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„Sitzt das kleine Menschenkind
An dem Ozean der Zeit,
Schöpft mit seiner kleinen Hand
Tropfen aus der Ewigkeit.
Sitzt das kleine Menschenkind
Sammelt flüstrende Gerüchte
Schreibt sie in ein kleines Buch
Und darüber Weltgeschichte.”

VOORWOORD.
Toen ik ongeveer vijftien jaar oud was, heb ik
het versje gelezen, dat voor in dit boek staat
afgedrukt. Door de jaren heen heb ik dat gedichtje onthouden, vaak heb ik later getracht
het boek terug te vinden waarin ik het eens
las, doch nooit is mij dat gelukt. Den naam
van den dichter weet ik niet.
Bij het uitzoeken van deze opstellen schoot dit
versje mij weer te binnen.
Dat dit gebeurde zal wel geen toeval zijn.
Zoo gebruik ik het thans als beveiligend
motto voor dezen bundel studies, die, hoewel van onderwerp uitéénloopend, toch bijna
alle ontstaan zijn uit den drang om, vergelijkend het kunstleven van onzen tijd met het
kunstleven van vroeger tijdperken, de beteekenis van sommige, ambachtelijke, moreele en
aesthetische verwordingen en gevaren te onderkennen, die het kunstbedrijf van deze latere
tijden verzwakt hebben of zullen voortgaan
het te bedreigen, zoolang ieder natuurlijkverband met het eenvoudig daadwerkelijke leven
van iederen dag op vaak zoo beschamende
wijze afgebedeld of afgedwongen moet worm
den, en de kunst wellicht juist om die reden tegelijk hunkerend en hoogmoedig aan 's levens
buitenkant blijft rumoeren.
Wie zich verdiept in de gevolgen dezer naar
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mijn meening, noodlottige wanverhouding,
ziet zich telkens geplaatst voor de vraag, hoe
de band tusschen leven en kunst in vroeger
tijdperken is geweest, en hoe hij in de toekomst zal worden.
Maar zijn juist die kennis van het verleden en
die hoop op de toekomst niet als de druppels,
waar het versje van gewaagt?
Augustus 1928.
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WAARDEERING, STRIJD
EN VERWACHTING

AVONTUREN MET ARIEL.
`Where the bee sucks, there suck I'

Wanneer het licht nog jong is en wij vóór de
wijde ruimte van den pas geopenden en nog
leegen dag onzeker en afwachtend staan; wanneer de drift waarmede het theewater borrelend kookt ons opwekt en reeds wat moediger maakt; wanneer het stapeltje brieven, dat
op het zonverlichte witte tafellaken naast het
bord te wachten ligt, ons op dat uur alleen
geen aanslag, doch een welkomstgroet schijnt;
hoe bezwarend is het juist dan onder die brieven het verzoek te vinden om mede te werken
aan tijdschriften met namen die klinken als
machtige parolen door driftige aartsengelen
elkaar over den chaos heen toegeroepen: Genius,lVtonde Nouveau, L'Eclair, Kosmorama,
La Lumière, der Sturm...
Zijn de meesten onzer in de vroege morgenuren niet dwalend nog van geest en van overtuiging wankel? Waarom zouden wij niet eerlijk bekennen dat tusschen een kop thee en het
houtvuur de droomerige weg naar alle twijfels
open ligti Maar juist dan is het 't gunstig
oogenblik om willig te luisteren naar de
vriendelijke woorden die u nooden om samen
te werken met 'De Witte Mier'. Het schijnt
dan ineens of Ariël weer in de buurt is, en hij
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juist als toen wij nog heel jong waren, een geheimzïnnig afspraakje met ons wenscht, en
een stouten tocht met ons voor heeft.
Zou Ariël ons dan werkelijk nog willen medenemen om met hem de slanke harige stelen
der bloeiende papavers te beklimmen, tot
dáár, waar de helder-geel gekleurde borstels
rond het geheimzinnig, met een deksel gesloten vaasje, in het midden van de bloem, te trillen staan, tot dáár waar de bijen grommend
van begeerte zich storten in den geopenden
vlammend-rooden kelk en tot onder het gouden altaar den tempel afzoeken, om dan, ondankbaren die zij zijn, ontevreden en humeurig ronkend, goud bestoven, weer verder te
vliegen, zóó geladen met ijver dat er geen
ruimte overbleef voor de zaligheden van den
stillen vrede ?
Of zou Ariël met ons langs den gladden spriet
van het buntgras willen klimmen, dat wuivend, rank, recht -op, aan den zoom van het
water groeit, opklimmend tot de uiterste punt
die dan door ons gewicht langzaam gaat buigen, totdat de spriet als een regenboog van
den oever af tot boven het watervlak gebogen
staat? Op de punt van dit zwevend en duizelig
hou-vast laat Ariël ons zien tot diep in die
andere wereld van overspoelde altijd golvende grassen en van schichtig verschietend
leven; wij raken bijna het blinkend oppervlak,
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de spiegelende grens, waar ons de wisse dood
zou wachten doch voor alle waterwezens het
heerlijk leven is.
Opwindender is het nog met Ariël den
slapenden hond te beklimmen. Hij ligt en
ademt rustig in het warme licht der zon. Over
den staart heen gaat de weg het gemakkelijkst
naar boven, steeds gaat de tocht door ruige
bosschen en dicht begroeide heuvelstreken;
ik wacht, kijkend naar Ariël die in den top
van een hoog uitstekende haar-krul klimt
om van daar-af de juiste richting te verkennen
die- voert tot den dreigenden kop. Eenmaal
dáár, dan groeit de spanning, de zwaar-ronkende dreuningen komen nu beangstigend
van dicht-bij, de geuren worden sterker, regelmatig loeit de wind nu door borstelige haarruigten. Wij naderen tot waar de weeke
mondhoek warm en vochtig geplooid ligt, snel
en toch voorzichtig loopen wij over deze glibberige vlakte, vóórdat afgronden gaan gapen
en diepten zich openen die vol duister rood en
hard blinkend wit zijn.
Verder gaat de tocht, recht van nu-af naar het
zuiden, (ligt een hond niet altijd met zijn neus
naar de zon gekeerd?)tot dáár waar de natuur
een hartvormig, altijd vochtig en rose-kleurig
doolhof, als een open vlakte, omgeven door
ruw-stekelige bebossching, heeft gevormd, en
waar uit twee fijn geschulpte openingen de
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adem vlucht, in en uit. Aan den rand van deze

ruigte wachten wij op het oogenblik van overmoed, dat wij dwars over deze bloem-kleurige
vlakte durven hollen, tot aan de ruigte aan de
overzij.
Maar dan gebeurt ook het verschrikkelijke,
da't waarom de tocht begonnen is; de wereld
oner ons springt op, het is of zij brullend
scheurt van pool tot pool, alle afgronden openen zich, de hel blinkt op, bijtend wit, een
storm jaagt door alle ruigten die deze opstandige en toornende wereld overdekken.
Wij worden weggeslingerd door het luchtruim, en vinden elkaar lachend weder aan den
.

oever van een dauwdrop, die juist in het midden van een gespreid lupinenblad zelfgenoeg-

zaam te schommelen lag, en meende dat hij
het in grootte won van de zon waarvan hij alle
warmte opdronk, naar hij dacht.
Wie zegt daar dat de beklimming van den
Mount-Everest gevaarvoller is dan deze bestijging van den slapenden hond, wie zegt
daar dat het opwindender is in een anti-vlootwet betooging mede te loopen?
Wie dit zegt weet niet, dat de wereld ons het
grootst leek toen een zandkorrel ons een paleis
scheen, en wij, ziende haar kristallen wanden,
wisten hoe ons leven daar binnen-in zou zijn.
Ariël had ons lief zoolang wij ons kussen als
de wijde sneeuwwereld konden zien, en wij
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voorzeker wisten dat onze blauwe deken de
onmetelijke zee was, waar wij in konden onderduiken. Daarna gaf hij niet meer om ons,
en zagen wij hem zelden meer.
Ariël was bij ons, toen wij als kind blijde en
fantastische tochten maakten door de naaidoos van onze moeder, toen wij afdaalden tot
in het warnet van prachtig bontgekleurde
zijden draden, en wij meenden, dat moeder's
lieve handen duizendmaal grooter waren dan
ons indachten dat wij ons verwij zelf, en wins
stopt hadden in de donkere tunnel van een der
vele garenklosjes, popelend in afwachting of
die handen, waarvan wij den geur kenden en
waarvan iedere vorm ons gemeenzaam was, of
die juist dat klosje, waarin wij ons zoo heerlijk
verscholen hielden, zouden opnemen, of niet.
Ariël was bij ons als wij door de reet van een
planken zolderbetimmering een andere geheimzinnige ruimte hadden ontdekt, de stofpluizen die daar lagen hielden wij voor
vreemdsoortige meubelen of voor statig hangende gordijnen. Deze ruimte, dit wisten wij
heel zeker, was bewoond door wezens, maar
door wezens die wij nog nimmer zagen; en
Ariël was bij ons, als wij met bonzend hart,
en op kousenvoeten naar die spleet slopen,
vast verwachtend dat het ons toch éénmaat
zou gelukken die geheimzinnige bewoners te

zien, voordat zij konden vluchten.
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Edward Calvert die voor meer dan honderd
jaar deze, de wellicht kleinste werkelijke
meesterwerken der eeuw gemaakt heeft, Ariël
had hem zeker lief.
En wij doen ondertusschen alles om Ariël van
ons, en ons zelf van Ariël te vervreemden.
1924
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Gravures van Edward Calvert (1799-1883).

OVER ZUIVERE EN ONZUIVERE OPVATTINGEN BIJ DE AANVAARDING
EN UITVOERING VAN IvIONURñENTALE OPDRACHTEN.

„Tracht nooit zeldzaam als jade -steen te zijn.: '
Laó Tze.
De postbode die mij eenige maanden geleden,
tegelijk twee zendingen overhandigde, die,
zoowel van afmeting als door de verpakkingswijze, zoo zeer overéénkwamen, dat ik even

meende dat zij bij elkaar behoorden, hielp mij
daardoor, niet alleen aan het onderwerp van
deze voordracht, maar tegelijk ook aan de
compositie ervan. Want hoe groot de uiterlijke overéénkomst dezer pakketten dan ook
was, zoo bleek dat de inhoud, —naar den
geest althans, — zéér sterk verschilde. Immers
het ééne pakket hield een treffend voorbeeld
in van. de zuivere opvatting, het andere pakket juist een beschamend voorbeeld van een
bijzonder onzuivere opvatting, getoond bij de
aanvaarding en uitvoering van twee monumental e opdrachten. De ééne zending bevatte
een Amerikaarsch tijdschrift, dat mij om een
uitsluitend persoonlijke reden werd toegezonden, maar in dat tijdschrift kwam toevallig
ook een geïllustreerd artikel voor, over de
koepelbeschilderingen die Frank Brangwyn,
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ex-president van de „Royal Academy" te
Londen, gemaakt had voor het kapitool van
Jefferson City in Missouri.
In het tweede pakket waren enkele photografieën gepakt, die de uitmuntende bouwmeester, de monnik Pater Bellot, zoo vriendelijk was
geweest mij toe te zenden, om mij kennis te
doen nemen van het werk van een nog jong
Fransch beeldhouwer, Henri Charlier genaamd.
Laat ik allereerst beginnen in het kort den inhoud van het artikel te herhalen, dat de reproducties naar Brangwyn's koepelschilderingen
begeleidde. Ofschoon de verleiding groot is,
om dit zot verhaal met wat ironie te bepeperen, zoo zal ik mij toch daarvan onthouden, en
mij tot de samenvatting van den zakelijken inhoud bepalen.
De eerste onderhandelingen over deze koepelbeschildering werden direct na den oorlog gevoerd. Brangwyn's atelier lag vol contracten
voor nog af te leveren werk, zoodat het dade~
lijk vast stond, dat Brangwyn zelf niet naar
Amerika zou gaan. De te beschilderen koepel
bestaat uit vier welvingen die ieder circa
tweehonderd vierkante meter groot zijn, de
middellijn van den koepel meet twaalf meter,
en circa tachtig meter is hij hoog van voet tot
nok.
De eerste moeilijkheid was daarin gelegen, dat
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Brangwyn, die niet verkoos de schilderingen
ter plaatse uit te voeren, naadloos schilderlinnen moest hebben van die groote afmeting.

In Engeland noch in Frankrijk was dit te vinden, doch toen zijn agent het eindelijk in
Duitschland vond, telegrafeerde Brangwyn
naar Amerika, dat hij de opdracht aanvaardde
en direct aan den slag zou gaan. Hij was al
reeds lang aan het werk, zoo deelt de schrijver
ons mede, want alle achterzijden van enveloppes en losse stukjes papier waren vol schetsen voor deze schildering —voor de beschildering wel te verstaan van een gebouw, dat de
„Meester" nooit gezien had.
Wel zond hij iemand naar Amerika om den
koepel nog eens op te meten, maar van toen af
marcheerde het werk dan ook met een vaartje.
Een koepelgewelf van die afmetingen van binnen met schilderlinnen beplakken, is echter
nog niet zoo eenvoudig. Ieder, die wel eens
een lampekapje heeft zien maken, had gelegenheid op te merken, hoe moeilijk het is,
zelfs bij kleine afmetingen een welvend vlak
met rechte stof te bekleeden; want op een bepaalde hoogte boven den onderkant vormen
zich dan onvermijdelijk plooien, die al wijder
en ruimer vallen naar mate de welving van
boven nauwer wordt. Dubbel bezwaarlijk was
het in dit geval, daar niet het nog blanke schilderlinnen, maar de reeds geheel voltooide
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schildering zelf aan deze zonderlinge bewerking moest worden overgeleverd. Doch de expresident van de Royal Academy wist raad,
hij maakte de compositie aldus, dat het belangrijkste deel, dààr waar de figuren op voor
kwamen, geheel onder de gevaarlijke plooienzone zou vallen, en aldus boven zijn „Indianen", »pioniers" en „machtig gespierde
arbeiders" vrijelijk kon worden weggesneden
en bijgeplakt, zonder dat die heeren in den
knoei geraakten.
De compositie van deze koepelbeschildering
richtte zich dus niet naar de bestaande architectonische opgave, maar grondde zich op de
knoeierige techniek en onprincipieele werk-

wijze, die Brangwyn gemakshalve had aanvaard.
De ellende begon echter pas goed toen de voltooide doeken ter plaatse moesten worden
aangebracht, want toen bleek, dat hij, die de
opmetingen had verricht, vergeten had aan te
teekenen, dat er een vèr-uitstekende kroonlijst
was, dáár, waar de welving begon, een kroonlijst die zóó breed was dat circa een halve
meter van den muur daarboven, van den
grond af gezien, onzichtbaar bleef.
De figuren hadden dus geen van alle beenen !
Voor monumentale overtuigingen van dit allooi bestaat echter altijd wel uitkomst. De
doeken werden eenvoudig een halven meter
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hooger geplaatst, en daar, op de reeds aanmerkelijk minder wijde welving geplakt,
bovendien kwam door deze verandering ook
het figuratieve deel, tegen de aanvankelijke
verwachting in, juist wèl in de plooienzone, dus in het snij -, knip- en plakgebied.
Doch alles kwam ten slotte toch terecht, er
werd bijgeplakt, bijgeschilderd en weggesneden, en ziet aan de beide zijden van den
Oceaan was men het hierover éénstemmig
eens, dat een werk van onschatbare cultuurwaarde was voltooid. De namen der grootste
muurschilders uit het verleden werden als de
gelijken van Brangwyn geroemd, en aan den
zoeten lof kwam geen einde!
Zoover ik weet was er niemand, noch in
Engeland noch in Amerika, die dit onverantwoordelijk geknoei als een smaad aan het zuivere werkmanschap signaleerde. Persoonlijk
spijt het mij dat wij nooit te weten zullen
komen hoe groot de chèque is geweest die
Brangwyn voor dit karwei ontving. Vermoedelijk zal deze chèque van heel dit ondernemen nog het meest monumentaal van karakter zijn geweest, in zooverre, dat zij zeker niet
uit wankele éénheden was opgebouwd.
Het andere pakket bevatte, zooals ik u reeds
mededeelde, eenige fotografieën naar een relief door Henri Charlier voor een kleine
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parochiekerk in een dorp van midden Frankrijk gemaakt, ter herdenking van het feit, dat
de eerste bisschop die naar Canada werd uitgezonden, in dit dorp geboren was. Toen
Henri Charlier deze opdracht ontving, pakte
hij zijn steenhouwerswerktuigen in een zak
dien hij ombond, en dwars door de wijnvelden
heen, toog hij te voet naar het dorp, waaruit
het geslacht der 1Vlontmerency's stamt, en
dáár, op de plaats zelf, hakte hij het relief dat
een der kerkmuren siert.
Stellen wij deze twee werkopvattingen, die
van Charlier en die van Brangwyn, tegenover
elkaar, dan zien wij twee overtuigende voorbeelden ieder in hun soort, van de ware en
van de onware, van de waardige en van de onwaardige geesteshouding, zooals deze zich
openbaarden bij de aanvaarding en uitvoering, van deze twee monumentale opgaven.
De zuivere, tegelijk nederige en toch alle verantwoordelijkheid gretig aanvaardende werkwijze van Charlier, komt overéén met de middeleeuwsche, maar tegelijk ook met de meest
moderne opvattingen van het beeldhouwersvak.
De onwaardige en tegelijk ook onverantwoordelijke werkmethode van Brangwyn, toont
ons zoowel het aanmatigende, als het armelijk
éénzijdige karakter van denloutersubjectieven,
14

Basrelief van Henri Charlier.

,,Maagd Maria".
Detail basrelief van Henri Charlier.

egocentrischen kunstenaarsaard, die, zoo hij
al monumentale werken uitvoert, dit niet doet
omdat zijn hart op de schoone monumentaliteitsidee gericht is, en zijn geest naar die
sfeer uitgaat, maar alleen omdat een zeer omvangrijke opdracht zijn ijdelheid streelt en
zijn hebzucht prikkelt.
Aan een kunstenaar als Charlier, voor wien de
monumentale idee geen aesthetisch pikant
hors d'oeuvre is, maar voor wien de monumentale idee het zuiverst voedsel is dat alleen
in staat is zijn hart ten volle te bevredigen,
aan hem biedt zelfs de kleinste opgave van
dien aard de mogelijkheid, om een nieuw
te beleven en een op diep éénheidsbesef
berustend beginsel, zoo al niet volmaakt te
verwezenlijken, dan toch met volle toewijding
te dienen.
Honoré de Balzac verklaarde eens dat de helden zijner romans, van het oogenblik af dat
hij de grondlijnen van hun karakters had vastgelegd, zelf hun ontwikkeling, hun gang door
het verbeeldingsspel en hun noodlot bepaalden; —dat hij, van het oogenblik af dat hij hun
wezen bezield had, deze zelf geschapen figuren niet meer kon dwingen, doch ze slechts te
volgen had. Ditzelfde kan wel bezien, van
iederen waarlijk bezielden vorm getuigd worden, onverschillig of het een persoonsuitbeeldingisof eenkoepelvorm,eenpoortofeenraam.
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Wie de éénheid zoekt zal den reeds bestaanden en bezielden vorm niet begeeren te overweldigen, doch zal trachten één te worden
met die bezieling, hopend haar met zijn eigen
krachten nog te kunnen versterken.
Doch voor hem die in de eerste plaats zich

zelf zoekt, geldt dit niet.
In het verschil van geestelijke houding tot den
reeds bestaanden vorm, toont zich den aard
en het wezen der kunstenaarsnatuur. De louter subjectieve individualistische kunstenaar,
die, bij vergissing mogen wij gerust zeggen,
tot den monumentalen arbeid wordt geroepen,
stelt zich allereerst deze vraag: „Wat zal IK
van deze opgave maken, hoe zal IK mij in
deze opgave uitleven ?"
Maar de naar de éénheid gerichte kunstenaar
vraagt zich af: „Tot wat zal deze opgave mij
brengen, hoe zal ik het schoon verband vinden tuschen datgene wat reeds bestaat, en
dàt wat nog moet worden toegevoegd ?"
De zelf-vervulde altijd naar hoogmoed neigende subjectiviteit wil dwingen, de waarlijk
van de monumentaliteitsidee vervulde kunstenaar zoekt boven alles en vór alles de Eénheid.
II
0,

Zooall ik reeds schreef, is het aan het toeval
te wijten, dat hier de kunst van Henri Charlier
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,,Frankrijk". Detail Basrelief van Henri Charlier.

en het werk van Brangwyn, in één verband
worden genoemd. Wanneer ik hun beider opvattingen als kenmerkende voorbeelden tegenover elkaar stel, dan weet ik, dat de deugd
van den één en de onzuiverheid van den
ander, in machtiger figuren dan zij zijn, rijker
wellicht en fataler nog zich openbaren.
Wie zich bij voorbeeld de vraag stelt, hoe het
komt, dat de kunst van een waarlijk bezielde
en zelfs grootsch aangelegde persoonlijkheid
als Rodin, zoo weinig invloed heeft gehad op
de kunst en op de zuiver ambachtelijke ontwikkeling van de beeldhouwers die na hem
kwamen, zoodat zijn kunst nu reeds terzijde
van den altijdvoortstuwendenlevendenstroom
is afgedreven naar het blak-water van een verstilden wereldroem; die moet wel tot de erkenning komen, dat de oorzaak waardoor een zoo
groote kracht zonder bevruchtende nawerking
bleef, gelegen is in het feit, dat Rodin, al te
zelfvervuld, de kloof slechts wijder gemaakt
heeft, tuschen het zuiver en eenvoudig ambacht, dat van alle kunst toch het kristalhelder
beginsel moet blijven, en zijn, de materie zoowel als het doel verzakende, alles overwoekerende aesthetische begeerten en moedwil.
Rodin de boetseerder, was geen beeldhouwer
in de zuivere en daadwerkelijke beteekenis
van het woord. Zijn scheppingen die wij
thans in steenharde materie slechts kennen,
2
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zijn oorspronkelijk uit de weeke klei gemaakt.
De geboetseerde eindvorm groeit door geleidelijk bijvoegen, doch de gehakte eindvorm,
ontstaat door voortdurend ontnemen. Hij die
den steen noodig had om zijn gevoel, dat in de
zachte materie tot beeld was geworden, duurzaam voor ondergang te beveiligen, meende,
dat alle vormkracht alléén uit hem zelf ontstond, wijl hij in den steen nooit den „broeder" kon zien die eigen rechten bezat, en de
erkenning van eigen aard eischte.
Rodin's verhouding tot de stof, tot de materie,
tot het marmer, is altijd intellectualistisch,
hoogmoedig, en kenmerkend renaissancistisch gebleven. De mystische zoo wel als de
pantheïstische geesteshouding tegenover de
geheimzinnige, zich door reeksen van eeuwen
gevormd hebbende stof, was dezen grooten
egocentrischen kunstenaar vreemd. Niet heeft
hij zooals Michel Angelo —met wien hij zich
toch gaarne verwant droomde — „den steen
opgevat als een ruimte, waar hij al worstelend
in binnendrong om er zijn droom uit los te
beitelen"*), noch heeft hij, het zelfstandig
karakter van den steen eerbiedigend, de éénheid van geest en stof nagestreefd; doch wel
heeft hij de stof geweld aangedaan, door haar
hard en onwrikbaar karakter aan te tasten.
Want dàt wat in onmetelijke tijdruimten zich
*) Spengler.
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vormde tot een weerstand der eeuwen, ziet,
het wordt door zijn toedoen week en schijnt
vergankelijk, als ieder persoonlijk gevoel.
Waar zelf-vervuldheid die hoogere éénheid
van geest en stof niet zoekt maar verwaarloost,
daar moet ten slotte, zoo ook hier, de virtuositeit de leegten vullen, waar die hoogere erkenning niet bevruchtend binnendrong.
Wie Rodin's nooit voltooid ontwerp voor de
„Porte de 1'Enfer" beziet, ervaart, dat zijn
falen om deze opgave tot een overtuigende
oplossing te brengen, voortkomt uit dezelfde
geestesgesteldheid, die hem ook het prachtig
vastbesloten karakter van den steen, verloochenend deed prijsgeven.
Wat een poort moest zijn, is nooit tot poort
geworden, maar bleef een overvol arsenaal
van onstuimige invallen. Rodin kon niet bij
het eenvoudig begin beginnen, omdat hij, te
zelfvervuld, den oorsprong en het vuur der
bezieling ook hier weer, alléén en uitsluitend
in zich zelf zocht en uit zich zelf verwachtte.
Daardoor bleef hij doof voor de wijsheid,
waartoe de eenvoudige erkenning van het doel
vaak leidt. Zijn onstuimig -veréénzaamde dadendrang sloot af, en ommuurde zijn in-zichzelf beslotenheid. Arbeidend was hij alleen
vervuld van zijn eigen wil, de stilte ontsloot in
hem geen onmerkbare doorgangen voor erkenningen, die buiten zijn persoonlijkheid
ig

leefden. Zijn verhouding tot de stof en tot het
doel — hoe simpel klinken deze woorden,
doch hoe oneindig rijk en diep is hun beteekenis voor den beeldenden kunstenaar —bleef
altijd hoogmoedig en afzijdig, vol van den
drang zich zelf uit-te-leven allereerst, ten koste van beide, ten koste van alles.
Die roekelooze drang, bewonderd vaak tijdens
het leven, zoolang hij meeslepend en verblindend werkzaam blijft, wordt na den dood,
even als de kinderloozen dezer wereld in wie
de drang naar éénheid geen vrucht naliet, als
een afscheuren van het leven nagestaard, dat
daarom onherroepelijk is, omdat hij aan den
altijd voortstuwenden stroom des levens geen
voortlevende kiemen overdroeg.
Wij, die ten slotte nog nakomelingen der Renaissance zijn, in zoover, dat wij nog kunnen
bewonderen dit heftig zich uitleven ten koste
van de gedempte pracht van ruimere harrnonieën en het aanvaarden van een breeder verantwoordelijkheiddie zich uitstrekt tot de stof
en het doel, en die gericht is op de éénheid,
wij kunnen dezen onstuimigen drang nog
prijzen bij de zéér grooten, waar hij een bijna
onaardschen glans verkrijgt, doch laat ons niet
vergeten, hoe in de kleinere naturen die toch
de groote meerderheid vormen, hun voorbeeld juist tot dwaze aanmatiging verleidt, die
tegelijk pralerig en armoedig is, en slechts de
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zwakheid openbaart van wat meent een kracht
te zijn.
Maar laat ons vooral niet vergeten, dat onze
bewondering voor de roekelooze vaart en
hartstocht, waarmede de waarlijk zéér grooten
de éénzaamheid vlogen tegemoet, ons onaandoenlijker heeft gemaakt om de diepe en zeker
even hartstochtelijke overgave te erkennen,
waarmede de kunstenaars van veel vroeger
tijdperken drongen naar het gloeiende hart
van de éénheid, zich weggevend, zich oplossend, zich stortend in die éénheid, zich in die
éénheid verliezend, en in deze vervoerende
liefde alleen hun bevrediging, hun geluk en
hun hoogere bevestiging verwachtend en winnend. Ons onvermogen om dien hartstochtelijken drang naar de éénheid te volgen in zijn
wilde vlucht, daarin openbaart zich onze egocentrische inborst en ons te-kort. De Renaissance begreep de middeleeuwen niet meer,
noch het diepste wezen van den scheppenden
hartstocht der voorafgaande tijden; zij die na
ons komen, zullen zij ooit de grootheid van
het subjectief gevoel kunnen meten zooals het
zich in de hoogste kunst dezer laxere tijden
heeft geopenbaard, of zullen zij slechts de
even onloochenbare beperkingen zien, waartoe dit gevoel onafwendbaar leiden moest, en
ook geleid heeft?
2I

De verhouding van de monumentaliteit tot de
persoonlijkheid zou ik willen vergelijken bij
de verhouding die bestaat tusschen den kegel
en zijn top.
Het lichaam van den kegel is op het grondvlak
breed en vast, maar het is juist het kleinste
deel, de top, die aan het lichaam zijn karakteristieken eindvorm geeft. De inhoud van de
monumentaliteit, dat wat haar wezen vast en
onwankelbaar maakt, wordt gevormd door de
breede en ééndrachtige erkenningen der
menschheid, die zij geestelijk aanvaarden en
materieel bestendigen: de vastheid en vrede
van het geloof, die haar verhouding bepaalt
tot al het on-aardsche en onstoffelijke, en haar
geestelijke vervoeringen richt, samenvoert en
exalteert; de vastheid en rust der verhoudingen van mensch tot mensch die de daden der
menschheid versterkt, aanvuurt en vereent;
de macht der traditie die uit die vastheid opgroeit als het graan uit den bodem, kracht
brengend en die kracht vermenigvuldigend in
oneindigheid; de vruchtbare vreugde over
deze schoone beveiliging van het geestelijke
en materieele leven dat ondeelbaar één is, en
in ieder wezen afzonderlijk zijn bevestiging en
beveiliging vindt, en dan ten slotte de toegespitste en karakteristieke beëindiging van dien
grooten samenvattenden vorm, die de individueele erkenning tot bekroning maakt van het
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algemeene, die aan het massale zijn kenmerkend hoogtepunt geeft, zooals dit anderszins
zijn onwankelbaarheid verkrijgt door de vastheid van het lichaam dat hem schraagt en opheft, dat hem verbonden houdt en tot éénheid
bindt.
Maar de subjectieve kunst is als de kegel die
niet het lichaam maar den top tot basis heeft.
Een tuitelige bouw dus, den bromtol gelijk,
die alleen zoolang hij snel draait in evenwicht
blijft, maar wankelt en omvalt, als zijn vaart
rond zijn eigen middelpunt verzwakt. Lijkt
onze tegenwoordige kunstwereld niet een onafzienbaar veld vol bromtollen die snorrend
draaien, ronkend zwaaien, om ten slotte overstag te gaan? De stem van den kunstenaar die
van den top der monumentaliteit af spreekt,
hoe vast, gloedvol en beheerscht van voordracht ook, blijft altijd licht, in vergelijking tot
de zwaarte, de macht en de dracht der doorgloeide overtuigingen, welke het wezen zelf
der monumentaliteit bepalen. Hier draagt dus
de inhoud den vorm en heft hem hoog. Wie
een kathedraal aanschouwt, beseft dit. Ieder
onderdeel kan in zijn soort een meesterwerk
zijn, doch zelfs het meesterwerk van den enkeling, hoe sterk en volmaakt ook als uiting,
wordt in dit verband hooger nog geheven,
zooals het schip gedragen wordt op de zee —
door de machtige, ééndrachtig-beleden er23

kenningen, innige vervoeringen en onwankelbare overtuigingen, die diep zijn, mateloos en
universeel. Juist die éénheid is oorzaak dat in
de groote monumentale kunst, de vormen en
beelden waarin de gloed der erkenning van
tallooze harten tot uiting dringt, helder, begrijpelijk en altijd zonder pijnlijke nadrukkelijkheid tot ons komen.
Terwijl thans de persoonlijke vertwijfelingen,
sensaties en ontroeringen, die geen breeder
oorsprong hebben dan in 't vereenzaamd hart
gelegen is, ons worden voorgezet in een vorm,
die den schijn wil wekken, alsof het er om
ging, diepere en véél algemeener gevoelens
tot uiting te brengen, dan ooit, zonder opgeschroefdheid althans, in het individu kunnen
bestaan. Anatole France schrijft in een van
zijn romans hoe hij met pratende matrozen
reisde, „qui disaient des choses fort simples
dans un language très grossier", met andere
woorden, hier was het de vorm die den inhoud vèr overtrof en daarom de uitdrukking
geweld aandeed. Dit zelfde verschijnsel zien
wij in de kunst om ons heen, ook daar worstelt een beperkt gevoel om tot een voor zijn
afkomst te machtige uitdrukking te geraken.
Maar nooit zien wij dit gezwollen verschijnsel
in de groote monumentale werken, en juist
deze gematigdheid verleent aan die uitingen
der gemeenschap hun overtuigende macht,
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hun eenvoud en hun kristal-heldere waarachtigheid.
Herhaaldelijk is mij in den laatsten tijd gevraagd, of het mij niet een groote voldoening
was te ervaren, dat eindelijk in Holland de
belangstelling voor de monumentale kunst
levendiger en guller was geworden, en aan
haar ontplooiïng ruimere kansen werden gegund. Kon het antwoord daarop maar kort
zijn !
Ongetwijfeld er is veel veranderd, sedert de
nieuwe Beurs in Amsterdam is gebouwd.Voor
een kwart eeuw waren er in ons land nauwelijks tien kunstenaars voor wie de monumentaliteit een schoon en inhoudsrijk begrip en
een vervoerende droom zou worden.
Naast die enkelen was er in die dagen niemand, die over de diepere beteekenis van het
woord monumentaliteit had nagedacht, of in
de toekomst van deze nieuwe bezieling geloofde.
Nu is het inderdaad anders. Doch zoomin als
de aanroep van gods naam zekerheid geeft
over de kracht van het geloof in God, zoomin
bewijst het thans aanhoudend en ijdelijk gebezigde woord monumentaliteit, dat haar
wezen daarom inniger wordt begrepen, en
haar veelzijdig karakter en werkingen helderder worden verstaan. Wie in de monumentaliteit niets anders en niets meer kan zien, dan
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een verschikking op het oude en zelfde levensplan, van uitsluitend aesthetische waarden,
die is niet wijzer dan hij, die achteloos een
tempel binnenloopt, meenende dat het een
verbouwde herberg is, waar de borrels uit
wijdere glazen worden gedronken, doch waar
de oude praat en de oude deunen nog altijd
opgeld doen.
Hij, die bij het uitspreken van het woord monumentaliteit niet al reeds wijdere en heerlijke
verten ziet opengaan, naar nieuwe vormen die
zich gaan verwezenlijken in heel het geestelijk
en maatschappelijk leven, in alle verhoudingen der menschen onderling en die aan hun
dadenrijk leven een ander doel zullen geven;
die zachtere zeden, geestrijker soberheid en
mildere erkenningen zullen omspannen, die
ontbeert daardoor niet alleen het geloof in die
naderende schoone werkelijkheid, waarvan de
aesthetische uitdrukking slechts één der harmonische begeleidingsvormen zal zijn, maar
hem ontgaat ook de troost dien deze glanzende verwachting achter iedere nieuwe ontgoocheling nu reeds houdt opgesteld.
Voor hen, die de monumentaliteit niet zien als
een beloofd land, vèr en onbereikbaar voor
onze geslachten, oprijzend aan den horizont
van onze erkenning, als een helder lichtend
beeld dat heel ons wezen en al onze daden tot
zich trekt, en dat thans reeds onze overtuigin26

gen met een nieuw licht overstraalt; —voor
hen wordt het slechts een rooftocht langs de
wegen die heen voeren tot dit doel en die in
eeuwen niet betreden zijn.
Ja, voor hen wordt het wat de Aziatische landen zijn geworden voor het moderne Europa,
een wingewest, waar nieuwe afzetgebieden
worden veroverd, waar roekeloos rijkdommen
wordenvergaard ten koste van veelverstoorden
vrede en veel verbrijzelde schoonheid, maar
waar het leven nog kansen biedt, aan hen, die
aan gene zijde onbruikbaar bleken, om, blind
voor het dieper leven en de wijsheid die er
was, oude wanverhoudingen en heel de rij
aanmatigende zonden en duistere misdragingen, op dit nieuw en verder gelegen gebied,
onveranderd doch even driest voort te zetten.
Wanneer de monumentaliteit niet leidt tot inkeer en tot eene met volle overgave bestreefde
reiniging, wanneer zij in zooverre als zij den
aesthetischen vorm raakt, niet voert tot een
zuivere erkenning van de stof en van het doel,
als de twee eerste mogelijkheden die den kunstenaar de gelegenheid geven althans iets van
die groote éénheid na te streven, dan zal het
geheele proces van verwording der eens jonge
maar nu afgeleefde Renaissance, met al haar
pralerige hebbelijkheden, met al haar ziekelijke uitwassen van zelfvergoding en machtswaan, met al haar misleidende phrasen, eigen27

gerechtigheden en zelf-ingenomenheid, bezit
nemen van gebieden die haar niet toebehooren
naar den geest, die zij in het verleden nooit
waarlijk verrijkt doch slechts misbruikt heeft,
en die zij in de toekomst ook nimmer verrijken kan, maar waar zij alleen nog haar leven,
dat materieel bedreigd wordt, weelderiger kan
rekken, maar op een wijze die een verraad is
aan haar wezen van weleer, en aan haar groot
historisch hooghartig verleden.
Is het noodig te zeggen dat monumentale
werkenvanBrangwyn onzenwrevelopwekken,
en opvattingen als de zijne een smaad zijn?
Terwijl het nobel werkstuk van Charlier, vèr
weg ergens in een Fransch dorpje, aandoet als
een grashelm waarop in den vroegen morgen
het jonge zonlicht valt. De éénheid van ontwerper en uitvoerder die de hoogere moraliteit van het kunstwerk onverbiddelijk bepaalt,
bleef hier ten volle erkend en ongeschonden
gehandhaafd.
De éénheid met de stof, die, den steen aanvaardend, het karakter van den steen eerbiedigt, geest en stof verbindend tot één, ook die
éénheid bevestigt zich in zijn kunst.
De éénheid met het doel, die aan den muur zijn
staand en afsluitend karakter niet ontneemt,
maar den muur muur doet blijven ook al word
het vast rhythme even onderbroken en door28

kruist, ook die éénheid openbaart zich in zijn
werk. Maar bovendien die andere éénheid, de
mildste van den geest, die de hoogste erkenningen gemeenzaam maakt, en deze draagt tot het
hart, gemeenzaam dus voor de hartenvan hen,
die opziende, het leven der zeldzamen ervaren
als gelijk aan hun eigen bestaan, en die daardoor hun eigen nederiger en moeizaam leven
niet voelen, als van alle schoone openbaringen
afgesloten, onherroepelijk.
De hoogmoed der Renaissance heeft moedwillig alle harten vervreemd — nu wendt zich
de liefde der volgende geslachten ook áf van
haar hoogen waan en koele zelfzucht. Het
Renaissance-bouwwerk, met alles wat er bij,
aan en om is, wij bekijken het verbaasd, zooals
wij het paleis zouden bekijken van een reeds
lang onttroonde vorstenfamilie; 't is er kil, wij
wachten op iets dat uitblijft en gelooven zelfs
niet in dat, waar wij op wachten, en in dat,
wat ontbreekt.
Maar de monumentaliteit die de éénheid met
de stof en met het doel begeert en erkent, alleen die monumentaliteit kan de éénheid winnen die ook de harten bindt. Een andere
monumentaliteit dan deze, is onze liefde niet
waard.
1925
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DE GLASRAIVIEN IN DE KATHEDRAAL
VAN CHARTRES.
De glasschilder die naar Chartres gaat, ver
dat de heerlijke werken der onbe--wachtend
kend gebleven meesters der X I Ie en X I I Ie
eeuw, hem uitsluitsel zullen geven op vragen,
voor de beantwoording waarvan hij zichzelf
ook gesteld weet, komt van deze schoone reis
terug, bovenmatig verrijkt zeer zeker, maar
nochtans zonder het antwoord te hebben gekregen, dat nieuwe vragen uitsluit.
Staande voor deze machtige uiting der glasschilderkunst, die, hoewel verdeeld over meer
dan honderd groote ramen en roosvensters,
toch een volmaakte eenheid vormt, — staande
dáár, in een der schoonste kathedralen ter
wereld, omgeven door de orchestraal werkende en overstelpende rijkheid van het glas, ontglipt hem reeds dadelijk, -- hoe kan het anders, — niet alleen de inhoud, maar zelfs de
herinnering aan al de concrete vragen, die hij
toch vooraf zoo lang en zoo goed had overdacht. Schieten deze vragen hem dan later
weer stuksgewijze te binnen, dan acht hij hun
beteekenis reeds niet groot meer, want ten
eerste beseft hij, niet alleen dat hij zijn vragen
te beperkt heeft gesteld, maar ook doorziet
hij --- en waar zou dit gemakkelijker vallen
dan juist in Chartres? -- dat wat hem thuis
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bovenal problemen schenen van zuiver glasschilderkunstige strekking, in werkelijkheid
blijken vraagpunten te zijn, die inniger nog
samenhangen met het architectonisch inzicht
in het algemeen.
Het te kort dat de glasschilderkunst van thans
—van wie ook en waar ook — ,duidelijk nawijsbaar vertoont, wortelt buiten de grenzen van
deze speciale techniek, want het is inderdaad
een te-kort aan vasten architectonischen
steun, in zich, maar ook buiten zich.
Zelfs wanneer de glasschilder van thans overtuigd is, dat tijdens het tijdperk der Renaissance ook de glasschilderkunst op een dwaalspoor is gevoerd, toen het elementair en zuiver karakter der glasmozaïek verloochend
werd en plaats maakte voor het glas-émail op
te véél-kleurige en te groote glasschijven, die
de machtige spierwerking van het bindend
lood niet meer konden verdragen; zelfs dàn
blijft ondanks dit, zijn verzuiverd technisch
inzicht, het nadeel bestaan, dat hij als kunstenaar zich niet van de architectuur uit gevormd
heeft, maar zijn aesthetische ontwikkeling
juist samen viel met, en zéér sterk beïnvloed
werd door, een bloeitijdperk in de kunst dat
een zéér uitgesproken anti-architectonisch
karakter bezat. Hoe groot dit nadeel voor den
de monumentaliteit zoekenden kunstenaar is,
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hoe diep dit nadeel wortelt in 't hart, en hoe
hardnekkig het blijkt ook in zijn nawerkingen,
dat beseft hij alleen volkomen, die er dag aan
dag zelf mede te kampen heeft, en die de
tweespalt, ontstaan tusschen eerste opvoeding
en lateren groei, bij zichzelf, maar ook bij
anderen herkent, ook dáár, waar zij schijnbaar
niet meer bestaat. Doch niet alleen in hem,
ook buiten hem openbaart zich dit te -kort aan
architectonischen steun. Immers de opgaven
waarvoor de glasschilder van thans zich gesteld ziet, zijn in vele opzichten vaak zwaarder,
dan ten tijde toen de glasschilders van weleer,
rijk en vast aan architectonisch inzicht als

zij waren —hunne meesterwerken maakten.
Want toen was ieder raam een doorgevoerd,
een volkomen voltooid, een à-jour bewerkt
stuk architectuur. Ook dit onderdeel had de
bouwmeester, op het sluieren na, geheel opgelost. Nu is dit anders. De moderne architect
geeft in vele gevallen den glasschilder slechts
een gat om te vullen, hem aldus stellend niet
alleen voor de taak die opening schoon te
sluieren, maar het aan den glasschilder ook
overlatend, om zelf de verdeeling en onderverdeeling aan te brengen, die de open gelaten
plek geheel ontbeert en toch behoeft.
Met blijde verwondering ontdekt de glasschilder in Chartres, dat in die groote orches32

