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ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.
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[Eerste halfjaar]

Onze kunst voortzetting van de Vlaamsche school
Tot inleiding
MET deze aflevering treedt De Vlaamsche School, onder den meer algemeenen titel:
ONZE KUNST, een heel nieuw leven in.
Het tijdschrift zal zich voortaan uitsluitend met kunst bezighouden, met weglating
van de letterkunde, en op deze wijze het eerste zuiver kunsttijdschrift worden, dat
in onze taal verschijnt.
Beeldende kunst, toegepaste kunst en bouwkunst onder al hun vormen, zullen
beschouwd worden in hun geschiedenis, hun ontwikkeling, hun onderling verband.
Eene eereplaats zal hierbij toegekend worden aan onze oude meesters, die nog altijd
de grootste glorie zijn van onzen stam, en aan hen, die in onzen tijd de tradities van
't verleden het waardigst hebben voortgezet. Maar de nieuw- en nieuwstgekomenen,
die jeugd en leven in onze kunstwereld moeten brengen, zullen in hun doen en streven
niet minder belangstelling en waardeering vinden.
Aan de kunstindustrie, die in onze dagen weer met zooveel kracht is op gaan
bloeien, zal bijzondere aandacht worden verleend.
Beschouwingen van algemeenen aard, studies over scholen of strekkingen evengoed
als monografieën over artisten of kunstwerken, zullen in ONZE KUNST verschijnen.
En niet het minst zal er worden naar gestreefd, om met behulp van alle dokumenten,
die den navorscher ten dienste staan, licht te werpen op de duistere plaatsen in onze
kunstgeschiedenis en om de aandacht in te roepen of wakker te houden op wat die
geschiedenis ons bekend maakte.
Een bondige kroniek, door vaste correspondenten geschreven, zal de lezers op de
hoogte der beweging houden, terwijl een zoo volledig mogelijk overzicht zal gegeven
worden, van wat binnen en buiten het land op kunstgebied verschijnt.
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De uitgevers meenen hier met nadruk te moeten voorop zetten, dat het tijdschrift aan
geen strekking of stelsel, in den engeren zin van het woord, wil gebonden blijven.
Tegenover alle groepen en groepjes, die in de kunstwereld met den dag gevormd
worden en weer verdwijnen, wenscht het zich te plaatsen op geheel onzijdig terrein,
en verklaart zich van de meet af vijandig aan blinde ophemelarij zoowel als aan
stelselmatige beknibbeling.
Waar de kunst in heel haar wezen een zaak is van persoonlijk gevoel, zullen de
medewerkers hunne meeningen in volle vrijheid kunnen uitspreken, onder eigen
verantwoordelijkheid voor hun opvatting en oordeel.
Zoo zal het kunnen gebeuren dat in dit tijdschrift stellingen worden verdedigd die
elkaar tegenspreken, zonder dat zulks afbreuk doen zal aan het algemeene doel dat
beoogd wordt: de kunst in haar geleidelijken ontwikkelingsgang te volgen.
Van deze ideëen uitgaande, is het mogelijk geweest in ONZE KUNST alle ernstige
krachten uit ons taalgebied te vereenigen, en gelegenheid tot vrije uiting te geven.
Zoo wil deze uitgave een beeld leveren van het beste dat ten onzent aan kunst wordt
voortgebracht, en van het beste dat over deze kunst wordt gezegd.
De namen welke reeds in deze eerste aflevering voorkomen, doen zien op welk
soort medewerkers ONZE KUNST steunen kan. Hierbij kan gevoegd worden, dat
nagenoeg alle kunstenaars van verdiens[te] hunne werken voor de reproductie
beschikbaar hebben gesteld.
Aan de stoffelijke uitvoering wordt steeds de groots[te aandacht] besteed; het
illustratieve gedeelte zal geheel op de hoogte der moderne techniek gehouden worden.
Het tijdschrift wil ook trachten als proeve van boekversiering aantrekkelijk te blijven:
de aanvangletters, hoofdjes, enz. in den tekst worden uitsluitend voor deze uitgave
ontworpen door Ch. Doudelet, terwijl het omslag geteekend is door H.P. Berlage
Nz.
De omvang van den tekst en het aantal platen wordt merkelijk uitgebreid: de
maandelijksche afleveringen zullen minstens 40 blz. bevatten met 4 platen buiten
tekst en talrijke kleinere illustraties, en zullen per jaar twee stevige boekdeelen
vormen.
De uitgevers vertrouwen dat hun plan de sympathie zal vinden, die voor de
algeheele verwezenlijking noodig zal zijn.
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De teekeningen der Vlaamsche meesters
DE teekeningen onzer schilders maken een belangrijk deel uit van hun werk;
belangrijk omdat wij er hen leeren in kennen door onverbloemde uitingen van hun
scheppingslust en scheppingskracht; ook omdat zij ons dikwijls kostelijke
aanduidingen over het ontstaan hunner schilderijen of over datums en gebeurtenissen
uit hun leven bezorgen.
Voor enkele groote meesters der wereldkunst is een stelmatig en kritisch onderzoek
ingesteld naar dit deel hunner voortbrengsels; behalve hetgeen ik zelf deed voor
Rubens werd het voor geen anderen kunstenaar der Vlaamsche school gedaan. En
nochtans werden er [veel] kennens- en bewonderenswaardige teekeningen door hen
vervaardigd en voor ons bewaard.
Gedurende verscheiden jaren heb ik op mijne bezoeken aan inlandsche en vreemde
Museums en private verzamelingen met zorg nota genomen van de teekeningen door
kunstenaars onzer school uitgevoerd, die er daar te vinden waren, en heb van de
merkwaardigste fotografiën laten vervaardigen. Ik heb er eenige nota's bijgevoegd
ter verklaring van de ontdekte schatten en meen met de uitgave van deze afbeeldingen
en toelichtingen eene niet te versmaden bijdrage te leveren tot de geschiedenis onzer
hoogvereerde meesters van vroeger eeuwen.

