883 voor het eerist
geëxposeerd. Wat later groote reproductieve etsen.
Schildert. Schrijft. Etst, ook droge naald.
J. W.
GERSTENHAUER ZIMMERMAN, 1816
Monnikendam—24 September 1887 Rotterdam. Leerling van de Akademie te Amsterdam en van J. A.
Kruseman. Portret. Boymans.
J. ZON, 21 April 1872 Den Haag. Leerling van F.
Jansen, W. Maris, A. de Vriendt en Cormon. Schildert Boeren op het land, Polderjongens etc. Kleur
wat vet.
A, F. ZURCHER, 14 April 1876. Suasso: „Uw
ninkrijk kome," Studiegenoot van Israels.

ko-

J. ZURCHER, overleden Maart 1905 (op zijn doodsbed ge-etst door A. Derkzen van Anger en). Eerst
onderwijzer in Brabant. Gouverneur. Schreef: Roe-
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ping. Studeerde, getrouwd. Scheidde. Londen, P a rijs. Hertrouwd. Enkhuizen, Amsterdam, etc. Een
geestvol man, wiens schilderijen groote stoeten, of
amoureuse paren, nooit haast zoo vèr kwamen tot
zij tot een gedegen geheel wierden. Invloeden van
Italianen en van M. Maris. Een uitbundige geest, en
wel een tragisch leven.
W. H. P. J. DE ZWART, 16 Mei 1862 Den Haag.
Zie pag. 251.
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