Kathedraal van Chartres. — Glasramen in den Westergevel.

trale éénheid, velerlei opvattingen zich geheel
vrij ontplooien, hoewel altijd blijvend binnen
de grenzen van het geestelijk princiep en van
het zuiver werkkundig beginsel. Wat in onzen
tijd tot een twistpunt is gemaakt, blijkt dáár
slechts één facet meer te zijn in die rijk-gefacetteerde en grootsche éénheid.
Zijn bijvoorbeeld thans de kampen verdeeld,
tuschen hen die de toevoeging van grisaille
noodig achten, en hen die deze toevoeging een
onzuiverheid vinden, dáár in Chartres leven
beide opvattingen vredig onder de zelfde Godgewijde tent. Naast ramen die hard en doorzichtig zijn als kleurig geslepen kristal, waarin
het karakter van geheel uit scherven te zijn
opgebouwd, onverhuld en onverschrokken
wordt beleden, en waar deze rinkelende werking door niet één overgang of verzachting
wordt verzwakt, staan andere ramen, die
vloeiend zijn en zwaar, schijnbaar broeiend
onder donker blauw hemelvuur, getemperd
door den smook en aanwaaiende rookpluimen
van vèr -weg na -walmende offerandvuren.
Naast ramen die van opbouw vormelijk zijn,
klassiek naar middeleeuwschen trant, waar de
overgang van voorstelling tot ornament, en
van ornament tot architectuur een steeds
edele, bezonnene en geleidelijke is, staan
ramen, — ik denk dan in de eerste plaats aan
het betooverende driftige raam in den Noor333

dergevel, door Lodewijk den Heilige en
Blanche van Castilië aan de kathedraal ge-

schonken —waar ornament en figuratieve
voorstelling beide, als doorzichtige steen en
steenmassaas gestapeld zijn binnen de gesloten stapeling der steenen gewelven, aldus
zelfs tot in de stof de éénheid beleidend.
Hoe dieper men zich verliest in de aanschouwing van deze tooverwereld van glas en kostelijke scherven, des te wijder toonen zich de
grenzen waarbinnen de mogelijkheden zich
kunnen ontplooien, en steeds rijker openbaart
zich binnen deze indrukwekkende alles beheerschende Eenheid, de schijnbaar oneindige vrijheid der middelen, en de even onein-

dige geestelijke gedifferentieerdheid der tallooze kunstenaars, die hun persoonlijkheid
niet behoefden te offeren, om zich in deze
alles overkoepelende Eénheid uit te leven.
In ongeveer dertig jaren, althans dit schat men,
is het allergrootste deel van dezevele duizenden
vierkante meters heerlijkbewerktglasontstaan.
Door wie, waar, hoe? Niet één zekere aanwijzing bestaat hier over. Wij zien het vóór ons,
het is er, het schijnt geboren maar het schijnt
niet gemaakt.
Daar moet in die tijden een voortdurend aanvurende, wijze en gulle uitwisseling van rijke
ervaring geweest zijn, die de dadendriftsteunde, maar daarnaast moet bestaan hebben een
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vaste methode van werken, die het mogelijk
maakte zóó groote opgaven aan te pakken en
tot een zóó schoon einde te voeren, immers
zonder dit alles had dit grootsch geheel niet
tot stand kunnen komen in zoo korten tijd,
Van den sterkenden en medeslependen invloed van dit alles, kunnenwij,vereenzaamde
va - banque spelers, ons zelfs geen wazig
denkbeeld meer vormen.
Wie in het middenschip staat, gekeerd naar
het Noorden, dáár waar het felle, heiderasch
aandoend vijfdeelig glasraam en roosvenster
prijkt, waar binnen het zwart, donker en moedig het uittartend rood breekt, overziet, wanneer hij zich even naar links wendt, ook de
ramen in den westergevel.
Dit zijn de oudste ramen, dit zijn de eenige
intacte XIIeeuwsche ramen in Chartres. Zij
zijn hemelsch, zij zijn stil, zij zijn blauw en
goud, zij zijn blauw als een waterbron in een
grotholte, zij zijn blauw als de morgenhemel
gezien boven nog nachtelijke bosschen, zij
zijn van het blauw dat sommige kinderoogen
kleurt. Zij zijn niet geweldig, noch zijn zij
grootsch, zij zijn on-aardsch en klinken als
harpspel overwaaiend van een andere wereld.
De roos boven die drie ramen ontstond eerst
in de XIIIe eeuw, zij toont een ander vormbeginsel in de detailleering, maar hoe volkomen
handhaaft zij de éénheid, zij is zelfstandig en
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toch steunend, zij offert zonder te verarmen,
zij dient al heerschend.
Hoe groot en zuiver moet de kunstenaar zijn
geweest die dit roosvenster concipiéerde, hij
moest voltooien wat on-af was gebleven, hoe
diep en nobel toont zich zijn schroom voor de
reeds bestaande schoonheid, en hoe ontroerend is het dien schroom te erkennen als deel
van een meesterschap, zóó rijk en zóó volkomen, dat het zich boven iedere bestaande
schoonheid had kunnen uitheffen, zoo zij dat
had gewild. Even als eerbiedig —wijkt het
iets groener blauw van de roos voor het ongerepter blauw der oudere benedenramen, en
laat hun hemelsche werking onaangetast, om
dan op nauwelijks afwijkende toonhoogte zich
te ontplooien in een speelscher rhythme, in een
telkens zwevend en vluchtend vrij laten der
rijke architectonische roosvenster-vormen.
Deze conceptie openbaart een geesteshouding,
die daarom in staat was alle grootheid te eerbiedigen, omdat zij waarlijk aan alle grootheid
deel had, terwijl het bovendien duidelijk is,
dat voor den kunstenaar die dit roosvenster
maakte de Eenheid een begrip moet zijn geweest, dat zijn diepste wezen geheel vervulde.
Niet de wijsheid der composities, noch de
schittering der kleuren is het, die het machtigst nawerkt in hem, die Chartres verlaat,
want meer dan die wijsheid en meer dan die
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schittering, betoovert de dwingende en tegelijk ondoorgrondelijke macht der Eénheid,
die binnen haar grenzen zooveel vrijheid
duldt, doch al het persoonlijke opheft tot in
de sfeer van het algemeene.
Wie naar Chartres gaat, verzuime niet er den
Zondagmorgen te blijven. De priesters vullen
dan het koor, in lange rijen schrijden zij
binnen, gevolgd door langer rijen nog van
ook wit-gekleede koorknapen. In het schemerig licht scheen het of het koor ondergesneeuwd was, zoo wit en bewegelijk werd
de wijde ruimte vóór het altaar.
De tonen van het orgel klonken eerst langzaam en gerekt door de hooge gewelven, aanzwellend tot donkere woelingen dreunend
over de lage menschenmassa, plotseling daar
boven uit, neemt hoog en helder de vox humana van het orgel haar hemelsche vlucht,
gevolgd en steeds naar hooger medevoerende
het koor der tallooze stemmen in haar steeds
stijgende vaart.
Luisterend naar deze muziek vol boven -aardsche verten, turen de oogen onderwijl in het
fonkelend glas. De aandacht, zwevend tusschen wat zij hoort en wat zij ziet, begrijpt
allengs iets meer van de wonderlijke ontroerende kracht der Eénheid.
Hoe licht zou het 't machtig koor van mannen
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en jongensstemmen zijn gevallen, wanneer zij
tot het uiterste van hun klankvermogen waren
gegaan, om de leiding van de vox humana te
verbreken.
Maar hoe gemakkelijk zou het ook den glasschilders zijn geweest, wanneer zij de vele
honderden figuraties hunner composities hadden opgevoerd tot een uiterste van expressie,
door eigendunkelijk ieder dezer figuraties tot
een tragisch en psychologisch probleem te
maken, hoe gemakkelijk zou het hun dan gevallen zijn, de leiding der architectuur te verstoren, en de Eenheid te verbreken.
Luisterend en turend wordt het hem die hierover nadenkt steeds bewuster, dat matiging de

diepste grondtrek is van alle waarachtige monumentaliteit. Waar zelfverheffing als deugd
of kracht geldt, daar is alle monumentaliteit
uitgesloten.
Later op den morgen werd de dienst begeleid
door gregoriaanschen zang.
Het eenvoudig klaar geconstrueerd motief
zette in, leek eerst een vraag die zich in deze
wijde ruimte zwevend stelde, hetzelfde motief
herhaalde zich, en nogmaals, en herhaalde
zich opnieuw, zwol aan tot een antwoord vol
vastheid, herhaalde zich, machtiger gesteund
nu en donkerder gedragen, opnieuw en opnieuw; de wetmatige vastheid dezer goddelijke eentonigheid gaf aan het motief dat eerst
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vraag slechts scheen, de kracht van een antwoord, en groeide uit tot de macht van een
alles weerstaande overtuiging, die tot alle
diepten van het gemoed afdaalde, en naar alle
hoogten der erkenning steeg, alles doordrir^gend, en alles overheerschend. De dwingende
werking van herhaling en onderbreking —wie
opkeek, herkende haar ook in het bouwwerk,
en ervoer, dat ook de groote namenlooze
kathedraalbouwer, alle mogelijkheden dezer
werking had verstaan en had beheerscht, want
had ook hij niet het eenvoudig bouwkundig
motief genomen, dat hij door de kracht der
herhaling en de spanning der onderbreking,
had ontwikkeld en opgevoerd tot deze overweldigende uiting van monumentaliteit?
-

De niet-katholieke kunstenaar die in deze omgeving zonder gebed verwijlde, prevelde stil
voor zich uit: „Getal en maat, beginselen der
schepping, openbaart ook ons weer uw ondoorgrondelijke, onuitputtelijke en oneindig
rijke mogelijkheden."
1 924
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OVER VRIJE EN GEBONDEN VORMEN
IN DE PLASTISCHE KUNST *)
Het zal u niet verwonderen, dat bij het aanvaarden van het directoraat der Rijks Academie van Beeldende Kunsten, mijn gedachten
voor een oogenblik terug-gaan naar den tijd,
toen ik als jongen voor het eerst dit gebouw
betrad.
Het is bijna veertig jaar geleden, dat mijn lotgenooten en ik, in deze zelfde zaal, die ons
thans tijdelijk tot gehoorzaal dient, den uitslag
van het admissie-examen afwachtten. Nog zie
ik in gedachte Prof. Allebé binnenkomen, gevolgd door enkele hoogleeraren. Op korte, besliste wijze las hij de drie namen van hen die
geslaagd waren, voor. Tot de veertien, die
werden afgewezen, behoorde ook ik. Toen bij
het verlaten van het gebouw de zware deur
achter mij dicht viel, nam ik voor zeker aan,
dat niet alleen de Academie, maar dat ook de
kunst voor altijd afgesloten terrein voor mij
zouden blijven.
Hoe onbelangrijk deze gebeurtenis uit het
verleden op zich zelf ook is, toch krijgt zij beteekenis door het gelukkig feit, dat de toenmalige leider der academie, de hooggewaardeerde Allebé, die mij voor bijna veertig jaren,
*) Voordracht gehouden bij de aanvaarding van het directoraat der Rijks Academie van Beeldende Kunsten.
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nolens volens deze eerste teleurstelling bezorgde, thans na deze lange reeks van jaren
nog een der eersten kon zijn, die mij bij mijn
benoeming tot directeur zijn gelukwenschen
toezond.
Wanneer de vereerde leermeester van zoovelen
der hier aanwezigen, heden in ons midden
had kunnen zijn, dan zouden wij dat zeker een
groot voorrecht hebben geacht. Maar wij
weten, dat de wensch hem heden bij ons
te zien onvervuld moest blijven. Toch
verwacht ik, dat Allebé aan de Rijks Academie
— die gedurende dertig jaren onder zijn bezielend leiderschap heeft gestaan — terug zal
denken op dit uur. Moge hij dan zijn oudleerling, die thans de verantwoordelijkheden
te dragen krijgt, die Allebe zelf zoo vele jaren
lang gedragen heeft, zijn genegen gedachten
niet onthouden, ook al weet hij, dat deze oudleerling, als nieuw leider der Academie, wijzigingen in het onderwijs_ zal aanbrengen, die
wellicht niet in alle deelen met Allebé's eigen
inzichten en opvattingen strooken.
Altijd zal Allebé's naam hier met eerbied en
groote dankbaarheid worden genoemd, overtuigd als wij zijn, dat het prestige, dat de
Academie geniet, in groote mate te danken is
aan zijn sterke, gewetensvolle en tegelijk verrassende persoonlijkheid, maar zeker ook aan
de jarenlange onverflauwde toewijding, waar41

mede hij het hooger kunstonderwijs heeft gediend.
De voorzitter der Commissie van Toezicht
heeft U, toen hij mij zooeven op uiterst hartelijke wijze verwelkomde, tevens in het kort
medegedeeld, welke veranderingen op mijn
aandrang in het onderwijs, zoowel als in het
gebouw der Rijks Academie zelf, zullen worden doorgevoerd.
Is het noodig, u te verzekeren, dat ik niet
roekeloos afstand heb gedaan van de oude illusie van der Kinderen, dat de Academie in
de naaste toekomst zou gehuisvest zijn in een
grootsch en waarlijk representatief gebouw?
Veel liefde en arbeid heeft der Kinderen aan

de voorbereiding van dit groote plan besteed,
jarenlang heeft hij dien droommetzichrondgedragen en gekoesterd. Te goed herinner ik mij
bovendien, hoe groot der Kinderera's teleurstelling was, toen de malaise der na -oorlogsjaren de uitvoering onmogelijk maakte, juist
toen de verwezenlijking der plannen nabij
scheen. Doordat ik als vriend van der Kinderen zijn hooggespannen verwachtingen maar
ook zijn teleurstellingen zoo van nabij heb
mede geleefd, juist daardoor viel het mij aanvankelijk dubbel zwaar, om met alle kracht de
verbouwingsplannen der bestaande academie
te verdedigen, daar ik zeer goed begreep, dat,
mocht er tot vergrooting en verbouw besloten
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worden, der Kinderen's zoo veel meer omvattende plannen voor een geheel nieuw gebouw,
door dit besluit alle kracht van urgentie zouden verliezen.
Ter wille van deze overweging mocht ik echter niet bij den bestaanden toestand berusten,
immers, de Academie kan er niet bij gebaat
zijn, jaar na jaar vruchteloos op de verwezenlijkingvan een droombeeld te wachten, terwijl
zij al wachtend, het direct noodige ontbeert.
Holland is een klein land, laat ons deze nuchtere waarheid niet vergeten. De hoogeschool
der kunsten behoeft —dit nu is trouwens
altijd mijn persoonlijke meening geweest —
noch weidsch noch overgroot te zijn. Zoo wij
beschikken over een voldoend aantal goede,
groote, maar eenvoudige werkruimten, waarin
wij een vooral niet te groot aantal, maar dan
ook werkelijk talentvollen, jongeren een verzorgde opleiding kunnen geven, dan begeer ik
althans geen grooter gebouw dan deze Academie straks zal zijn, wanneer zij naar de
voortreffelijke plannen van den stadsarchitect
Hulshoff, niet alleen aanmerkelijk zal zijn vergroot, maar oak practischer en schooner zal
zijn geworden.
Persoonlijk —laat ik er dit bij voegen
hecht ik aan dit oud gebouw, al is het somber
en weinig fraai. Ik hecht eraan, omdat het een
belangrijk verleden heeft, alleen reeds hier43

door, omdat verreweg het grootste gedeelte
van de Hollandsche beeldende kunstenaars
der laatste zestig jaren, zij dus op wie wij allen
terecht trotsch zijn, hier heeft gewerkt en
in dit gebouw heeft gestudeerd. Wanneer
ik de bovengang overloop, word ik ook vaak
plotseling herinnerd aan een voor het Hollandsch cultuurleven zoo belangrijk man als
Alberdingk Thijm: in gedachte zie ik dan zijn
karakteristieke figuur, haastig altij d en gebogen,
de zaal voor de theoretische colleges binnenloopen. Al de herinneringen aan de vele voor
het geestelijk leven van Holland belangrijk
geworden figuren, die gedurende een tijd van
hun leven in dit gebouw thuis waren, maken,
dat anderen en ook ik, aan de eigen sfeer van
dit, zij het dan on-schoon, gebouw toch gehecht blijven.
De door mij voorgestane veranderingen in het
onderwijs en ook de plannen voor den verbouw noodzaakten tot het nemen van vele
snelle besluiten. Is het noodig, u te verzekeren
dat ik tijdens de besprekingen over deze aangelegenheden mij telkens heb afgevraagd:
„Wat zou der Kinderen's meening zijn geweest, hoe zou hij tegenover dit bijzonder geval hebben gestaan?" De herinnering aan de
wijsheid en de voorzichtigheid van den gestorven vriend en ambtsvoorganger, moge mij
nu zoowel als later terughouden van overijling
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en haast, doch wie een verantwoordelijke positie aanvaardt, moet met zichzelf alleen te
rade gaan. Voor de toekomst van jongeren
heb ik thans te zorgen, daarom moet ik ook
met heel mijn hart de toekomst en niet het
verleden zijn toegekeerd, ook al bergt dat verleden de schoone herinnering aan een zoo
nobel-denkend en handelend figuur als der
Kinderen, die zoovelen als mensch en als
kunstenaar tot voorbeeld is geweest, en die in
ons academisch leven een zoo groote en blijvende leegte achterlaat.
Nu, naast de vrije schilderkunst, thans ook de
decoratieve en monumentale schilderkunst als
practisch leervak aan de Rijks Academie zal
worden onderwezen, wil ik bij gelegenheid
van mijn installatie als directeur, en bij den
aanvang van mijn werk als leider der afdeeling
voor deze nieuwe leervakken, nog eens opnieuw nagaan, in hoeverre deze twee schilderkundige uitingen verschillen, en waarin dat
verschil feitelijk bestaat.
Moge mijn betoog u dan overtuigen, dat de
splitsing van het onderwijs waarlijk niet als
een overbodige uitbreiding van het toch al
omvangrijke leerprogramma der Rijks Academie beschouwd mag worden.
De jonge kunstenaar, die de decoratieve en
monumentale schilderkunst bestudeert, moet
zich niet alleen volkomen andere werkmetho45

den eigen maken, maar ook andere technieken

zal hij moeten leeren. Reeds op grond daarvan
zou de splitsing van het onderwijs te rechtvaardigen zijn. Maar het verschil reikt
nog veel dieper. Uit een geheel anderen drang
van het hart wordt de monumentale kunst geboren, op de vervulling van geheel andere begeerten is zij feitelijk gericht; vandaar ook, dat
de psychologische en maatschappelijke voorwaarden, die gunstig waren voor de ontwikkeling der vrije kunsten, de ontwikkeling der
monumentale kunsten belemmerden, terwijl
de psychologische en maatschappelijke voorwaarden, die de monumentale kunstuitingen
tot steun zijn, in den vrijen kunstvorm nimmer hun meest overtuigende aesthetische uitdrukking zullen vinden.
Wie in het wezen der vrije en der monumentale schilderkunst alleen een verschil van
schilderkundige voordracht en vormgeving
erkent, bewijst daardoor niet ruimer te zien
dan waartoe een al te beperkte technischaesthetische opvatting in staat stelt, want anders zou hij bovendien beseffen, dat dit verschil in schilderkundige vormgeving, werkwijze en techniek veroorzaakt wordt door een
volkomen anders gericht-zijn van den menschelijken geest. Wanneer dit anders gerichtreeds openbaart in aesthetische uitinzijn
gen, dan kunnen wij overtuigd zijn, dat die
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veranderde geestesrichting het actieve leven
zelf reeds in al zijn lagen en geledingen, over
zijn volle breedten en diepten heeft aangegrepen en bezig is het te vervormen.
Achter den vrijen en den gebonden kunstvorm leeft dan ook in werkelijkheid een andere menschheid, met andere idealen, met geheel andere overtuigingen en drijfveeren, met
andere erkenningen en verwachtingen, met
andere liefden en zeker ook met andere beperkingen. Wie dit niet erkent loochent de
diepe beteekenis dezer kunstvormen als uitingen van het leven.
Laat mij ter verduidelijking van den onbreekbaren band, die leven en kunst verbonden
houdt, een voorbeeld uit de geschiedenis
nemen.
In het langzaam verval van de monumentale
kunst der middeleeuwen weerspiegelt zich
phase na phase de ondergang der feodale
samenleving. Wie den innigen samenhang
tuschen het proces van verwelken en verworden van den sterken prachtig bezonnen monumentalen kunstvorm, tegelijk en in gelijken
tred met het worstelend inéénstorten van den
feodalen maatschappijvorm, niet ziet, of niet
wil zien, wie de grootschheid van dien samenhang weigert te erkennen en door dien onwil
niet bij machte is, het langzaam verval te volgen van verwelkende begeerten en levensvor47

men en de opkomst van nieuwe levensvormen
en verlangens die beide, de één zoowel als de
ander in de aesthetische sprake hun zuiver
equivalent bezaten of bevochten, hem wordt
heel de levensvolle en altijd zoo klaar getuigende frescokunst dezer verre geslachten
slechts een fraai en boeiend aesthetisch spel
waar niet de machtige drang van het leven,
maar smaak en grillige luim de regie over
schijnen te voeren. Wie niet doorziet, hoe
iedere verandering in de vormgeving en
iedere daarmede verband houdende en noodzakelijk geworden poging, om de techniek van
het fresco ter wille van die verlangens te forceeren, weerspiegelingen zijn, in de sfeer van
het technisch -aesthetische, van begeerten,
overtuigingen en verlangens, die ook in de
maatschappelijke arena worstelen, om van
wensch tot werkelijkheid te worden, en die
zich daàr, in den heftigen strijd, die den ondergang der feodale samenleving begeleidde,door
geen vrees voor bloed of brandstapel lieten
keeren, —wie blind is voor de overtuigende
geestelijke éénheid tuschen het sterk bewogen leven dier tijden en het met die bewogenheid overéénkomend bewegelijk karakter van de kunst dier eeuwen, voor hem kan in
het gunstigst geval de fresco-kunst een prikkel
worden voor zijn geheel veraesthetiseerde belangstelling, doch nimmer zal hij in haar ge4$

bonden vormen en in haar schoone doffe en
stille kleuren, den ondergang en de opkomst
van de verlangens eener om nieuwe geestelijke
waarden strijdende menschheid herkennen.
Aldus blijft hem de diepste beteekenis dezer
kunst volkomen vreemd. De voortdurend in
kracht toenemende weerstand der snel zich
ontwikkelende j onge handelsrepublieken tegen
de eeuwenoude pauselijke macht en tegen den
dwang der baronnen, de historische noodzaak
om zich van die machten onafhankelijk te
maken, de onbreekbare wil om vrij te worden
en zelfstandig te zijn, het onbuigzame verzet
tegen alle belemmeringen voortkomend uit de
feodale verhoudingen, het op en neer golven
van den strijd dezer twee, in diepste wezen
vijandige geestelijke stroomingen, dwars over
de breede akkers van het reeds aangetast en
ondermijnd geloof, weerkaatst trek na trek in
het nog altijd eenvoudig en begrijpelijk, vannu-af echter voortdurend zich wijzigend en
door de tegenstrijdigheid der verlangens onvaster wordénd penseelschrift, waarmede de
kunstenaars voortgingen de muren van kerken
en stadhuizen te tooien. Het maatschappelijk,
godsdienstig, economisch conflict weerkaatst
in de zinrijke, uiterlijk nog altijd beheerscht
schijnende, maar al door de tegenstrijdigheid
der geestelijke tendenties innerlijk verscheurde monumentale kunst; zooals het kleuren4
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tumult van een avondhemel weerspiegelt in
den snel stuwenden stroom. Ook in de schilderkunst dier tijden wordt de strijd tusschen
gebondenheid en vrijheid uitgevochten, maar
op een wijze en met de middelen die bij het
wezen dezer kunst paste, doch alle vormen
van dezen, zich strikt binnen de grenzen van
het schilderkundige voltrekkenden strijd, toonen de zelfde geestelijke herkomst te hebben,
hetzelfde doel als de krachten, die in de maatschappelijke arena om de nieuwe geestelijke
waarden worstelden.
Voor de middeleeuwers zelf, was de kunst een
begeleidingsvorm van dien strijd. Aan de volkomen veraesthetiseerde XIXe eeuw ontging
echter de innige samenhang tusschen maatschappijvorm en kunstvorm, vandaar dat de
geestelijke diepte en de door zoo sterken
levensdrang gedragen middeleeuwsche kunst,
in de XIXe eeuw verduisterd lag. Wat begrijpen wij van het XIIIe, XIVe en XVe eeuwsche
fresco in Italië, wanneer wij niet zien, hoe in
die kunst nieuwe verlangens voortdurend
worstelden, om tegen de groote traditioneele
kracht der oude opvattingen en vormgevingen
in, tot eigen uitdrukking te geraken, — wat
begrijpen wij van de groote architecturaal versierende kunsten dier tijden, wanneer wij de
diepe oorzaak niet bevroeden waardoor de
ritueele gebondenheid die uit een compositair
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oogpunt klaarheid en kracht waarborgde, vrij
plotseling wordt prijsgegeven, haar streng
ordenend karakter zoozeer verzakend, zoo
snel wuft en tolerant wordend, dat zij op de
groote architectonische composities de eereplaatsen open houdt voor de beeltenissen van
wereldsche machthebbers en financieele potentaten, die weleer alleen voor heiligen en
kerkvaders waren bestemd?
Welke psychische en maatschappelijke veranderingen lagen aan al die aesthetische inconsequenties en religieuse verzakingen ten
grondslag? Wat begrijpen wij van de groote
monumentale kunst dier tijden, wanneer wij
ni et zien, dat binnen haar strikt beeldend gebied een worsteling op leven en dood plaats
had tusschen geometrie en perspectief, tusschen
s
kleur en toon, tusschen
symbool en werkelijkheid, tusschen expressievermogen en natuurgetrouwheid, tusschen dogma en subjectief gevoel,
tusschen het twee en het drie dimensionale,
tusschen rust en beweging, tusschen klaarheid
van conceptie en begeerte naar dramatische bewogenheid, tusschen teeken en beeld?
Pas wanneer wij de diepere geestelijke beteekenis van al deze vormproblemen zien in hun
innig verband en in hun grooten samenhang.
met de worsteling om de maatschappelijke
macht in het volle tastbare leven dier tijden,
pas dan hebben wij het recht, de schilderij51

kunst als een uiteindelijke overwinning te beschouwen van een volkomen verzuiverd aesthetisch inzicht, want dan alleen kennen wij
ook den zwaren prijs, ten koste waarvan deze
aesthetische overwinning werd behaald, eerst
dan beseffen wij de technische, aesthetische
en tevens ook de diepe moreele waarden, die
in dien langen strijd van eeuwen tusschen de
gebonden schilderkunst en de vrije schilderkunst, met den ondergang der monumentale
schilderkunst, mede zijn ondergegaan. Drie
eeuwen heeft die strijd geduurd, vóór de vrijheid en tegen de gebondenheid, vóór de vrijheid en tegen de gebondenheid ook in de
kunst. Deze grootsche strijd, — in werkelijkheid de doodsstrijd van een ondergaande, de
geboortestrijd van een ópkomende cultuur,
een strijd waarin iedere uiting van het leven
betrokken was, die tientallen opeenvolgende
geslachten heeft opgeëischt en heeft verzwolgen, een strijd waarin de kunst slechts één der
zeer vele uitingen van den werkzamen geest
was, die aan de groote worsteling deel had, dit
groote, eeuwen overspannende conflict, waarin het wezensverschil van een Franciscus van
Assisi en van een Lorenzo il Magnifico, van
een Dante zoowel als van een Ariosto, van een
Cimabuë zoowel als van een Tiziaan tot uiting
komt, wat is deze grootsche strijd van geestelijke waarden en maatschappelijke krachten in
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diepste wezen anders, dan een oneindig massaler uiting van den verborgen tweestrijd die
ook in het menschelijk hart leeft, tuschen gebondenheid en vrijheid, deze twee polen,
waartusschen ons psychisch leven, ons microcosmisch en ons macrocosmisch zijn, voort
dobbert? Zwerven onze begeerten niet-duren
steeds tuschen den drang zich beveiligd te
weten binnen de saamhoorigheid, en het diep
verlangen naar vrijheid en éénzaamheid, ondanks alle bedreigingen? De kunst die dezen
tweestrijd niet tot uitdrukking brengt kan
nooit symbool van het leven zijn, is nooit
„Lebensgleichnis" zooals Goethe het schooner heeft uitgedrukt, want juist deze onontwijkbare gespletenheid ligt op den bodem van
ons wezen. Wanneer alles binnen -in ons stil
is, en in dit rijk van ingekeerd-zijn de aandacht heerscht, dan, op dat oogenblik, weet
het hart, of het der saamhoorigheid of dat het
der vrijheid is toegekeerd. In tijdspanningen
van minuten en seconden wisselt soms die
drang in ons hart, in de oogenblikken van
tweestrijd speelt zich dan binnen in ons, in
het miniem kleine een strijd af, die overeenkomst vertoont met dien maatschappelijken
strijd van eeuwen, waarin de feodale cultuur
onderging en de moderne cultuur zich oprichtte en haar loop begon. Het zich voelen
eenzaam, het zich voelen wereld op zich zelf,
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of het zich voelen deel van de groote omringende wereld, dit, het microcosmisch of het
macrocosmisch gevoel in ons, wekt den drang
naar verbreken, of naar samenvoegen, naar analyse of naar synthese, naar saamhoorigheid of
naar alleen zijn, naar overheerschen of naar
dienen, naar den vrijen of naar den gebonden
kunstvorm. Deze zoo tegenstrijdige neigingen
van het hart, die een zoo volkomen ander uitzicht openen op het leven, verlangen in kunst
hun eigen uitdrukkingsvormen. Het diepgaand verschil tuschen twee uitingswijzen
van éénzelfde kunst, komt voort uit de gespletenheid van ons wezen, doordat wij wereld
op zich zelf en tegelijk deel van de groote ons
omringende wereld zijn.
Laat ik, om tot veel eenvoudiger en bovendien
tot meer onmiddellijk controleerbare werkelijkheid terug te keeren, nagaan, hoe in de
laatste dertig jaren het ideaal der onbeperkte
vrijheid, over de geheele breedte van het leven,
zeer sterk zijn bezielende macht heeft verloren en veler verwachtingen heeft bedrogen.
nuchtere reden ligt,naar
nr het mij voorkomt, in het feit, dat duizenden niet meer aan
het ideaal der onbeperkte vrijheid gelooven.
Voor hen die opgehouden hebben, dat te kun~
nen, wordt nu de gebondenheid ideaal.
Het beangstigd hert draaft terug naar de
kudde, zou Oswald Spengler zeggen.
54

„Onbeperkte vrijheid” was het parool, waaronder de cultuurstrijd werd gevoerd, die anderhalve eeuw geleden begon.
Wat toen een hoog en heerlijk ideaal scheen,
waarvan verwacht werd dat het in alle gebieden van het leven nieuwe krachten zou vrijmaken en de bestaande krachten zeker zou ffispireeren, en dat ook inderdaad, op geestelijk
zoowel als op materieel gebied, tot zeer levendige krachtsontplooiïng heeft geleid, dat vertoont thans, in onzen tijd, bovenal zijn ontwrichtende werking en wordt een bedreiging
voor de samenleving en daardoor ook voor de
kunst en de kunstenaars.
In den maatschappelijken en in den cultuurstrijd van de laatste anderhalve eeuw zijn
onder de leuze „onbeperkte vrijheid" mede
de laatste overblijfselen van gildewezen en
vakverband vernietigd.
Ieder moest zelfstandig, ieder zou geheel vrij
zijn, alles wat hetzij de persoonlijkheid óf het
vak kon binden, werd een bedreiging of een
belemmering geacht, ieder moest geheel op
zichzelf zijn aangewezen. Vooral ook de kunstenaar moest volgens die opvattingen onbeperkte vrijheid genieten, gebondenheid in
welken vorm en hoe gering ook, werd een beletsel geacht voor de, goddelijke inspiratie, die
naar de kunstenaar ten onrechte meende, op
aarde bij hem alleen werkelijk thuis was.
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In dien droom, en in een werkelijkheid, die
althans eenige overéénkomst met dien schoonen zelfbewusten na-maak Lorenzo i1lViagnifico -droom vertoonde, hebben de kunstenaars
tot aan de zestiger jaren van de vorige eeuw
geleefd. Wel dekte toen reeds de zuinige en
ook vakkundig reeds ineengeschrompelde
werkelijkheid zéér onvolledig den trotschen
droom, maar met romantischen zwier kon de
kunstenaar dier tijden zich zonder gevaar de
luxe veroorloven van zich zoowel een boven
als een waarlijk buiten — maatschappelijk
wezen te wanen, een soort verdwaalde halfgod, die te goed voor deze plat-materiëele
wereld was.
De middeleeuwsche kunstenaar, niet bevangen in een onware voorstelling, maar beveiligd
door het zuiver en sterk ambachtsverband,
geestelijk opgeheven en gesteund bovendien
door het geloof en de macht der traditie, beschouwde zich zelf in de allereerste plaats als
een eenvoudig vakman, maar als één die zéér
goed wist, wat het beteekent een volleerd en
bekwaam ambachtsman te zijn, wat het wil
zeggen om een waarlijk meester te zijn in het
vak.
De kunstenaars van de tweede helft der XIXe
eeuw, die nauwelijks vasten grond onder de
voeten meer voelden, meenden echter dat er
maar één oorzaak was die maakte, dat zij zoo
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vaag en tuitelig geheel ter zijde van het leven
waren beland, zij verweten het de „dronkenschap van de goden" die maar niet van hen
afliet.
De door en door geschoolde, zelfbewuste,
maar tegelijk eenvoudige vakman-kunstenaar
zooals de middeleeuwen dien hebben gekend,
was verdwenen. In zijn plaats was gekomen de
moderne kunstenaar, de übermensch-beleider
der XIXe eeuw, wiens hoogmoed steeg met
zijn nood en droeve afhankelijkheid, wiens
waarlijk ambachtelijke kennis en kunnen in
vergelijk tot de veelzijdige kennis en kunde
der middeleeuwers jammerlijk inéén was geschrompeld, en voor wien de rhetorische
phrase en de vage theorie vaak de eenig overgebleven troost nog waren voor een onbevredigend al maar hunkerend draven achter
een ondervoed ideaal aan, dat feitelijk nergens
een tehuis bezat.
In het maatschappelijk en economisch leven
zijn nu reeds sedert lang de krachten, die de
onbeperkte vrijheid breidelen, in volle werking.
De groote trusts aan de eene zijde en de sterke
arbeidersorganisaties aan de andere zijde,
zouden zonder het beginsel van vrijheidsbeperking ondenkbaar en als werktuig bovendien
machteloos zijn.
Maar ook in het zuiver geestelijk leven vertoont zich steeds sterker de kentering naar de
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éénheid en de gebondenheid, aanvankelijk
zeker nog subtiel en weifelend, maar daarom
toch niet minder duidelijk.
De bijna uitsluitende drang tot analyseeren,
tot scheiden en differentieeren heeft in de
wetenschap reeds eerder plaats gemaakt voor
het zoeken naar de synthese, voor het besef,
dat ook de éénheid te ervaren is, ondanks en
boven de oneindige verscheidenheid uit.
Een eeuw van zéér intensief wetenschappelijk
onderzoek heeft de détailkennis zóó overweldigend opgestapeld, dat, zoo deze détails niet
eerst opnieuw gegroepeerd en samengevoegd
worden, zij door eigen onoverzichtelijkheid
nutteloos zouden worden.
Terwijl een halve eeuw geleden de natuurwetenschap geheel gericht was op de analyse,
heeft zij thans de scheiding tusschen kracht
en stof reeds laten vallen, en wellicht dat wij
thans aan den vooravond staan, dat de voormannen der wetenschap de grens tusschen de
organische en de anorganische wereld niet
meer als een absolute scheiding zullen erkennen.
In de schilderkunst der laatste veertig jaren
vertoont zich een kentering, die in wezen
daarmede overéénkomt. Een halve eeuw geleden was de schilderkunst aardig op weg,
haar beeldende kracht geheel in te boeten,
toen zij, te zeer verdiept in het ontleden en
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opsporen van nuanceeringen, waartoe het tonalistisch impressionisme voerde, de eenvoudige beeldende elementen, lijn en kleur, geheel
dreigde te verliezen.
Overal zien wij thans dezelfde kentering, van
de ongebondenheid terug naar de gebondenheid, van de verdeeldheid terug naar de éénheid, van de analyse terug naar de synthese,
van ons microcosmisch gericht zijn, terug naar
ons macrocosmisch ervaren.
Wanneer wij ons rekenschap geven, hoe de
positie van den beeldenden kunstenaar in de
tegenwoordige samenleving is, dan zal niemand ontkennen, dat des kunstenaars positie,
dank zij het regime der onbeperkte vrijheid, er
in de laatste eeuw zéér sterk op achteruit is
gegaan. Thans is, — o heerlijk voorrecht der
onbeperkte vrijheid — iedere sukkel vrij, zich
schilder, beeldhouwer of architect te noemen.
Dit moge dan de uiteindelijke verwezenlijking
ijn der idealen van een geslacht, dat de laatste overblijfselen van gilde en vakverband
heeft aangetast en vernietigd, wij beseffen
thans toch te goed, dat deze overmaat van
vrijheid, de kunst en den kunstenaar ten slotte
slechts windeieren legt.
Als mensch vereenzaamd, als kunstenaar op
zich zelf alleen aangewezen, in een maat59

schappelijke positie die niet alleen wankel
maar geheel onbeveiligd is, kan de kunstenaar toch niet in n-renaissancistische verdwazing voort leven, onwankelbaar geloovend in zijn hooge roeping, terwijl hij, zoo
hij eenvoudig en volkomen oprecht is,
telkens weer zal moeten twijfelen aan het
waarlijk goed recht en de nuttigheid van zijn
bestaan.
Ook in dit opzicht is de weerloos geworden
kunstenaarsstand slachtoffer van de onbeperkte vrijheid, want alle beperkende bepalingen om tot het vak toe te treden werden
door haar werkingen vernietigd, en de beschutting en beveiliging die eertijds de erkende vakbekwaamheid nog bood, gingen door
haar geheel verloren.
Voeg bij de onrust, voortkomende uit de materieele onzekerheid en het maatschappelijk
geheel onbeveiligd staan, nog de geprikkeldheid die het gevolg is van het zich voortdurend bedreigd weten door een volkomen
bandelooze en geestelijk totaal verwilderde
critiek, die echter van hare zijde, — en met
even goed recht trouwens — onbeperkte
vrijheid van meeningsuiting eischt; voeg dit
alles bijeen en laat het dan niemand verwonderen, wanneer ook de kunstenaars ten slotte
van de zegeningen der onbeperkte vrijheid meer
dan genoeg krijgen, en deze illusie ook in
6o
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die kringen haar ouden glans snel verliest. *)
Maar moreel en psychisch wordt de toestand
voor den kunstenaar ook onduldbaar. Tal
werkelijk begaafden -- om van de onbe--loze
gaafden maar niet eens te spreken — wier
talenten onder normale omstandigheden voor
hen zelf en voor anderen een oprechte vreugde zouden kunnen zijn, worden, doordat zij
ondanks alle gezwaai met modernistische leuzen, feitelijk nog geheel gevangen zijn in een
verouderd en ouderwetsch kunstenaarsideaal,
tot een levensverhouding gedwongen die onwaar en onzuiver is.
Bij den middeleeuwschen kunstenaar was dit
anders, hij begon bij het vak, bij het gaaf, altijd eerlijk en altijd zuiver ambacht. Onloochenbaar is het, dat deze middeleeuwsche
ambachtslieden, zonder dat hun hart bewust
de schoonheid zocht, langs den weg van geduld, innige toewijding en niet aflatende lief*) Het verwondert mij overigens dat de psychiaters het