De oude Nederlandsche school
BEDROEFD arm zijn wij aan teekeningen der oudste Nederlandsche school. Terwijl
wij dikke banden teekeningen bezitten van Vlaamsche schilders der XVIe en XVIIe
eeuw, kennen wij ter nauwer nood enkele dozijnen bladen uit de tijden, die deze
voorafgaan en zich ten onzent uitstrekken van de van Eyck's tot Quinten Massijs.
Die stukken dragen dan nog geen handteeken of vertoonen geen stoffelijk kenmerk,
waar-

Onze Kunst. Jaargang 1

4
door het mogelijk wordt ze met voldoende zekerheid aan eenen bepaalden meester
toe te schrijven. De kunstwaarde der bekende stukken uit die eerste jaren is even
groot als hunne zeldzaamheid. Gewoonlijk met zilverstift op voorbereid papier of
perkament geteekend, zijn zij van ongeëvenaarde fijnheid en keurigheid van
uitvoering. Het zijn geene los daarheen geworpen schetsen of omtrekken, maar
afgewerkte figuren of hoofden, in hunnen aard even volmaakt als de schilderingen
der Gothische meesters.

JAN VAN EYCK: PORTRET VAN KARDINAAL VAN SANTA CROCE
Keizerlijk Museum, Weenen.