schrijven van kritieken in het algemeen, niet in hun therapie
hebben opgenomen. Psychisch zwak-moedigen worden nu
vaak aan het houthakken gezet of tot de muziek of de schilderkunst gedreven, om geloof in zichzelf te verkrijgen.
Het schrijven van kritieken lijkt mij echter veel doel
Zichzelf met veel gezags-vertoon boven anderen-trefnd.
stellen, den arbeid van anderen voor waardeloos verklaren, zonder ook maar eenige kans te loopen zelf te
worden aangevallen, lijkt mij een probaat middel om wankelen weer branie te maken. De klinische winst, zou de
aesthetische bezwaren verre overtreffen, dunkt mij.
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de zeer vaak tot het waarlijk geïnspireerde
kunstwerk zijn gekomen. De eenvoudige opgave was hun punt van uitgang, zij aanvaardden allereerst het doel, en waren altijd bereid
het karakter van de materie waarin het werk
uitgevoerd werd, ten volle te eerbiedigen.
Deze erkenningen lieten zij vóór gaan, al het
persoonlijke kwam in de tweede plaats. Hoe
geheel anders verhoudt zich de kunstenaar
dezer latere tijden tot opgave, doel en stof.
Zij toch beginnen juist andersom, zij zijn
te zelfvervuld om zich ondergeschikt te
verklaren aan het doel. Zij willen groot
en zeldzaam zijn, of dit althans schijnen,
zij wenden voor, hun daemonische bezieling
te gehoorzamen, die zich ten koste van alles
bevestigen moet, en die in haar grootsche en
hartstochtelijke vaart geen rekening kan houden met nietige eischep en overwegingen, die
op een lager, hoewel deugdzaam arbeidsplan
als bindend worden erkend. Daar wordt echter in onzen tijd gevaarlijk met bezieling gezwendeld. Zelfs zwakke talenten doen thans
of hun ziel een voortdurende toevlucht is voor
tragische vervoeringen en bovenaardsche erkenningen. Ik geloof niet dat er ooit een tijd is
geweest als thans, waarin het plastisch kunstwerk, in stede van tratsch te zijn op zijn
zuiver ambachtelijke herkomst, zich zoo vaak
en bij voorkeur onherkenbaar opdirkt met
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literaire volants en theoretische écharpes.
De middeleeuwsche kunstenaar was echter
allereerst een kundig maar eenvoudig ambachtsman. Zeker zal hij, al arbeidend en met
zoo groote liefde en aandacht arbeidend, ervaren hebben, hoe soms wanneer de geest
zéér toegewijd was en de handen zorgzaam
bezig waren, in het hart een lichtglans ontstond, die uit-scheen, groeide en grouter werd,
en die den bezielden werker zoo zeer ontvoerde aan de werkelijkheid,. dat hij zich achterna
nauwelijks meer kon herinneren hoe de vele
uren van den stillen arbeidsdag zoo ingetogen
en heerlijk waren voorbij gegaan.
De zeldzame gebeurtenis van dit bezield werken, overstraalde —hoe kon het anders
den arbeid, verricht op volgende dagen, waar
die hoogere bezieling aan ontbrak; toch gaf
deze durend een diepere beteekenis aan de
uitoefening van het schoone ambacht, dat op
zich zelf reeds genoeg zou zijn, om aan het
leven een rijken inhoud en een schoon geluk
te waarborgen.
Geen enkel kunstenaar, hoe begaafd ook, kan
regelmatig waarlijk geïnspireerde kunstwerken voort brengen, maar ieder kunstenaar is
het gegeven, binnen de grenzen van het
schoone ambacht, zuiver en edel werk te voltooien waar zijn hart bevrediging in kan vinden.lVlaar als kunstenaar moet hij dan aller63

eerst los worden van wat ik geneigd ben te
noemen de nà-renaissancistische namaak van
een godenschemering, en bovendien moet hij
tevreden zijn met de rijke mogelijkheden die
het zuiver beoefenen van een zinvol ambacht
biedt. Is dit op zich zelf soms niet reeds genoeg?
Daarenboven moet de wettelijke erkenning
van zijn vakkundigheid hem maatschappelijke
beveiliging bieden tevens.
Niet de „effectos civilis" bedoel ik, wanneer
ik over beveiliging spreek, niet het recht tot
les geven wensch ik voor de jonge kunstenaars, maar wel de beveiliging van de grondige vakkennis tegen de oneerlijke concurrentie van hen die wel brutaal voorwenden meesters te zijn, doch vakkundig alle tucht, kunde
en dieper inzicht missen.
Op den langen duur kan de tegenwoordige
toestand toch niet bestendigd blijven. De
beeldende kunst is ten slotte toch een vak,
zeker, zij is meer dan vak alléén, maar zij is,
laat ons dit toch nooit vergeten, in de eerste
plaats een vak. Alle misleidende phrases kunnen niets aan het nuchtere feit veranderen,
dat geen beeldend kunstwerk denkbaar is, dan
op de basis van een zeker vakkundig meesterschap.
Voor de architecten is de wettelijke erkenning
en beveiliging hunner vakkennis reeds nu een
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dringende eisch, die naar te verwachten is,
ook wel bevredigend opgelost zal worden.
Voor hen is het zeker gemakkelijker den
grondslag voor een oplossing te vinden, omdat de architect zooveel wezenlijker in het
maatschappelijk leven staat, maar ook omdat
hij in zoover moderner van geest is, dat hij,
minder dan bijvoorbeeld de schilders, aan
verouderde kunstenaars -conventies hecht.
Wanneer later de andere plastische kunstenaars ook gesteld zullen worden voor de oplossingvan het zelfde vraagstuk, wanneer dan,
noodgedwongen, het parool der onbeperkte
vrijheid ook voor de kunstenaars zijn toover
zal gaan inboeten, dan zal de oplossing van dit
uiterst moeilijk vraagpunt waarschijnlijk getrokken worden binnen den werkkring van
het Academisch instituut, waardoor het Academisch onderwijs maatschappelijk een véél

ingrijpender beteekenis zou krijgen dan de
uitsluitend kunst-paedagogische beteekenis
die het nu bezit.
Thans klagen de kunstenaars bitter over de
kritiek, en over het onrecht hun door de
kritiek vaak aangedaan, ondertusschen laten
zij het, althans in schijn, aan de kritiek over,
om de waardelooze broeders onder hen uit te
schiften, zonder dat dit echter tot eenig practisch resultaat heeft geleid of ooit leiden kan.
Wanneer aan de beeldende kunstenaars de
5
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verouderde waan ontviel, dat zij verdwaalde
halfgoden waren, dan zou daarmede reeds veel
gewonnen zijn, doch zoodra zij zich weer kunnen beschouwen en met waarlijk goed recht
ook zouden mogen beschouwen, als hoogere
ambachtslieden, dan zullen zij zonder twijfel
ook wel de middelen vinden om te zorgen, dat
de zuiverheid en de deugd van hun schoon
ambacht, niet door domkoppen en blaaskaken
tot spot en schande wordt gemaakt. Doch
zonder vrijheidsbeperking, zal dat niet gaan.
Die drang naar vrijheidsbeperking, alleen
reeds om geestelijke en stoffelijke waarden te
beveiligen tegen de springvloeden van vrij heid die deze maatschappelijke onvastheid en
geestelijke vertwijfeling hebben gebracht, die
wil en dat verlangen leven in de hartenvan vele
jongeren, en komen voor een deel tot aesthetische uitdrukking in de vele pogingen, den
gebonden en den architecturalen kunstvorm
te leeren dienen. Ook hier is dus de kunstvorm weer Jebensgleichnis". Wij mogen
dien kunstvorm daarom ook niet los zien van
de begeerte in de maatschappij naar vrijheidsbeperking, die daar noodzaak maar tegelijk ook ideaal is, en die, juist doordat zij het
één is maar ook het ander, kracht bezit en ook
bezieling, daar het ideaal realiteit inhoudt en
de werkelijkheid vol idealiteit is. Het hooger
kunstonderwijs dat in dit tijdperk van over66

gang, aan den gebonden kunstvorm niet evenveel aandacht zou wijden als aan den vrijen
kunstvorm, zou éénzijdig zijn. Vandaar, dat ik
het al of niet aanvaarden van het directoraat
der Rijks Academie afhankelijk heb moeten
stellen van het tot stand komen dezer onderwijs-uitbreiding. Dat de regeering tot die uitbreiding heeft besloten, daarvoor ben ik haar,
ondanks de grootere verantwoordelijkheid die
ik door die uitbreiding te dragen krijg, zeer
dankbaar.
De kunstenaar was in alle groote cultuurtijdperken de makker en de gezel van den priester
en van den nar.
Soms vergat hij den priester voor den nar,
soms vergat hij den nar voor den priester,
maar in alle tijden van bloei, was hij de vriend
en de toegewijde makker van beiden.
Ook in dit opzicht heeft de burgerlijke cultuur
de kunstenaars in geen voordeelige positie geplaatst; zij zijn van den priester vervreemd en
ook van den nar. Dit is geen gering nadeel,
want het beteekent, dat zij van het leven zelf
vervreemd zijn, zoowel van het geestelijk
leven als van de levensblijheid. Want de
priester en de nar vertegenwoordigen die twee
zijden van het leven. Ook zijn de kunstenaars
geen ambachtslieden meer, in de zuivere en
kloeke beteekenis van het woord, de kunste67

naars zijn — dit nu is zeker niet hun schuld —
kinderen van de burgerlijke cultuur, zij staan
door de onmaatschappelijkheid van hun kunst,
buiten het directe leven. Overdreven be
wierookt en vereerd, beseffen zij nochtans
dat zij feitelijk overbodig zijn en deze scheeve
toestand maakt, dat hun maatschappelijke
positie niet eenvoudig maar gedwongen is.
Ondanks alle hoogmoedigheid gevoelen zij
zich afhankelijk; de ontstellende leegte die
gaapt tuschen de prachtige woorden waarmede het kunstenaarschap openlijk wordt geeerd, en het gemak waarmede het roekeloos in
den steek wordt gelaten, maakt, dat de kunstenaar zich nergens veilig gevoelt, noch in

het drukke maatschappelijke leven, maar evenmin in de tucht der gewijde ruimte noch bij
de dwaze één-dags vreugde. De kunstenaars
zijn beginseldragers geworden in plaats van
beminde liedjeszangers, theoretici en meeningverkondigers, in plaats van beleiders.
De onnatuurlijkheid dezer levenshouding
wreekt zich in het onéénvoudig en gezocht
karakter van de kunst die zij maken. De rhetoriek hunner hoogmoedige gevoelens past
ook zóó slecht bij de wankelheid van hun bestaan, het is alsof zij zijn gezeten op de punt
van hun maatschappelijken zetel, onzeker of
het verstandiger is te blijven, dan om weg te
gaan. In die houding praten en beweren zij te
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druk of zij zwijgen al te opzichtig. Aan hun
uitingen ontbreekt daardoor de rust van hen,
die weten dat zij volkomen op hun plaats zijn.
De burgerlijke cultuur die de allerlaatste overblijfselen van gilde en vakverband vernietigde, heeft tegelijk daarmede de voor alle ambachten en schoone technieken zoo noodlottige scheiding van ontwerper en uitvoerder
tot een voldongen feit gemaakt. Alleen bij den
vrijen schilder bleef het zuiver werkbeginsel
bewaard, alleen in het schilderij bleef geest en
hand één, de kunstschilder bleef ontwerper en
uitvoerder zijner eigen kunstwerken. Terwijl
alle ambachten en kunsttechnieken in de laatste anderhalve eeuw, vooral door het verbroken verband tusschen ontwerper en uitvoerder, reddeloos ontaardden, steeg de schilderij kunst steeds in aanzien en van alle uitingen
der beeldende kunst was zij ook inderdaad de
eenige, die voluit op den naam van kunst
recht had. Zij alleen ving gedurende een zeer
lange periode alle zon, de andere plastische
kunsten verwelkten in haar schaduw. Daar
was tot voor een halve eeuw geleden niemand,
die dezen toestand betreurde of bestreed,
daarvoor paste hij historisch ook te volkomen
in dat tijdperk.
Eerst toen het geloof in de idealen der burgerlijke cultuur zelf wankel werd, richtte de geest
zich hoopvol naar tegenovergestelde verten.
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Zoo hield de „onbeperkte vrijheid" op ideaal
te zijn voor hen, die „vrijheidsbeperking"
noodzakelijk achtten. Waar het microcosmisch
voelen door te veel twijfels beslopen werd,
scheen het macrocosmisch besef vol nieuwe
mogelijkheden en beloften.
Voor de vele kunstvormen die alléén tot vollen bloei kunnen komen onder maatschappelijke verhoudingen, die in wezen geheel verschillen van die der burgerlijke cultuur,
groeien de uitings-en-ontwikkelings-mogelijkheden, naar gelang die maatschappelijke
verhoudingen zich geleidelijk wijzigen. Dat
dit proces een langzaam proces is, wie zou
daaraan kunnen twijfelen?
Het bijzonder karakter van den kunstvorm
van één tijd, hangt ten nauwste samen met
den hoogtestand die deze verhoudingen hebben bereikt. Het aesthetisch beeld wordt door
het evenwicht dezer tegenstrijdige tendenties
bepaald. Al schijnt het soms dat groote persoonlijke begaafdheid in staat is, op eigen
kracht alléén boven het peil uit te stijgen, in
werkelijkheid toonen de sterk begaafde en de
zwakker begaafde kunstenaars van één zelfden
tijd toch in hun kunst, zij het dan in andere
mate, dezelfde weifelingen, dezelfde tegenstrijdigheden van vormgeving, dezelfde typeerende beperkingen, en juist al deze bijzondere eigenschappen te samen, bepalen het
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karakter der kunstuitingen van één zelfde tijdperk.
Met andere woorden, wij kunnen niet meer
noch anders geven dan wat de tijd waarin wij

leven, ons toestaat te geven.
Maar reeds nu openen zich voor de kunstbe-

mogelijkheden, waar evenmin vór
o
dertig jaren, als vóór twee eeuwen, op te
hopen viel. Om echter die nieuwe mogelijk01

heden waarlijk te kunnen benutten, moeten
de kunstenaars allereerst afstand doen van den
nu ouderwetsch geworden artiesten-hoogmoed. Deze is hen, gedurende de tijdperken
dat zij buiten het maatschappelijk leven stonden, tot steun geweest, omdat hoogmoed, hoe
ook, houding geeft, zelfs wanneer hun maatschappelijk bestaan alle vastheid en beveiliging miste. Maar bij al het werk dat nu te
doen valt, dat vaak nederig doch altijd boeiend
werk is, past een uitzonderlijke levenshouding
al even slecht als het super-subjectief gevoel.
Wanneer zij dan als goede ambachtslieden
van het vak zelf uitgaan, dan zal hun maatschappelijke positie daardoor alléén reeds een
gezonde basis krijgen, die hen in geen enkel
opzicht behoeft te vervreemden van den
droom, maar die tengevolge zal hebben, dat
zij te midden van het leven komen te staan als
daadkrachtige menschen en met als verdwaalde droomers.
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Laat ons dus allereerst uitstekende, bezonnen
en wijze vaklieden worden, beheerschers niet
van één, maar van vele technieken, vergeestelijkers ook van velerlei stof. Eerst dan zullen
wij den weg terug vinden naar den priester en
naar den nar, naar het vergeestelijkt leven met
zijn synthetische vormen en naar de levensvreugde met haar wisselenden gloed, eerst dan
zal de kunstenaar niet meer staan buiten het
leven, zooals thans, maar volop in staat zijn
het rijke leven in al zijn manifestaties te be geleiden en te dienen, met volle overgave, met
eenvoud en overtuiging.
De gebonden vormen en de vrije vormen, de
Apollinische en de Dionysische vormen, de
eersten vast en sterk door beheersching, de
anderen medeslepend door hun hartstochtelijkheid, mogen zij beiden ook hier bij het
Academisch onderwijs, het gemoed van vele
jongeren verrijken en bezielen.
*) Een groot voorrecht acht ik het, dat de
wethouder onder wien de gemeentelijke kunstzaken ressorteeren, hier aanwezig is. De
*) De toespraken gericht tot den vertegenwoordiger van den

minister, tot de leden der Commissie van Toezicht der Rijks
Academie, en tot de hoogleeraren en lectoren, ontbreken hier,
daar zij alle een min of meer persoonlijk karakter droegen,
en geen direct verband hielden met het onderwerp dat hier
werd behandeld, noch met overwegingen die in het algemeen
het kunstonderwijs raken.
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dank, dien wij het gemeentebestuur verschuldigd zijn, is niet in enkele woorden saam te

vatten. Tot voor enkele maanden hingen alle
plannen voor den verbouw en daardoor ook
alle reorganisatie-mogelijkheden van het onderwijs aan de Rijks Academie, er van af, of
de Raad der gemeente bereid zou zijn een
crediet toe te staan, dat nog maar gedeeltelijk
door toezeggingen van het Rijk was gedekt.
Had de Raad dit crediet niet toegestaan, dan
waren al die plannen wel niet onmogelijk geworden, maar de onzekerheid en het gedwongen uitstel zouden ze toch in zéér ernstig gevaar hebben gebracht. Doch de raad dezer
gemeente stond het crediet toe. Wij zullen
hier aan de Academie niet vergeten wat wij
het stadsbestuur wegens zijne royaliteit verschuldigd zijn.
Wij achten het een voorrecht jonge kunstenaars in deze stad te kunnen opleiden, dáár,
waar zij de meesterwerken der XVIIe eeuwsche school iederen dag bestudeeren kunnen,
waar het leven dat Rembrandt bewonderd
heeft, en dat hij zóó ontroerend vertolkte, nog
bijna ongeschonden voortleeft in sommige
oude stadsgedeelten en waar wij, telkens wanneer wij op de kaden en grachten loopen, herinnerd worden aan de beteekenis der impressionistische schilderschool. Daarnevens als
overtuigend beeld van den modernen Amster73

damschen geest, zien wij de imponeerende,
zich naar alle zijden uitbouwende stadsttitbreidingen. Dáár, in die nieuwe uitgestrekte
stadsgedeelten, waar stedebouwkundige, economische, hygiënische en verkeersproblemen
eerst tot oplossing moesten worden gebracht,
vódr dat de bouwkunstenaar aan het werk kon
gaan, daar zullen ook in de toekomst de jonge
decoratief en monumentaal aangelegde talenten hun arbeidsveld vinden, en onder verhoudingen werken, die geestelijk zoowel als materieel geheel anders zullen zijn, dan de van het
maatschappelijke leven afgewende verhoudingen, waaronder zoovele geslachten vóór
hen gewerkt hebben.
Zij zullen weer staan te midden van het rijke
intensieve leven, hun arbeid zal weer den eenvoud kunnen krijgen die alleen mogelijk is,
wanneer doel en middel zonder omwegen
aanvaard en open beleden worden.
Persoonlijk zou het mij een groote voldoening
zijn wanneer ik tot de vorming van jonge kunstemars mocht bijdragen, die later in de ontwikkeling van dit moderne Amsterdam hun
levenstaak zullen vinden, en die naar ik hoop,
wel toegerust dan, in staat zullen blijken, de
groote verscheidenheid van werken tot stand
te brengen, noodig voor een samenleving, die
geestelijk en ideëel zoo geheel anders gericht
is dan de generaties die aan haar vooraf gin74

gen. Wanneer straks de eerste paal den grond
in gaat en de verbouw der Rijks Academie begint, dan zal op dien dag, als bewijs van onze
dankbaarheid voor wat het stadsbestuur voor
ons heeft gedaan, de stadsvlag op dit Rijksgebouw wapperen, ten teeken ook dat het ons
een vreugde zal zijn tot den bloei bij te dragen
van de stad die ons zoo lief is.
Het is niet aan te nemen, noch is het voor u
zelven te hopen, dat gij, dames en heeren studenten der Rijks Academie, alle raadgevingen,
het academisch onderwijs betreffend, zult gelezen hebben, die in de periodieken gepubliceerd zijn, gedurende den langen tijd dat in
het directeursambt nog niet was voorzien.
Zoo de regeering al deze goede raadgevingen
zou opvolgen, dan zouden er binnenkort,
vrees ik, meer leerstoelen dan stoelen aan de
Rijks Academie zijn, dan zou de hoogeschool
van Beeldende Kunsten een warenhuis van
wetenschappelijkheid worden, met dit groot
verschil, dat een warenhuis bij tijden frisch opruimt en uitverkoopt, maar dat de meest stoffige tak van wetenschap, zoo hij eenmaal opgenomen is in een academisch verband, véél
langer leeft — om met den volksmond te
spreken —dan hij adem heeft.
Hoe bedroevend weinig tijd zouden wij voor
de hoofdzaak, voor het practisch werken, overhouden, wanneer de theoretische vakken hoo75

get werden opgevoerd, terwijl deze voor het
meerendeel voor jonge kunstenaars toch van
geen direct belang zijn.
Zou er soms een theologische leerstoel aan de
Academie moeten komen, omdat Rembrandt
een goed bijbelkenner was of een leerstoel in
de hoogere wiskunde, omdat Leonardo voorliefde voor de mathematiek had? Ik vrees dat
de kans op die wijze een aan Rembrandt, of
aan Leonardo gelijkwaardig leerling te krijgen,
al bijzonder gering is. Zou de griezelige snijkamer wel waarlijk noodig zijn om jongen kunstenaars de anatomische kennis bij te brengen
die zij voor hun vak noodig hebben, en zouden wij uren moeten offeren aan de bestudeering van oude technieken, wanneer wij
innerlijk overtuigd zijn, dat niet één op de
honderd jonge kunstenaars, er practisch ooit
werkelijk nut van zal hebben?
Het lijkt mij zeer onwenschelijk het academisch kunstonderwijs met theoretische vakken over te belasten.
Dikwijls heeft het mij getroffen, dat de kennis
bij werkelijk wetenschappelijk aangelegde naturen, gelijkmatig hoog — zooals water over
ondergeloopen beemden — en breeduit, de
geheele wijdte van hun ontwikkeling dekte.
Bij kunstenaarsnaturen is dit anders. Van een
gelijkmatige bevloeiïng door kennis is bij hen
nooit sprake, zij weten eenvoudige zaken die
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zij wellicht moesten weten vaak niet, en begrijpen de moeilijkste vraagstukken buitengewoon snel en met groot gemak. De kunstenaar
begrijpt of kan leeren begrijpen wat zijn hart
wenscht te begrijpen; wat zijn hart niet begeert, daar is zijn hoofd voor gesloten. Geen
wisselvalliger akker voor het uitstrooien van
wetenschapszaden, dan de natuur van den
kunstenaar.
De practijk van het vak moet den omvang der
theorie maar bepalen; zoo dan voor een bijzonder geval een der jongeren voorlichting bij
ons zou zoeken over vraagpunten waarover
wij niet in staat zouden zijn hem in te lichten,
dan zullen wij hem althans den weg kunnen
wijzen, waar en op welke wijze hij die kennis
verwerven kan. De groote technische en practische achterstand dien de kunstenaars van
onzen tijd hebben in te halen, als gevolg van
de specialisatie van de kunstenaars der laatste
eeuwen, die in het groot genomen, zich slechts
met boetseeren en olieverftechniek hebben
bezig gehouden, die achterstand is nooit door
uitbreiding van het theoretisch onderwijs te
achterhalen, doch alleen door de practische
ervaring en de beoefening en toepassing van
verschillende technieken.
Wanneer ik over het conservatief karakter der
Academie hoor klagen, dan moet ik altijd
denken aan de uitlating van een oude wijze
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vrouw uit de groote wereld. „Iemand van
distinctie," zoo sprak zij, „volgt nooit de laatste mode."
Welnu die distinctie zal de Academie, ook na
mij hoop ik, behouden.
Wanneer alle laatste modes die afwisselend
gedurende de laatste dertig jaren, de beeldende kunst vaak misvormd, en tallooze kunstenaars-naturen ontwricht hebben, hier aan de
Academie waren gesanctionneerd, wanneer wij
alle blijvende waarden opgeofferd hadden ter
wille van een modieus geloof in wisselende
waarden, dan zou de Rijks Academie als instituut volkomen te kort zijn geschoten in de
historische taak die zij te vervullen heeft: het
behoud, het beveiligen en het overdragen van
de levende traditie.
October 1926.
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ENKELE GEDACHTEN OVER DE HAR~
MONIE VAN CONSTRUCTIEVE EN
VERSIERENDE VORMEN.
Toen de groote natuuronderzoeker Darwin
reeds een wereldvermaardheid bezat, zond
hem een onbekende uit Engelsch-Indië een
bloem, die de vinder zelf nooit tevoren had
gezien, ofschoon hij daar al jaren ijverig de
natuur bestudeerd had.
Darwin bedankte hem voor deze belangrijke
zending, en sloot bij zijn antwoord de schets
in van een gevleugeld insect; dit insect, zoo
schreef hij, moet gij ook voor mij vinden,
want dáár waar deze bloem voorkomt, daar
moet ook een insect leven, dat ongeveer gebouwd zal zijn als op deze teekening is aangegeven. Eerst kreeg hij bericht, dat een insect
van dien vorm daar niet voorkwam.lVlaar toen
Darwin met klem en overtuiging aandrong op
verder onderzoek, toen kon ten slotte zijn berichtgever hem het insect toezenden, waarvan
Darwin den bouw en het voorkomen, reeds
door het zien van den bloemvorm alléén, had
kunnen vaststellen. Door den vorm van de
bloem en de ligging van haar organen, had
Darwin, dank zij zijn synthetische natuurkennis, kunnen vaststellen, dater een insect moest
bestaan, dat de bevruchting bij deze bloemsoortkon verrichten; maar bovendien had zijn
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natuurkennis hem in staat gesteld tot zelfs
den vorm van dit nog onbekend insect aan te
geven.
Door zijn diep begrip van het waarom der
natuurvormen was hij overtuigd, dat ook hier
die vaste samenhang tusschen schijnbaar ver
verwijderde natuurvormen moest bestaan.
Op die overtuiging had hij zijn verwachting
gegrond.
Dit verhaal plaats ik als een, zij het dan wat
lang motto, boven de beschouwingen die hier
volgen. Want zij die in de plastische kunst den
innigen samenhang van den constructieven
vorm met den versfierenden vorm als aesthetische noodzaak erkennen, kunnen uit dit verhaal leeren, hoe ook in de natuur de strenge
logiek der vormen, oneindig gevarieerd
blijft bestaan, terwijl de harmonie tusschen den vrijen en den gebonden vorm in
kunst reeds eeuwen zoek is, en het hervinden
der methoden om deze éénheid te herwinnen,
ons tot een lang zoeken noodzaakt. De harmonie tusschen functioneele en versierende
vormen, die wij telkens in de natuur ontdekken, en die daar voorkomt in oneindige
rijkheid, doch steeds wonderbaarlijk volmaakt, wij vinden die harmonie ook terug
in de kunstvormen, ontstaan in rijdperken,
die hoe sterk zij vaak ook onderling afwijken in geestelijke richting en mate8o

rieele bestemming, daarin althans overéénstemmen, dat het individueele leven, ondanks
zijn vrije ontplooiïngsmogelijkheden zich toch
in laatste instantie willig onderwerpt aan de
beginselen, die den bouw der gemeenschap
schragen. Dáár waar de constructieve en de
versierende vormen tot een werkelijke éénheid zijn geworden, ontstaat die harmonie
waardoor zelfs eenvoudige voorwerpen, aan
welker tot stand koming de menschelijke geest
deel had, schoon of belangrijk vonden. Daar
waar die harmonie wordt aangetroffen, kunnen
wij ervan verzekerd zijn, dat de eigenschap
die wij bewonderen, voortvloeit uit, of zeker
de weerspiegeling is van de zooveel ingewikk énheid,d het persoonlijk leven en het
leven der gemeenschap verbindt. Dáár waar in
den kunstvorm, onverschilligvanwelk tijdperk
en van welk land ook, die harmonie tusschen den
omsluitenden en den verlierenden vorm zwak
is of geheel ontbreekt, daar kunnen wij met
zekerheid aannemen, dat de gemeenschap
(de collectieve kern) — sterke samenbindende
kracht ontbeert en daardoor het persoonlijk
leven eenzelvig blijft en vaak middelpunt
schuwend: zooals de kern der zich vormende
hemellichamen die door de roteerende kracht
in het Heelal, uit nevelvlekken ontstaan, groeit
in vastheid en grootte, naarmate de nevelen
eerst zwevend buiten haar, zich ten slotte in
6
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haar verdichten, aldus ook kern wordend, en
de kracht der kern daardoor steeds toeneemt.
Zooall door de roteerende kracht van de draai-

schijf de leem zich vormt tot vaas, en slechts
de leem die in de roteerende kracht wordt opgenomen, vormend deel wordt van de vaas.
Dáár waar de constructieve en de versierende kunstvormen zichtbaar in disharmoe verkeeren, doordat de gebonden vorm den
verlierenden vorm geen organische ontwikkeling of harmonische ontplooiing mogelijk
maakt, dáár, —neemt uit de geschiedenis
welken tijd gij wilt —zal voorzeker de strijd
tuschen individu en gemeenschap in vollen
gang zijn, ja zelfs de stand van dien strijd kan
vaak uit die onvolmaakte harmonie en de
tweeslachtigheid van den kunstvorm afgeleid worden. *)
0

De vaste, de constructieve vorm, mist alle
*) In vele landen van Europa tobt men zich bijvoorbeeld
thans af met het postzegelvraagstuk — tot nu toe echter naar
het mij voorkomt, zonder onaanvechtbaar resultaat. Het zou
geheel onjuist zijn hierin vooral een aesthetisch falen te willen
zien, immers de oorzaak ligt dieper, want de gestelde eischen
overladen het probleem en hun ontbreekt de klare eenvoud.
Dit nu wreekt zich later, — hoe kan 't anders — op het werkstuk. Toch liggen in de musea van bijna alle landen munten
van verschillende volken en uit verschillende tijdperken,
waarin de constructieve vorm en de versierende vorm tot een
volmaakte éénheid zijn geworden. De opgave munt en postzegel liggen in beginsel niet vèr uit elkaar. Wat vroegeren geslachten wel mogelijk was, lukt ons thans niet meer.
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innerlijke kracht, zoodra hij zelf niet ontstaan
is van binnenuit, en als willekeurige vorm
wordt aanvaard en begrepen.
Een omsluitende vorm, die niet beheerscht
wordt door een wet en die geen wiskunstig
geheim in zich bergt, is loos en wordt reeds
veroordeeld door de uitspraak van den klassieken geest, die getuigt, dat als wat maat en
getal is uit de kunst verdwijnen, dát wat
overblijft geen kunst meer is. *)
*) Zelfs voor beeldende kunstenaars wint deze bewering allicht aan duidelijkheid door met een voorbeeld aan te toonen
hoe sterk maat en getal ook het karakter der letterkunde bepalen. Wanneer iemand zou schrijven: „Waar ter wereld
werd ooit oprechter trouw gevonden dan tusschen vrouw en
man", dan heeft deze schrijfvorm met kunst niets te maken,
maar wanneer Vondel dicht:
Waar werd oprechter trouw
Dan tusschen man en vrouw
Ter wereld ooit gevonden
dan heft „maat en getal" de zelfde woorden tot een veel
hooger plan, waar zij kunstvol worden en vleugelen krijgen.
Wat voor de dichtkunst geldt, is voor de beeldende kunst
echter niet minder waar. -- Wie hierover doordenkt komt
gemakkelijk tot de juiste gevolgtrekking, dat wij in de plastische kunst gewend zijn geraakt aan reportage-vormen in
stede van uitsluitend poëtische vormen te verlangen. Hier
toont zich het verschil dat observatie van compositie scheidt.
Wie nog verder doordenkt komt tot de juiste gevolgtrekking
dat eenvoudige natuurvormen, even als eenvoudige woorden,
door maat en getal hun spiritueele verheffing verkrijgen, terwijl zonder den steun van maat en getal, natuurvormen maar
al te dikwijls overdreven moeten worden, om althans niet al te
alledaagsch te schijnen.
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Doch wat weet ons geslacht van maat en getal? (waarnaar volgens den bijbel God de
wereld schiep.)
Wij kennen slechts cijfers. Ons geslacht van
handelslieden, speculanten en sjacheraars becijfert alles* werden wij op school niet reeds
afgericht op het maken van interest-berekeningen op korten en op langen termij n,—becijferingen, die ons waarlijk niet nader hebben
gebracht bij het begrip der wiskunde, evenmin
als tot de erkenning van het scheppingsbeginsel, waarvan de Chaldeeërs der oudheid zeker
een dieper besef hadden dan wij. Te midden
van cijfers leven wij, ruimten bepalen wij door
cijfers, en sluiten onszelf daardoor buiten die
ruimte. Wie bijvoorbeeld zegt drie en een
halve meter bij vijf meter, loopt in gedachte of
in werkelijkheid om die ruimte heen, hij stapt
de getallen aan den buitenkant dezer ruimte
af; hij lijkt het konijn dat rond het afgerasterd
kolenveld springt, maar de kool niet bereikt.
Doch wie zegt, en nu stellen wij het zoo simpel mogelijk, ja op 't onnoozele af, het vierkant ontstaan uit den gelijkzijdigen driehoek,
die treedt hierdoor alleen reeds binnen die
ruimte, en hij vindt daar dan geen leegte, maar
hij vindt er al dadelijk vier richtingen en drie
velden, die voor zijn beeldend vermogen
bruikbaar zijn. Dan krijgt diezelfde ruimte
ineens geest, zij wordt als een nieuw ontdekt
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land dat ' te doorkruisen is, en waarop veel te
ontdekken valt. Dan krijgt die ruimte hierdoor alleen reeds een eigen wet en een eigen
wil, die den versfierenden vorm opnemen,
vrijlaten en toch tegelijk beheerschen kan,
een ruimte dus waar maat en orde heerschen,
en waarbinnen de éénheid haar oplossing
kan vinden.
In den strijd tuschen vrijheid en gebondenheid ligt de tragiek van al het zijnde, hier
scheidt zich het kosmische van het microkosmische, en hier openbaart zich de tweestrijd
van wat tegelijk wereld op zichzelf is, maar
tevens onverbreekbaar deel van het kosmisch
geheel. In gebondenheid ligt de beveiliging
der steeds bedreigde vrijheid. De vrees voor
het onbekende doet het kind weenend zijn
moeder omarmen (Spengler) en het is ook de
vrees voor het onbekende, die van alle gods-

dienst de oorsprong is.
In den waarlijk constructieven vorm leeft, in
het klein, het scheppingsbeginsel (getal en
maat), hij is daarom kosmisch, hij is slechts
dit: de versierende vorm is als het microkosmos, hij is beweeglijk, en eenzaam, in hem
strijden vrijheid en gebondenheid, in hem
leeft ook getal en maat, doch tevens de drang
zich daarvan te bevrijden, want „Bewegelijkheid is de wet van het leven. Getal is de wet
van het Heelal, en ßénheid is de wet van
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God", aldus Pytagoras. En waarnaar reikt de
hoogste schoonheid anders, dan naar de bevestiging in God?
Cijfers sluiten buiten en ontnemen ons de ziel
van het aldus omschrevene, zij benoemen een
andere waarde dan de werkelijke waarde, zij
openbaren een verhouding, doch nooit het
wezen van het ding zelf. Trachtte men ons als
kind niet reeds over het wezen van ijzer en het
wezen van veeren te misleiden door de vraag
of één pond ijzer zwaarder was dan één pond
veeren?
Cijfers zijn noodvormen waarvan het bewegelijke leven zich wel moet bedienen, maar de
kunstenaar heeft tot taak de bewegelijkheid
van het leven door de erkenning der bindende
wetten als een deel steeds te zien van een
hoogere geestelijke éénheid. Deze erkenning
zullen wij echter nooit aan de buitenzijde der
dingen bemachtigen, om haar te winnen moeten wij dringen tot het beginsel zelf, waarnaar
de vormen zich hebben ontwikkeld. Alléén de
geometrie kan ons dit beginsel openbaren,
doch wat voor de antieken en de middeleeuwen de ziel zelve was van hun kunst *),
was voor de Arabieren nog slechts het kleed
*) „De ingang van de pyramide van Cheops werd eerst gevonden, toen haar geometrisch princiep verklaard was. Het
mysterie van de pyramide is een zuiver wiskunstig mysterie,
want in de pyramide zijn alle numerieke begrippen en mathematische betrekkingen in de materie vastgelegd." (Moreux).
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waarin zij hun kunstvormen hulden, terwijl
onze cultuur nog slechts de rafels er van bezit,
waarmede wij onze armoede dan ook niet
meer kunnen bedekken.
Klaagde Leonardo da Vinci niet reeds: „Wat
mij ontbroken heeft is de kennis der wetten
waarnaar de oudheid werkte". Wie over deze
klacht van den grooten Renaissancist nadenkt,
zal zich verheugen over de verdieping van den
geest dezer latere tijden, en over het herwonnen besef na eeuwen, dat ons in .staat stelt den
ernst van deze klacht althans te begrijpen, en
ons het recht geeft haar mede te prevelen, met
volle overtuiging zeer zeker, maar met nog
slechts een vaag besef, niet alleen van de ontzaglijke diepte der erkenningen waar wij
buitengesloten staan, maar bovenal ook van
de ontroerende grootschheid, de mystieke
macht en de duizelingwekkende spanningen,
waartoe deze erkenningen kunnen leiden en
in de oudheid geleid hebben.
Wanneer de constructieve vorm loos is, dat
wil zeggen zonder konsekwent wiskunstigen
bouw, dan kan de versierende vorm die daarin
opgenomen wordt niet anders dan willekeurig
zijn, want hij wordt door dit gedwongen
samengaan allerminst geestrijker, daar het
karakter der eenheid in hoogste instantie toch,
door wat wij zouden kunnen noemen de ziels8

kracht van den constructieven vorm, wordt
bepaald.
Doch wanneer in den constructieven vorm
alle spanningen rhythme bezitten —laat het
desnoods een arm rhythme wezen, door gebrek
aan rijkere wiskunstige aanvaardingen
eerst dan kan de constructieve vorm leider
worden van den vercierenden vorm, die melodisch altijd van wezen, eerst in het vaste en
sterke rhythme zijn hoogere roeping en zijn
kosmischen aard ten volle openbaart.
Dan bezit de constructieve vorm de kracht,
die ook de wijze en welgeordende gemeenschap bezit, om het individu, zonder zijn
eigen wezen geweld aan te doen, tot de
hoogere erkenning van zijn plichten in te
wijden, en die hem tevens rijkere ontplooiïng
en ook volkomener beveiliging verzekeren kan.
Eerst dan bezit de constructieve vorm de kosmische kracht, die den microkosmischen bewegelijken vorm tegelijk zijn rust, zijn volle
waarde en zijn bestemming kan geven. De
constructieve vorm zonder wiskunstigen groei
van binnen-uit is als een willekeurige ruimte
waarop de versierende vormen kunnen dazen
en kermishouden, doch de constructieve
vorm, bezield door het wiskunstig princiep, is
als de gewijde plaats waar de ritus zich voltrekt. Door het wiskunstig princiep wordt de
constructieve begrenzing waarlijk vrij van
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benauwenis, want eerst door het wiskunstige
wordt zij deel van iets, dat meer inhoudt dan
zij omvat, want dan is haar begrenzing als een
cristallisatie der richtingsmogelijkheden, die
ook aan haar eigen vorming ten grondslag
lagen, maar zich tevens buiten haar voortzetten. Wanneer de wereld niet wijder was dan
de horizonnen welke ons oog kan bereiken,
dan zou die wereld ons na enkele jaren tot een
benauwde ruimte worden, doch wij weten dat
de horizonnen die wij zien, slechts grenzen
zijn die door ons levensplan worden bepaald
en door ons gezichtsvermogen worden verkend, maar wij erkennen tevens, dat de oneindigheid zich achter deze horizonnen
voortwelft.
De horizon is een rustpunt voor het oog, doch
hij is geen einde, zoomin als de wiskunstige
vorm ooit een einde is.
De constructieve vorm die een wiskunstig innerlijk heeft, hoe eenvoudig ook, weerkaatst
daardoor het beginsel der bouwende wetten
van het heelal. Zooals de kleinste rnnstrucrieve vorm in het waarlijk goede bouwkunstig
bouwwerk, als één cel is van het groot architectonisch geheel, waarin het wiskunstig princiep zich. orchestraal in drie dimensies ontplooit.
Alleen door de geometrie kan de kunst stijgen,
en is de kunst in de oudheid ook waarlijk ge8g

stegen, tot geestelijke hoogten waar ons het
hart van duizelt: alleen door de geometrie kan
de kunst spanningen verdragen en spanningen opvoeren, waar wij, kinderen van een individualistisch tijdperk, — te licht geneigd de
spanningen van het persoonlijk gevoel met
overdreven trotschheid als de hoogste spanningen te beschouwen, —waar wij ons geen
denkbeeld meer van kunnen vormen. Alleen
de geometrie kan de kunst van een schoon
maar ijdel spel, wat zij nu is, tot een grootsche
worsteling maken van geest en stof vóór de
donkere poort van het scheppingsmysterie, en
iedere poging om dien strijd slechts dáár en
nimmer op een lager plateau te voeren, lijkt
mij de inspanning, het verdriet over het falen
en de eenzaamheid, waard.
Op een warmen zomermiddag stopte de trein
waarin ik gezeten was, onder.de ijzeren bekapping van een groot station. Het was stil
zelfs hier op dit uur, de warmte bedwong alles.
Ik hoorde, al lezend, de stem van den jongen
die met ververschingen liep steeds naderbij
komen, al helderder klonk in de broeierigestilte
zijn roep, „sjokolaade, benaane, sjigarette: '
Hij tikte in 't voorbijgaan tegen het raam van
mijn coupé; zonder van mijn boek op te kijken,
wimpelde ik hem af. Verder ging zijn geroep,
en toen keerde 't weer denzelfden weg terug.
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Is het toeval dat ik juist dezen zin las: „L'art
procède donc d'un instinct spontané, comme
l'amour, et il doit être cultivé comme l'amitie,
eest qu'il est une vertu comme elle," toen de
jongen opnieuw op het raam van mijn coupé
tikte? Ongeduldig keek ik op en zag in een
leelijk maar vriendelijk jongensgezicht, dat
mij iets wilde beduiden. Eerst begreep ik zijn
bedoeling niet, maar toen bemerkte ik dat hij
mij erop wees, hoe een bonte kapel tuschen
het neergelaten gordijn en het glas van 't raam
te klapwieken zat. Ik ving de kapel en liet haar
buiten. De jongen keek haar opgetogen na, zooals zij over loodsen heen op een stadsparkje toefladderde, en zich omdraaiend zei hij, waarlijk
ontroerend hartelijk: „dank u wel, mijnheer."
Bewegelijke vormen die gevangen zitten,
dat is altijd een pijnlijk gezicht. Alleen, en
dit is maar goed, zijn wij, wanneer het ingeklemde aesthetische vormen aangaat, niet
meer zóó gevoelig als de stadsjongen voor
gevangen vlinders. Stel eens voor, datwij overal
moesten waarschuwen, dáár waar versierende
vormen hopeloos in de klem zijn geslagen!
Zoolang de constructieve vorm geen geestelijk
princiep en geen wiskunstigen inhoud bezit,
wordt hij onvermijdelijk de gevangenis en hoe
vaak bovendien de martelplaats, voor alle versierende vormen, die er dan hun verminking
en hun dood in vinden.
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Want dan kibbelen twee rhythmen in een
nauwe ruimte, immers beide hebben een anderen wil die geen verzoening ooit kan vinden. Een oester in zijn schelp is harmonisch,

maar de vrije en de gebonden vorm zonder
één gelijk rhythme, blijven zich verhouden als
gevangen muis en olifantshok.
De harmonie van den gebonden vorm met
den vrijen vorm is de grondslag voor alle plastische monumentaliteit, die daarom tot de
hoogste uiting van den geest wordt gerekend,
omdat in haar de tragiek tusschen vrijheid en
gebondenheid, die in de natuur eeuwig is, in
de wereld van den geest soms opgeheven
schijnt, en dan zuiver symbool wordt van de
hoogste erkenning: de éénheid.
1 924
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NAAR AANLEIDING VAN DE PORTRETTEN, GETEEKEND DOOR DEN
ARCHITECT M. DE KLERK.
Van zijn leertijd af en verder gedurende heel
de reeks van jaren waarin zijn beheerscht
meesterschap als architect, beslag op zijn
werkuren legde, bleef het teekenen van portretten steeds voor De Klerk een uiting, die,
zeker in niet geringer mate dan de bouwkunst
zelve, zijn toewijding en liefde had. Hoe zijn
bouwkundige arbeid ook drong, steeds wist
hij nog tijd vrij te maken om de beeltenissen
van vrienden en bekenden te teekenen, en
wanneer ik mij niet vergis dan was de tijd dien
hij aan die teekeningen gaf, van allen aan
arbeid gewijden tijd, degeen die hem het
meest onverdeeld geluk heeft geschonken.
Nooit heb ik den indruk gekregen dat De
Klerk over den opzet van het portret dat hij
maken ging, vooraf lang had nagedacht, daar
was, naar het mij scheen, niets van te voren
reeds door hem aanvaard of vóóraf reeds verworpen, daar was geen opvatting in hem gerijpt, noch was een besluit genomen welke
compositie voor de psychische uitdrukking
noodig was. Aldus kende hij den strijd niet
van het doorzetten eener opvatting, die altijd
een bespiegelende vorm is, tegen de aandringende macht der natuurvormen, die aanvan93

kelijk iedere opvatting schijnen te wederstreven.
Op zéér korten afstand stelde hij zich vóór het
model, en onmiddellijk sloegen zijn klare, zoo
scherpziende Dogen een sterk en bewegelijk
beleg voor de te veroveren veste. Zijn activiteit was heerschend van het eerste oogenblik
af, met gespannen bewustheid ontleedde hij
de natuur en stelde vormen vast. Daar was
in hem geen afwachtend zich openstellen,
geen beschouwend zich onzijdig houden, doch
hij viel aan en liet niet los.
Zóó als hij zich tegenover de natuur plaatste,
zóó en in ongewijzigde houding voltooide hij
ook het beeld, en eerst dáár waar het papier
zijn grenzen had werd zijn verslindende aandacht afgebroken.
Deze werkwijze van De Klerk heeft mij altijd
naïef toegeschenen. Hij die als bouwmeester
de zéér zeldzame gave bezat ruimten te doen
groeien alsof zij hun eigen wet volgden, terwijl
hij het toch# was die hun ontwikkeling beheerschte, hj ontwaarde in de natuur niet de
tegenkracht, die vaak een eigen wil heeft,
wiens uitdrukking den al te wilskrachtigcn
blik allicht ontgaat. Hieraan moet naar ik
meen dan ook worden toegeschreven, dat zijn
geteekende beeltenissen, hoe hoog ook opgevoerd in de détails, hoe meesterlijk ook
van werkmansschap, toch meestal den indruk
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achterlaten van voortreffelijke vóórstudies te
zijn, gemaakt ten dienste van het toekomstig
kunstwerk, dat zonder dezen rijken deugdelijken ondergrond niet bestaanbaar is.
Gespierde, doelbewuste en tegelijk gracievolle aanloopen schijnen De Klerk's boeiende,
oprechte, en vastdoorwerkte teekeningen,
doch de sprong, de vlucht, het bevrijd zweven
boven de stof uit, juist dat ontbreekt hen.
Zijn aandacht muerde -in als een dijk die
het water afdamt van eb en vloed.
Hoe sterk en doordringend zijn oogen ook
zagen, het luisteren met oogen was hem
vreemd.
Daar bestaat een zeker soort portretten, waarop de beeltenis van den opdrachtgever verschijnt, zóó als hij hoopt dat anderen hem
zullen zien, en zóó als hij zich vleit dat hij
er ook in werkelijkheid uit ziet. De teekenaar of de schilder, die zich meest nog
extra duur laat betalen — om aan deze ijdele
begeerte te voldoen, maakt zijn arbeid, hoe
bekwaam deze ook moge zijn, tot een valschen pronk. Geheel onnoodig is het te zeggen,
dat De Klerk niet één teekening gemaakt heeft,
die tot dit soort gerekend mag worden. Maar
ook bestaat er een soort portretten waarop de
afgebeelde de prooi wordt van den moedwil
des ku n-stenaars, die ten koste van zijn model
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wil zegevieren, en zonder schroom de persoonlijkheid van den ander in het carnavalpak van zijn aesthetische grillen hult. Ook van
deze drieste en brutale houding, bleef de
zoo milde en wijze natuur van De Klerk
afkeerig.
Tuschen deze twee opvattingen en de gedocumenteerd- objectieve opvatting van het
portret, bestaan natuurlijk zeer vele overgangsvormen, doch wanneer wij trachten de
hoogste uitingen van portretkunst te doorgronden en haar diepere roerselen te verklaren,
dan meenen wij, dat in die hoogste uitingen
het zóó wankel evenwicht gewonnen werd,
dat gelegen is tuschen de rijke bewegelijk-

heid van het leven en de rust van het samenvattend begrip, tusschen het vrij laten maar
toch bemachtigen, tusschen eerbiedigen maar
tevens leiden. Want juist die eigenschappen
zijn het, die het portret in zijn volmaakste
uiting tot een wonder kunnen maken, omdat
er dan noch willekeur is noch overmacht,
geen dringen noch drijven, geen bevelen noch
vleien, maar omdat het wezen van een
mensch en de gemoedsuitleving van den
kunstenaar tot één vasten vorm worden verstild, en de schoonheid twee krachten verbindt, hun beider geheimzinnig wezen
vastleggend in een monument, dat getuigt
van deze zeldzame ontmoeting van twee
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zielen, in een sfeer waar de tijd merkbaar deel
der eeuwigheid is.
Is het onredelijk de portretten door een groot
bouwmeester geteekend, te toetsen aan dit
zóó hoog gesteld ideaal, dat ons slechts door
de allergrootste portrettisten is geopenbaard?
Ik meen van niet, en zeker zou De Klerk 't
zelf niet anders hebben gewild; immers aan
menig gesprek met hem behoud ik de
schoone herinnering en daardoor de overtuiging, dat hij zich slechts dien volmaakten vorm van de portretkunst als voorbeeld
had gesteld.
Nu de tijd van zijn arbeid helaas voorbij is,
en de grenzen van zijn ontwikkeling door den
Dood zelven zijn afgepaald, nu mogen wij
niet gaan gissen, tot hoever deze wellicht had
kunnen gaan.
„Het spel der vormen" in welker onderschei-

ding hij een meester was, hij heeft het vervolgd tot vèr buiten het gebied van zijn vak.
Het vermogen om dit zoo indringend te kunnen doen, zal de bewegelijkheid van zijn architectonische scheppingen ondanks hun gesloten expressie, zeker in hooge mate hebben
verrijkt. En ons heeft zijn liefde voor „Het
spel der vormen" bovendien nagelaten een
reeks krachtige beeltenissen, die, ook al wisten
wij niet wat hij als bij uitstek begaafd bouwmeester had volbracht, ons alleen reeds
97
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zouden kunnen overtuigen van zijn kristal helder begrip, van zijn vast bestuurd werkmansschap, van zijn gespierde aandacht, van
zijn éénvoud en oprechtheid, en van zijn zoo
zeldzame gaven als teekenaar.
1924

DE ONTWIKKELING EN VERWEZENLIJKING DER ARCHITECTURALE
GEDACHTE IN HOLLAND. *)
Dames en heeren, niet zonder schroom heb ik
de vereerende uitnoodiging aangenomen, om
in de Sorbonne —deze, voor de Europeesche
cultuur en wetenschap gewijde plaats —een
voordracht te houden over de beeldende kunst
in Holland.

Wanneer ik lang geaarzeld heb alvorens
deze uitnoodiging aan te nemen, dan was
dit om twee redenen. Allereerst hierom,
omdat ik mij bewust ben, dat ik de objectiviteit, die den grondslag dient te vormen van
ieder deugdelijk wetenschappelijk betoog,
in dit geval niet vóór alles belangrijk acht.
Wanneer ik zal pogen om de psychologische
en maatschappelijke problemen te schetsen,
waarvoor de Hollandsche beeldende kunstenaars zich gesteld zien, dan weet ik, dat, waar
ik zelf niet boven, maar werkzaam sta te midden van die problemen, mijn objectiviteit soms
door mijn verlangen wordt overvleugeld, en
mijn gevolgtrekkingen zich aldus wellicht eerder naar mijn verwachting dan naar de werkelijkheid richten.
In de tweede plaats aarzelde ik, omdat de taal,
*) Voordracht in November 1923 gehouden in de Sorbonne
te Parijs.
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die ik genoodzaakt ben te gebruiken, teneinde
mij voor u verstaanbaar te maken, mij niet
geheel eigen is. Daar ik tot mijn spijt nooit
in Frankrijk heb gewoond, heb ik Uw taal
vooral daarom met voorliefde bestudeerd om
te kunnen volgen wat voortreffelijke Fransche
geesten hebben gedacht. Nooit echter had
ik verwacht, dat ik deze taal eens noodig
zou hebben om aan een Fransch publiek eigen
meeningen verstaanbaar te maken.
Beschouwt mij dus, dit wilde ik U vooraf verzoeken, als een vreemdeling en als iemand uit
de practijk van het kunstambacht, die, vervuld
van zijn arbeid, door die vervuldheid geneigd
is het verleden zoowel als de toekomst wellicht wat subjectief te zien.
Over de beeldende kunst der XVIIe eeuw in
Holland behoef ik niet uit te weiden. De kunst
van dat tijdperk behoort tot de wereldcultuur,
zooals het kleine Holland van de XVIIe eeuw
een wereldmacht was.
Het tijdperk dat Holland en de Hollandsche
kunst een waarlijk internationale beteekenis
hadden, heeft ten slotte maar kort geduurd.
Sedert het einde van onze gouden eeuw zijn
thans twee honderd vijftig jaren voorbijgegaan, en naar mijn meening heeft de Hollandsche kunst van dat tijdvak geen waarlijk
internationale beteekenis, hetgeen allerminst
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wil zeggen, dat gedurende al dien tijd Holland geen kans heeft gehad, doch dat het
geestelijk leven van Holland geen leidende rol
meer speelde in het cultuurleven van Europa.
Over de XVIIIe eeuw in Holland is 't evenmin
noodig lang uit te weiden. De Balzac heeft
eens de verzuchting neer geschreven: ,,...er
zijn jaren dat men niet op slag komt."'
Van de XVIIIe eeuw in Holland zou hetzelfde
kunnen worden gezegd, met dit onderscheid,
dat wat voor Balzac jaren waren, voor
ons land tot decennia. uitgroeide.
Het was voor Holland een eeuw zonder diepingrijpende maatschappelijke gebeurtenissen,
een eeuw zonder spanning en zonder groote
bekommernis, zonder lichtende hoop, maar
ook zonder zwarte vertwijfeling, een eeuw van
stil burgerlijk geluk en hoofsche gezelligheid.
De eeuw van lange pijpen en rustige, wat langdradige gesprekken, de eeuw van trekschuiten
en diligences en van veel zalving zonder ware
godsvrucht. Holland heeft geen Watteau gehad en geen Jean Jacques, en zoo Holland al
een revolutie doormaakte, dan was .dit toch
maar in miniatuur-uitgave. Het Holland vande
XVIIIe eeuw teerde op zijnXVIIe eeuwschen
roem en op zijn in de XVIIe eeuw verworven
rijkdommen. Men zou kunnen zeggen, dat
Holland de kleeren van de XVIIe eeuw afdroeg, tot zij bij het begin der XIXe eeuw,
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ondanks sommige niet onverdienstelijk aangebrachte herstellingen, volkomen versleten
bleken. Holland heeft in de XVIIIe eeuw geen
groote kunst gehad, misschien — wie zal het
zeggen? —was het Holland van die eeuw te
gelukkig of wellicht juist niet gelukkig genoeg,
om tot de artistieke daad te worden gedreven.
Ik geloof dat de recepten, die onze bed-overgrootmoeders toentertijd — in het Fransch —
schreven, tot de waardevolste technische
schrifturen van dien tijd behoorden, maar ongetwijfeld was de calligraphie, die daarin bestond, dat heele teksten werden neergeschreven in een eindeloos gewirwar van krullen
die nodit onderbroken mochten worden, de
meest kenmerkende vorm waarin het beeldend
vermogen van dien tijd zich uitte. Het zou niet
moeilijk zijn sprekend over onze bepruikte
voorvaders, dit te doen met veel ironie, doch
het is de vraag of onder die ironie niet ook
eenige spijtigheid verstopt zou zijn, want laten
wij tevens erkennen, dat zoo Holland in de
XVIIIe eeuw geen levende beeldende kunst
bezat, de Hollanders van die eeuw veel aangenamer levensvormen en bovendien veel meer
vrijen tijd bezaten dan wij nu, en dat zij, naar
ik meen, al het geluk dat uit dit bezit voortsproot, ook volop hebben genoten. Zij bezaten dan wel geen sterk levende kunst, maar
zeker bezaten zij wel levenskunst, en aldus be
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zaten zij de kleinere helft van juist dàtgene,
waarvan een waarlijk groot cultuurtijdperk
het geheel bezit.
Wie de XVIIIe eeuw in Holland oppervlakkig
bestudeert, krijgt den indruk, dat er in die
eeuw niet alleen geen beeldende kunstenaars
van belang waren, maar dat Holland evenmin
wetenschappelijke sterren, en vooraanstaande
politici of militairen bezat. Een voordeel daarvan was, dat onze voorvaderen hun rozen nog
poëtische namen gaven en niet, zooals wij thans
doen, de namen van reeds vergeten politici en
ruig-snorrige generaals. Het Holland van de
XVIIIe eeuw was een land van renteniers en
van dominé's, en de zielen der XVIIIe eeuwsche Hollanders stelden zich, meen ik, geen
diepere vragen dan die juist de dominé's
konden beantwoorden.
De nawerking van de Fransche revolutie
bracht ook in onze vlakke wateren beroering
en golfslag, en ook de Napoleontische tijd
bracht in Holland groote veranderingen,
niet alleen in den staatsvorm, maar ook in den
geest der menschen. De nieuwe nationale éénheid, gepaard aan den zwaren economischen
druk, maakten, dat de pruiken aan den kapstok moesten worden gehangen. Het lange
dutje na het zéér copieuse maal der XVIIe
eeuw was nu ten einde. De XVIIIe eeuw had
geen behoefte gehad aan den troost der kunst,
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--wie behoeft troost bij zooveel zelftevredenheid? De XIXe eeuw zou echter veel troost behoeven en de kunst bereidde zich voor tot
deze taak.
De ontwikkeling der XIXe eeuwsche kunst is
langzaam gegaan; de eerste helft der eeuw
geeft het beeld meer van een traag ontwaken,
dan van een helder en bewust wakker zijn. De
beeldende kunst van dien tijd zou in 't groot
gezien aldus zijn te omschrijven. Holland bezat geen architectuur; op het platteland was
deze nog het aannemelijkst, omdat zij daar
nog een traditioneele overwogenheid had behouden en een gewetensvollen eenvoud.
Ook beeldhouwkunst bestond in geen enkelen

vorm, zelfs —dit mocht dan een voordeel
zijn — niet in een slechten.
Schilderkunst bestond alleen als een schilderijkunst, die van bedoeling XVIIe eeuwsch was,
maar dan de XVIIe eeuw gezien door de facea-main van de achttiende. Die schilderijkunst
miste het warme gloedvolle deelnemen aan
het leven zooals de kunst der XVIIe eeuw dat
gedaan had. Het was een kunst te arm aan
medegevoel om oprecht menschelijk te wezen;
bovendien te burgerlijk en te anecdotisch van
geest om ooit aesthetisch waardevol te kunnen
zijn.
Hoe langzaam zich de verandering in het
Holland van de tweede helft van de vorige
104

eeuw voltrok, daarvan zouden mijn eigen kinderherinneringen kunnen getuigen. Ik herinner rnij nog vaak den tijd, dat er in Amsterdam dat thans 3/4 millioen inwoners telt,
slechts drie diligences waren als eenig publiek
vervoermiddel. Amsterdam was, ruim veertig
jaren geleden, van geestelijke houding alleen
te vergelijken met een kleine provinciestad in
het Holland van thans. Wie de regeerders van
de stad zouden zijn werd toen feitelij*k uitgemaakt op de societeit, waarvan alleen de zeer
gegoede inwoners der stad lid konden. worden. De kunstenaarsstand —met uitzondering wellicht van enkele patricische letterkundigen —werd geacht tot een minder soort
klasse te behooren. Musici waren verplicht in
het orkest alleen staande te spelen, hun was
verboden tusschentijds zich onder het publiek
te bewegen. Daar was, dit herinner ik mij uit
mijn kinderjaren, één acteur uit de meer welgestelde klasse, doch zijn positie werd eenigszins bedenkelijk geacht, en de beeldende kunstenaars golden, zeker nog tot de helft der
XIXe eeuw, als behoorend tot een maatschappelijke klasse, die wel geprotegeerd werd doch
niet in aanzien stond, alhoewel in het steunen
van de kunst een eer werd gesteld.
Het zou mij veertig jaren geleden niet moeilijk
zijn gevallen alle beeldende kunstenaars van
Holland achterelkaar op te noemen, en deze
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opsomming zou dan, zonder stotteren, in
tien minuten afgeloopen zijn; terwijl ik
thans, na mijn heele leven in de wereld der
kunst te hebben doorgebracht, moet erkennen,
dat ik meer dan de helft der beeldende kunstenaars zelfs niet bij name ken.
De groote omkeer in de maatschappelijke verhoudingen van de kunst is pas in de laatste
halve eeuw gekomen en deze verandering nam
zoon snel tempo aan, dat een ieder, die
slechts op de uiterlijke teekenen let, geneigd
zou zijn te juichen. Echter meer dan ooit is
het thans noodzakelijk, ons goed rekenschap
te geven niet alleen van de oorzaken van dezen
bloei, maar vooral van zijn wezenlijke waarde.

Daartoe is het noodig, dat ik alvorens over het
heden te spreken, het beeld van het verleden,
zij het dan ook van dit dicht -bije verleden,
voltooi.
Tuschen de jaren í88o en 1890 ontwikkelde
Amsterdam zich van groote provinciestad tot
kleine wereldstad, en deze groei, alhoewel hij
zich in het meer geconcentreerde stadsleven
het scherpst afteekende, voltrok zich ook, zij
het dan op eenigszins andere wijze, in de
overige deelen van het land.
De beeldende kunsten werden in dien groei
betrokken, hoe kon het anders? Holland, dat
in geen twee eeuwen een architect rijk was geweest, kreeg weer voor het eerst een architect
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die tevens kunstenaar kon genoemd worden.
Wel was er natuurlijk in de twee afgeloopen
eeuwen in Holland gebouwd, maar niet één
naam van een architect is waarlijk blijven
leven.
In het midden der XIXe eeuw krijgt Holland
een levende architectuur, zooals Holland van
toen af ook een waarlijk levende schilderkunst
zou bezitten. Maar beide, zoowel de architectuur van die jaren als de schilderkunst,
steunen in diepste wezen nog op de nationale
traditie, op Holland's bloeitijdperk, op de
XVIIe eeuw.
Echter, het is zeker dat beide kunstuitingen
allerminst een slaafsche navolging der traditie
waren, doch een aansluiten bij het roemrijk
verleden. Daarenboven was deze nationale
traditie doorkruist door invloeden van andere
herkomst.
De architectuur dier jaren was uiterlijk op de
Hollandsche Renaissance geïnspireerd, maar
dan vermengd met gothische ideeënkracht, en
door die vermenging is zij wellicht geestelijk
rijker geworden, dan de louter sierlijk-volmaakte Hollandsche Renaissance ooit was.
Hij, die deze architectuur schiep, was een
leerling van Uw Viollet le Duc, en een voortreffelijk leerling was hij van zijn grooten
meester.
Hij had het diepste wezen van de bouwkunst
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weer begrepen, dank zij de groote kennis die
hij bezat van het verleden, hij heeft de volkomen leege kloof overbrugd, die de Hollandsche bouwkunst van het einde der XVIIe eeuw
scheidde van het heden. Zijn bouwkunst was
een beëindiging, een ruim begrijpend en ontroerd terugzien, maar in wezen was zij toch
historisch en stond van de toekomst afgewend.
De schoone ambachten, de tallooze prachtige
technieken die alleen in en door de bouwkunst tot bloei kunnen komen, en die in de
twee voorafgaande eeuwen tot volkomen verval waren geraakt, en steeds slechter, zinloozer
en karakterloozer waren geworden, hij heeft
hun niet het werkelijke leven kunnen weergeven, maar hij heeft ze, evenals Uw groote
Viollet le Duc, weer in den gloed van een
stralende en lichte erkenning geplaatst, hij
heeft wat vergeten was weer door de herinnering bezield.
Dr. Cuypers heeft aan de bouwkunst teruggegeven haar streng moreel, aesthetisch en
maatschappelijk geweten, haar hoog karakter
en het besef van haar roeping.
Ook in de schilderijkunst van dit tijdperk
leven duidelijk nawijsbaar twee invloeden, die
met elkaar zijn versmolten.
Gedeeltelijk zien wij in haar ook een herleving
van de Hollandsche schilderkunst der XVIIe
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eeuw -- een voortzetting dus na een onderbrekingvan eeuwen —maar een voortzetting
doorkruist en vermengd met invloeden der
groote Barbizonschilders.
Het is een schilderkunst die, vergeleken bij de
XVIIe eeuwsche schilderijkunst van Holland,
bovenal den indruk maakt van minder jong,
minder gespierd en minder klaar te zijn; in
vergelijking tot de kunst der Barbizonners
echter is zij vooral zwoeler en trager. Of laat
ik het zoo zeggen, het is of voor de Barbizonschilders iedere dag zijn eigen waarheid bezat, en ieder kunstwerk zijn nog onbepaalde
mogelijkheden, terwijl voor de schilders van
de Haagsche school slechts één groote erkenning schijnt te hebben bestaan, waar hun
conceptie aan gebonden bleef.
Ook deze schilderkunst bracht, evenals de
architectuur van die jaren, voornamelijk de
beëindiging van het groote bloeitijdperk, dat
bijna twee eeuwen achter haar lag.
Beide kunstuitingen zijn doorstraald van
dankbaarheid voor dat groote verleden, zij
zijn vol van die warme liefde, die alleen uit de
volledige erkenning geboren wordt. Deze erkenning doorgloeide de harten van kunstenaars, die de gelijken waren van de groote
XVIIe eeuwers, de gelijken in talent, bezieling
en scheppend vermogen, maar die het tijdsgewricht tegen zich hadden.
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Zij werden niet gedragen door die machtige
stroomen, die, gestuwd door de krachten, die
ook in de samenleving zelve werkzaam zijn,
den enkeling vermogen omhoog te heffen
boven zijn persoonlijke begaafdheid. Die afhankelijkheid is de altijd tragische maar
tevens troostrijke zijde die het leven biedt.
De kunstenaars zijn als het zaad, het zaad is
altijd even kiemkrachtig, maar de tijd bepaalt
de kans.
De vruchten van planten die in het gunstig
seizoen tot wasdom kwamen, toen de dagen
lang waren en het zonlicht kracht had, zij zullen rijpen; maar de vruchten van planten die
te laat in het jaargetij groeiden, zullen nooit
tot die volkomen rijpheid gedijen.
Naast de architectuur van Dr. Cuypers en de
schilderijkunst van de Haagsche school, bestond er in Holland in de jaren tachtig geen
beeldende kunst.
Er bestond noch beeldhouwerij, noch toegepaste kunst. Over de beeldhouwerij dier jaren
valt niets te zeggen; wat er aan vrije beeldhouwkunst bestond, was geheel onbelangrijk,
terwijl de toegepaste beeldhouwkunst, voor
zoover Dr. Cuypers die voor zijn bouwwerken
noodig had, alleen beoefend werd door hakkers die hij daarvoor uit het buitenland moest
laten komen.
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Van de toegepaste kunsten valt alleen te zeggen, dat zij twee eeuwen lang achteruit waren
gesukkeld, zoodat zij tegen het einde van de
XIXe eeuw waren afgezakt tot volkomen verval. Technisch en aesthetisch waren zij niet
alleen waardeloos, maar zelfs het besef dat zij
waardeloos waren, ontbrak.
Daar is in die jaren bij wijze van spreken, geen
stuk ijzer gesmeed, geen boek gedrukt en gebonden, geen kleed geweven, geen glasvenster
gemaakt, geen meubel getimmerd, geen ceramiek gebakken, geen postzegel ontworpen,
geen munt gegoten, geen feest geënsceneerd,
of het was onnoozel of slecht.
Zoo was de toestand in Holland voor ruim
veertig jaren. Holland bezat toen één architect,
die recht had om „bouwmeester" te worden
genoemd, een kunstenaar, rijk aan cultuur en
kennis was hij, die de verwording rondom hem

doorzag en begreep. Maar al besefte hij de
grootheid van het verleden, de groote mogelijkheden van de toekomst doorzag hij niet. Zij die
talent hadden, vluchtten in de eenige oase van
deze aesthetische woestijn. Die oase was de
schilderijkunst, alleen dáár was het leven voor
den waren kunstenaar nog mogelijk.
Historisch gezien was echter naar ik meen
deze kunstuiting reeds over het hoogtepunt
gekomen van haar grootsche historische taak.
Doch hierover later.
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Vóór de jaren 'go had zich in Holland de ontwikkeling voltrokken, die het geestelijk leven
in het algemeen had geheven tot op het
niveau der omringende groote landen. Van
dit hooger en meer internationaal standpunt
af konden de kunstenaars nu hun taak overzien.
Ik zal het altijd als een geluk van mijn leven
beschouwen, dat ik die evolutie, al was ik toen
nog zéér jong, heb bijgewoond, dat ik de
spanning der ideeënkentering heb mede geleefd en de groote idealen van dien tijd heb
gedeeld.
Het scheen ons of Holland als natie thans
eindelijk, na veel verspreide individueele
pogingen, er in geslaagd was uit dien toestand van zelfingenomen onnoozelheid te geraken, waarin ons land feitelijk twee eeuwen
gedompeld was geweest.
Holland lag nu naar alle richtingen open en de
jonge kunstenaars van toen zagen naar drie
zijden vol heldere belangstelling uit, naar
Frankrijk, naar Duitschland, naar Engeland.
De verandering die over Holland gekomen
was, was allerminst uitsluitend een aesthetisch
gebeuren, immers deze verandering voltrok
zich in het geheele intellectueele en openbare
leven; zoowel het maatschappelijke als het
politieke leven, zoowel de technisch-mechanische ontwikkeling als de literatuur, zoowel
,
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de plastische kunsten als de sport, werden
door een nieuw vuur bezield.
Wij jongeren van toen wisten wel dat het geen
eindpunt was, maar wij meenden toch, dat wij
van dit hoogtepunt af ongedroomde hoogten
konden bereiken.
Hoe anders denken wij daarover thans, nu
onze haren beginnen te grijzen. Wat ons toen
een overwinning geleek, was, dit zien wij nu
in, slechts een heerlijk ontwaken, de eigenlijke
arbeid en de eigenlijke strijd zouden thans pas
beginnen.
Veel spoediger dan wij gedacht hadden voltrok zich de scheiding, de geestelijke scheiding tusschen die jongeren die eerst geloofd
hadden door gelijke opvattingen te worden
bezield.
De scheiding die de rijen der jongeren nu verdeelde, was geen uitsluitend nationaal verschijnsel, zij was een gevolg van de cultuurcrisis, die zich in geheel Westelijk Europa
openbaarde. Wat wij beleefden was het dóórbreken van een anti-renaissancistischen geest,
en als zoodanig de allereerste levensuiting van
een vernieuwing.
„Anti-Renaissancistisch", ik erken het, is een
omschrijving die tegelijk negatief en vaag is.
Deze kwalifikatie eischt een scherpere omschrijving. Vóór of tegen de architectonische
idee, vóór of tegen de overheersching van het
8I13

subjectief gevoel, wanneer ik het zóó stel, dan
naderen wij die precieser omschrijving al.
Reeds door de bestaans- erkenning der architectonische idée kwamen de jongeren van toen
in een andere verhouding te staan tot de
maatschappij en tot de zusterkunsten.
De geestelijke vereenzaming past bij het overheerschend subjectief gevoel, zij keert zich
uiteraard van de maatschappij af en richt zich
naar een toegespitst persoonlijke levensopvatting.
De architectonische idee, zij steunt, hoe kan
het anders, op een sterk maatschappelijk besef, zij is van bedoeling altruïstisch en niet

egocentrisch.
Voor het subjectief gevoel heeft de schoonste
architectuur bovenal aesthetische waarde, de
groote maatschappelijke, moreele en synthetische beteekenis der architectuur, kan door
den subjectivist wel verstandelijk benaderd,
doch nooit in haar diepste beteekenis begrepen
worden. Daartegenover staat, dat het subjectief gevoel machteloos is de architectonische
idee in haar diepste wezen te beïnvloeden.
Ik zou dit alles door een vergelijking wellicht duidelijker en minder abstract kunnen
zeggen.
Een zanger kan een schitterende heldentenor
zijn, doch juist daardoor, door die eigenschap,
een volkomen onbruikbaar koorzanger. Om
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gekeerd zal een uitmuntend koorzanger vaak
een zwak solozanger wezen.
Welnu,van de XVI Ie eeuw af waren er bij wijze
van vergelijking gesproken, alleen heldentenoren gevormd, van nu af aan begeerden wij
weder deugdelijke koorzangers te worden en
tot koorzang op te leiden.
Die taak is zeker niet licht. Bij ons zelf kunnen
wij maar al te goed nagaan hoeveel innerlijke
strijd met die geestelijke verandering gepaard
gaat, hoe langzaam het verstand, het hart en de
werkzame handen zich naar dit nieuwe inzicht
plooien, en hoe vaak twijfel en onzekerheid
moeten worden overwonnen.
Niet in één dag maakt men van een troep vrijbuiters goede gedisciplineerde soldaten, en
vele generaties zullen wellicht noodig zijn, om
kunstenaars in dezen geest te vormen, kunstenaars in wier hart de architectonische idee
zuiver, gaaf en ongedwongen leeft.
Wat wij heden beleven, niet alleen in Holland
bedoel ik, maar in heel Westelijk Europa, is
niet een aesthetische beïnvloeding, maar een
psychologische omkeer, het is niet een aesthetisch verschijnsel, maar het is een cultuuromwenteling, die aan haar nationale nuanceering
nog lang niet toe is, en dáár waar die nationale
nuanceering zich opdenvoorgronddringt,daar
is zij, gezien van een hooger gedachte-plan,
naar mijn meening van geen waarde.
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Toen Albert Dürer op het einde.der XVe eeuw
Italië bereisde, schreef hij : „Italië wemelt van
persoonlijkheden."
Die enkele zin van dezen grooten meester
geeft het juiste beeld van de Renaissance. De
kunstenaar, die uit het nog middeleeuwsche
en gothische Duitschland kwam, kreeg in
Italië de visie van wat de Renaissance in diepste wezen was. Hij zag den opgang van het
verpersoonlijkt gevoel, de vrijmaking van het
individu; hij zag tegelijk ook den ondergang
van de architectonische idee. Het waren de
helden-tenoren die nu hun kans kregen, het
was het einde van den grooten koorzang.
Wat wij thans beleven, wat wij thans zien, het
is dezelfde worsteling, die zich na vijf eeuwen
herhaalt, maar in omgekeerde richting. Thans
zien wij, dat het de architectonische idee is,
die zich, anders dan in de middeleeuwen,
maar even absoluut gaat verwezenlijken.
Het kenteringstijdperk in Italië heeft in het
groot gezien geduurd van de XIIIe eeuw tot de
XVe eeuw. Hoe lang het nieuwe kenteringstijdperk zal duren, wie kan, dit vooruit zeggen? In geen der Europeesche cultuurlanden
is de strijd tuschen deze twee in wezen
tegenstrijdige levensovertuigingen ouder dan
dertig jaren. En wat beteekenen dertig faxen
in de wordingsgeschiedenis van een cultuur?
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Laat ik echter terug keeren tot Holland en U
spreken over de verandering in aesthetisch inzicht, die in de jaren negentig vaster vorm
kreeg, en laat ik U over de invloeden inlichten die zich van andere landen uit deden gelden.
Van nu af aan kwam de architectuur, dit
spreekt vanzelf, steeds meer in het brandpunt
te staan van de artistieke ontwikkeling en van
de scheppende vermogens.
Alleen de architectuur kon leiding geven aan
de nieuwe verlangens, en de verwezenlijking
der nieuwe idealen was, aesthetisch gezien,
van de architectuur geheel afhankelijk.
Doch de kansen die aan de architectuur geboden werden bleven gering; de regeerders
van het land waren een generatie ouder dan
de kunstenaars, die deze nieuwe ideeën vóórstonden. De tegenstand was dus sterker dan
deze jongeren in hun overmoed hadden verwacht.
Zoo bleef het aanvankelijk bij het tot stand
komen van slechts een paar grootere bouwwerken; aan de nieuwe inzichten, die alleen
door daden overtuigend konden werken, werd
de kans op die daden onthouden.
Zoo moest dus aanvankelijk de architectuur
der jongeren zich bepalen tot het woonhuis en
meer speciaal tot het landhuis. De intensievere verkeersmogelijkheden veranderden
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het karakter van het buitenwonen geheel. Het
XVIIIe eeuwsche buitenverblijf was slechts
mogelijk voor de zéér gefortuneerden, die met
de stad en haar snelle ontwikkeling weinig of
niets te maken hadden. De villabouw voorzag
in de behoefte van hen, die van de stad afhankelijk bleven, maar haar tegelijk toch ook
wilden ontvluchten.
Dit is het eenige tijdperk in de laatste halve
eeuw geweest, dat de Engelsche beeldende
kunst invloed heeft geoefend op de beeldende
kunst van Holland. In zijn „cottage" architectuur was Engeland alle andere landen vóór
geweest, deze had de opgave van de woning
voor het welgestelde gezin buiten, maar toch
dicht bij de stad, reeds volkomen opgelost
vóórdat in andere landen naar die oplossing
werd gevraagd. Engeland had deze opgave
bovendien voortreffelijk tot oplossing gebracht. Maar deze oplossing, hoe poëtisch
ook, had weinig te maken met de groote
roeping die de architectuur in de toekomst
wachtte.
Zoo is dus deze villa-architectuur als een
vriendelijk intermezzo te beschouwen; de
groote problemen der architectuur zouden
echter niet op het platteland, maar later in de
groote en sterk pulseerende steden tot oplossing moeten worden gebracht.
Voor de architecten was de villabouw een
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goede oefening, die hun de gelegenheid verschafte zich van vele historische vormen te
bevrijden. Als zoodanig heeft dit tijdperk
zeker waarde gehad. Voor de toegepaste kun~
sten en de schoone technieken is het wellicht
nog waardevoller gebleken.
Tot nu toe, dit heb ik reeds aangetoond,
scheen het, of er voor den beeldenden kunste~
naar in Holland slechts één veld van arbeid
bestond, dat toevluchtsoord, dat veld van
arbeid, was tot nu toe alleen het schilderij. De
stof, de materie te vergeestelijken, dat toch is
in eerste instantie de taak van den kunstenaar,
dat wil zeggen zijn roeping is, aan de stof,
onverschillig of deze is: steen, hout, ijzerwol,
ivoor, pottebakkersklei of zijde, de stigmata te
geven van den geest.
Zoo hebben tot de XVIIe eeuw de kunstenaars
hun taak ook opgevat, maar van dien tijd af
scheen het, alsof er maar twee materialen
waren, waar de geest vat op kon krijgen, en die
materialen waren het schilderslinnen en de
verf.
De nieuwe geestesgesteldheid heeft daarin
groote verandering gebracht. In Holland althans is in de laatste25 jaren een groot deel
van den achterstand ingehaald, dien de twee
eeuwen van stelselmatig verval der toegepaste
kunsten, die aan de XXe eeuw voorafgingen,
hadden teweeggebracht.
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De invloed dien wij van andere landen ondergingen was tweeledig. De invloed van Engeland heeft zich, vooral in de jaren dat ook de
„Cottage"-stijl op de Hollandsche architectuur zijn stempel drukte, aanvankelijk althans
het sterkst doen gelden. Wij hebben aan het
inzicht, aan de toewijding en aan het geloof
der groote Engelschen van de „Arts and
Crafts Movement" zéér veel te danken gehad,
hun bezieling heeft ons gewekt en onzen eersten aanloop tot de daad aangevuurd.
De invloed die daarna van Duitschland kwam,
was veel onpersoonlijker maar tegelijk dwingender, armer voor het hart maar oneindig
gespierder en energischer van geestelijke werking.
Engeland's invloed steunde vooral op de betoovering van enkele waarlijk groote persoonlijkheden; toen deze gestorven waren stierf
die invloed niet alleen in Holland, maar ook
in Engeland weg.
Engeland's invloed werkte uitsluitend aesthetisch, de invloed van Duitschland werkte
mechanisch en technisch.
De invloed die van Duitschland uitging
steunde niet op personen, maar ontsprong uit
die veel abstracter kracht, die ook de geheele
technisch-industriëele ontwikkeling op bewonderenswaardige wijze tot ontplooiïng
bracht.
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De bloei van het oneindig rijke veld der toegepaste kunsten is echter in hoogste instantie
van de architectuur alleen afhankelijk. De architectuur is de moeder, de toegepaste kun~
sten zijn als de gelukkige kinderen, die rondom de moeder spelen.
De toegepaste kunsten kunnen niet bestaan,
zooals in Engeland geloofd werd, enkel dank
zij het aesthetische inzicht van enkele personen.lVlaar zij kunnen evenmin bestaan, zooals in Duitschland gedacht werd, onder de
dwingelandij van de mechanische techniek,
die eerst aan de bouwkunst en daarna aan de
toegepaste kunsten het juk op wilde leggen.
De architectuur in haar hoogste beteekenis is
meer dan een kunst alleen, zij is een moreel
besef, zij is niet aesthetisch in de eerste plaats,
maar zij is ook niet mechanisch. Zij is de cristallisatie van een geestelijke levensvervulling.
De invloed van Engeland op Holland was
reeds lang vóór 1914 teneinde. De invloed van
Duitschland op Holland eindigde in dat noodlottig jaar.
Vóórdat ik U tot slot over de ontwikkeling der
architectonische idee in Holland gedurende
de laatste tien jaren spreek, moet ik volledigheidshalve nog over één punt uitweiden.
Over de huidige Hollandsche schilderijkunst
heb ik u nog niet gesproken. Ik zal daarover
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kort zijn. Mijn meening moge al niet geheel
objectief zijn, toch ben ik innerlijk overtuigd,
dat mijn historische opvatting over dit punt
juist is.
Moge deze mijn historische overtuiging aan al
mijn uitlatingen de schijnbare scherpte ontnemen !
De schilderijkunst is een vorm van schilderkunst die volmaakt past in het groote bloeitijdperk van de burgerlijke cultuur, het tijdperk dat wij gemakshalve Renaissance roemen en dat approximatief gesproken de XVIIe
tot en met de XIXe eeuw omspant. De schilderijkunst heeft in dat tijdperk van ruim drie
eeuwen haar grootsche historische rol op onove rtrefbaar schoone en aesthetisch bewonderenswaardige wijze vervuld. Juist zooals de
monumentale schilderkunst der middeleeuwen ook haar historische rol op onovertrefbaar schoone en aesthetisch bewonderenswaardige wijze heeft vervuld in de vijf eeuwen
die aan de XVIIe eeuw voorafgingen.
De burgerlijke cultuur had de monumentale
schilderkunst niet noodig. Zij ontnam aan de
monumentale schilderkunst iedere bestaansreden. Zoo zal het tijdperk waarvan wij ruder
aanvang beleven, ongetwijfeld verlangens en
begeerten kennen, waaraan het schilderij niet
kan voldoen. De constateering van deze nuchter gestelde historische overweging kan pijn122

lijk zijn voor sommigen, maar zij is, als iedere
waarheid, in haar diepste wezen mild.
Bij de burgerlijke cultuur behoorde een kunstvorm, die verplaatsbaar was zoowel als verhandelbaar, en die tevens het bewijs bracht
van de welgesteldheid van den burger, die
deze kunstschatten bezat.
Bij de Middeleeuwen behoorde een schilderkunstige vorm, die niet verplaatsbaar was,
noch verhandelbaar, en die tegelijk het bewijs
gaf van de levenséénheid en van de idealen
der gemeenschap, aan wie die kunstschatten
toebehoorden. Daarom verdween die vorm
van schilderkunst, zoodra de architectonische
idee verzwakte. Deze opvatting lijkt mij historisch onaanvechtbaar.
Sta mij toe dat ik nog even dieper op dit
onderwerp in ga. De strijd dien het verpersoonlijkt gevoel vóór vijf eeuwen gestreden
heeft tegen de architectonische idee, en de
strijd tusschen het verpersoonlijkt gevoel en
de architectonische idee, die zich thans scherper afteekenen gaat, zij beschrijven als het
ware, aan elkaar evenwijdig loopende maar
van richting juist aan elkaar tegenovergestelde curven. Wanneer in een volkomen tot ontwikkeling gekomen kunstvorm, overgangsvormen ontstaan, dan is met zekerheid te
zeggen, dat zich in die overgangsvormen het
verval aankondigt.
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De groote monumentale schilderkunst der
middeleeuwen was op haar hoogtepunt geometrisch van bouw, zuiver architectonisch
van doel, abstract van inhoud, decoratief van
aspect en rituëel van wezen.
De groote schilderijkunst der Renaissance
was op haar hoogtepunt niet geometrisch
doch perspectivisch, niet architectonisch maar
vrij, niet abstract maar subjectief, niet linëair
en coloristisch-primair maar tonalistisch, niet
rituëel maar lyrisch. Twee uitingen dus van
schilderkunst, ieder op zich zelf grootsch en
volmaakt, maar in wezen, en tot in alle onderdeelen aan elkaar tegenovergesteld.
Het verval der Middeleeuwsche monumentale kunst begon toen haar vorm -éénheid inéénviel en de vormgeving, die bij het schilderij paste, in de monumentale kunst, ten
koste van de zuiverheid dier kunst, zich ging
ontwikkelen.
Deze woekering der overgangsvormen beteekende den ondergang van de monumentale
schilderkunst, maar daarom, let wel, beteekende zij nog niet de geboorte van het schilderij. De zuiverheid der monumentale schilderkunstwas al geheel vernietigd, vóórdat het
volmaakte schilderij ontstond. Dit kon niet
anders.
Het schilderij als volmaakte kunstvorm kon
zich pas openbaren toen de schilderkunst zich
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volkomen bevrijd had van de geometrie, van
de abstractie, van den ritus, van de architectuur en van de speciale monumentale technieken en idealen. Wat wij nu zien, juist het
zelfde, maar in omgekeerde richting. In het
schilderij worden nu de elementen opgenomen, die alleen in de architectonische idee
hun rede van bestaan vinden. De geometrie
vecht nu in de gouden lijst tegen de perspectief, de abstracte vorm tegen het individualistisch subjectief gevoel, de tonaliteit tegen de
kleur, de constructie tegen den vrijen vorm.
Hierdoor wordt de groote traditie van de
schilderijkunst evenzeer geschonden, als in de
XVe eeuw de groote traditie der monumentale
kunst geschonden werd door de vrij-schiíderkunstige bestrevingen.
Over deze historische onafwendbaarheid te
jammeren geeft niet, wat nu onherroepelijk
verloren gaat, was groot; wat in de XVe eeuw
verloren ging was echter zeker niet minder
groot. Schilderijschilders van deze latere
tijden, die vaak wat talent en diepte van gemoed aangaat de gelijken zijn van de groote
schilderijschilders van weleer, ook zij maken
meesterwerken — is de wereld thans er niet
vol van? —maar aan al die meesterwerken
ontbreekt dàt wat geen persoonlijke begaafdheid, geen persoonlijke toewijding, in staat is
te geven. Zij zijn, om het oude beeld nog125

maals te gebruiken, planten die te laat kiem-

den, zij hebben het jaargetij verzuimd.

In de kunst speelt, wat genoemd zou kunnen
worden de ontdekking, een rol van beteekenis.
Laat ik, om dit nader toe te lichten, een beeld
gebruiken. Het opduiken van Amerika's kusten aan den horizont, is voor Columbus en
zijn manschappen iets van veel dieper en ontroerender beteekenis geweest, dan dit opduiken van Amerika's kusten thans is voor de
duizenden, die dagelijks de haven van NewYork binnen stoomen.
Onze XVIIe eeuwsche schilders ontdekten een

nieuw werelddeel, onze tijdgenooten bereizen
dit werelddeel. Geldt ditzelfde niet voor alle
Westersche cultuurlanden?
Wie ontdekker zal zijn en wie reiziger, niet
van de persoonlijke begaafdheid hangt het af,
maar van den tijd. Hoe langer een land bereisd is, des te gemakkelijker gaat het reizen,
hoe meer een land bereisd wordt, des te meer
personen er komen om het te bereizen.
Ligt hierin wellicht de verklaring, waarom er
in alle landen thans een zoo groot aantal schilders is, en ook een verklaring hoe het komt,
dat ieder dezer schilders in staat is zóóveel te
maken?
De beste schilders van thans zijn, daarvan ben
ik innerlijk overtuigd, niet de minderen van de
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beste schilders van vroeger; het noodlot heeft
echter gewild, dat zij in een werelddeel ontdekkingstochten doen, dat reeds lang geleden
ontdekt werd. Ter vergelijking zou ik kunnen
zeggen: De Fransche jeugd van thans, zij zou
als de nood er toe drong even moedig, even
dapper zijn als haar oudere broeders van
negen jaren geleden. Alleen de gelegenheid
(wat een zegen !) ontbreekt haar om haar
kracht en moed te bewijzen.
Ik heb bij deze historische opvatting iets
langer stil gestaan, omdat ik meen, dat zij niet
voor Holland alléén, maar voor heel Westelijk
Europa een waarheid bevat.
Voor de architectonische idee valt thans een
nieuw werelddeel te ontdekken, zij heeft het
inderdaad reeds ontdekt.
Dit nieuwe land is zeker nog ongeschikt voor
aesthetische toeristen, want immers letterlijk
alles ontbreekt er nog wat het leven van aesthetisch verfijnden behoeft, het leven is in dit
nieuwe werelddeel van den geest nog hard en
op de meest belemmerende manier nog aan de
platste materiëele eischen gebonden; alle toestanden zijn er nog geheel onzeker, en de ontgoochelingen, ook in de werkkrachten die
mede moeten helpen, zijn zwaar en drukkend,
alle toestanden zijn er no onvast, en de inspannng staat zeker nog in geen verhouding
0
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tot het bereikte. Maar toch is het een nieuwe
wereld, waarop de architectonische idee den
voet heeft gezet.
De oude wereld was die voor het oneindig genuanceerde subjectieve gevoel.
De nieuwe wereld is voor de synthetisch gebouwde levensconceptie.
Wat de beeldende kunst aangaat is het onvermijdelijk, dat de architectuur thans de leiding
behoudt en dat de zusterkunsten zich naar
haar richten. Aan de architectuur is onafwijsbaar de toekomst; de groote maatschappelijke,
ideëele, moreele en utilitair-economische problemen zullen voor zoover zij plastisch-aesthetisch tot uitdrukking komen, in de eerste
plaats door de architectuur moeten worden
opgelost, door haar, met haar, maar nimmer
zonder haar.
Holland heeft, om tenslotte op ons land terug
te komen, in de laatste tien jaren een grooten
voorsprong verkregen op de omringende cultuurlanden. De bouwmeester Benage, een der
pioniers van de architecturale idee in Holland,
zal U morgen vele voorbeelden laten zien van
wat in die lijn in ons land in de laatste jaren
tot stand gebracht werd.
Het is goed dat het buitenland daar kennis
van neemt. De vreemdelingen die naar Holland komen, merken, zoo zij geen speciale
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aanknoopingspunten hebben, weinig of niets
van wat er in die richting in Holland gemaakt is.

De boeken door vreemdelingen over Holland
geschreven, bevatten daarvan de stelligste bewijzen.
Dit komt, omdat zooals iedere nieuwe beweging, ook deze nieuwe beweging nog staat,
zoo niet buiten de publieke belangstelling,
dan toch buiten de sfeer van het luidruchtig
succes. Dit nu is zeker een voordeel voor hen,
die in die beweging werkzaam zijn.
Het ploegen en zaaien gebeurt in de stille
dagen van het jaar, de oogst wordt echter
luidruchtig binnengehaald.
Daar is niemand in Holland van de vele ernstige werkers in de architectonische idee, die
niet beseffen, dat wij nog slechts aan het begin
zijn van wat er bereikt moet worden; daar is
niemand onder hen, die niet voorbereid is op
de groote teleurstellingen, die ons nog te
wachten staan, maar daar is ook niemand onder hen, die niet diep in zijn hart overtuigd is
van de waarheid, dat de architecturale idee
van nu af aan groeit in macht, daar zij door de
diepe maatschappelijke stroomingen wordt
gestuwd.
Dames en heeren, ik ben aan het einde van
mijn korte uiteenzetting gekomen. Ik vrees,
9
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dat ik soms meeningen zal geuit hebben, die u
vreemd en wellicht overscherp voorkwamen,
en voorzeker weet ik, dat ik die meeningen
vaak zal hebben uitgesproken, zoo, dat aan Uw
taal onrecht werd gedaan. Desondanks hebt
ge rustig geluisterd, op een wijze, die zoowel
vriendelijk... als volkomen Fransch was.
Daarvoor dank ik U zeer.
1923
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THEODORE CHASSERIAU

Geboren te Samara 20 September 18i9
Gestorven te Parijs 8 October 1857.
Chassériau stierf jong, zijn glanzende begaafdheid, niet belemmerd door afdwalen of
weifelen, was van zijn jeugd af, recht op de
zege en het volledig bereiken gericht.
Zijn dood, snel en geheel onverwacht, verbaasde de Parijsche wereld niet minder, dan
zijn opzienbarende escapades dat vaak vroeger hadden gedaan. De vrienden die des morgens nog om zijn graf stonden geschaard, ontmoetten elkaar dien zelfden avond in den

feestelijken schouwburg, waar een nagelaten
tooneelwerk van Chassériau's vroegere vriendin, Mme de Girardin, voor het eerst zou worden opgevoerd.
De zaal was overvol, alleen Chassériau's loge
bleef leeg.
Hij die een onvervaard ruiter was geweest, in
wien menig volbloed zijn meester had erkend,
heeft ook alle krachten die zijn kort en vurig
leven, gelukkig, sterk en rijk aan daden maakten, op bijna uittartende wijze den teugel gevierd, doch hij hield deze krachten tevens in
de hand, zoodat de jaloersche dwarskijkers
slechts het mistroostig nakijken hadden. Daar
was vaart en meesterschap in alles wat hij
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deed, zijn kort en hartstochtelijk leven vloog
onstuimig voorbij, zonder ooit in beheersching
en gratie te kort te schieten.
Nog slechts tien jaar oud, duldt hij reeds geen

afwachten, maar kiest zelf zonder aarzelen
zijn meester.
Hij komt bij Ingres, wiens meest geliefde leerling hij wordt, die hem reeds spoedig den
„Napoleon der schilderkunst" noemde.
Negen jaren later, op herhaald aandringen
van Ingres als zijn gast in de Villa Medici te
Rome vertoevend, maakt hij zich zonder
schroom of weifeling van zijn meester,
voor wien hij tot zijn dood toe overigens den
grootsten eerbied gevoelde, —weer los, en
keert rechtstreeks en onmiddellijk naar Parijs
terug.
Zijn persoonlijkheid kent geen aarzelen noch
talmen, steeds houdt zijn leven vaart.
De dagboeken die hij naliet bevatten geen
ontboezemingen, beschouwingen of overwegingen, het zijn vooral werkplannen en
feiten die er, kort geformuleerd, in zijn vastgelegd; „faire ceci, faire cela ".
De vele menschen met wie hij verkeert,
schikken zich naar zijn wil en lusten. Wanneer hij in Noord-Afrika reist, bejegenen de
Fransche generaals die hij daar ontmoet den

jongeling als hun gelijke.
Bij de Parijsche aristocratie is hij altijd een
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gevierde gast. Wat hij verlangt, gebeurt, de
wenschen die hij uitspreekt, worden ingewilligd.
Vrouwen die hij liefhad, bleven hem lang
nog na zijn dood met groote innigheid gedenken, ofschoon hij hen tijdins zijn leven
eerder verlaten had, dan hun hart verdragen
kon.
Ondanks het wereldsch leven dat hij leidde,
werkte hij met zooveel hartstochtelijke overgave, dat het den schijn heeft, of zijn veelzijdige natuur in arbeid alléén voldoening
vermocht te vinden.
In de jaren van Chassériau's jeugd was de
strijd tusschen de volgelingen van Ingres en
van Delacroix in vollen gang. In twee vijandige kampen was de kunstwereld van toen
verdeeld, de schilders twistten onderling verbitterd, de courantiers en critici wierpen zich
in dien strijd, hun banvloeken naar rechts en
naar links slingerend en zich wagend aan
voorspellingen, die iedereen al weer vergeten was, toen het duidelijk bleek, dat er
van al hun voorspellingen niets was uitgekomen.
Thans hangen de schilderijen van Ingres en
van Delacroix vreedzaam in het Louvre naast
elkaar, het strijdtumult is geheel verstild,
beider uitingen dragen er toe bij, de verlangens van het tijdperk waar zij deel van uit133

maakten, voor het nageslacht vollediger te
verklaren.
Chassériau was een te overtuigd leerling van
Ingres om diens klare en vaste vormgeving
ooit prijs te geven, maar tevens was hij te zinnelijk aangelegd en te woelig van natuur, om
onbeïnvloed te blijven door Delacroix's schildersdrift en kleurengloed.
Maar zijn diepste wezen zocht toch naar andere uitdrukkingsvormen dan die de kunst
van Ingres en van Delacroix had geopenbaard. In de jaren vóór dat hem dit zelf duidelijk was, weerhield zijn gelukkige en in de
beste beteekenis van het woord wereldsche
natuur hem, om zich in den strijd tusschen
deze twee groepen partij te stellen. Hij stond
te open voor alle bekoringen van het leven om
zich tot starre meeningsbeperking te laten
verleiden. Met het geluk steeds lichtend vóór
hem uit, bestond er voor hem geen aanleiding,
om als een verdwaalde, ter zijde of achter zich
naar een nieuw heil rond te speuren.
Overvol plannen was hij, tot de dood hem
verraste.
Als ieder vurig werker, geloofde hij in die
plannen meer dan in alle formules, en deze
diepe vervuldheid met zijn werk, maakte hem
onaantastbaar voor het verlet dat roem zoowel
als smaad zoo licht kunnen brengen.
Toen hij nauwelijks acht en dertig jaren oud
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stierf, had hij twee schilderkundige idealen
die elkaar bij voorkeur bestreden en ten onrechte wederkeerig uitsloten, door de overtuigende kracht van zijn eigen werk, tot
nieuwe éénheid versmolten, maar bovendien
had hij de mogelijkheid eener herleving der
monumentale schilderkunst bewezen. Hij had
de schacht die tot weder te ontdekken rijkdommen voerde, met zooveel juist inzicht
aangeboord, dat zij die na hem kwamen, terecht niets beters wisten te doen, dan voortgaan met werken en zoeken, in de richting die
hij had aangegeven.
De traditie der compositaire schilderkunst,
zooals deze zich in de vóórafgaande eeuwen
in de kunst van Frankrijk had bestendigd, was
in zijn kunstenaarshanden veilig. De teedere
Watteau zou zich gewis eerder tot de kunst
van Chassériau, dan tot die van Ingres of van
Delacroix aangetrokken hebben gevoeld.
Toen na hem de impressionisten zich — al te
éénzijdig gericht als zij waren — geringschattend afkeerden van Chassériau's kunst, toen
was het alleen de compositair aangelegde
Degas, de Degas van het bewonderenswaardig schilderstuk „Semiramis Stedebouw", die
Chassériau's kunst bleef bewonderen.
Chassériau was een zeer hartstochtelijke riatuur, maar ook de kunstenaar in hem beheerschte dien hartstocht volkomen, wellicht
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te eerder nog daardoor, omdat hij het geluk
had tot de uitverkorenen te behooren, die den
feilloozen smaak bezitten, door Pascal voor
even zeldzaam verklaart als het genie.
Naar alles wat gaaf, gezond en vol sterk-leven
was, ging de bewondering van den kunstenaar
Chassériau uit, hij genoot van die eigenschappen zooals een krachtig en hartgrondig
mensch dat alleen kan doen, zonder eenige
valsche schaamte voor de onverholen stem
van het bloed en zonder zelfs de behoefte te
gevoelen om het met het ondoorgrondelijk
psychisch leven, op welk accoordje ook te
gooien.
Een vrouw zag hij in de eerste plaats als een
bekoorlijk wezen, en niet als een zielkundig
probleem, hij zag haar niet zoo anders als hij
het paard zag, dat hij bewonderde om zijn
kracht en vlugheid. De schoonheid dier zinnelijke vormen alleen, was hem reeds ruim genoeg.
Onverward en onvervaard, zóó was zijn visie
op het leven, oningewikkeld was bovendien
zijn wezen, doch geadeld door gratie, was
zoowel zijn persoonlijkheid als zijn kunst.
Zijn meesterlijk helder-scherpe persoonsuitbeeldingen, waarin hij Ingres' portretkunst
ter zijde streeft, zijn ongetwijfeld onder den
invloed ontstaan van zijn grooten voorganger
en leermeester, maar zijn geschilderde por136

treffen, zooals bijvoorbeeld dat van den monnik Lacordaire, en de verstild-innige groep
van zijn twee zusters, zijn bewogener van
materie en voordracht en minder koel-gestolten dan Ingres' zeker meer bewust grootmeesterlijke portretten zijn.
In het compositaire overtreft Chassériau zijn
genialen leermeester vele malen. Waar Ingres,
om slechts één voorbeeld te noemen, in zijn
„apothéose d'Homère" als katvisch zoo kil is,
daar toonde Chassériau in zijn helaas door
brand vernielde schilderingen in het „Cour
des Comptes" hoe warm, menschelijk en innig hij ook in zijn compositaire kunst wist te
blijven.
Het kan niet geloochend worden, dat waar
Ingres, in zijn -niet direct aan de natuur ontleende schilderijen altijd allegorisch is, dat
Chassériau's compositaire werken steeds literair aandoen.
In dat opzicht was Chassériau niet anders dan
vele kunstenaars van zijn tijd. In geheel West
Europa neigde de schilderkunst van die jaren,
naar het genrestuk, naar het verhaal, naar de
voorstelling op literairen grondslag.
Aan de zuiver beeldende elementen, lijn,
kleur, richtingsrijkheid, en werking der volumen, werd in die tijden geen vóórrang,
zelfs geen afzonderlijk bestaansrecht toegekend, zij alle golden eerder als te behooren
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bij de hofhouding van het in beeld gebracht
verhaal, zij begeleidden en steunden de voorstelling, maar zij bleven aan haar altijd ondergeschikt.

Wie naslaat wat Théophile Gautier, — die in
dien tijd geschat werd een der beste schrijvers
over beeldende kunst te zijn —heeft geschreven, bemerkt, hoe ook zijn kritiek eerder lite~
raire paraphrase is van het geschilderd verhaal, dan analyse der zuiver beeldende en
compositaire elementen van het door hem besproken kunstwerk.
Eerst na den oorlog zijn Chassériau's schilderijen in het Louvre „à la rampe" gehangen.
Maar ondanks die eervolle plaatsing, moet het
ieder nauwlettend beschouwer opvallen, dat
zij in die omgeving niet goed op hun plaats
zijn.
Wij weten allen wel, dat dit niet alléén van
Chassériau's kunstwerken, maar van een zeer
groot deel der schilderijen die de musea bevolken, kan gezegd worden. Want zij alle
hangen daar geheel vervreemd van de sfeer
waarvan zij eens deel hebben uitgemaakt.
Wij vergeten te licht, wanneer wij in een museum de eene schilderij na de andere beschouwen, dat deze kunstwerken alle ontstaan zijn in verschillende tijdperken en deel
hebben uitgemaakt van geheel andere cultuurcentra. Het feit dat zij als kunstwerk
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ieder op zich zelf meesterlijk zijn, verandert
niet aan het feit, dat zij noch in de eerste
plaats dáár, noch dat zij bij elkaar behooren,
en dat zij, zooals zij daar hangen, ontworteld
zijn aan de omgeving die hen innig eigen was.
Voor het kunstwerk is het museum, wat voor
het beest de dierentuin is. Persoonlijk mogen
wij er ons over verheugen dat het museum
zoowel als de dierentuin ons de gelegenheid
bieden om te zien, wat wij anders niet zoo
gemakkelijk te zien zouden krijgen, maar wij
mogen nooit vergeten dat dier en kunstwerk
daar ontberen het natuurlijk bij hen passend
milieu.
Chassériau's kunst behoort naar aard en
wezen tot het tijdperk der restauratie, zooals
Ingres' classicisme bij het Napoleontische tijdperkbehoorde,enzooalshetrealismevanlVlanet
later de aesthetische uitdrukkingvan het democratisch maatschappelijk gevoel zou worden.
Wij zouden om Chassériau's kunstwerken ten
volle te waardeeren ze moeten zien hangen in
de weelderige salons der machtige bankiers,
die de lakens uitgaven toen Louis Philippe
regeerde. Dáár werd het leven werkelijk genoten, met gratie, met smaak, en met verfijning, het wereldsch leven dier tijden bezat
wel nog stijl, maar wendde het bezit van geen
hoogere levenserkenning vóór, dan het in
waarheid bezat. Die levenserkenning was ech139

ter meer door de schoone letteren dan door
het leven zelf gevormd.
Zoo goed als onze XVIIe eeuwsche schilderkunst met haar sterke liefde voor de werke lijkheid, volkomen paste bij het kloek en bewust
leven onzer voorouders, zoo behoorde ook een
deel der fransche schilderkunst, waartoe ook
de werken van Chassériau gerekend mogen
worden, met hun literairen en mythologischen
inslag, bij de geheel ter zijde van den
strijd des levens gewonnen rust dezer wereldsche „ci-devants".
Voor een waarlijk geniaal aangelegd kunstenaar als Chassériau, is het zeker geen geluk te
noemen, dat hij juist in dien tijd geleefd en
gewerkt heeft, maar erkend moet tevens worden, dat zijn natuur en voorkeur daardoor
ontheven werden van strijd en tegenstand,
zoo wel in zich zelf als daar buiten. Voor een
kort leven als het zijne is dit zeker een voordeel geweest, want zijn krachten bleven er
door gespaard. Zoo iets in staat is ons te overtuigen dat het leven en de opvattingen dier
kringen in dien tijd niet zoo leeg en oppervlakkig zijn geweest, als wij wel eens geneigd
zijn aan te nemen, dan is het zeker mede door
de kunst van Chassériau, die vorm en uitdrukking vermocht te geven aan de aesthetische verlangens en gevoelens dezer heerschende klasse in Frankrijk, en wiens kunst wij, zij
140

het dan ook zonder echte vervoering, toch
oprecht bewonderen.
Een museum kan echter nooit de plaats zijn,
waar deze kunstwerken tot hun volle recht
komen. Chassériau's soepele doch nooit weeke
vormen en zijn vloeiende, doch nooit slappe
kleuren, passen in een blijder omgeving dan
welk museum ook biedt, zij passen zeker niet
dáár, waar nooit helder lachen gehoord wordt,
waar nooit de geur van bloemen binnenwaait,
en waar muziek nooit klinkt en wegsterft. Zij
verkommeren in deze gerechtszaal-achtige
ruimten, waar zij als getuigen in een groot historisch proces, geplaatst zijn, de een naast de
ander, in eindelooze rijen, om onder doodsche
stilte te worden aangegaapt of te worden ondervraagd, van negen uur af tot donkey,
iederen dag, jaar in, jaar uit.
De grootsche ritueele kunst der middeleeuwen, geplaatst in een museum, is er even
droevig aan toe als de adelaar, opgesloten in
een ijzeren kooi. Zeker, de uiterlijke vormen
zijn gebleven, wij zien ze voor ons, maar het
wezen zelf is verminkt. Wat blijft er van de
machtige monumentale kunsten over, wanneer zij aan de architectuur ontrukt zijn, dáár
waar de liturgische zang, die hun geaardheid
zoozeer verklaarde, voor goed zwijgt?
Maar ook de kunst van de XVIIIe en XIXe
eeuw heeft van haar levende kracht verloren,
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zoodra zij uit haar eigen sfeer wordt gerukt,

en geen deel meer heeft aan het wereldsche
leven vol sier en gratie waartoe zij eenmaal
behoorde, vóór dat zij overgebracht werd naar
de aesthetische bergruimte der tijden.
Wij zouden onrecht plegen, wanneer wij,
staande voor de kunst van andere tijden, niet
indachtig waren aan het verschil, dat ieder in
het volle leven opgenomen kunstwerk scheidt
van het tot museum-object geworden kunststuk.
Maar nog grooter onrecht zouden wij plegen,
wanneer wij de kunst van een achter ons liggend tijdperk beoordeelden, niet naar de
geestelijke verlangens waaruit zij was ontstaan en die zij eens bevredigd heeft, maar
wanneer wij haar alleen toetsten aan onze eigen
geestelijke verlangens en behoeften, die toch
uiteraard geheel anders zijn gericht.
Zoo wij tegenwoordig in vele huiskamers
moderne kunstwerken aantreffen, die alte opzichtig en met kennelijk te groot welbehagen,
de getourmenteerdheid der moderne ziel te
pronk dragen, zeker even opzichtig als de
gecalligrapheerde bijbelsche spreuken het weleer de godvruchtigheid van den bewoner
deden, laat ons dan het goed recht ook van
die uitingen erkennen, al gaat onze voorkeur in het algemeen niet uit naar de éénzijdige levenshouding waar zij van getuigen,
142

noch naar de aesthetische taal waar zij zich
van bedienen.
Ook zou het domheid zijn de aller modernste
kunstuitingen af te keuren, alléén op grond
daarvan, dat wij hen niet aantreffen in kerken,
noch in paleizen, in gemeenschapshuizen noch
in salons, maar in de cabarets waar deze uitingen als laatste toevlucht hun heil moesten
zoeken en waar zij mede helpen de levenséénheid te loochenen, en de wanhoop weg te
„jazzen". De tijd dwingt die kunstenaars
daartoe, zooals de tijd Chassériau dwong om
literair te zijn, om zacht en bekoorlijk, in
plaats van streng en verheven te zijn.
Wanneer wij Chassériau's kunst toetsen aan
het ideaal dat hij zich zelf gesteld had, en dat
te gelijk vorm en uitdrukking gaf, —maar in
zeer gesublimeerden vorm — aan de aesthetische verlangens en behoeften van zijn tijd en
milieu, dan valt het niet te ontkennen dat hij

een machtig talent is geweest, gesteund door
een sterk en zuiver meesterschap en een milde
dichterlijke levensvisie, gaven die hem in
iederen tijd zouden gemaakt hebben tot een
kunstenaar van de allergrootste beteekenis en
waarde, maar die, in het tijdperk waarin zijn
leven viel, niet gedragen werden door grootscher levenserkenning of aangevuurd werden
tot hooger vlucht.
Chassériau stierf op den zelfden leeftijd waar143

op genieën als Raphaël, Watteau en Mozart
ook gestorven zijn. Zij allen stierven vóórdat

de rimpels van een door zwaarder strijd gewonnen levenserkenning, de blijde gratie van
hun wezen had aangetast.
19 8
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PWIS DE CHAVANNES, 1824-1924.
Viollet le Duc was slechts tien jaar oud toen
Pierre Puvis de Chavannes te Lyon geboren
werd.
Ofschoon de schilder en de archeoloog zich
op andere wijze hebben gëuit, zoo ging hun
hart toch uit naar een geestelijke wereld, die
al hun tijdgenooten vreemd was.
Hoewel zij door die bijzondere gerichtheid
van hun geest veréénzaamd stonden, zoo
heeft het leven hen toch nooit tot elkaar gebracht.
Hadden, zoo is men geneigd te vragen, deze
twee groote tijdgenooten en invloedrijke vóórloopers elkaar tot steun kunnen zijn, zoo zij
elkaar gevonden en begrepen hadden? De
architectonische gedachte, niet in de beperktva maar in de ruime, meer wsgeerige beteekenis van het woord, vervulde
hun beider geest, zij heeft de richting van hun
ontwikkeling bepaald, en aan hun veelzijdigen
en beteekenisvollen arbeid dat bijzonder
karakter verleend, waardoor hun uitingen zich
onderscheidden van de lyrische vervoeringen
hunner tijdgenooten.
Wij, die hun arbeid pas leerden kennen en
eerst rijp genoeg waren om ons in hun opvattingen te verdiepen, toen hun tijd van arbeiden voorbij was, wij stellen ons deze vraag
zo
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—die eerder als een vorm van erkentelijkheid
dan als een nuttelooze weetgierigheid te beschouwen is — en wikkend het antwoord, bewust ook van het diepgaand verschil in aesthetische voorkeur dat hen scheidde, verdiepen wij ons desondanks in mogelijkheden, die
echter nooit werkelijkheid zijn geworden.
Wat had, zoo mijmeren wij, bereikt kunnen
worden, wanneer het elegisch, zoo natuurlijk
het leven herscheppend talent van Puvis de
Chavannes, architectonische vóórlichting en
technischen steun had gevonden bij den
ander, die zoo diep in de schatkamers van het
groot architectonisch verleden was doorgedrongen?
De daar gevonden waarden vermocht Viollet
le Duc wel te tillen tot waar zij het levend begrip konden verrijken, doch niet was hij zelf
in staat zijn groote kennis te herscheppen tot
nieuwe, tot levenwekkende daden. — Terwijl
Puvis de Chavannes, de monumentale kunst,
waarnaar zijn hart uitging, al te uitsluitend
van de schilderkundige zijde heeft benaderd,
en de architectuur wel als doel, maar nooit als
voor den muurschilder noodzakelijk uitgangspunt heeft aanvaard. Ofschoon hun arbeidsveld gescheiden bleef en hun levenswegen
zich nimmer hebben gekruist, zoo blijft toch
hun beider werk richting-gevend. Zij zijn als
twee lichtbakens, waarlangs de architectoni146

sche gedachte, van uit de duisternis dier tijden
koers zette naar onbewoonde landen vol
nieuwe mogelijkheden — waarvan wij thans
de kustlijn reeds veel duidelijker zien.
Viollet le Duc heeft door zijn doordringend
begrip van het waarom der bouwkundige vormen en van de ambachtelijke werkmethoden
der middeleeuwsche bouwkunst, een grootsch
maar in diepste wezen door latere geslachten
onbegrepen en daardoor van hen vervreemd
architectonisch verleden weer voor den geest
toegankelijk en voor onze daden tot steun gemaakt. Maar hij heeft bovendien alle warmmenschelijke drijfveeren en de wijsheid der
toenmaals geldende werkverhoudingen ervan
geopenbaard. De doffe, soms bijna vijandige
stilte die de zoo innige middeleeuwsche bouwkunst in de op haar volgende eeuwen omgaf,
hij heeft haar doorbroken, want hij was het die
zijn tijdgenooten weer leerde de schoone stijging van den wil en de verhevenheid der gedachte te verstaan die de vormen dezer bouwkunst bezielen.
Zoo het ons vaak schijnt of de kennis en de
gemoedswarmte van de wakkere bouwers van
weleer een deel van onze eigen erkenning zijn
geworden, dan danken wij dit aan zijn verklarende liefde, die de vervreemding vermocht op te heffen tusschen het weldadig zinrijk ambachtelijk leven van weleer, en ons.
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Hij heeft Frankrijks roem, haar gothische
kathedralen, aan het hart zelf van het Fransche
volk teruggegeven, en wanneer wij thans bewonderend en droomverloren dwalen in en
rond de grootsche middeleeuwsche bouwwerken, dan kunnen wij dank zij Viollet le Duc
ons in de rappe en bekwame bouwers, de onbezorgde gildebroeders verplaatsen, die zóó
bezonnen, zóó ervaren en zóó toegewijd die
rijk-bloeiende wereld van schooner en zinrijken arbeid tot stand hebben gebracht. Soms
wordt ons dan die wereld zóó gemeenzaam,
dat wij verwachten nog het opwekkend gezang te zullen hooren uitklinken boven het
regelmatig geklik-klak der bedrijvige werk-

tuigen, waarmede al die rijkheid van vormen
tot tastbare schoonheid werd gemaakt.
Viollet le Duc heeft, het wezen van den strijd
doorziende en het zegevieren over de weerstrevende stof erkennend, daarin de schoone
drift tot God weer doorschouwd, hij heeft het
waarom der vormen verklaard, en in de methoden en het wijs beleid heeft hij de vervoering
en de vaart van het hart gemeten.
Hij heeft in de bouwwerken van dat grootsch
verleden den gloed der scheppende liefde
herkend en tevens het offer, dat deze liefde
bracht, ontdekt en verheerlijkt. Hierdoor
wees hij den weg, dien de bouwende liefde
heeft te gaan. Daar is geen werkelijk levende
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bouwkunst denkbaar, die voor dezen koorzang der liefde doof kan zijn. Daar is geen
edele bouwkunst mogelijk, die geheel los van
dit betooverend verleden zich ontplooien kan.
Viollet heeft dieper dan wie ook zijner tijdgenooten beseft, dat de bouwkunst een ziel
heeft en dat die ziel zich in den bouwkundigen
vorm uitsprak. Die erkenning blijft Viollet le
Duc's hoogste roem.
Viollet le Duc heeft door zijn levend historisch inzicht het ideaal van de geestelijke éénheid der bouwers weer levend gemaakt, doch
Puvis de Chavannes heeft voor zijn arbeid die
geestelijke eenheid nooit tot steun gehad.
Daar bestond, toen hij voor zijn schilderingen
de architectuur noodig had, geen levende
bouwkunst, zelfs ontbrak toen het besef, dat
een vernieuwing der bouwkunst mogelijk was.
Nooit heeft hij op den steiger van het groeiend
bouwwerk geschilderd, terwijl onder hem de
steenhouwers neuriënd hakten en de heldere
klank van klinkers, die geklopt en gestapeld
werden, iederen dag van hooger hoogte klonk.
Hij heeft de monumentale schilderkunst nooit
benaderd van het bouwwerk zelf uit, hij is
nooit als één, zij het dan ook uitverkoren ambachtsman opgenomen geworden in het wakker bedrijf der vereende ambachten. Hij heeft
slechts de voltooide en geheel verkilde muren
gevonden van gebouwen, die ontstaan waren
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in een tijd, toen ruimten omsloten en steepen
gestapeld werden, zonder dat het hoofd en
het hart bevroedden, dat een ziel ook in
bouwkundige vormen haar bevrijding bevecht.
Dat zijn kunst onderdeel vormde van een algemeenen bloei der ambachten en geen verband hield met wat in de andere bouwende
deelen tot uitdrukking was gebracht, dat was
het nood!ot van den tijd, waarin hij leefde, en
dit noodlot bepaalde ook onherroepelijk het
karakter van zijn kunst.
Zijn concepties zijn in te groote zelfbeslotenheid gerijpt, en in het vereenzaamd atelier
heeft hij steeds zijn voor de gemeenschap gedachte werken uitgevoerd.
Eenmaal in het bouwwerk zelf opgenomen,
blijft daardoor zijn nobel werk te opvallend
éénzaam. Puvis is de gast, hij is nooit de
kameraad van de architectuur, hij blijft steeds,
laten wij er dit dadelijk aan toevoegen, de
voorname, de zeer edele gast van een bovendien meestal karakterlooze architectuur. Maar
zelfs in een bouwkundig werk van hooger
geestelijke waarde dan hij ooit te versieren
kreeg, zou hij, onder deze omstandigheden
toch altijd gast zijn gebleven.
De éénheid, zooals die in het schoone middeleeuwsche bouwwerk tot uiting kwam en, ondanks den vormenrijkdom en de vaak groote
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verscheidenheid van materialen en technieken
bevestigd bleef, is zeker een van de bewonderenswaardigste eigenschappen dezer bouwkundige werken. Die éénheid is ondenkbaar
zonder het innig verband van het hooger en
het lager ambacht, en het onmerkbaar in elkaar overvloeien dezer beide uitingen. Want
dáár waar het hooger ambacht zich naast het
lager ambacht ontplooit, daar zal wat in het
hooger ambacht werd volbracht, vaak reeds in
het nederiger ambacht zijn voorbereid en de
deugden, die het hooger ambacht sieren, zullen zeker ook in het lager ambacht reeds aanwezig zijn.
Die samenwerking, die kameraadschap van de
elkaar richtende en steunende ambachten
heeft Puvis de Chavannes nooit gekend, de
zwaarte van het geheele probleem, waar hij
voor stond, kreeg hij alleen te torsen, daar

was geen overwinning van anderen, die hem
kon aanvuren of die hem de taak verlichtte,
zoo min als van zijn arbeid ooit steun werd
verwacht—ik bedoel dien offerenden steun,die
hem die het offer brengt, vaak nog het meest
verrijkt.
Zoo wij in de gebouwen, waar wij de sereene
schilderingen van Puvis aantreffen, aan eenig
ambacht herinnerd worden, dan ten hoogste
aan dat der bleeke stucadoors en der saaie
profil-schavers.
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Dat wat de bouwkunst in haar hoogste uitin-

gen vermag, wanneer zij als heerlijke koorzang ons hart omwoelt, of menschelijk, warm
en uitbundig ons omvat, als een volksfeest dat
rondom ons vol verrassende onverwachtheid
golft en leeft, dat vermogen ons te voeren tot
in die sfeer, die voor Viollet le Duc, dank zij
zijn indringend begrijpen tot een herleefde
werkelijkheid was geworden, die sfeer bestond
niet in de tastbare werkelijkheid, waarmede
de scheppende en daadkrachtige Puvis alleen
te maken had.
Ook dit noodlot kon hij niet ontgaan, want
ook dit was het noodlot van zijn tijd. Zijn
hoog en edel kunstenaarschap wordt echter
door dit te kort niet aangetast.
Alle uit de architectuur zelf zich ontwikkelende technische zoowel als spiritueele voorwaarden, die den kunstenaar wiens geest de
monumentaliteit zoekt, vastheid en zekerheid
kunnen geven bij den arbeid, heeft Puvis de
Chavannes heel zijn leven als steun voor zijn
kunst ontbeerd.
„Christelijk" niet in de leerstellige noch in de
iconografische beteekenis van het woord,
maar christelijk in den symbolischen zin,
„christelijk" hier bedoeld als antithese van de
Renaissancistische geesteshouding, christelijk
in de beteekenis van zich willig dienstbaar
stellen, christelijk als kunstenaar ook in zoo152

ver, dat hij van de schoonheid mede de dienstbaarheid eischte, van „la féroce Beauté que la
Foi tenait charmée, et menait après soi, docili
attachée par un fil de la Vierge" (Jacques
Maritain).
Zijn monumentaal gerichte kunst was niet
bestemd voor den tempel, zij vloeide niet
voort uit het geloof zelf en werd niet mede
gevoerd in die machtige geestelijke stuwing,
die aan de monumentaliteit van vroeger
eeuwen haar heerlijke bewogenheid, haar
geestelijke vaart en haar meeslepende kracht
had verleend.
Ook liggen zijn uitingen niet binnen die gewijde en mystieke sfeer, waar het weleer zwak
begaafden vaak gegund was tot sublieme
hoogten te stijgen en waar de dankbaarheid
van hen, wier geest door het kunstwerk verrijkt wordt, het hart van den maker liefdevoller en deemoediger, inplaats van trotscher en
eenzamer maakt. Doch zoo zijn scheppende
verbeelding haar vlucht niet kon nemen van
de vaste en hooge gebieden van het geloof af,
zoo ontweek hij toch alle wankele en begoochelende, vlug opkomende doch snel verwelkende illusies, die het woelig leven ons
onophoudelijk toevoert. Dááx, waar Puvis de
Chavannes de menschen, hun handelingen en
drijfveeren, hun verhouding tot elkaar en hun
band tot de natuur het eenvoudigst en het
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natuurlijkst zag, daar wist hij, dat zij het

dichtst naderden tot het onvergankelijke, tot
het symbolische leven.
In de indrukwekkende reeks van groote werken die hij naliet, heeft hij de menschheid afgebeeld zooals deze liefheeft, zooals zij arbeidt, zooals zij erkent, hoopt en aanvaardend
wacht en luistert in het stille licht dat geen
tijdval kent. In dat pure licht voltrekken en
herhalen zich der menschheid's eenvoudige
en onopzichtige gedragingen. Het lijkt een
wereld waarin geen leed overzwaar is, maar
waar de vreugde ook nooit haar bezinning
verliezen kan. Het schijnt een wereld waarin
de tijd nooit opjaagt, maar waar het besef der
tijdelijkheid aan het leven toch dieper zin
verleent.
Wanneer wij het beeld van die schoone
wereld in ons opnemen en naar het geluk
staren, dat er heerscht, dan schijnt het ons
dat deze wereld onbereikbaar vér van ons af
ligt. Maar wellicht komt dat slechts hierdoor,
omdat wij er onze eigen gelukkigste en heerlijkst-doorleefde oogenblikken in herkennen
en ze daardoor opnieuw beleven. Het is een
wereld vol sereene gematigdheid, die Puvis
de Chavannes beeldde, waarin het stil aanvaarden van geluk zoowel als van leed, tot een
zacht, tot een in aller harten doorgedrongen
wijsheid is geworden.
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Er schijnt geen plaats in deze wereld voor
wrange ontgoocheling, noch voor de duistere
misdaad, geen donkere wroeging maakt er de
trekken van de ouden van dagen angstig en
daardoor het scheiden van deze wereld zwaar.
Het geluk in deze verbeelde wereld schijnt
nauwelijks bedreigd, het zou ons modernen
daardoor onwezenlijk kunnen schijnen en onwaar, wanneer wij niet Puvis' diepe liefde
voor de werkelijkheid herkenden in de indringende wijze, waarop hij de menschen in
al hun handelingen heeft afgebeeld. Niet naar
het uiterlijk realistisch, maar toch vol realiteit
waar het de innerlijke drijfveeren geldt en de
waarachtigheid der handelingen zelf, zoowel
als de natuurgetrouwheid dezer handelingen
en zelfs der gebaren.
Die liefde voor de werkelijkheid is het, die
aan het verbeeld geluk de overtuigende kracht
der waarheid geeft. Door haar gelooven wij in
wat wij aanschouwen en erkennen vol vreugde, dat dit geluk, —dat even breekbaar schijnt
als alle aardsch geluk — door de figuren die
Puvis schiep, behoedzaam, zorgzaam en vol
teedere wijding wordt beleden.
Frankrijk, rijk aan groote landschapschilders
als het door de eeuwen heen is geweest, eert
in Puvis de Chavannes — en hoezeer terecht
— een van haar allergrootsten. Hij, die nooit
uitzonderlijke karakters heeft gebeeld en die
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nimmer erop uit was om opvallende, treffende
types of zeldzame verschijningen een plaats te
geven in zijn composities, hij die het beeld dat
hij van de menschheid ontwierp door geen
psychologische uitzonderlijkheid verscheuren
liet, hij heeft in den mensch altijd de menschheid gezien, hij heeft de menschheid met
liefderijk medegevoel beschouwd, maar ook
met de wijsheid die geen voorkeur kent.
En zooals hij den mensch zag, zoo zag hij ook
de natuur.
Hij heeft het land van Frankrijk in zijn groote
afwisseling verheerlijkt, de hooge bergen zoowel als de langgerekte vruchtbare dalen, het
land aan de stille zee der zonnige zuidelijke

streken, en ook dáár waar de oceaan dreigend
het Noorderland beukt, hij heeft in zijn werken den vrede laten doorklinken van Frankrijks beboschte heuvelen met de eenvoudige
behuizingen der menschen, hij heeft het
vruchtbaar valleienland verheerlijkt en de
klaar spiegelende zoowel als de snel stroomende rivieren van Frankrijk in het groot en heerlijk beeld van Frankrijks landschap opgenomen.lVtaar ook als landschapschilder bleef hij
steeds samenvattend, hij heeft een rijk, een
gezegend land uitgebeeld, maar nooit een
speciale streek, het landschap blijft bij hem
achtergrond, altijd blijft het begeleidend,
maar hoe zeer verklaart en bevestigt het de
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sfeer, die zijn menschheidsverbeelding behoeft. lVlaarhoe sterk bewijst hij door zijn opvatting ook van dat deel der natuur, de groote
en weldadige zuiverheid van zijn elegisch
wezen.
Wie de lente beluistert en zich rekenschap
geeft van alle roepen en ritselingen, die de
stilte doorkruisen, het zingen van dichtbij, het
kweelen van ver, de stemmen der groote
dieren uit vergelegen weien, het ijle gegons
der onzichtbaar kleinen, die voorbij zeilen op
een zucht van den wind, den blijden roep van
hen voor wie de zon vreugde aan den arbeid
schenkt, het ritselen van het blad waardoor
de lentewind vaart en den haastigen wiekslag
der vogels die in hooge oude eiken hun nesten
bouwen, wie zich van al die geluiden rekenschap geeft, ze volgt en met het hart benoemt,
die weet één geluid toch dat, hoewel geluidloos, al deze geluiden overstemt, die aan al
deze geluiden de innigheid geeft en voor
wiens blanken spiegel zij zich kleurig tooien.
Dat is het geluid van de stilte die in alles, die
tuschen alles, die boven alles is.
Zoo is het ook bij groote kunstenaars van het
soort, waartoe zeker de nobele Puvis de Chavannes heeft behoord.
Wie zich verdiept in zijn levenswerk, weet
dat — evenals de geluiden door de stilte worden gedragen — al de schoonheid van zijn
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grootschen en sereenen arbeid gedragen wordt
door de kracht van zijn milde, tot in haar
diepste gronden zuivere en verstilde persoonlijkheid.
Pierre Cécile Puvis de Chavannes stamde uit
een oud bourgondisch geslacht, zijn vader
was ingenieur te Lyon. Puvis zelf zou later
ook de Polytechnische school bezoeken, doch
juist voor het toelatingsexamen werd hij ernstig ziek, tot volledig herstel van zijn gezondheid werd hij naar Italië gezonden. Thuis
teruggekeerd deelde hij zijn vader mede, dat
hij schilder wenschte te worden.
De toen twee en twintig jarige jonge man
kwam bij Henry Scheffer —den broer van
den bekenden Ary Scheffer — in de leer. Ofschoon hij zes en dertig jaren later aan Scheffer's dochter, mevrouw Renan, met warmte
en groote waardeering over haar vader schreef,
hield hij het als leerling maar kort bij hem uit.
Want hoewel hij de beteekenis en waarde erkende van wat op Scheffer's atelier te leeren
viel, was hij het met de methode van werken
die daar gevolgd werd, niet eens.
Eenigszins ontmoedigd door dit niet fortuinlijk begin van zijn studiejaren, vertrok hij
weer naar Italië, thans echter in gezelschap
van een jong vriend en collega. Ruim een jaar
bleven zij weg. Dit was de tweede keer, maar
het zou tevens ook de laatste keer zijn, dat
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Puvis Italië bezocht. Hij had trouwens zoo
weinig behoefte aan reizen, dat hij in de halve
eeuw die hij nog te leven had, niet meer
buiten Frankrijk's grenzen is geweest.
In Parijs teruggekeerd, probeert hij een tijd
op het atelier van Delacroix te werken. Hij
heeft het er echter slechts veertien dagen kunnen uithouden. Het is waar dat Delacroix toen
al ziek was, maar noch voor den kunstenaar
Delacroix, noch voor diens persoonlijkheid
kon Puvis groote waardeering gevoelen, en in
zijn later leven toonde hij steeds een koele
terughouding, wanneer er over Delacroix
werd gesproken.
Daarna probeert hij het nog een tijdje bij
Couture, doch ook op dat atelier is hij slechts
drie maanden gebleven.
Hij heeft echter altijd veel waardeering voor
dezen leermeester behouden. Toen hij vele
jaren later, — door het prestige van zijn werken en onaantastbare persoonlijkheid —, toch
een zeer invloedrijk man in de kunstwereld
was geworden, — hoewel nimmer een luidruchtig gevierd kunstenaar, — is hij herhaaldelijk voor Couture als mensch en als kunstenaar opgekomen.
Op acht en twintig jarigen leeftijd betrok hij
het atelier op de Place Pigalle, dat hij tot zijn
dood toe zou blijven bewonen, doch meer dan
negen jaren zou hij dáár nog geheel terugge159

trokken werken en studeeren, vóór dat hij
eenige erkenning verwierf; want ieder jaar opnieuw weigerde de jury van den „Salon" de
schilderijen die hij voor deze tentoonstelling
inzond. Zijn schilderij „Pièta", gemaakt in
í85o, en een werk waar ik later uitvoeriger op
hoop terug te komen, zijn echter op de Salons
van i 85 í en 1854 te zien geweest.
Dit zijn echter voor zoover ik kon nagaan, van
alles wat hij gemaakt moet hebben tusschen
1852 en i86í, de twee eenige werken, die nog
bestaan. De „Pièta" zou niemand voor een
werk van Puvis houden; zoo mijn herinnering
mij niet bedriegt, houdt dit werk zelfs geen
belofte in.
Toen Puvis' broer in 1854 besloot een zomerhuis te bouwen in Saone-et-Loire, bood Puvis
aan om voor de groote eetzaal vier decoratieve
paneelen — de seizoenen voorstellend — te
schilderen. Een dezer werken, een „terugkomst van de jacht" voorstellend, werd in
1854 in den Salon aangenomen. Puvis zelf
heeft zich in latere jaren altijd met opgewektheid over deze werken uitgelaten, meermalen
heeft hij verklaard, dat hij door dit werk aan
te durven „zijn weg naar Damascus" had gevonden, en in het bijzonder van „de terugkomst van de jacht" heeft hij getuigd, dat hij
dit makend, pas werkelijk „vlot" was geraakt.
Deze decoratie bevindt zich thans in het
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museum te Marseille. Wat er van de drie hierbij aansluitende schilderingen is geworden, is
mij niet bekend.
Van het jaar '6o af ontplooit Puvis' kunst zich
op regelmatige wijze, en van toen af ontstaan
jaar na jaar de belangrijke en schoone kunstwerken, die thans te samen den trots van
Frankrijk vormen, omdat zij, zoowel naar den
geest als aesthetisch, in de schilderkunst van
het Europa der XIXe eeuw volkomen uniek en
ongeëvenaard zijn gebleven.
Zoo Puvis de Chavannes niet het geluk had
gehad een gefortuneerd man te zijn, dan zou
het met goed recht betwijfeld kunnen worden,
of hij ooit in staat zou zijn geweest de werken
te maken die hij heeft nagelaten. De geldelijke
belooning toch, die hij voor zijn werken ontving, is tot het einde van zijn loopbaan vrij
gering gebleven, zoo gering althans, dat hij er
niet van had kunnen leven wanneer hij niet
financieel onafhankelijk ware geweest.lVleestal dekte het honorarium, dat hij ontving, nauwelijks de materieele uitgaven.
Over het leven van Puvis de Chavannes valt
niet veel te vermelden. Tot zijn veertigste jaar
ongeveer leefde hij teruggetrokken en als een
onbekende in het groote Parijs, toen hij na
zijn veertigste jaar de erkenning verwierf die
tot het verkrijgen van belangnijke opdrachten
II
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leidde, bleef hij, hoewel zijn naam ieder jaar
bekender werd, toch even teruggetrokken als
vóórheen leven. In de uitgaande wereld van
Parijs werd hij nooit aangetroffen, noch bij
het rumoerig artistiek verkeer en vertier. Zijn
leven was naar de uiterlijke omstandigheden
te oordeelen, eentonig, zooals trouwens het
leven van alle groote werkers wel eentonig zal
zijn geweest.
De schrijver Arsène Alexandre die hem goed
heeft gekend, schreef over zijn persoon en
levenswijze enkele treffende mededeelingen
die ik hier verkort laat volgen.
Puvis de Chavannes ontving bij voorkeur de
menschen die hem wenschten te spreken, tusschen acht en negen uur 's morgens, hij zelf
voltooide dan terwijl hij opgewekt met allen
sprak, zijn zéér verzorgd maar zeer onopzichtig toilet. Precies om negen uur nam hij afscheid en wandelde, of het mooi of leelijk
weer was, van de Place Pigalle naar het groote
atelier dat hij te Neuilly had laten bouwen,
een wandeling van ruim een uur. Wanneer hij
daar eenmaal aan het werk was, werd niemand,
behalve zijn helpers, bij hem toegelaten. Onder het werk hield hij er van uit volle borst te
zingen. Tegen den avond ging hij terug naar
Parijs, dineerde met een paar vrienden. Soms
ging hij daarna nog naar getrouwde verwanten,
maar meestal keerde hij vroeg in den avond
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naar zijn atelier op de Place Pigalle terug,
waar hij dan werkte aan de schetsen en
kleinere vóór- ontwerpen voor de groote werken waarmede hij bezig was.
Puvis de Chavannes was een krachtig en zeer
gezond man. Zéér subtiel van geest was hij, in
den omgang hartelijk, open en eenvoudig; hij
bezat een sterke vroolijke natuur die de ironie
niet schuwde. Tegenover de menschen hield
hij steeds afstand, zonder eenige gedwongenheid. In zijn voorkomen en manier van doen
toonde hij zich de aristocraat van nature.
In de vijf en dertig jaren die tusschen zijn
eerste opdrachten en zijn dood liggen, heeft
hij een zóó groot en belangrijk oeuvre gemaakt, dat allééneen kunstenaar van zijn zeldzame kracht en onwankelbare innerlijke vastheid bij machte kon zijn dit te voltooien en
slechts dan, wanneer zijn leven, zooals bij
Puvis het geval was, aan den arbeid uitsluitend
gewijd is.
Tot zijn zeventigste. jaar bleef Puvis de Chavannes ongehuwd. Op dien leeftijd trouwde
hij met de iets oudere prinses Marie Cantacuzène, die hij reeds veertig jaar vroeger op het
atelier van Chassériau had leeren kennen, en
die gedurende heel zijn leven zijn trouwe begeleidster en intieme vriendin was geweest.
Zij stierf kort vóór hem. Na haar dood had hij
nog den wensch om de schildering, voorstel163

lend Sainte Geneviève die als oude vrouw
waakt over Parijs, te voltooien. Deze verheerlijking van Sainte Geneviève is tevens de
verheerlijking
geworden van Marie Cantacu'zne,
% van wie André
Michel getuigde, dat „zij
hem met altijd diepe en onwankelbare liefde
heeft bemind, dat zij in staat is geweest tot
alle opofferingen, die het vaak heftig temperament van Puvis van haar eischte". Daar
was volgens Michel maar ééne vrouw ter
wereld in staat, zich voortdurend zoozeer te
vergemeenzamen met het bestaan van een
kunstenaar, wiens leven zelf volkomen en onherroepelijk onderworpen was aan den dwang
van den arbeid.
Toen de schildering van de Sainte Geneviève
voltooid was, stierf Puvis rustig, op 74-jarigen
leeftijd.
Den vrienden, die bij zijn bed stonden, verzocht hij, toen hij den dood voelde naderen,
om hem alleen te laten. Tot het laatste behield hij de sereniteit van geest, die altijd de
grootheid van zijn kunst had uitgemaakt.
Puvis de Chavannes is de eerste monumentale schilder van werkelijk groote beteekenis
geweest, sedert de XVIe eeuw.
Gedurende de XVIIe en XVIIIe eeuw bestond er nergens in Europa belangstelling
voor de monumentale schilderkunst, zoo min
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uit historisch als uit aesthetisch oogpunt.
Vreemd is het zich de waarheid in te denken,
dat gedurende meer dan twee eeuwen de
groote monumentale kunstwerken van de
middeleeuwen niet den minsten vat hadden
op het geestelijk leven der vele volgende geslachten, en dat deze zoo bezielde kunstwerken, voorzoover zij gespaard bleven, dit zeker
niet danken aan de zorg waarmede de bewondering en de liefde van volgende geslachten,
ze beveiligd hadden, maar dat zij gespaard
zijn gebleven, dank zij de totale onverschilligheid der geslachten, die de ziel dezer kunstwerken niet begrepen, noch begeerden haar te
begrijpen.
Pijnlijk bijna is het om te moeten erkennen,
dat de middeleeuwsche kunstwerken welker
grootschheid in kracht onzen laterengeslachten
tot een ontroerende openbaring is geworden,
eeuwen lang zijn aangezien voor machtelooze
producten uit een donker en barbaarsch verleden, en dat de onvergelijkelijke schoonheid
dezer werken, die ons thans weer in vervoering
brengen, gedurende twee volle eeuwen is
aangestaard door Dogen, die blind waren voor
de expressieve kracht en de diepe wijsheid die
deze werken bezielen, en dat zelfs het hart
van den geloovige dier tijden het geheim niet
meer verstond dat in deze meesterwerken besloten lag.
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Voor ongeveer honderd jaren kwam de kentering, die aanvankelijk eerder historisch en
archeologisch, dan geestelijk of aesthetisch
was.
In het licht van deze nieuwe erkenning grijpen in bijna alle landen van West-Europa,
vele jonge kunstenaars naar nieuwe uitdrukkingsmiddelen, omdat zij voelden, dat andere
verlangens hun harten vervulden.
De Nazareeners in Duitschland, Leys in België, Chassériau en Puvis de Chavannes in
Frankrijk, de Prerafaëliten in Engeland, en de
Beuroner Schule — door den onlangs op
hoogen leeftijd gestorven Pater Desiderius
Lenz gesticht, — zij allen, hoe verschillend

ook onderling van bedoeling, inzicht, en geestelijke stuwkracht, vormen toch te samen de
groep kunstenaars die het groot verleden in
het licht van een nieuw verworven erkenning
aanschouwden, en die, geleid door éénzelfde
sterk verlangen, een volkomen aan de XVIIe
en XVIIIe eeuw tegenovergestelde, aesthetische overtuiging verwierven, tot ontwikkeling brachten, en verwezenlijkten.
Van hen allen is Puvis de Chavannes zeker de
grootste, de mildste, de meest ruime, en de
meest menschelijke geweest. Ook was hij
zeker het meest beVrijd van de archeologische
en historische windselen, die de andere kunstenaars nog te zeer bonden.
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Puvis de Chavannes' opvattingen over het
wezen der monumentale schilderkunst, waren
zooals ik reeds schreef, eerder van schilderkunstigen dan van architectonischer aard.
Hoe zou dit ook anders mogelijk zijn geweest?
De schilderkunst van dat tijdperk steunde op
een niet onderbroken en levende traditie van
eeuwen, van een architectonische traditie was
echter toen geen sprake. De architectuur die
Puvis de Chavannes te versieren kreeg, was
zoo minderwaardig, dat de schilderkunst wel
deze armoede met den mantel harer liefde kon
bedekken, — hetgeen Puvis dan ook heeft gedaar, — maar dat er nooit sprake van kon zijn
dat de architectuur den decorateur door de
weloverwogenheid harer deelen, kracht kon
toevoeren. Wie het museum van Amiens, het
Panthéon in Parijs, het museum te Lyon en
het Hotel de Ville te Parijs kent, weet dat de
architectuur dezer gebouwen den schilder
nimmer tot steun kon zijn, en er voor hem
niets uit te leeren viel.

Had Puvis de herleving der Fransche architectuur afgewacht, alvorens aan het werk te
gaan, dan was hij werkeloos vergrijsd. Hij
heeft echter de kansen aanvaard die hem geboden werden. Het waren voorwaar geen benijdenswaardige kansen, maar zij stelden hem
in de gelegenheid de schoone kunstwerken te
voltooien die van zijn groot kunstenaarschap
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en van den vèr-zijn-tijd vóóruitzijndeinzichten
en verlangens zouden getuigen.
Van een werkelijke éénheid met de architectuur is dan ook feitelijk geen sprake, in zijn
schilderingen in de musea van Lyon en
Amiens ontbreekt zichtbaar zelfs de wil om
die éénheid met de architectuur na te streven.
Zelfs het kleurengamma waarin de verschillende deelen geschilderd zijn, wijkt onderling
zóó sterk af, dat het ieder beschouwer duidelijk moet zijn dat Puvis veel meer vervuld was
van het zelfstandig, dan van het dienend
karakter zijner werken.
Vroeger meende ik dat het van Puvis een verzuim was geweest, dat hij niet direct op den
muur zelf had gewerkt, en dat hij daardoor
het dienend karakter van zijn kunst al te zeer
had voorbij gezien, en dat dit verzuim zich
dan ook had gewroken.
Theoretisch gesproken is dit zeker waar. De
werkwijze door Puvis gevolgd, om de groote
doeken op zijn atelier te schilderen en deze
daarna op de bestemde plaatsen te doen vastlijmen (marouflage) is zeker van architectonisch standpunt bezien, verkeerd. Maar bestond er, zoo vraag ik mij thans af, lettend op
de soort architectuur die hem ter beschi g
stond, wel een betere oplossing?
Deze zou zeker bestaan hebben, wanneer de
architectuur die hij te versieren kreeg, een
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waardige en karaktervolle zou zijn geweest,
met welker geest en ordonnantie hij rekening
moest houden.
Maar hiervan was bij Puvis' geval geen sprake.
Ik vrees, zoo Puvis bijvoorbeeld maanden
lang in het werkelijk monsterlijk trappenhuis
te Lyon, dat hij met groote decoraties versierde, had moeten werken, ten einde zijn scheppingen op de muren zelf te verwezenlijken,
dat hij dan in die omgeving zijn inspiratie en
zijn enthousiasme weggeschilderd zou hebben.
Puvis de Chavannes heeft nooit veel omgang
gezocht noch gehad, met de leidende kunstenaars van zijn tijd en het is bekend, dat hij
zich tot de schilderkunst van de meesten zijner
tijdgenooten niet bijzonder voelde aangetrokken.
Voor de snel wisselende, heftig ineens oplaaiende en weer spoedig doovende kunstleuzen en richtingen, heeft hij nooit veel aandacht of belangstelling getoond. Het luidruchtig succes dat bijvoorbeeld in hun tijd
schilders als Roll, Gervex, Bastien Lepage en
ook Manet, Monet Pissarro en de weer na hen
komende neo -impressionisten, symbolisten
en synthetisten hebben gehad, zal hem wel in
de eerste plaats overtuigd hebben, dat de tijd
voor de erkenning van zijn kunst nog niet ge169

komen was. Deze meening zal nog wel versterkt zijn geworden door het lezen van de
critieken die over zijne werken verschenen.
Waren deze beoordeelingen, toen hij als kunstenaar tot volle ontplooiïng kwam, dikwijls
kwetsend en smalend, zoo wijzigden zij zich
in zooverre slechts weinig, dat zij tot het einde
van zijn leven, toen zijn meesterschap niet
meer geloochend kon worden, toch ondanks
alle hoffelijkheid, kil van toon bleven, en er
slechts enkele schrijvers waren, die met werkelijke warmte zijn kunst bewonderden.
De begeerte om den beschouwer te verbazen
— een begeerte die Tolstdi terecht onder de
kardinale zonden des kunstenaars rekent

deze begeerte heeft Puvis de Chavannes nooit
gehad. Hij die als mensch en kunstenaar alle
uiterlijk vertoon schuwde, was zoozeer wars
van alle opzichtigheid en overdrijving, dat
zijn diepste aandrift, hoe doordringend ook,
in al zijn werken beleden, nimmer door hem
met nadruk en opzettelijkheid werd vertoond.
Ik zou mij kunnen begrijpen dat iemand de
geschiedenis der Fransche schilderkunst in de
XIXe eeuw schreef, zonder Puvis de Chavannes te noemen, niet zóózeer omdat hij hem
geen groot schilder vond, maar omdat hij zooveel meer nog dan alléén een voortreffelijk
schilder was. Wie echter over het geestelijk
leven van Frankrijk in de XIXe eeuw zou
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schrijven, en zou verzuimen den schilder
Puvis onder de grootste cultuurdragers te noemen, zou daardoor onvergeeflijk onvolledig
zijn.
Soms schijnt het of de Fransche schilderkunst
van de laatste eeuw evolueert geheel ter zijde
van Puvis' kunst, zoo weinig onderling verband is er, terwijl zelfs de directe aanknoopingspunten schijnen te ontbreken. Puvis'
kunst is van een andere orde en van een geheel
andere geestelijke wereld dan de kunst zijner
tijdgenooten. Ondanks dat vele zijner werken
eigenschappen bezitten die bij deelen aan
diorama schilderingen herinneren, en het
zuiver schilderkundig gevoel dan wel moeite
heeft over deze eigenschappen heen te komen,
zoo worden zijn schilderingen er toch niet
door geschaad, omdat in de hooge geestelijke
sfeer waarin zijn werk leeft, men zelf zijn
zwakkere kanten leert begrijpen en liefhebben.
Puvis de Chavannes' kunst is nooit „modern"
geweest, althans niet in de beteekenis die aan
dit woord thans gehecht wordt, in geen tijdperk van zijn leven was hij ooit verrassend
nieuw, maar hij is — en van welken schilder
der XIXe eeuw kan dat ook gezegd worden?—
daardoor ook heden niet „démodé" en zijn
kunst zal dit ook in de toekomst niet worden.
171

Puvis de Chavannes heeft geen school gevormd, hij heeft geen leerlingen noch navol-

gers gehad, ik bedoel geen leerlingen of navolgers die in staat waren voort te zetten wat hij
had geopenbaard.
Zoo hij één navolger heeft gehad in de
hoogere beteekenis van het woord, dan is het
der Kinderen geweest, gedurende het korte
tijdperk dat hij den eersten Bosscherwand
schilderde.
Ik geloof ook niet dat de kunst van Puvis de
Chavannes op de verdere ontwikkeling der
monumentale schilderkunst ooit invloed zal
oefenen, daarvoor is zij allereerst te weinig
direct van de architectonische vormgeving uit
ontstaan, en te duidelijk uit de schilderijkunst
gegroeid. Maar daarenboven is sedert zijn
dood het karakter van de bouwkunst zelve
volkomen veranderd.
De wijde spanningen, de groote ongebroken
vlakken, de lichtheid en blijheid van de moderne architectuur, de ononderbrokenheid
der deelen, die haar het zwevend karakter
verleenen, haar tevens onnadrukkelijker en
ook bevrijder van de stof doen schijnen, dit
alles moet het karakter der monumentale
schilderkunst wel volkomen wijzigen, wil zij
de éénheid met deze architectonische vormenspraak tot stand brengen.
De klaarheid en de wijdheid der strekkingen
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van de muren der moderne architectuur,
vragen een arabesk-achtige opene beschildering in levendige doch statische kleuren, die
meer als teeken dan als beeld werkt, en die het
begrip van de open ruimten niet als lijdelijke,
maar als direct werkzame factor dwingender
maakt, dan hij ooit vóór ons is geweest, even
dwingend in het groot door den wandschilder
van de toekomst, als hij in het klein eens voor
de schoone faïence kunst is geweest.
Een gesloten, in zwaar kleurgamma uitgevoerde muurschildering, zal uit haar aard altijd een ontkenning blijven van het wezen der
moderne architectuur met haar verrassende
constructieve mogelijkheden.
Hoewel Puvis noch gesloten van vormgeving
noch zwaar van kleur ooit was, werken zijn
schilderingen door het vluchtend spel van
grijzen, blauwen en lilaas, atmospherisch in
plaats van statisch, en het is juist door haar
open statisch karakter, dat de muurschilderkunst het moderne muurvlak zal kunnen verklaren en verheffen.
Al tijden bewaar ik een krantenknipsel, vermeldend dat, ter herdenking van zijn honderdsten geboortedag, een monument voor
Puvis de Chavannes, door Desbois gemaakt,
op de binnenplaats der Sorbonne zal worden
opgericht.
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Wanneer ik van monumenten hoor en vooral
van monumenten op binnenplaatsen, dan
verheug ik mij bij voorbaat, ter wille van de
stadsvogels, die wij allen een goed hart toedragen, daar zij toch al zooveel vertier te kort
komen. Want voor stadsmusschen bestaat er
geloof ik geen heerlijker speelplaats dan het
bronzen hoofd van een beroemd man, het
schijnt bijzonder geschikt niet alleen als
braids- en toiletkamer, maar ook als gelegenheid om lawaalige ruzies uit te vechten. Wat
er van de pret daarna op de gewijde plek
achterblijft spoelt er bij een flinke regenbui
langs den bronzen neus wel met een vaart
weer af.
Voor hen die zelfs geen hygiënische voorzorgen meer tegen den roem behoeven te nemen,
lijkt mij deze soort hulde dus geen enkel bezwaar op te leveren, want het moet zoet zijn
te weten, dat men ook na zijn dood vreugde
aan de dieren geeft.
Doch wanneer ik overdenk, wat wel het meest
waardige monument zou zijn, dat Frankrijk
voor Puvis de Chavannes kon oprichten, dan
weet ik een oplossing, die velen oprechten vereerders van Puvis' kunst een diepere bevrediging zou geven dan welk monument ook, ooit
zou kunnen doen.
Het museum te Lyon bezit namelijk van Puvis
de Chavannes vier groote muurdecoraties, één
174

Portret van Marie Cantacuzène, geschilderd door
Puvis de Chavannes. (Museum van Lyon.)

schilderij uit zijn jongere jaren en het onvergelijkelijk schoone portret van de prinses Cantacuzene, Puvis' vrouw.
Die vier groote muurschilderingen, die boven
in de traphal zijn aangebracht, worden door
de banale omringende architectuur en door
de plompverloren wijze, waarop zij daarin zijn
aangebracht, zoozeer geschaad, dat zij niet
dan met moeite en met niet terug te dringen
gevoelens van wrevel zijn te genieten.
Zijn beroemd werk „Le boil sacré" is, alsof
het behangselpapier ware, over de twee muurvlakten, die rechthoekig op elkaar staan, geplakt, waardoor het geheele compositair verband wordt verminkt en het monumentaliteitsbesef op de ergerlijkste wijze wordt beleedigd. Zijn „Inspiration Chrétienne" en het
daar tegenover geplaatste doek „Vision antique" zijn alleen onder een zéér onvoordeeligen gezichtshoek te bezien, terwijl de poëtische verbeelding „RhSne et Saone" genaamd,
nooit op voldoenden afstand bekeken kan
worden.
De vier schilderingen zijn ongetwijfeld als
composities te groot voor de wandvlakten, die
zij aldus niet versieren maar overwoekeren,
terwijl zij daardoor de uit de architectuur zelf
gegroeide afscheiding al te hinderlijk ontberen.
Het geheel maakt daardoor den indruk van
175

een te kleine ruimte, die met veel te groote
schilderijen is volgehangen. Nergens wreekt
zich sterker dan daar te Lyon de fout, om in
het atelier, inplaats van in de te versieren
ruimte zelf, het werk uit te voeren.
Nergens sterker dan te Lyon beseffen wij, hoe
zwak georiënteerd in het midden van de
XIXe eeuw de tocht naar de monumentaliteit
begonnen werd. Staande tegenover Puvis de
Chavarines' muurschilderingen, erkennen wij
de grootheid van zijn heerlijk kunstenaarschap en de hoogheid van zijn bedoeling,
maar onmogelijk is het, niet tevens te erkennen, hoe noodlottig in deze edele kunstwerken de breuk met de bouwkundige traditie
zich openbaart.

De gemaroufleerde schilderingen van Puvis in
het museum te Amiens, zijn, toen deze stad
onder het vuur lag van de Duitsche kanonnen,
haastig van de muren losgewerkt en naar mij
verzekerd werd, niet zonder dat zij door die
bewerking ernstig hebben geleden.
Maar wat dáár, onder dramatische en dreigende omstandigheden overhaast moest gebeuren, zou nu in Lyon, met overleg, met
groote zorg en daardoor zonder gevaar voor
de kunstwerken kunnen bewerkstelligd worden. Daar zal niet één bewonderaar van Puvis'
kunst zijn, die vol zou willen houden dat er
Benig geestelijk verband is tuschen deze vier
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groote en schoone decoratieve werken van
Puvis en de architectuur te midden waarvan
zij nu zijn te zien.
Zij zouden in een uitsluitend naar hun afmetingen gecomponeerde ruimte eerst geheel
tot hun recht kunnen komen. Het zou ongetwijfeld een zéér sobere, een zéér stille architectuur moeten zijn, waarin deze werken werden opgenomen, het zou, meen ik, een blanke
en rustige ruimte moeten zijn, blank en rustig
als een koorgang, blank en rustig als Puvis'
atelier te Neuilly was, dáár waar hij deze
schilderingen gemaakt heeft.
Maar ik zou mij geen schooner huldiging van
een dankbaar nageslacht kunnen denken dan
dat in de plaats waar Puvis is geboren, een afzonderlijk gebouw, voor deze schilderingen
alleen, werd gesticht. Doch dan zou deze ruimte ook uitsluitend voor deze werken bestemd
moeten blijven. Overtuigd ben ik, dat niemand onzer zich een denkbeeld kan vormen,
hoeveel schooner deze indrukwekkende kunstwerken zouden zijn, hoeveel rustiger en
edeler nog dan wij thans kunnen bevroeden,
wanneer zij in een naar hun afmetingen ontworpen, zeer bescheiden architectuur waren
aangebracht, op muurvlakten aanmerkelijk
grooter dan die te Lyon.
Ik zou mij geen waardiger monument voor
Puvis kunnen denken en geen juister huldi12
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ging van Frankrijks zijde, dan in den bouw

van dezen eenvoudigen tempel tot uiting zou
komen. Zijn vaderland, dat niet in staat was
hem tijdens zijn leven de muren van een
levende architectuur ter versiering te geven,
waarop hij recht had en die hem als monumentalist tot steun hadden kunnen zijn, laat
dit thans de muren bouwen, die tot het wel
begrijpen van zijn nobele werken zoo noodig
zijn.
Zou dan, zoo peins ik, deze grootere ruimte
toegang kunnen geven tot een kleine ruimte,
niet grooter dan een klein vertrek, waar getemperd licht van boven binnen valt? In die
ruimte zou dan, zoo droom ik, als het heilige
der heiligen, geplaatst moeten worden, geheel
alleen, de ontroerende beeltenis, die Puvis
heeft geschilderd van de prinses Catacuzène.
Zoo de vier groote decoratieve werken, een
andere sfeer, een geheel andere architectonische distributie eischen dan die, waarin zij
nu zijn opgesteld, zoo eischt dit portret, dit
meesterwerk van portretkunst, dat bovendien
een van de nobelste kunstwerken is, die ik
ken, de stille afzondering, de onopzichtige
eenzaamheid, die bij een werk van deze geesteshouding past.
Daar zijn beeltenissen van heiligen geschilderd, — althans zoo luiden de verhalen —
waarvan de zachte blik zondaren bevrijd heeft
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uit de macht van den wrangen
die hun ziel verwoestte.
droep,
Maar daar is in de latere eeuwen geen beeltenis geschilderd, als kunstwerk zoo zedig en
van een zoo verheven eenvoud, met een zoo
edele diep ontroerende uitdrukking van niets
verwijtende, alles vergevende mildheid, en
volmaakte, tot in haar diepste gronden beleden, maar door smart gelouterde sereniteit.
Ik ken geen profaan kunstwerk, vrijer van
iedere opzettelijkheid en moedwil en zoo aan
alle zelfbehagen vreemd. Ik ken geen modern
kunstwerk zóó doorgloeid van juist die liefde,
die ook den schoonsten iconen eens het leven
gaf.
Zooall zij tegenover elkaar gestaan hebben,
Puvis de Chavannes en Marie Cantacuzène,
toen deze beeltenis ontstond, zóó staren alleen
twee zielen elkaar na op het einde van hun

leven, met die volle berusting en met die volkomen innerlijke beheersching, die alle dieptenvan het hart reinigt tot den grond.
Puvis de Chavannes' kunst is een phenomeen
geweest in het cultuurleven van West Europa,
een zeldzaam, een verrassend, een geheel afzonderlijk stil en schoon gebeuren, dat door
hetverleden nauwelijks wordt verklaard, en dat
in de toekomst nooit kan worden herhaald,
maar dat steeds duidelijker blijkt te zijn een
der hoogste geestelijke uitingen van onzen
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tijd, waarop niet Frankrijk alléén, maar te
recht het geheele cultuurleven van Europa
trotsch is.
I924 en 1g28.
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DE HOOGERE BETEEKENIS DER C014IPOSITAIRE KUNST.
In 1812 ontmoetten Goethe en Beethoven elkaar voor het eerst en voor het laatst, veertien
jaren voor dat de dood weerzien voor goed
onmogelijk maakte.
Op dien avond heeft Beethoven eigen composities gespeeld, toen hij ophield zei Goethe,
dat de muziek die hij gehoord had, hem zeer
had „ontroerd
Beethoven antwoordde norsch: „Kunst ontroert niet, kunst vuurt aan."
Deze korte en felle uitval heeft een dieper zin
en bevat meer waarheid dan zijn paradoxaal
karakter zou doen vermoeden. Want door
Beethoven's scherpe uitspraak wordt de
geestelijke kloof, die de kunst van vóór de
Hervorming scheidt, van de kunst die met het
Humanisme ontstond, tot haar diepste gronden als door een helderen bliksemflits verlicht.
De bruuskheid van Beethoven's uitval moge
gedeeltelijk uit geprikkeldheid van het oogenblik te verklaren zijn, te verwonderen is het
echter niet, dat de componist aan de uiterste
grens nog verwijlend van de geheimzinnige
wereld waar hij krachten kon doen aanstormen en tot rust brengen naar zijn wil, dat hij
Goethe's wat al te goedmoedige en te uit".
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sluitend naar het gevoel gerichte waardeering,
bruusk afwees.
Een kunstenaar toch, wiens verlangen niet
steeds binnen eigen dammen deint en terugvloeit, maar wiens verlangen breed en bewogen
uitstroomt naar een ideaal, dat ver boven zijn
persoonlijkheid uitgaat, zoo een kunstenaar
moest wel Goethe's woorden van lof missers
achten die zijn hart niet raakten.
Scherp teekent zich echter ook in deze snel
gewisselde woorden, het wezensverschil af,
dat tuschen Goethe en Beethoven bestond,
een verschil, dat Beethoven, toen hij, — anders dan hij gehoopt had — het bestaan er van
niet kon ontkennen, reeds zeer had teleurgesteld, en dat hij, hevig reageerend, schrijnend
en bijna wreed nu vaststelde.
Goethe was van Assisi weggereisd, zonder de
basiliek van Sint Franciscus te gaan zien, alleen het kleine Grieksche tempeltje dat zich
ook daar bevindt, had hij bezocht, klaarblijkelijkwas dit dus het eenig doel van zijn bezoek
aan Sint Franciscus' geboortestad.
Dit ongetwijfeld moedwillig verzuim bewijst
reeds hoe zijn wijde geest zich bewust en zéér
opzettelijk afkeerde van de gedachte- en gevoelswereld, die direct aan de humanistische
was voorafgegaan.
In Beethoven's composities klinkt echter het
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middeleeuwsch „Exsultate Deo" door, zoowel als de heroische zang van ééne naar verbondenheid groeiende menschheid, zooals

deze ons in de IXe Symphonie als van uit een
vèr verwijderde doch heerlijke toekomst
tegenklinkt.
De kunst van Goethe heeft van ieder nieuw
geslacht talloos velen ontroerd, Beethoven's
kunst echter heeft ontelbare harten doen stormen naar de hoogste en moedigste levenserkenning, waartoe zij naar naar gelang van
hun aanleg in staat waren.
Wanneer ik de tegenstrijdigheid der kunstopvatting die toch de oorzaak was van het kort
conflict tuschen Beethoven en Goethe,
doortrek tot binnen de voor mij veiliger grenzen der plastische kunst, dan blijkt het dat
het verschil dáár het eerst en het duidelijkst

uitkomt in een geheel ander gebruik der
natuurvormen, maar vooral ook in de geheel
andere bedoeling, waarmede van deze vormen
gebruik gemaakt wordt.
Voor de middeleeuwsche kunstenaar waren
deze natuurvormen in de eerste plaats de
middelen die hij noodig had, om gedachten en
overtuigingen beeldend tot uitdrukking te
brengen. Uit de oneindige verscheidenheid
der natuurvormen koos en gebruikte hij dan
ook slechts de vormen die hij noodig had, en
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deze keuze werd door zijn verstand alleen bepaald. Hij koos, hij plaatste en schikte, veranderde of vereenvoudigde deze vormen, uitsluitend om ze aan zijn doel dienstbaar te
maken; zijn hart behoorde echter in de eerste
plaats aan de idee.
Hij gebruikte de natuurvormen in den letterlijken zin van het woord, als dienstbaren en
ondergeschikten, wier bestemming het was
een boven hen gesteld doel te helpen verwezenlijken.
In het wordings-proces van het kunstwerk
vormde de om uitdrukking worstelende idee
de stuwende en alles dwingende kracht,
de natuurvormen hadden slechts een bijkomstige rol, die pas in de derde plaats van belang
was, want tusschen idee en natuurvormen,
stond — zooals strateeg staat tusschen vorst
en troepen — het compositair gezag.
Het karakter van alle in de absolute beteekenis
van het woord hoogere compositaire kunst is
autoritair, zij moet dit wel zijn krachtens
eigen aard, die aanvoerend is, omdat zij het
doel kent en ook weet hoe het te bereiken,
daarbij alles, ook zichzelf, aan dit doel ondergeschikt makend.
Deze uit vaste en onwrikbare overtuiging gegroeide kracht wil overtuigen, zij wekt, zij
vuurt tot gelijke erkenning aan, zij wil deze
erkenning medevoeren in dezelfde vaart, zij
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wil deze heffen in denzelfden glans als die
haar eigen overtuiging doortrilt en omsúaalt.
Zoo groot-compositaire plastische kunst den
beschouwer ontroert in plaats van hem moediger en minder zelfvervuld te maken, bewijst
dit alleen, dat de ontroerde deze kinst verkeerd, — hetgeen in dit geval meestal wil zeggen — al te direct persoonlijk, opvat en ondergaat.
De beeldende kunst, losgeslagen van het geloof waar zij eeuwen veilig aan verankerd had
gelegen, kwam na de Hervorming in eene geheel andere verhouding tot de natuur, een
verhouding die onmiddellijker, maar tevens
ook afhankelijker was.
De zichtbare wereld werd van nu af bron van
inspiratie, de verklarende taak der natuurvormen was ten einde, hun ontroering-wekkende
functie begon.
Het gemoed van den kunstenaar vervreemd
van juist die geestelijke overtuiging die zijn
wezen en zijn kunst tot nu had bezield, stond
vol driftig verlangen en open voor het leven,
maar zijn hart was vaak dwalend en onvast en
aan alle vertwijfelingen der eenzaamheid ten
prooi.
De oneindige schoonheid der natuurvormen,
zooals het leven hem die toevoerde, brachten
hem niet nader bij God maar hij herkende
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er altijd in de eerste plaats zichzelf in. Zijn geloofs-leven, zijn uitstralend leven, werd
schraler maar zijn gevoelsleven werd veelzijdiger en genuanceerder. Hij werd een droomer en een dwaler des levens, maar geen geleider en geen innerlijk overtuigde.
Naarmate de onzichtbare wereld voor den
kunstenaar Teeger en inhoudsloozer werd,
kreeg het zichtbare deel grouter en zelfstandiger beteekenis voor hem. Zijn oogen moesten eerst zien voordat zijn gemoed ontvlamde,
want door aanschouwen alleen kon zijn beeldend vermogen worden gewekt.
De kunstvorm die uit deze geestesgesteldheid
ontstaat, kan door het gevoel alleen worden
begrepen en verklaard. Geestelijke overtuiging noch ideeënkracht hadden deel aan zijn
ontstaan, en nooit ook kan deze kunstvorm
compositair in de hoogere beteekenis van het
woord zijn, daar hij geen ander doel noch
recht erkent dan in eigen bestaansvorm ligt
besloten, en geen tegenstrijdige elementen in
hem tot een hooger éénheid werden opgevoerd.
Het ontroerd gevoel is van wezen ontvangend,
aanvaardend en afgesloten. In ontroerden staat
herkent het gevoel alleen zichzelf dieper, maar
naar geen andere kennis dan naar deze zelf be
kennis gaat zijn verlangen uit. -spieglnd
De kunst uit deze gemoedsgesteldheid voortgekomen kan dus maar naar één norm worden
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gemeten, naar den norm van het gevoel.
Iedere andere norm waar zij aan getoetst zou
worden, zou aan haar- wezen onrecht doen.
Doel, bestemming en ook de technische middelen van dezen kunstvorm worden door
gevoels-overwegingen bepaald en geregeld.
Alléén voor zoover deze kunst in staat is te
ontroeren, alleen in zoover heeft zij reden van
bestaan, en voldoet zij aan haar roeping. Kennis, bewustheid, methode en traditie zijn voor
deze kunstuiting zinloos, of zij vormen voor
haar een bedreiging. Zelfs de objectieve kennisvan natuurvormen, kan voor het subjectief
gevoel tot een gevaar worden. Omdat deze
kennis de scheiding tusschen wezensvormen
en verschijningsvormen zou kunnen verdoezelen, en de laatsten juist de vage betoovering
brengen die het gevoel behoeft, terwijl de
eersten de verklarende vormen toonen die het
bouwend verstand noodig heeft.
Het Humanisme vormt voor zoover het de
plastische kunst betreft, de grens tusschen de
kunst van het teeken en de kunst van het beeld.
De kunst van het teeken is het beeldend
schrift der actieve en der wekkende overtuiging, zij zoekt ook in haar vormenspraak de
klaarheid der heldere gedachte te benaderen,
terwijl de openheid der vormen aan het in
beeld gebrachte het visueel-verdragend ver187

mogen geeft, die met de helderheid van het
letterteeken overeenkomt en met de dracht
van het gesproken woord.
De kunst van het beeld, de kunst die door het
gevoel alleen wordt bepaald en die tot het
medegevoel zich richt, zoekt de overgangen
die leiden tot de eenzaamheid van het hart; zij
verzacht, zij troost, zij ontbindt alle banden.
De kunst van het teeken die uit de kracht van
de wekkende gedachte is ontstaan, staalt en
sterkt, zij verzamelt de harten, zij bindt ze tot
een geestdriftig, strijdbaar en ééndrachtig
geheel.
Na de Hervorming ontwikkelde zich de kunstvorm van het beeld, hij ontwikkelde zich zoo
grootsch, zóó volledig en zoo onbedreigd door
geestelijke stroomingen die hem vijandig waren, dat de glans van dezen kunstvorm gedurende de eeuwen die volgden, iedere herinnering, althans iedere bezielde herinnering
aan de grootsche kunst van het verleden overstraalde en te loor deed gaan.
De kunst van het teeken, de kunst dus die de
idee beeldt, was altijd en zal volgens haar
aard altijd in de eerste plaats compositair zijn,
want de wekkende en verklarende kracht die
van een vorm kan uitgaan, wordt in hooger
mate door de plaatsing van dien vorm, dan
door de voorstelling die hij draagt, bepaald.
De beeldende kunst die na de Reformatie ontIóó

stond, bewijst hoe zij geleidelijk vervreemdde
van het groot compositair begrip. Leonardo
da Vinci wist nog wat hem ontbrak, toen hij
klaagde dat hij de rijke en veel omvattende
kennis ontbeerde, waar de kunstenaars der
oudheid over hadden beschikt.
Maar de kunstenaars van na de Reformatie
hadden zelfs het besef verloren dat hun iets
ontbrak. Zij meenden dat zij alle problemen
met hun hartstochtelijk gevoel en met hun
smaak konden oplossen, en inderdaad lieten
zij dan ook alle problemen onopgelost, waar
nog wel iets meer voor noodig is dan smaak,
hartstocht en gevoel alleen.
Alles wat met de edele ambachten, met
methode, kennis en bewustheid te maken had,
wezen zij hooghartig af, het gevolg daarvan
was niet alleen dat daardoor vele geestelijke
en materieele uitdrukkingsmiddelen des kunstenaars volkomen onbezield achter bleven
en verschrompelden, maar het gevolg was
ook, dat de kunst door haar verengde basis,
van het leven zelf geheel vervreemdde,
overprikkeld en eenzamer werd, daar het klare
hoofd en de gespierde hand vrijwel uitgeschakeld werden, bij het tot stand komen der
werken die voor .het gemoed alleen bestemd
en door het gemoed alleen bevrucht waren.
In de door te veel gevoels-doorbraken drassig
geworden bodem waar de beeldende kunst nu
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in wortelde, moest zij wel ten prooi vallen
aan de roekoeloerende aestheten en steriele
kunst-„aanvoelers'>' die over alles wat des gevoels is nooit uitgezoemd raken, maar die van
de harde worsteling om de materie te vergeestelijken, niets begrijpen, en niets begrijpen
kunnen, ten eerste omdat hun handen dien
strijd nooit streden en hun hoofden niets
weten van wat de sublieme strategie der
aesthetische krachten kan worden genoemd.
Het sterkend verband met het ambacht
was verbroken, het gevaarlijk verbond met
den rhetor was bezegeld.
Dat ieder hecht compositair begrip volkomen
te loor moest gaan, wanneer een kunstenaar
zich op niets anders verlaat en zich op niets
anders verlaten kan en wil, dan op zijn gevoel,
was onvermijdelijk.
Van compositie in de hoogere beteekenis van
het woord is in de beeldende kunst der laatste
twee eeuwen feitelijk dan ook geen sprake
meer, alleen de bouwmeester bezit nog het
besef wat componeeren is, al is dit besef verzwakt doordat de traditie eeuwenlang onderbroken was, waardoor zij niet meer als in de
oudheid van binnen-uit geschoord wordt door
kennis, ervaring en methode, die volledig en
volkomen beproefd zijn.
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In het ontbindend proces dat de kunst van na
de Reformatie doormaakte is in de muziekalecompositie wellicht nog het zuiverst en het
volledigst het compositair begrip bewaard
gebleven.
In de schilderkunst bestaat alleen het woord
compositie nog, maar het heeft daar geen inhoud meer. Niets kan dit beter bewijzen dan
het feit dat van een schilderkundig werk wordt
getuigd, dat het goed of slecht is „afgesneden
Afsnijden veronderstelt een handeling van
buiten, de grillige smaak bepaalt bij dit proces de grenzen van de voorstelling die als een
„tranche de vie" geen organische begrenzing kent.
Componeeren beteekent samenvoegen en beteekent niet afsnijden.
Componeeren beteekent dat het voorgestelde
als een organisme gegroeid is, volgens een
beeldend princiep, dat alle verhoudingen en
werkingen vooraf regelt en bepaalt.
Wanneer bijvoorbeeld de beeldhouw- en de
schilderkunst in de toekomst nooit voor ingewikkelder en veelzijdiger problemen zouden
worden gesteld, dan waar zij zich in de twee
laatste eeuwen voor gesteld zagen, wanneer
deze kunsten nooit andere opgaven zouden
moeten oplossen, dan de verhouding van den
kunstenaar tot het beschouwingsobject beeldend te verheerlijken, dan zouden de aesthe".
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tische grondslagen der vrije kunsten eeuwig
en onvergankelijk te achten zijn, hetgeen de
onnoozelen dan ook gaarne gelooven.
Maar de aesthetische en vakkundige problemen waar de latere geslachten voor staan, zijn
vaak van dien aard, dat de kunstenaars wel
spoedig moeten beseffen hoeveel kennis, zoowel in den technischen als in den methodischen zin, zij te kort komen.
Gevoel, originaliteit en temperament mogen
toereikend zijn om het soort kunstwerken tot
stand te brengen zooals die in de twee vorige
eeuwen zijn ontstaan, voor de zware problemen die de kunstenaars der oudheid en der
middeleeuwen hebben opgelost en die bij alle
verschil toch grouter overeenkomst vertoonen
met de problemen waar de jongere geslachten
zich voor gesteld zien, zijn deze eigenschappen
zeker niet toereikend. Gevoel, originaliteit en
temperament alleen kunnen werken van die
beteekenis nooit tot een zegevierend einde
brengen, zonder juist ook die krachten over
welker verlies Leonardo reeds klaagde.
Wie niet gewild eenzijdig denkt, en niet absoluut onwillig is van geest, moet toch inzien,
dat zoowel van technisch als van aesthetisch
standpunt, zij die bijvoorbeeld de mozaïeken
in de San Vitale gemaakt hebben, niet in staat
zouden zijn geweest deze omvangrijke compositaire werken tot stand te brengen, wanIg2

neer zij over geen andere vermogens en krachten beschikt hadden dan over de overigens
bewonderenswaardige eigenschappen, die een
Goya of een Millet, tot meesters in hun soort
hebben gemaakt.
Alle kwaliteiten waarmede zelfs de voortreffelijkste schilderijschilders zijn toegerust, zullen ontoereikend zijn om werken van groote
afmeting en ingewikkeld compositair verband, tot een goed einde te brengen.
Alle literair- moralistische woordenpraal, alle
Britisch-psychologische of historisch -aesthetische betogen, kunnen het eenvoudig feit niet
wegpraten, dat de vrije kunsten maar een zéér
klein deel bestrijken van de zooveel wijdere
gebieden die de plastische kunsten in de algemeene en ruimere beteekenis van het woord,
toebehooren.
Die gebieden zijn, nadat zij drie eeuwen lang
verlaten en verwaarloosd werden, moeilijk
binnen te dringen. Voor het praetisch werk
dat daar gedaan moet worden zijn de vrije
kunstenaars naar hun aanleg en vooral naar
hun wezen even ongeschikt als de kunstgeleerden voor het theoretisch werk, zoolang zij
tenminste volhouden alleen uit de gebieden
der kunst de gegevens te delven die de geschiedenis wellicht verrijken, maar zij hardnekkig verzuimen de zaak om te keeren, door
uit de geschiedenis zelve de gegevens te lich1 3193

ten die voor de praktijk van het kunstvak van
waarde zouden kunnen zijn, in technischen
zoowel als in spiritueelen zin; met andere
woorden de kunst zou bijvoorbeeld meer gebaat zijn met de verklaring van den feitelijken inhoud der „Bauhüttegeheimnisze" dan
met de mededeeling hoeveel schulden Rembrandt had, toen zijn inboedel verkocht moest
worden. De kunstenaars zouden dankbaarder
zijn voor de onderzoekingen over de toepassingen in de oudheid der geometrie (zooals
wij dat inderdaad zijn voor de onderzoekingen
van Pater Odilo Wolff en van Matila Ghykha)
dan voor de mededeeling dat de zoon van den
schilder Jam Mienszen Molenaar in de XVIIe
eeuw niet aan de pip maar aan de pokken gestorven is. Daar zijn technische, zuiver ambachtelijk vakkundige problemen te over, die
wanneer zij onderzocht en opgehelderd werden, de taak waar de kunstenaars voor staan,
zeer konden verlichten, zij zouden het verband met de verbroken traditie vollediger en
sterker maken.
Van de kunstenaars is niet te vergen noch te
verwachten, dat zij behalve hun eigen arbeid
ook nog deze uitgestrekte braakliggende gebieden van kennis, methode en techniek zullen onderzoeken en bewerken.
De kunstgeleerden die met jaartallen gevoed
zijn, en wier onderzoekingen vooral den
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kunsthandel en het museumbeheer ten goede
komen, zouden maar eens eerst moeten
beginnen met te leeren smeden of timmeren, want alle plastische kunst is ten
slotte de overwinning van den geest op de
materie, en alleen zij die den weerstand
van de materie gevoeld hebben onder hun
handen, kunnen het waarom der vormbeginselen verstaan, zonder dit begrip blijft al
hun kennis een cerebraal product, waar het
practisch kunstleven in geen enkel opzicht
mede gebaat is.
Het trof mij aan het slot van Prof. Fokker's
intressante inaugurale rede, getiteld:,,Natuurkundige concepties van buitennatuurkundig
belang" te lezen.
„1Vlisschien stokt ons de adem, wanneer wij
de moeilijkheden zien, waarmede geworsteld
moet worden, maar zeker mogen wij van bewondering vervuld staan voor de voortreffelijkheid van den zeldzamen hartstocht waarmede de werkers van den tegenwoordigen tijd
zich wijden aan de vernieuwing der fundamenten, die sinds de XVIIe eeuw de wetenschap gedragen hebben. Zij staan voor een
ontzaglijke taak die men in tegenstelling tot
tendenzen der vorige eeuw zou kunnen noemen, de ontstoffelijking der materie. Ontstoffelijking zonder extra of supramaterieele bespiegeling maar door hardnekkige en hard195

werkende beschouwing der materie zelf in
haar kleinste elementen, die eer voorvallen dan
dingen zijn."
Zoo is het ook waar het om de vernieuwing
der fundamenten gaat, die sinds de XVIIe
eeuw de plastische kunsten gedragen hebben,
ook deze eischt groote toewijding, ook zij
vraagt niet om extra of supramaterieele bespiegeling, zooals die ons tegenwoordig tot
wee-wordens toe wordt toegediend, maar zij
eischt de kennis van de materie zelf, niet in de
beklemmend éénzijdige beteekenis die de
XVIIe—XIXe eeuw er van hebben gehad,
maar in de veel ruimer beteekenis van het
werkelijk herboren ambacht.
Aan kuns ttheorieën, vandaag gemaakt, morgen
prijs gegeven en overmorgen weder bestreden, die allen uit koffiehuispraat geboren zijn,
wordt veel meer aandacht gewijd dan zij
waard zijn. Deze theorieën hebben niets uitte
staan met de methoden waar Leonardo da
Vinci het verlies reeds van betreurde. Maar
wat zou de plastische kunst van de laatste
eeuwen, die alleen voor binnenkamers gebruik is gemaakt, met deze methoden doen?
Zij had deze methoden niet noodig. Het gevoel aanvaardt geen methoden, maar niets bewijst beter het eenzijdig karakter van de plastische kunst dezer laatste eeuwen dan het feit,
dat zij alle andere geestelijke functies uitigó

schakelde en liet verschrompelen ter wille van
het gevoel alleen.
Naast het ambachtelijk vormt het compositair
beginsel de kern van dit vraagpunt.
Gelukkig dat in de wereld der muziek het
woord componist geen zinledig woord werd,
maar ons vastheid van formuleering en vergelijking biedt.
Wat zouden de „her-scheppende" kunstenaars te spelen hebben, zoo hen de werken
der componisten niet ter beschikking stonden? Immers niets ! Laten wij, dit erkennend
tevens vaststellen dat de afstand tusschen hem
die een sonate van Beethoven klimpert en
hem die haar meesterlijk „herschept" toch
nog altijd véél kleiner is dan de afstand tusschen den voortreffelijken herschepper en den
componist zelf, want de kunst begint eerst
óáár, waar het compositaire aanvangt.
Wanneer iemand u een hoofdstuk van Einstein zou voorlezen en verklaren, —ook al
waardeert u in hem —wat wij ook in den
uitvoerenden musicus waardeeren —dat hij
ons nader brengt tot iets hoogs en voortreffelijks, —zoo zult u toch geen oogenblik
den afstand vergeten die hem van Einstein
zelf scheidt.
Ook hier begint dus het ware meesterschap
pas bij de compositie, in dit geval bij de com197

positaire en constructieve kracht van het bezield en verbeeldingsrijk denken.
Wat zou het overgroot deel van de plastische
kunstenaars der laatste eeuwen tot stand
brengen, zoo zij tuschen vier kale muren
werden opgesloten?
Ik vrees dat de meesten eerst dan zich van
hun beeldende onvermogen bewust zouden
worden.

Even zeker als ieder die geestelijk en lichamelijk niet al te zeer onder het normale valt, door
studie en volharding het wel zoover kan brengen, dat hij een sonate van Beethoven of een
fuga van Bach leert spelen, even goed is het
mogelijk allen die geestelijk of physiek niet
minderwaardig zijn, zoo zij vlijt en doorzetting bezitten, te brengen tot het nateekenen
of naschilderen van wat zij voor zich zien.
Vaak met gevoel zeer zeker, maar met niet
meer gevoel dan de duizenden orkestleden die
over heel de wereld de compositaire werken
der groote toondichters ten gehoore brengen.
Alleen de groote orchestrale taak bestaat in de
plastische kunsten niet meer... en nog niet.
Ondertusschen schatten wij hen die wellicht
in andere tijden uitstekende helpers zouden zijn geweest, als de gelijken der compositeurs.
Het gevoel als eenige norm vervlakt alle grenzen en graadverschillen die gelegen zijn tus198

schen het compositair en het interpreteerend
vermogen. Het beperkt karakter van de plastische kunst der laatste eeuwen, beperkt ook
haar normen tot het gevoel alleen.
Dit heeft ten gevolge gehad dat zij, onbewust
van den afstand die haar van het compositaire
scheidt, volkomen onkundig is gebleven van
het complex der geestelijke factoren die bij de
compositaire kunst in werking komen. Niet alleen volkomen onkundig, maar zelfs instinctief vijandig staat zij er tegenover.
Deze onkunde en deze vijandigheid kruipen
weg onder de vleugels van het gevoel, dat de
eenige bescherming vormt waar zij zich onder
bergen kunnen.
Alsof het bezield en verbeeldingsrijk denken,
het gevoel ooit zou kunnen uitsluiten, zooals
anderszins ook het vereenzaamd gevoel, uit
zelf behoud, alle werkingen van het denken als
een bedreiging der zelfstandigheid zijn eigen
wezen, beschouwt.
Hetgeen het dan ook inderdaad is, een bedreiging wel van de zelfstandigheid, maar niet een
bedreiging van het gevoel zelf, dat opgenomen in het complex der compositaire werkingen, alleen een ruimer en grootscher ontplooiing zou vinden, bij minder zelfvervuldheid.
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Is het te verwonderen dat Beethoven zijnde
de eenige in het Europa van die jaren, die de
magistrale werkingen der compositaire krachten kende en beheerschte, kende in al hun geledingen, de wiskundig constructieve zekerheden, zoowel als de zeer gecompliceerde instrumentale ordonnantie"*n, tot alle bijna ondefinieerbare hartstocht en gevoelsemulsies,
dat hij, die toch in Europa de eenige was, in
staat deze sublieme strategie der aesthetische
krachten zegevierend door-te-voeren, dat hij,
ontmoetend den eenigen kunstenaar dien hij
als zijn gelijke kon beschouwen, en wiens
woord van lof, geen weerklank gaf op de zielskracht van zijn levenswerk, dat hij dat woord
opnam, en het verbeten wegsmeet in een
hoek.
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ANTOON DERKINDEREN. *)

Waar in de twee jaren die nu achter ons liggen, zoo ontstellend vele vrienden en voortreffelijke leiders in de kunst, van ons zijn
weggenomen, terwijl de arbeid met zijn zware
eischen, en het leven door zijn dringend meevoerenden gang, ons nauwelijks den tijd laten,
anders dan in schaarsche eenzame oogenblikken, diep te beseffen, hoezeer het verlies van
zoovelen die wij eerden en bewonderden, ons,
overblijvenden, berooid en verarmd heeft
achtergelaten, daar geeft het aan onze harten
een weldoende bevrediging, dat in het Academisch verband, dat ons die hier te samen
zijn, bindt, de grondslag gelegen is tot dit
ééndrachtig en plechtig herdenken van hem,
die zoovele jaren het bezielend middelpunt is
geweest van deze saamhoorigheid.
Want juist hier in de Academie, worden wij,
onder het dagelijksch werk, dat wij verrichten, telkens opnieuw met smart herinnerd aan
hem, die ons bij dezen arbeid zoovele jaren is
vóórgegaan, en wiens wijs inzicht wij nu voor
altijd moeten ontberen.
Daarom is dit eendrachtig herdenken —hoe
verschillend ook overigens van aard onze
direct persoonlijke verhoudingen tot hem zijn
*) Voordracht gehouden in de Academie voor Beeldende
Kunsten te Amsterdam.
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geweest —een daad van waarachtige piëteit,

omdat hij ons zoo gaarne als een éénheid beschouwde, en omdat dit Academisch verband,
waar hij al zijn toewijding aan gaf, hem zoo
dierbaar was, en steeds het middelpunt vormde van zijn hartelijke zorgen.
Zoo vaak hebben wij hem in deze zelfde zaal
in ons midden gezien, wanneer wij hier feestelijk samen kwamen; hoe vaak heeft hij ons
hier ook, met al de innigheid die hem eigen
was, toegesproken —waar zouden wij beter
dan hier, kunnen beseffen, hoeveel wij in hem
verloren hebben, waar zouden wij beter dan
juist hier hem kunnen gedenken met al den
eerbied en diepe genegenheid, waarop de her-

innering aan zijn nobelen persoon zoozeer
recht heeft.
Dat u mij verzocht hebt, in deze plechtige
samenkomst over hem als mensch en als kunstenaar openlijk te getuigen, acht ik een groot
voorrecht, dat ik niet zonder schroom heb aanvaard, hoewel ook met groote dankbaarheid.
Ik ben mij bewust, dat ik, ofschoon gesteund
door de weldoende herinnering aan de vriendschap die ons meer dan dertig jaren verbond,
toch niet in staat zal zijn uw aller harten te verzoenen met het gemis, dat door ieder onzer
op een andere wijze wordt gevoeld.
Maar de muziek, die deze samenkomst inleidde, zal voorzeker reeds tot die diepere
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plaatsen van het hart zijn doorgedrongen; zij
zal den troost hebben gebracht die mijn woorden niet vermogen te geven, want de muziek,
die derKinderen zoo innig lief had, zij kent alle
wegen die leiden tot het hart, zij voert tot de
éénheid van het gevoel, zij bindt de harten
samen, zij vereenigt, ook in het verdriet.
Niemand kan dieper dan derKinderen zelf
overtuigd zijn, hoezeer het organisch geheel
dat heel het aesthetisch, intellectueel en
ethisch leven verbonden houdt, in en door de
muziek zijn meest ontroerende en edelste be
vestiging vindt.
Op de wereld zijn plaatsen, die altijd voor ons
gewijde plekken zullen blijven, omdat het
geestelijk leven éénmaat juist dáár, rijker of
op zeldzamer wijze ontbloeide, of omdat bij
ons weten, dáár, dieper dan elders, leed op
verhevene wijze werd doorworsteld, of vreugde stralender werd erkend en juichender werd
beleden; of omdat juist op die zelfde plek, de
zeldzame ontmoeting plaats had van twee
grooten, die wij met ontzag gedenken en met
veneering na-staren — wezens overigens toch
schijnbaar niet zoo heel anders dan wij.
Zoo zal, wie neergezeten is op de ingebouwde
steenen bank ter zijde van den ingang der
„Cappella dell' Arena" te Padua, talmend nog,
om reeds en voor goed te scheiden van de
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schoonheid der frescoos van Giotto die de
binnenmuren der kapel bedekken, met ontroering gedenken, hoe Giotto en Dante eenmaal hier gezeten waren, toen zij, in de kracht
van hun jaren en op het hoogtepunt van hun
scheppende macht, de één als banneling, de
ander als naar Padua geroepene, daár op die
plek hebbengezeten,pratend enlachendalswij.
Het besef dat zij, wier geestelijke vormkracht
door reeksen van eeuwen heen voortwerkte
tot in dezen tijd, dat zij, zonder wier openbaringen wij ons het Westersch cultuurleven
niet meer kunnen denken, dat zij éénmaal hier
te samen waren gezeten, wankel van leven als
wij, maar wortelstokken van den goddelijken
geest tevens, onder wiens wijdspreidenden
bloei, reeksen geslachten leefden en zouden
ten onder gaan; dit besef het hart binnendringend op die plaats, maakt deze nederige
plek voor altijd tot gewijde aarde.
Maar ook in ons klein land zijn oorden welker
beteekenis door het zeldzaam geestelijk leven
dat er eens, bijna onopgemerkt ontbloeide,
voor altijd blijft bepaald.
Wie 's-Hertogenbosch nadert — en hoe vaak
voerde mijn weg daar niet voorbij — verdiept
zich telkens opnieuw weer in de twee voor
de Hollandsche cultuur zoo belangrijke figuren die elkaar dáár, beiden nog jong toen,
hebben gevonden, wier geesten elkaar hebben
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bevrucht, wier vriendschap elkaar doordrong,
en wier arbeid, van den één zooviel als van
den ander, op de ontwikkeling van zoovele
jongeren een dwingenden, een bezielenden in-

vloed heeft gehad, zóózeer, dat de dankbaarheid,ondanks alle woelingen deslevens, vanhet
hart blijft een vast en onvervreemdbaar bezit.
Het was in die jaren dat Alphons Diepenbrock zijn eerste zoo rijk doorklonken artikels
schreef. Wel werd hun waarde reeds dadelijk
erkend, maar de wereld der gedachten waarin
hij zijn lezers binnenvoerde, was voor dezen
zoo nieuw en verrassend, dat zij niet zooals
wij nu, waarlijk beseften hoezeer deze artikelen tot het kostelijkst goed behooren, waarmede ons het leven der laatste dertig jaren
geestelijk heeft verrijkt.
Ook in die jaren componeerde Diepenbrock
zijn Mis, die steeds weer de harten van zoovelen ontroert, omwoelt en verheft. Het was
ook in denzelfden tijd dat Antoon derKinderen in de Brabantsche hoofdstad zijn eerste
wandschildering voor het Bossche Raadhuis
ontwierp en voltooide. Voor hoevelen blijft
deze nobele schildering, door haar zoo zuiver
en ingetogen karakter, een overwinning waar
zij dankbaar aan terugdenken, telkens wanneer gelij&soortige pogingen zich al te luidruchtig trachten te dringen, tusschen de herinnering aan dit statig werk en hen.
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Hoe boeiend blijft het om zich de bezielde
jeugd van deze twee in te denken, arbeidend
daar in die stille provinciestad, waarboven de
klokken van den Sint Jan helder en donker
beieren, om voort te mijmeren hoe zij daar
leefden, teruggetrokken doch overlijk, overrijk door de kracht van hun bezieling, door de
wijdheid van hun doorgloeide erkenningen, in
de vastheid van hun beider geloof.
Hoe uitgebreid was bovendien het veld van
hun kennis en liefde; de klassieke cultuur en
die der middeleeuwen lagen er binnen besloten, het reikte van de kerkvaders tot Nietzsche,van de mystici over Novalis tot Verlaine,
terwijl hun diepe liefde voor de muziek en
voor de bouwkunst, de melodische en altijd
inspireerende begeleiding vormde van hun
steeds rijper openbloeiende erkenningen.
Welk een zeldzaam doorgloeid geestelijk leven
ontplooide zich daar in die twee jeugdige
katholieken, in dezelfde jaren dat ginder, in
grootsteedsche omgeving, anderen jongeren
geen rijker geestesvoedsel geboden werd, dan
de ontroomde en rationalistische opvoeding
der liberale burgerij te bieden had, die er op
gericht scheen véél-weters te vormen; terwijl
zij die deze kennis versmaadden, onvast als
volkomen ballastlooze schepen uitvoeren op
de verraderlijke deiu*ngen van het louter subjectief gevoel.
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Voor Antoon derKinderen zijn die jaren in
den Bosch, sterke en gelukkige jaren geweest,
hij, die vóór dat hij dáár kwam, —een jongeling nog slechts in jaren — de processie van
het Heilig Mirakel geschilderd had, dit kunstwerk, dat thans, onttroond tot museumobject,
door de bezielde rust en wijze gematigdheid
in die omgeving aandoet, als een grijze morgenhemel boven de brokkelige bouwsels van
een nog half duistere stad, hij stond hier als
een jong meester voor de nieuwe opgave der
Bossche Raadhuiswanden, een jong meester
die, gesteund door zijn groote cultuur, en gesteund ook door zijn allereerst op zuiverheid
gericht gemoed, niet meer behoefde te worstelen om klaarheid te winnen, wijl hij in staat
was de waarlijk wijze oplossing te kiezen, omdat hij den weg der wijsheid kende, en dezen
ook wist te gaan.
„Der Vollkommen Besonnene heisst der
Seher" zoo schreef Novalis, en het was Alphons Diepenbrock die dit schoon gezegde
als motto plaatste boven zijn onvergelijkelijk
artikel over de kunst van derKinderen.
Onvergelijkelijk inderdaad, want in de welhaast dertig jaren die ons scheiden van den
tijd toen hij het schreef, is het in zijn soort

onovertroffen gebleven.
Volkomen vrij van de ijdele neiging om persoonlijken smaak en voorkeur pralend uit te
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balanceeren, is dit opstel, evenals alle schrif-

turen van Diepenbrock, doorgloeid van een
stuwenden intellectueelen hartstocht die alle
normen verlegt naar de regionen waar verleden en toekomst groot in één vloeien, en te
midden van deze wijder bewogenheid is hij in
staat, vast en klaar van begrip, deze uiting van
derKinderen te plaatsen, tegen eenen van
geestelijke spanningen trillenden achtergrond.
Uit den bouwenden geest waren beide kunstwerken voortgekomen, het geschilderde zoowel als het geschrevene, en het was ook die
bouwende geest die alle schakels van hun erkenningen verbonden hield, en die zich verhief tot in de mystieke sfeer van hun geloof.
Ja, onovertroffen inderdaad is Diepenbrock's
schriftuur thans nog, als proeve van critischwijsgeerige plaats-duiding van een beeldend
kunstwerk, zooals ook derKinderen's tweede
Bossche wandschildering als voorbeeld van
waarlijk architectonische schilderkunst tot nu
onovertroffen bleef in ons land.
Wanneer na de voltooiïng van dezen tweeden
wand de katholieke geestelijkheid hier te lande, de beteekenis van dit kunstwerk maar
eenigszins had doorzien, en de éénheid had
erkend die het verbond aan den hoogen geest
van haar eigen kerkelijk ritueel, dan had zij dit
groot gereinigd talent voorzeker alle wegen
ontsloten die voeren tot God's Huis.
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Hoeveel leed zou aan derKinderen dan be~
spaard zijn gebleven, en hoeveel schoonheid
zouden wij dan opnieuw en opnieuw kunnen
terug vinden in de kerken, kerkjes en kapellen
van ons land, waar thans allengs, — zonder
winst te brengen, — talentlooze traditioneelheid verdrongen wordt door kerkversieringen,
die wankel en vaak verwarrend zijn, omdat zij
de statige en heldere sfeer van het priesterlijk
Teeken miskennen, meenend dat subjectieve
invallen en opvattingen daaraan ten minste
gelijkwaardig zijn.
Maar derKinderen's bezieling, zij was wel
waarlijk priesterlijk van aard.
Wie de groote lijn volgt die de kerkelijke
kunst door de eeuwen heeft doorloopen van
Teeken tot Beeld, van de abstracte priesterlijke conceptie, tot het onder de handen der
leeken-kunstenaars tot realistiek verworden
Beeld, moet erkennen, dat derKinderen's
geest reeds van meet af neigde, maar in die
schoone jaren zeker volkomen toegerust niet
alleen, maar levendig gericht stond, naar het
verklaard-helder ritueel symbool; en waarlijk
niet alleen spiritueel gericht was hij, immers
ook zijn zuiver picturale verlangens van dien
tijd, waren het arabesk-achtig vlammend
Teeken toegekeerd, waar het figuur tot ornament wordt, en het ornament tot geluidlooze
belijdenis,
21I

Het symbolisch Teeken der priesterschilders
van weleer, psychisch alleen verklaarbaar en
aesthetisch alleen te verwezenlijken in tijden
dat het geloof zegevierend is en de macht der
kerk onaangevochten staat, toont de spiritueele vervoering der onbedreigden, welke zich,
losmakend van al het aardsche, in deze, God
alléén toegekeerde vormen, kristalliseert. De
leekenschilders der latere „chiesa militante"
die in de daar op volgende eeuwen den strijd
der kerk hebben begeleid, ver- beeld -den den
strijd, en deze beelden van aardsche woelingen
en verzet, van geloofsontrouw en opstandigheid, van bewijsvoering, machtsvertoon en
twijfel, vervormden allengs de kunst van den
tempel, vertroebelend haar hooggericht en
exalteerend wezen, doordat wat vereend was,
gespleten lag, doordat de erkenning tot meening was verlaagd en de aanvaarding door
twijfels werd beslopen; en langs de donkere
krochten der psychische verwrongenheid en
on-vrede, duister van aard-zware kleuren,
verliet de monumentale kunst den tempel,
zijn muren ontluisterd achterlatend, na God's
blijde woning gemaakt te hebben tot eentoernooiveld vol opstandigheid, machtsvertoon en
wrange tweespalt des geestes.
derKinderen had in die jaren de uit geestelijke
vervoering geboren kunst der blijde wetmatigheid, de kunst van het zingend hart der
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kerk, aan de kerk kunnen weder geven, als een
schoone duiding, als een herwonnen en doorleefd besef, als de bevestiging van het wel verduisterd, maar toch altijd brandend licht.
Doch het noodlot heeft het anders gewild.
Terwijl de priesterkunst die ik bedoel, ontstaan was uit de versiering der incunabelen,
codexen en getijboeken, viel derKinderen, nu
hem de muren der kerken onthouden werden,
op de versiering van het boek terug. De drang
tot wel-overwogen bouw, gesteund door
slechts enkele maar heldere kleuren, de zinrijke schikking van het melodisch arabesk, nog
eens gaf hij er zich aan over, in de schoone
versieringen voor Vondel's machtig drama.
Doch naast de priesterlijke gestrengheid en
ernst die derKinderen's wezen toonde, leefde
ook in hem de gulle Brabander, die gaarne en
vol opgewektheid bij het haardvuur der eenvoudige gezelligheid aanschoof, die hartelijk
lachend kon genieten van goedmoedige grappen, en die een warme voorliefde bezat voor
schoone zinrijke legenden en verhalen, en
gretig naar vertelsels luisterde, waar de wederwaardigheden des levens geestvol gegroepeerd, zich tot een afgerond geheel kwamen
schikken.
Het was die eenvoudige, hartelijke en menschelijke zijde van zijn natuur, die hem aanvuurde tot het maken van de profane werken
213

die nu nog zouden ontstaan, waar het symbool
weliswaar tot zinnebeeld is geworden, en het
Teeken tot Beeld.

Het edele karakter van ook die latere werken,
zoo rijk aan liefdevolle levensschikking en
wijze levensverheeriijinng blijft geheel onaangetast, en vol-uit erkend, ook dà n wanneer ik
hier de meening neerschrijf, dat de tijd voorbij
was, dat hij. — hetgeen meen ik mogelijk ware
geweest na de voltooiïng van de tweede Bossche wandschildering — opgeheven had kunnen worden tot hoogten, die door menschelijke kracht alléén, niet te bereiken zijn.
Doch in de jaren dat dit mogelijk geweest
ware, werd hem de kans onthouden.
Bijna vijf en twintig jaren later, zou hij zich
nogmaals, zonder opdracht echter, tot de kerkelijke kunst wenden. Het ontwerp voor de
gevelversiering voor een katholieke kerk in
Amsterdam, staat als vèropgevoerd ontwerp
op zijn atelier. In donker gekleurde pate had
hij de figuren willen ingriffen — schoone eenvoud der middelen — en ik herinner mij hoe
hij mij nog geen jaar geleden bekende, „dit
had mijn levenswerk kunnen zijn."
derKinderen's liefde voor het verleden was de
uiting van een diep verlangen, maar het was
geen ontvluchten voor wat opdrong met driftige vaart.
Hij kon alleen de onpeilbare diepte van
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het groot verleden nooit vergeten, omdat
nieuwe golven schuimend kruifden—die
straks ook weer in die diepte zouden ondergaan . Hij was geen bestormer, maar een voor
Wien het beveiligd overdragen, roeping geworden was.
Door dien karaktertrek in hem werd hij ook
gedreven tot het aanvaarden van het leider~
schap aan het hoogste kunstinstituut des lands,
De priesterlijke ernst en gestrengheid waarmede hij zeventien jaren lang die taak vervulde, heeft nooit geschaad aan de hartelijke
en eenvoudige wijze, waarmede hij de vele
jongeren tegemoet is getreden die hem in
die reeks van jaren nader kwam.
Strengheid en innigheid, zij waren de kenmerken van de groote monumentale kunst van
weleer, innigheid en strengheid zij zijn ook de
kenmerken geweest van derKinderen's natuur.
Door dezen verbrokkelden tijd, vol ontucht
des geestes, overmoed en willekeur, is zijn
wezen gegaan onopzichtig als van een vreemde zeldzame en hooge gast, die zonder ooit te
dreigen, die zonder zich ooit te verhoovaardigen, door zijn stille bezonnen daden en door
heel de verklaardheid van zijn wezen, het te
groot vertrouwen in grillig wisselende waarden, louterde, maar nooit bestreed.
In hem is het gezegde „het priesterschap der
kunst" geen zinledig woord gebleven, maar
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hij heeft het waarlijk tot een schoone zeld-

zame werkelijkheid gemaakt..
Wanneer ik mij ten slotte nog in het bijzonder
richt tot u, leerlingen der Rijks Academie,
dan is dit omdat ik besef, hoezeer het voor u
allen — gij die hier zijt, maar ook voor de zeer
velen die in de achter ons liggende zeventien
jaren hier gewerkt hebben, —een groot voorrecht is geweest, om juist gedurende de jaren
van uw eerste ontwikkeling, in dagelijksch
contact te zijn geweest, met een zoo zuivere,
ernstige en hoogstaande persoonlijkheid als
derKinderen was.
Zeer velen van hen die hier studeeren, hebben
hun gaven ontplooid in een andere richting
dan waarin derKinderen zelf zich op eene zoo
schoone en overtuigende wijze heeft geuit,
maar wij ouderen weten wel, dat zoo wij jongeren wellicht eens met vrucht kunnen raden,
en soms ook zoo gelukkig zijn hen over belemmeringen heen te helpen, de ontwikkeling van
hun gaven toch van hen zelf geheel af hankelijk blijft.
De geestelijke onvastheid dezer tijden, de
vooral voor u, jongeren, zoo verontrustende
zwenkingen en richtingsverschillen waar de
kunstuitingen van thans voortdurend aan onderhevig zijn, zouden de redelijkheid van het.
onderwijs aantasten en zijn werking bedreigen, wanneer niet de leider van het onderwijs,
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door een ruim maar stellig inzicht, en door
zijn onwankelbare aesthetische overtuigingen, het doel van het onderwijs vast hield
gericht.
Die beveiliging aan jongeren te kunnen geven,
zonder dat zij bemerken dat zij beveiligd worden, deze schoone paedagogische gave bezat
derKinderen in hooge mate.
Het is niet móeilijk jongeren tot rechtstreeksche volgelingen te maken, vaak zijn het de beperktste geesten Wien dit het best gelukt. Maar
wel moeilijk is het, de studiejaren der jonge'dwaling,
a tot
ren, beveiligd voor willekeuren
ein tijd te maken, waarin zij zichzelf leeren
verstaan, terwijl zij, en misschien juist doordat zij de schoonheid, de kracht en de hooge
beteekenis van het werk der groote meesters
dieper leeren begrijpen.
Ook dat vermogen bezat derKinderen in
hooge mate, en de deugd daarvan is tot een
weldaad geworden voor de velen, aan wier
studie hij leiding gaf.
Daar zullen later voor u, jongeren, wel eens
oogenblikken komen, dat gij gedachten hebt,
die ons, ouderen, al niet vreemd meer zijn,
oogenblikken, waarop gij u afvraagt:
„waartoe dit alles, waartoe die inspanning,
„waartoe dit najagen van ern schoonheids„ideaal, dat toch geen einddoel heeft, waartoe
„die drift die ons steeds eenzamer maakt, en
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„ons geleidelijk vervreemdt van 's levens een„voudige vreugden?”
1Vlaar dan juist in die oogenblikken, steunen
ons de gedachten aan hen, voor wie de kunst
nooit een uitsluitend aesthetisch doel bezat,
maar voor wie de kunst steeds was een middel
hèt voornaamste middel dat des kunste~
naars is — om op zijn wijze te getuigen van de
hooge bestemming die het leven heeft; van dit
inzicht kan de kunstenaar alleen getuigen,
door al het werk, dat hem naar de kracht van
zijn gaven is toebedeeld, — te verrichten, met
nooit afdwalenden ernst, met den wil gericht
op de zuiverheid, en door de schoone bezieling zijner daden, want alléén hierin ligt de
belooning.
In die oogenblikken zult gij aan hem denken
wiens nagedachtenis wij hier eeren, want heel
zijn leven was door die erkenning gericht, en
nooit faalde hij in de hooge opvatting van het
ware kunstenaarschap.
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Een scherpzinnig kunstenaar met een zéér
stellig omlijnde aesthetische overtuiging, is
oud van dagen gestorven, na op overtuigendvruchtdragende wijze een levenstaak te hebben vervuld, die hij allén van al zijn tijdgenooten, in staat was zóó ruim, zóó vrij van
tijdelijke leuzen en daardoor zoo levenwekkend te vervullen.
In een bloeitijdperk van de schilderijkunst,
toen het vormbesef, —dat voor alle plastische
kunst het zuiver geweten zelf is, — dreigde
zwakker te worden, omdat de begeerten te
uitsluitend gericht waren op toon en stemming, toen is het Allebé geweest, die in de
jongere kunstenaarsgeneraties het geloof in de
vormkracht heeft gewekt en heeft gevoed.
Hij heeft dit gedaan met woorden die nu nog
naklinken als fel en verbeten, maar voor het
vormbegrip stond hij toen in Holland dan ook
alléén op de bres; dit besef heeft uiteraard
zijn houding, zijn verweer en zijn aanval verscherpt.
Doch vooral door zijn bewondering heeft hij
de jongeren overtuigd, want niet de veronachtzaming van den vorm heeft hij in de kunst
zijner tijdgenooten ooit bestreden of gelaakt,
maar wel wees hij zijn leerlingen telkens weer
op het edel, gaaf en gespierd vormbegrip in de
01
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kunst van vroegere tijdperken, en hierdoor gaf
hij hun een hou-vast dat vóórkwam dat zij al
te gewillig en gemakkelijk zouden mededrijven, buiten den stroom der groote traditie.
Tegen een weekheid die de kunst dier tijden
reeds had aangetast, heeft hij zijn jongeren
beveiligd.
Zeer oud reeds zijnde, mocht hij van zich zelf
getuigen: „Ik heb alléén maar fouten aangewezen". Doch hoeveel meer heeft hij gedaan
dan dat !Hij heeft, — en ook hierin toonde hij
zich een goed paedagoog, —nooit veel gesproken over schoonheid, als ware dit een vast
en afgerond begrip, maar voortdurend drong
hij aan op eenvoud en waarheid, die hij,
onopzichtiger nog, „juistheid" noemde, wel
wetend dat schoonheid alleen op den grondslag van waarachtigheid bestaanbaar is. Alles
wat zonder waarheid was, geeselde hij met
geest en met scherpte.
De beste jaren van zijn leven, stond hij als
kunstenaar vrijwel eenzaam, ter zijde van het
kunstleven dat toen aller belangstelling trok.
Wellicht dat zijn schuchterheid, zoowel als
zijn sarcasme hierdoor te verklaren zijn. Doch
aan de juistheid van zijn aesthetische overtuigingen, konden de successen der impressionisten hem nooit aan het twijfelen brengen.
Hij heeft volgehouden, en hij heeft gezegevierd, voor een deel wellicht ten koste van zijn
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scheppend kunstenaarschap, maar hij heeft
ten volle gezegevierd, in en door zijn leerlingen, wier aesthetische overtuigingen hij beveiligd heeft door in hen het geloof te wekken
aan de onaantastbare waarde der vormkracht,
en in de macht der traditie.
Hij is heengegaan, zacht, zonder strijd of pijn
en oud van dagen, pct het laatst bleef hij* omringd door de dankbaarheid, de aanhankelijkheid en de hoogachting van hen, die er trotsch
op waren, zich zijn leerlingen te mogen noemen.
„La mort du juste".
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DR. PETRUS JOSEPHUS HUBERTUS
CUYPERS, 1827-1927.
Den ióden Mei zal het honderd jaren geleden
zijn dat Cuypers te Roermond werd geboren.
Dat de herdenking van deze voor de Hollandsehe cultuur zoo gelukkige gebeurtenis een
nationaal karakter zal dragen, bewijst, dat
latere geslachten beter dan tijdgenooten beseffen, hoezeer de beteekenis van niet iederen
kunstenaar uitsluitend, noch zelfs in de eerste
plaats bepaald wordt door de onaantastbare
aesthetische waarde van de kunstwerken die
hij tot stand bracht. Want Cuypers was in vele
opzichten grooter dan zijn tijd, en daardoor
ook vollediger dan zijn bouwwerken konden
zijn. Zijn geestelijke conceptie was dieper,
rijker, doorgloeider, en in de beste beteekenis
van het woord ook ouder, dat wil zeggen doordrenkter van nobele verlangens die uit een vèr
verleden stamden, dan de geestelijke conceptie
van de hollandsche burgerij uit het midden der
XIXe eeuw, die hun liberale nuchterheid voor
klassicisme versleten. Ook zijn aesthetisch ideaal was vaster, inhoudsvoller, uitstroomender
en tegelij k verhevener,dan het loutersubj ectieflyrisch gevoel van de kunstenaars dier tijden.
Zijn tijdgenooten vol „miskenning, afgunst,
partij-haat en wanbegrip" *) verslikten zich
*) Alphons Diepenbrock.
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jaren lang in schimpscheuten op zijn hoog gerichte kunst, maar achter dit stumperig en
reeds lang vergeten gekanker, verborg zich
vooral wrevel en angst, de angst van het geestelijk-beperkt en tegelijk zelf-genoegzaam individualisme dier tijden, voor de niet te
loochenen grootschheid zijner bouwwerken,
die deze, op hun best intiemere eigenschappen en neigingèn, vleiden noch verheerlijkten.
Cuypers' rijke geestelijke erkenning, gedragen
als zij werd door breede historische kennis,
paste niet in het knusse Hollandsche kunstleven dier tijden, zij paste evenmin bij het vervlakte liberalisme dier jaren.
Hoewel Cuypers' aesthetisch bereiken voor
een belangrijk deel afhankelijk bleef van de
mogelijkheden die het ambachtelijk kunnen
van dien tijd bood — hetgeen op weinig of
niets neerkwam — overvloog zijn geestelijke
conceptie met alleen de verburgerlijking dier
tijden, maar zelfs ook zijn eigen kunst, zoodat
wij in de verheven problemen om wier oplossing hij voor meer dan zestig jaren reeds tevergeefs worstelde, en die alle verband hielden met het verlangen naar de Eénheid, van
geest, stof en doel, dezelfde problemen herkennen die thans ons hartebloed eischen en
om de oplossing waarvan wij, maar ook zij die
na ons komen, zullen blijven worstelen.
Hij, die om als bouwmeester tot zijn volle
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recht te komen, gedragen had moeten worden
door een rijke eendrachtig-bezielde vakbekwaamheid, zooals de middeleeuwen die gekend hebben, vond in plaats daarvan de
totale verwording van alle schoone ambachten, beoefend in verburgerlijkte kleinbedrijfjes door concurreerende baasjes, die bereid
waren de laatste vakdeugden op te offeren als
er wat aan te verdienen viel.
De omstandigheden dwongen Cuypers dus
tot een voortdurend zwoegen op de verdorde
en totaal verwaarloosde akkers van het aesthetisch-maatschappelijke en ambachtelijke leven dier jaren. Dit bedenkend, is de oogst dien
hij nochtans binnenhaalde een waarlijk wonderbaarlijke, en zijn „hecht bouwsel van reine
en dappere daden" *) een verheffend voorbeeld van zielskracht en van hoog-onwankelbaar vertrouwen. Hij die de leider had moeten
zijn van een heel orkest vak-bekwamen, moest
achter al zijn medewerkers aandraven, om
hun nog het strijken en blazen te leeren.
Niets kon hij dus overlaten. Het concert van
vormen bezield door één vast engrootrhythme,
dat hij feitelijk nastreefde, kreeg noodgedrongen daardoor een veel ongenuanceerder en
eentoniger karakter dan bij het wezen der
monumentaliteit past. Hoe juist kenschetst de
bewonderenswaardige en inzicht -rijke Al*) Alphons Diepenbrock.
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Phons Diepenbrock hem, in een artikel dat hij
voor 3z jaren geleden schreef en dat hij „de
wijze bouwmeester" betitelde.
„Dat een volgend geslacht in hem zal eeren
den voorspeller van wat het tot zijn beste bezit zal rekenen, dat een volgende periode
zijner dankbaar gedenken zal als een inluider
van de herleving der bouwkunst in Holland,
als den inwijder wellicht van het gebouw
eener nieuwe Hollandsche Renaissance, gepijlerd op het verdrag van Geest en Materie,
kunst en handwerk, als den eenige onder zijn
tijdgenooten, die met Josef Alberdingk Thym
het besef eener monumentale aesthetische beschaving bezat, te midden der Hollandsche
XIXe eeuwsche decadence, naast het flauwe
dilettantisme van Vosmaer, naast het al te uitsluitende, bijna bekrompen lyrisme van de
vertegenwoordigers der Hollandsche schilderkunst, —dit alles is ontwijfelbaar zeker,
ook waar het vooruit is te zien, dat wie na
hem kwamen en nog zullen komen, weer andere wegen zullen bewandelen, wetend waarin zij van hem verschillen."
Is niet ieder woord van Diepenbrock's uitspraak waar gebleken?
Het klein-burgerdom der tachtiger jaren,
doordrenkt van papenvrees, zag in den bouwmeester vooral den paap. In maatschappelijk
hoogere kringen, waar dank zij het liberalisme
15
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het geestelijk leven vervlakt en veruiterlijkt

th
verwas, wantrouwde men een aesthetisch
schijnsel, waarvan het vormstelsel en de sombere rijkheid onbegrepen bleef. In het duister
van dit niet-begrijpen, vreesde men dat de
inhoud van dit bouwkundig beginsel — gevaarlijk als weleer de Bredasche turfschepen,
misleidend van lading mocht blijken.
De patriciërs en pseudo patriciërs dier jaren,
trouwe leden der kiesvereenigingen „Grondwet" en „Burgerplicht", die overigens even
trouw en opgewekt, iederen dag hun bittertje
gingen drinken in „Doctrina ", waren het volkomen eens met het oordeel van koning Willem III, toen deze vorst, bedoelend het Rijksmuseum, verklaarde, „qu'il ne mettrait jamais
le pied dans ce monastère".

Neen, wanneer het op de bouwkundige idealen dezer heeren aankwam, deze zouden elders, vlak achter het Rijksmuseum, op roemruchrige wijze worden verwezenlijkt, in den
krimkram van latten en gips waar straks de
eerste internationale tentoonstelling zou worden gehouden, te midden eener architectuur
in bruiloftstaartenstijl. Wie in de toekomst van
Holland geloofde, geloofde in dit grootsch
gebeuren.
Hoe goed herinner ik mij nog —mijn ouders
woonden in die jaren vlak naast het Rijksmuseum —die twee zoo verschillende werel^26

den, het grootsche bouwwerk van Cuypers en
den luidruchtigen mmmeldie er aan de achterzijde bij aansloot, de tentoonstelling van 1883.
Aan het Rijksmuseum, met zijn voor kinderoogen onverklaarbare en beangstigende afmetingen, met zijn geheimzinnig donkere gewelven en zijn naar het scheen volkomen onbereikbaar hooge dakvensters, waarachter het
kind zich de griezelige verlatenheid der zalderruimten voorstelde; aan dit bouwwerk was
telkens iets nieuws te zien, daardoor won het
de kinderlijke belangstelling eerst en het vertrouwen daarna. Nu eens was het nieuw beeldhouwwerk dat vrij kwam, of nieuwe tegeltableaux die ingemetseld werden, of krullend
ijzerwerk dat geplaatst en nieuwe beplantingen die verzorgd werden, dan weer waren het
windwijzers die plotseling op de torens te fonkelen stonden. Met den dag werd het bouwwerk kleuriger.
Ik herinner mij niet door welk gelukkig toeval
ik een der opzichters leerde kennen. Hij nam
mij mede naar binnen. Hoe zou ik ooit dien
tocht vergeten die tot de dakgoten werd voortgezet? Ik zou niet durven beweren dat ik
tijdens dien tocht het grootsch probleem dat
in het omsluiten van ruimten tot uitdrukking
komt, al bevroedde of doorzag, maar voorzeker herinner ik mij, dat ik van dien dag af,
zonder andere reden dan uit eerbied alleen,
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mijn petje ging afnemen voor Dr. Cuypers,

dien ik 's morgens altijd juist op hetzelfde punt
van de Stadhouderskade tegenkwam — dáár
waar vroeger de in den avond vooral zoo
prachtig doorgloeide smederij van Rincker
stond — ik draafde dan naar school, en de al
grijzende bouwmeester, snel, veerkrachtig en
rank, ging naar zijn groot werk.
De Amsterdamsche burgers dier jaren waren
echter bovenal trotsch op hun internationale
tentoonstelling. Zij waanden Amsterdam een
tweede Parijs en waren provinciaal genoeg om
dat deftiger te vinden. Wat er aan internationale slechte smaak opgeld deed, werd naar
Holland overgebracht en met ophef bewonderd. De Parkschouwburg, zaliger nagedachtenis, even haastig in elkaar getimmerd als
snel tot ruine vervallen, werd het sprookje uit
den duizend en één nacht genoemd, opgetogen vertelde men elkaar dat de ververs van
binnen het gebouw nog verguldden toen de
koning „mettaitdéjà lepied",opdetrappenvan
deze namaak moskee, om haar in te wijden.
Een roes van vreugde hing over Amsterdam,
een nieuwe gouden eeuw leek op komst, er
waren maar weinigen die zagen dat het groot
verleden en dit heden, even weinig op elkaar
geleken als de Amsterdamsche schutterij onder meneer Boelaart op Frederik Hendrik's
vliegende vendels van weleer.
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Waarmede heeft dit opgeblazen vertoon ons
nationale leven verrijkt?
Bij mij persoonlijk leeft alleen nog na, de herinnering aan een bonte opéénstapeling van
waren in broeierige zalen, die lusteloos werden binnen gegaan en versuft werden verlaten; aan een véél te veel van schetterige muziek die overwoei, en het ziek liggen noodeloos
verdrietig maakte, en aan de pret, waarmede
wij als jongens een paar jaar later de verregende overblijfselen van inelkaar gezakte gipsen
olifanten, holle 1Vlercuriusbeelden, en viermaal levensgroote andere handelsgoden van
pleister, met onze oude cricketbats bewerkten.
Van dien tijd dateert wellicht nog het onnoozel vertrouwen, waarmede het tegenwoordig Amsterdam nog steeds ijlings te
hoop loopt, voor alles wat zich als jonger
dan jong aanmeldt, hoewel het nu toch kon
weten, dat juist deze „blijvende waarden"
het snelst verouderen, en spoedig worden vergeten.
Maar wij kunnen het diepste geestelijk streven
van thans nooit geheel los zien van het hoog
inzicht dat Cuypers' arbeid heeft bezield.
Daarmede is niet gezegd, dat wat ons hart
thans wenscht en wat onzen wil richt, beperkt
blijft binnen de grenzen van de geestelijke
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conceptie die de zijne was. Maar wel wordt
hiermede dankbaar erkend, dat zéér velen,
doordat zij het wezen van zijn bezieling
leerden verstaan, de richting hebben gevonden
die voor de ontplooiing van hun gaven noodig
was.
De muziek van Wagner, de wetenschappelijke
werken van Viollet Ie Duc, zij hebben de harten van velen der jonge kunstenaars van toen,
oneindig verrijkt en sneller ontbolsterd.lVlaar
Cuypers was vóórgegaan, hij had door zijn
daden het geloof gewekt. Later kwamen de
vreugden over herwonnen technieken toegepast voor het eerst weer naar zuiver beginsel,
daardoor voerend tot onverwachten éénvoud
en rijkdom. Het waren vreugden die glanspunten vormen in de jeugdherinnering van
velen. Het beteekende een voortgaan in 't
klein, op wat Cuypers in het groot beoogd
had, maar dat hij, in dien tijd, onmogelijk kon
verwezenlijken.
De nieuwe architectuur die ontstond, steunde
in den aanvang op bouwkundige idealen die
hij had leeren eerbiedigen, het schoon verband der kunsten dat van toen af werd erkend
en zou worden nagestreefd, had hij beleden
en voorspeld.
De drang naar éénheid en synthese die de
levenwekkende kracht vormt, die in dezen tijd
breed uitgroeit de toekomst tegemoet, Cup230

pers heeft het eerst hare roepstem gehoord
en begrepen, toen heel Holland er nog doof
voor was, hij is die roepstem trouw gebleven,
en in haar dienst heeft hij al de „reine en
dappere daden" volvoerd die wij bij dit eeuwfeest, vol ontzag en bewondering, gedenken.

1927
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IN MEMORIAM JAN TOOROP,

Geen schip kan zonder ballast varen. Ook het
grootste en snelste schip welks bouw door ondervinding en kennis vooraf wiskunstig werd
vastgesteld, ook dát schip kan niet veilig zee
kiezen zonder ballast, want ballast geeft diepgang aan de kiel en vastheid aan den scheepsromp, in zij n vaart dwars door hooge golfzeeën
naar verre kusten, waar het doel der reis op is
gericht.
Ieder kunstenaar, ook de zeldzame die waarlijk groot is van aanleg, heeft aan den rijkdom
zijner gaven niet genoeg, wanneer hij niet
ook heeft het overwicht,
dat alleen de
geestelijke en maatschappelijke waarden van
zijn tijd en de levende traditie hem kunnen
verschaffen.
Eerst dàn, wanneer hij dien kostbaren ballast
medevoert, zal hij in staat zijn het schoone
land zijner droomen te bereiken.
Wel gelukkig waren de groote kunstenaars
van vroeger eeuwen, daar zij niet alleen die
rijke begaafdheid bezaten, maar wijl hun
ballast bovendien stee -vast gestouwd lag,
zoodat zij veilig zee kozen, om vaak nog
schooner kusten te bereiken, dan die zij verwachtten.
Dat wij, die verplicht zijn den ballast voor
onze schepen bijeen te zoeken uit den rommel
—
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van waarden die hot en hèr in de loodsen en
op de kaden van het moderne Leven liggen
opgetast, dat wij, onvast gestouwd daarmede,
wankel en zwalkend, vaak zelfs de kusten niet

in zicht krijgen waar onze hoop op was gericht,
dat maakt den tocht zeker niet gemakkelijker,
maar welaan, de zee blijft toch de heerlijke
zee, het varen blijft altijd een lust, en het is
goed werk met een moedig hart te tornen
tegen wind en golven, koersend naar kusten
die wellicht onbereikbaar zijn.
Maar dat een zoo compleet en een zóó rijk
begaafd kunstenaar als Toorop, die niet één
gave, noodig voor het volledig bereiken, ontbeerde, dat hij, die zeker tot het hoogst denkbare in staat ware geweest, dat hij juist dit
ééne, dat niet van hem zelf afhankelijk was,
het over -wicht dat de tijd alleen vermag te
geven, moest missen, dat is meer dan spijtig:
het doet bijna als een onrecht aan.
Peinzend over en tegelijk schattend, wat de
grootste kunstenaars uit vroeger tijden tot
stand hebben gebracht, wordt het steeds duidelijker, dat Toorop even als zij, tot het bereiken van dat allerhoogste in staat zou zijn
geweest, hij altéén, van alle hollandsche kunstenaars der laatste eeuwen, zoo slechts de tijd
hem niet het over-wicht had onthouden, dat
aan onzen tijd zelf ontbreekt.
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Toorop's leven toont ons een prachtig voorbeeld van het bezielde kunstenaarschap, dat
ondanks den tegenstand voortkomend uit nog
onvolgroeide verhoudingen en het bij hem al
vroeg intredend physiek lijden, steeds vurig,
werkzaam, hooggericht, bewegelijk en onversaagd is gebleven tot het einde, tot het oogenblik, dat zijn allerlaatste krachten, aan den rand
van den ouderdom eindelijk ineen stortten.
Zoo gezien blijft er naast het gevoel van dankbaarheid en grooten eerbied, nauwelijks plaats
voor droeve gedachten. Want zijn leven was
een rijk en prachtig leven, en hij stierf eerst
toen zijn werk was volbracht.
Gedurende bijna een halve eeuw is zijn geest
het gist geweest der Hollandsche kunst.
Waar iedere saámbindende kracht ontbrak,
daar heeft Toorop van de bewegelijkheid een
deugd gemaakt. Bereid als hij altijd was tot
nieuw avontuur, heeft hij alle mogelijkheden
onderzocht en uit alle windstreken van het
geestelijk leven kwam hij steeds met zeldzame
vondsten terug.
Hij bezat den overmoed die opwekt, omdat
hij zoowel droom als durf inhield, en hij had
de ironie die behagen er in schiep, de dommelaars en borne herkauwers op te schrikken
door zijn vaart.
In alles wat hij tot stand bracht was geestkracht en spanning, doch de innerlijke warmte
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ontbrak daarbij nooit, en nog minder de muzikaliteit, die den ondertoon van zijn zeer gecompliceerd en toch tegelijk kinderlijk wezen
vormde.
Hij behoorde tot hen, die het „over- wicht"
van den tijd en de groote waarde daarvan voor
de kunst ten volle hebben erkend, hij hield
niet op het te zoeken, en van het oogenblik af
dat hij het in het Katholicisme meende gevonden te hebben, heeft hij heel den rijkdom
zijner gaven, al de warmte van zijn hart en
zijn volle werkkracht in den dienst van dat
geloof gesteld.
Het Katholicisme van onzen tijd bezit echter
niet meer de onaangevochten kracht, die de
„zegevierende" kerk eens bezat, ten tijde dat
de Christusfiguur in den dom te Monreale ontstond en de Madonna in den Dom te Torcello.
Het zeer groot verschil in geestelijk bezit dezer
twee tijdperken, geeft tevens het verschil aan
dat tot uitdrukking komt in de kunst van het
verleden en die van het heden, hetzelfde verschil, dat er bestaat tusschen macht en begeeren, tusschen het zeker bereiken en het
zielsverlangen er naar.
Zoo Toorop's groote kunstenaarsgaven in
dienst waren gesteld van eene „chiesa triumfante", zouden zij ook voor die zware taak
vol -op toereikend zijn geweest, want hij wist
wat de groote en ruime vorm beteekende,
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en hij beheerschte het indringend detail; hij
begreep de lijnen die het leven der ziel in
het gelaat kerven, zoo goed als de dracht der
bloeiende kleur en de werking der volumen.
Bovendien bezat hij de liefde voor het ambacht en het vermogen tot het zelf-doen, hij
heeft het bewezen in zijn eigenhandig geboetseerde en gekleurde grès céramique in de
Beurs, hij heeft het bewezen in zijn glasraam
te Nijmegen, hij heeft het bewezen in koperdrijfwerk en in lithografie. Ook in dit opzicht
was hij vóór-renaissancistisch, hij wist dat de
taak van den kunstenaar niet ophield bij het
ontwerp, maar dat zij dan pas goed begint.
Ook tegenover het edel werkmansschap was

zijn houding te hartelijk en te eenvoudig om
het bij louter voorschriften van boven-af te
laten. Toen zijn physieke krachten voor de
zware inspanning, die de uitvoering van monumentale werken eischt, nog ruimschoots
aanwezig waren, toen ontbraken hem de opdrachten voor arbeid van deze soort. Dit is
hem, —een brief getuigt het — een diepe teleurstelling geweest, die hij overmande door
zich te werpen op de portretkunst, die hem,
altijd snel geboeid, maar steeds afstand-houdend beschouwer van andere persoonlijkheden als hij was, wel moest maken tot den
uitvoerder van beeltenissen, die in hun soort
onovertroffen zijn.
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Hij heeft meesterwerken gemaakt, binnen de
mogelijkheden, die hem werden geboden,
doch nimmer begon hij deze werken met het
vóórop gestelde plan, om een meesterwerk tot
stand te brengen; daar was te veel eenvoud en
hartelijkheid in zijn wezen om zich tegen Wien
ook of tegen welk werk ook, in een hoogmoedige houding te plaatsen.
Hij, die de veelzijdigste kunstenaar is geweest
dien Holland sinds eeuwen heeft gehad, was als
mensch betooverend, door zijn onopzichtigheid, zijn warmte en zijn speelschheid van
geest.
Hij bezat het wezen dat den waarlijk grooten
vaak eigen is, hij had de mildheid die liet zien
hoe ruim zijn hart was, hij bezat den eenvoud
die bewees dat het bescheiden was, bovendien bezat hij de verdroomdheid die zeker
teeken is, dat zijn ziel zich vaak op den doortocht bevond.
1928
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HOLLE EN BOLLE SPIEGELS.
De voeten zijner gunstgenooten behoedt hij,
Maar de goddeloozen komen om in de duisternis,
Want niet door kracht wordt iemand verwinnaar.
Samuel II: g

Eckermann moge in zijn beroemd geworden
gesprekken den dichter der Römische Elegien
dorder en betoogender hebben afgebeeld, dan
hij in werkelijkheid ooit was; en germaanscher
van plooienval moge Rilke's voorstelling van
een zoo hartstochtelijk en typisch latijnsch
temperament als Rodin zijn uitgevallen, aan
hen, zooals aan bijna alle biografen, onverschillig of zij Vasari, Brandt, Biroekoff, Johnson, Alexandre of Sensier genaamd zijn, kan
allicht verweten worden, dat zij in het beeld
dat zij van hun held maakten, als van zelf een
te groot deel van hun eigen beperkter mentaliteit vervlochten hebben; geen hunner
nochtans heeft het in dit opzicht zoo bont
gemaakt, als hij, die over Willem Menge!
berg's overwinningen in Amerika lange artikelen heeft geschreven in de N. Rotterdamsche Courant. Het beeld daarin van den gevierden orkestleider, zal door niemand, die
eenig gevoel heeft voor de waardigheid van
het kunstenaarschap in het algemeen, kunnen
aanvaard worden zonder wrevel, maar ook
niet zonder beklemdheid, wetend hoe 1VIengelberg's roem in latere tijden door het oor16
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deel van zijn directe tijdgenooten alleen bestendigd blijft.

Wellicht, — en dit is te hopen —zal Willem
Mengelberg zelf, even als Julius Caesar gedurende zijn dictatorschap, den tijd vinden
het verhaal van zijn, in dit geval trans-atlantische, zegetochten voor de komende geslachten vast te leggen. Wanneer de onnoozele
jeugd dan, in de komende tijden zal vragen,
wie de beroemdheid was, naar Wien het Jan
Willem Brouwersplein herdoopt werd in den
fare ig21, dan zal men haar deze, bij Caesar's
schrifturen vergeleken, ongetwijfeld vroolijker
„commentaren" kunnen voorleggen.
Want ontoelaatbaar zoude het zijn den jongen
weetgierigen, zeker tot schade van hun ziel,
de artikelen van den Heer Samuel Bottenheim uit de N. Rott. Crt. ter lezing te geven.
Dit zou een daad zijn, getuigend niet alleen
van een volkomen gemis aan piëteit, maar ook
van gemis aan paedagogisch inzicht.
De journalistiek en de sport, deze twee machtige factoren in het openbare leven van thans,
toonen vooral dáár, waar zij vereenigd in den
vorm der knallende sport-reportage optreden,
al de griezelige teekenen hunner verwording;
bovendien kan niemand ontkennen, dat het
dik-op dat de sportreportage kenmerkt, en
het fideele intimiteit-exhibitionisme der open-

baar gedragen voornamen, reeds overal in
het publieke leven zijn doorgedrongen, waardoor de meeste manifestaties in ons openbare
leven, van toon eenigszins geïnspireerd schij-

nen op juist dien conversatie-toon, dien wij
in een coupé vol voetballers het bezwaarlijkst
kunnen waardeeren. Toch is het, meen ik,
nog niet zoo lang geleden, dat, dank zij het wel
wat ademloos zoeken naar overdreven uitdrukkingen, de sportheld voor het eerst „kunstenaar" werd genoemd. Sedert is dit bescheiden
woord gegroeid tot den titel van„Reuzeartiest”
Waarom ook niet?
De tot het uiterst opgevoerde behendigheid
en volkomen gespecialiseerde routine, toonden in wezen een zóó treffende overeenkomst
met de virtuositeit van ontelbaar vele reproductieve kunstenaars, dat er voor den scherpen en wat hardvochtigen criticus geen rede
was, waarom hij den één wel, en den ander
geen kunstenaar zou noemen, te meer daar de
afwezigheid van iedere goddelijke bevlogenheid bij beide categorieën onloochenbaar was.
Zij die zich bewust zijn, dat het waarlijk volmaakte werkmanschap en de kunst gescheiden worden door vaak onnaspeurlijke grenzen, zij verheugden zich in deze ruimere aanwendingvan een eeretitel. Niet zonder eenigen
spot wel is waar, immers de overdreven buiten-en-boven maatschappelijke hoogmoed
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van den individualistischen kunstenaar werd

er door gekwetst, en voorwaar ook dat had
zijn zeer goede zijde. Bovendien zat er iets
gezelligs in, een uitmuntend goochelaar b.v.
collega te noemen, immers in iederen magiër
en in federen toovenaar weten wij, dat toch
ook een stuk goochelaar aanwezig moet zijn.
Maar de kunst-reportage ging, aangehitst
door de sport-reportage, nog verder. In hun
ijver om toch ook den kunstenaar de groote
populariteit, die den sportheld omzweeft,
deelachtig te doen worden, een populariteit
die den journalist boven alles heerlijk en begeerlijk voorkomt, vergeten zij, dat ieder
waarachtig kunstenaar uiteraard een gesluierd wezen is en een versluierd wezen begeert
te blijven. Bovendien, vergeten zij ook te
eenenmale, dat voor ieder waarachtig kunstenaar, ook al worden de lauwerkransen bij
karrevrachten voor zijn voeten uitgestrooid,
de lauwerkrans toch blijft het symbool van
Daphne's onaanrandbare kuischheid en van
Apollo's smartelijk hunkeren tegelijk, het
symbool dus van het innig begeerde en nimmer bereikte, waarvan hij de beteekenis te
goed toch verstaat.
Maar welaan, laat er dan geen bezwaar tegen
bestaan den kampioen-bokser kunstenaar van
de vuist te noemen, daarom is het echter nog
niet toelaatbaar een waarlijk grooten kunste244

naar af te beelden als een succes- en populariteits-wellusteling; geheel daarbij* vergetend
dat een kunstenaar bovenal het medium is,
bevlogen door krachten, tot hem indrijvend
van uit de regionen waar van succes en populariteit nooit sprake is.
En afkeurenswaardig blijft het, een kunstenaar
uit te beelden tegen een achtergrond zonder
eenige suggestieve diepte en zonder iriseerende nuanceeringen, tegen een achtergrond die
plat is en hard, met een pompeus repeteerpatroon van drie ten slotte banale motieven,
— een kapitale eetlust, —een onbegrijpelijk
uithoudingsvermogen, en een onwankelbare
zelf-ingenomenheid.
En wat bewijzen de schrijvers dezer knallende
kronieken daar eigenlijk mede?
De meer dan levensgroote oesters en de dikke
soepen die zij Willem Mengelberg zagen eten,
de extra lange sigaren die zij beweren dat hij
rookt, de pelsjas die hij droeg, en de gezelschappen en feesten die hij frequenteerde en
waar het woord „prohibition" niet bestond,
dit alles, en nog veel meer, zal straks in de
artikelen over „Carpentier in Amerika" ook
teruggevonden worden.
Het succes dat Carpentier wacht, in Amerika,
zal het succes van Mengelberg vele malen
overtreffen, bij zijn intocht zullen de straten
van New-York zeker door de bereden politie
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afgezet moeten worden, evenals laatst in Amsterdam, —een vertooning die voor een kuns
nog nimmer noodig bleek.
De oesters en de sigaren aan Carpentier aangeboden, zullen ongetwijfeld niet kleiner zijn
dan die aan Willem 1Vlengelberg werden voorgezet, zijn eetlust, zijn uithoudingsvermogen,
en zijn zelf-ingenomenheid zullen, vrees ik,
moeilijk te overtreffen zijn door wien ook, en
ik twijfel niet of in de kringen der boksenthousiasten zal het eveneens zeer ongezouten toe kunnen gaan.
Wilt gij het succes dat Carpentier in Amerika
wacht, uitwegen tegen het succes dat Willem
Mengelberg daar afdwong? Ik zou het u ontraden, mijnheer Bottenheim. Alle symfonieën
van Beethoven en van Mahler te samen, kunnen het niet houden tegen een bebloed snoet
en een knock-out, dat de duizenden wild van
vreugde en vlammend van enthousiasme
maakt. Niemand kan meer doorzien dan hij
zelf begrijpt, noch kan iemand meer geven
dan hijzelf bezit, maar wat hebben wij ten
slotte aan een Mengelberg-beeltenis in een
hollen, bollen spiegel? Rembrandt... was het
niet Z.Ex. de minister van kunsten en wetenschappen, die den luister door Mengelberg's
arbeid aan Holland verleend, alleen wilde vergelijken bij den luister door Rembrandt's
scheppend genie aan het kleine Holland ge246

schonken... Van Rembrandt bestaan, en hoe
groot is dit geluk niet voor de menschheid,
een gansche rij herscheppingen van zijn eigen
wezen, zelfbeeltenissen zijner ondoorgrondelijkheid, zoodat wij thans nog na eeuwen, ons
in zijn diepere levensgronden kunnen verliezen en hem volgen, dáárwaar hij beurtelings
hooghartig, eenzaam, bedroefd, zegevierend,
peinzend, gemarteld, ontroerd, berustend,
alles vergevend en louter, onwankelbaar, of
gansch van het aardsche afgewend, verschijnt.
Maar Willem Mengelberg gooit telkens zijn
ondoorgrondelijkheden in de hooge golven
der muziek, die weer verstillen en versterven
zonder kristallisaties achter te laten, die volgende geslachten steunen kunnen, of verrijken... 1Vlaar de holle en bolle spiegels kristalliseeren Mengelberg alleen met een flesch
curasao in zijn broekzak, en als de „Cupido"
van de amerikaansche society. Nietzsche heeft
in zijn Zara-thustra zoo fijnzinnig opgemerkt,
dat visschen in helder water het moeilijkst te
vangen zijn. Willem Mengelberg nu lijkt mij
een van die heldere naturen, wier ondoorgrondelijkheden moeilijk zijn te verschalken
en zeker niet door den heer Bottenheim.
En toch voor den biograaf van een belangrijk kunstenaar gaat het juist óm die zeldzame vangsten, de uitbeeldende psycholoog
geeft hierdoor toch alleen aan zijn beelte247

nis de illusie eener geestelijke dimensie.
Als wij lezen dat Berlioz midden onder het
componeeren zich urenlang geheel verloor in
hetherlezender vergeeldebrievenvanzijnmoeder, dan verrijst dit détail ons meer dan dat wij
hooren dat hij leed aan zwakke ingewanden.
Wie, die Wagner's Tristan hoort, denkt niet
vol verteedering aan de ontroerende en van
beheerscht heimwee bevende en parelende
regels die Mathilde Wesendonck hem schreef
van haar terras af, terwijl achter het meer de
Alpen gloeiden in den laten avond, wie denkt
dan niet aan den brief van hem na zijn vlucht
naar Venetië, den brief met den tragischen
aanhef „Heute ist es Allerseelentag", wie
denkt dan niet aan alles wat er tuschen het
schrijven van die twee brieven door twee
edele harten geleden is, — een leed dat onvergankelijk blijft. Maar zeker, een ander soort
biografen zullen van Wagner's tijd in Venetië
liever vastleggen, dat hij er twee nieuwe decoraties kreeg, dat hij er vier vorstelijke personen op bezoek ontving, en de graveeligheid
had zijn beschuiten heel uit Frankfort te betrekken.
En toch, Willem Mengelberg, de groote
1Vlahler-vertolker, bevond zich in Amerika op
gewijden grond, daar juist waar Mahler gevochten had om zijn materieele vrijheid te
winnen, dáár waar hij bezweken was in dien
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strijd. De gedachten daaraan moeten Willem
Mengelberg juist dáár dieper en smartelijker
ontroerd hebben; is niets daarvan door daad
of woord ooit gebleken, of behoort dit alles tot
de „visschen", die Mengelberg zich niet door
den Heer Bottenheim liet afvangen?
Eens mocht ik Willem Mengelberg zien, anders dan de fotografieé*n hem toonen, anders
ook dan de Heer Bottenheim hem ooit zag.
Het was aan het slot van de IXe. Zijn gezicht
was, toen hij zich omwendde tot het publiek,
bleek en strak. Het wilde mij voorkomen
dat de springvloed van enthousiasme heel de
machtige sfeer, die hij gewekt had, aan flarden
scheurde, en, dwars tegen den geest dezer
meest altruïstische muziek in, zich te buitenging aan persoonsvereering; het scheen mij,
dat dit paroxisme van luidruchtigheid waartoe
vele honderden zich zelf en elkander opzweepten, den bezielden wekker van Beethoven's ondoorgrondelijkheid verbitterde tot
in het diepst van zijn hart.
Zoo kwam het, mij toen voor... maar helaas
voor wie te lang in holle, bolle spiegels kijkt,
wordt iedere waarheid een spot, en tot leugen
verwringen zich de schoonste illusies, want
zij toch misvormen alle grenzen die werkelijkheid scheiden van waan.
192? enz. enz.
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BOEKBESPREKING.
Mevrouw H. Kröller—Müller, Beschouwingen over problemen in de ontwikkeling der
moderne kunst.
Ten tijde dat Mozart's muziek nog gespeeld
werd bij het licht van kaarsen, en de rozen die
in de perken te bloeien stonden nog romantische namen droegen, in dienzelfden tijd
hebben ons aller oud-ooms en oud-tantes
duurzamen roem verworven.
Een roem die weliswaar nimmer wereldkundig werd, maar die in de nauwere bedding van
geslacht en familie, met hartelijke overschatting en soms met een wat ironisch getinte
piëteit, een eeuw en langer is blijven voortleven. En dat is, laten wij 't maar erkennen,
voor roem geen kleinigheid. Hoe gaarne luisterden wij —met lichte huivering —als kinderen, naar de verhalen over oom Sybrand,
„de groote natuurkenner" der familie, die
miereneters en otters bezat en een zolder vol
kruipend gedierte, en in wiens handschriften
de aanwijzingen gevonden werden hoe katten van zwerende ooren en kippen van de gevreesde zwartziekte te genezen waren.
Had ook niet iedere familie haar dichteres,
zooals wij hadden onze tante Aleida, die, —
onder ons gezegd — in wrakke hexameters
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tegen den „onmensch" Napoleon had getempesteerd, doch in lichter maatgang had bezongen de ondoordringbare bosschen aan den
Rijn, en de bergen „die daar hooger dan den
hemel zijn". Doch niets was heerlijker dan de
teekeningen te mogen bezien door een overgrootvader gemaakt op zijn verre reizen,
palmboomen, bergen, zeegezichten en schepen, sepia-kleurig gepenseeld tegen een achtergrond van licht grijzig blauw. Als de dagen
kort waren en de avonden overlang, dan luisterden wij naar de verhalen over dezen koopma met zn nooit tot zijn recht gekomen
kunstenaarsnatuur, en onder het suizend gaslicht bekeken wij kinderen, blad na blad, met
stille bewondering en vreugde over dit zeldzaam familiebezit.
Aan dit alles moest ik denken toen ik het boek
van Mevrouw Kröller—Müller gelezen had,
een weinig vermoeid na de lezing, daar ik de
overstelpende massa cursiva alle eer had willen bewijzen, hetgeen niet minder na-dreunt
dan het berijden van een paard dat gaat in te
hoogen draf.
ik*

„Bij alle erkentelijkheid èn voor mijn opdrachtgevers èn voor mijn toehoorders bestaat er bij mij nog een andere, diepere beweegreden, namelijk, eens nog tijdens mijn
leven mijninzicht over kunst — en meer nog
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speciaal over moderne kunst — te kennen te
geven en tevens vast te leggen welke motieven
mij hebben geleid bij het bijeen brengen
mijner verzameling.
„Ik wilde... eens nog heel vrijmoedig uitspreken, welke meening ik ben toegedaan en tot
welke conclusies ik gekomen ben. Ik wilde dit
doen in hoofdzaak ter wille van mijn dochter,
die vooral naarmate zij. ouder wordt, ongetwijfeld meer dan iemand anders mijne op een
vaste levensbeschouwing berustende zienswijze zal deelen. Voor haar wilde ik een bekentenis afleggen in een meer concreten vorm
dan tot nog toe, een bekentenis voor latere
tijden.
Jk leg dus dit boek, wegens de diepere reden van
zijn ontstaan in het hart van mijn eenige dochter
etc. etc."

Welk een lief'lijk droombeeld roept de lezing
van het geciteerde op. Ik zag de aanvallige
Kröller-1Vlüllertjes van over vijftig of wellicht honderd jaren vóór mij, luisterend naar
de verhalen, hoe eenmaal een verre verwante
de wijsheid bezat, in tijden toen andere
ouders voor hun dochters Citroëntjes kochten,. een kostbare verzameling bijeen te brengen van de schoonste kunst dier jaren, en hoe
zij haar ijs inzicht en diepe kennis in een
omvangrijk schriftuur vastlegde, dat zou blijven een „bekentenis voor latere tijden".
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Daarna werd dit schriftuur het zeldzaam
familiebezit, het schoon gecalligrafeerde unicum, ontvouwd, en met inachtneming van alle
aanzwellende accenten en met een perfecte
uitspraak der overtalrijke gallicismen, voorgelezen.
Of de aanvallige jongeren alles begrepen,
daarvan was mijn droom niet zeker; maar vinden kinderen niet alles prachtig wat moeder
voorleest, vooral als het uur van naar bed gaan
er door verschoven wordt, en alle woorden
wijdoogig en meer dan levensgroot uit een
vage donkerte schijnen te naderen, om weer
voorbij te gaan? Welk een schoone toekomst
had dit handschrift kunnen hebben, onaantastbaar, onaanrandbaar, in liefde beveiligd
door de veneratie van elkaar steeds opvolgende geslachten, als de openbaring van een
reeds legendarisch geworden schoonheid.
Dit bedenkend, sloot ik het boek met oprechte
compassie, omdat het zoo roekeloos zijn eenig
duurzaam heil verzuimde.
1926
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GELTABLEAUX,
Gij vraagt mij, waarde Redactie, de tegeltableaux, door het personeel van de H.IJ.S.IVI.
aan de directie ter eere van het 75 -jarig bestaan aangeboden, te bespreken en uit te leggen, of schreeft gij uit te lachen, uw handschrift was niet duidelijk?
Ik heb subietelijk iemand van de dienstverrichting laten komen, en heb hem verzocht de
rijke voorstelling der tegeltableaux te inventariseeren. Ziehier de lijst die hij mij overlegde.
Op de twee tableaux staan afgebeeld:
i4 wapens
i W. C.
3 zeeën
2 oude heeren
98 wielen
2 binnenwateren
196 vleugels
2 trompetters
6 paarden
120 letters
63 biezen
i trekschuit
2 villa's
4 stoombooten
4 vlaggen
z locomotieven
15 spoorwegwagons
3 modderschuiten
64 telegraafdraden boomen inktkokers en
2048 menschen
4322 zinlooze krullen.
Waarde Redactie, vergeef mij, het is te veel
om te omvatten, het is een wereld, het lijkt
inderdaad een cosmos. De schoonheid van
één Grieksche of Perzische vaasschildering
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Een der twee tegel-tableaux door het personeel der H. IJ. S. M. de directie aangeboden.
Hal van het Centraal Station te Amsterdam.

„Dionysos op zee". Schildering van Exekias
op de binnenzijde van een vaas
(Grieksch VIde eeuw v. C.).

Perzische schotelbeschildering Xde eeuw.

vermag ik slechts, en dan nog alleen op uitverkoren dagen, te benaderen.
Ik vrees als ik deze tegelschilderingen bezie,
dat ik voort moderne leven niet geschikt ben.
De man van de dienstverrichting bracht mij
65 cent in rekening.

Wat de vervaardigster der tegeltableaux, de
firma H. S. & Co., het personeel in rekening
bracht, da"t weet ik niet.
1915
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