Wij kennen een Mansportret (kardinaal van Santa Croce) dat aan JAN VAN EYCK
- en volgens ons met recht - wordt toegeschreven; het bevindt zich in het
prentenkabinet van Dresden. Het model is van driekwart gezien, de blik scherp
vooruitgericht, de lippen gesloten, de baard en de haren op de slapen tot boven de
ooren geschoren. De man is van gevorderden ouderdom, massief van hoofd, kort
van hals; vleesch en vel zijn afgezakt in mollige, vettige, hoewel niet in zware,
kwabben; in de wangen van oor tot kin trekken de rimpels fijne groefjes; de neus is
kronkelend van lijn, bollig van top, het oor dun en fijn geteekend; het haar hangt
schaarsch en kwispelachtig op den schedel. Het kleedsel bestaat uit een manteltje
met omgeslagen kraag, bij middel van twee knoopen vastgehaakt.
Er is geen twijfel mogelijk: dit hoofd is wel gebouwd en geteekend in denzelfden
trant als die der personages, welke wij op van Eyck's schilderijen aantreffen, meer
bepaald als dat van kanunnik van der Paele op de schilderij van het Brugsch Museum
en dat van Judocus Vydt, den schenker der beroemde schilderij uit de Sint-Baafskerk
te Gent. De gladde huid van het gelaat, de scherp gesneden rimpels in de wangen,
het dunne kleine oor, de natuurgetrouwe wedergeving van heel het hoofd, stemmen
volkomen overeen met die zijner geschilderde portretten.
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Ter linkerzijde van de teekening zien wij een lange rij regels geschrift. Zij zijn
met hetzelfde teekenstift op het papier gebracht als het portret; aan de eene zijde
loopen zij verloren in den beduimelden rand van het blad, aan de andere zijde worden
zij doorstreept door
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JAN VAN EYCK:
PORTRET VAN KARDINAAL VAN SANTA CROCE
Dresden, Museum, Prentenkabinet.
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de schaduwlijnen van het conterfeitsel. Met het bloote oog zijn zij niet te lezen en
met een vergrootglas worden zij niet veel duidelijker. En zij zijn wel van het geschrift
van den kunstenaar, geen twijfel daaromtrent. Geschrift van Jan van Eyck! Uitlegging
op een zijner werken! Misschien de naam van het model of een andere gewichtige
mededeeling! Wij wilden weten wat er van is.
De heer Braun maakte voor ons glazen clichés van dit deel zijner fotografie, zoo
werd het geschrift betrekkelijk duidelijk en wat het bevat konden wij nu gedeeltelijk
ten minste ontcijferen. Het zijn de aanduidingen der kleuren van de verschillende
deelen van het gelaat, klaarblijkelijk aangeteekend om den kunstenaar het schilderen
naar de teekening mogelijk te maken.
Ter hoogte van het voorhoofd lezen wij: sanguinachtich; aan de wenkbrauwen:
hair cleir bleicachtich; aan het oog: wratte purperachtich; aan de wangen: bruyn
geelachtich - witte blauwachtich - witachtich - geelachtich - bruyn sanguinachtich
- die lippe zeer witachtich - purper, die stuppele van den baerde - heel grysachtich
- roodachtich.
Dit is niet alles, het overige is onleesbaar; maar het gelezene zegt genoeg om ons
geen twijfel over het geheele te laten.
Het Rijksmuseum te Weenen bezit een portret overeenstemmende met deze
teekening en insgelijks aan Jan van Eyck toegeschreven. Hetzelfde vettige gelaat
met de kleine vinnige oogen, de fijne scherp gesneden rimpels, het dunne
perkamentachtige oor. Op de schildering draagt het model een rooden mantel, aan
den hals en aan de armgaten geboord met witten pels. Het stuk is wel van van Eyck;
het komt reeds voor in den Inventaris der verzameling van aartshertog
Leopold-Wilhelm in 1659 opgemaakt onder den titel: ‘Een Conterfeitsel in olieverf
op hout van kardinaal van Santa Croce, oorspronkelijk stuk van Jan van Eyck, die
de olieverf heeft uitgevonden.’ Later werd het zonder eenigen grond aan Quinten
Massys toegeschreven; nu staat het weer onder den naam van Jan van Eyck. De
kardinaal van Santa Croce was Nicolaus Albergati, een karthuizer monnik, die prior
zijner orde te Florence was, in 1417 bisschop te Bolonje gewijd en in 1426 kardinaal
van Santa Croce werd. Hij kwam als legaat naar Frankrijk en stierf te Sienna den 9n
Mei 1444. Hij bevond zich dus in de laatste jaren van van Eyck's leven in Frankrijk,
misschien bezocht hij Vlaanderen; in elk geval is het verklaarbaar dat hij den grooten
Vlaamschen schilder in een van beide landen ontmoet heeft.
De Heilige Barbara voor een in opbouw zijnde kerk gezeten, door Jan van Eyck,
uit het Antwerpsch Museum, is genoeg gekend. Het is niets anders dan een teekening
op paneel met de pen en met het penseel. In haren wijden, scherp gekreukten mantel
zit de heilige op
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den voorgrond met gebedenboek en palmtak in de hand. De weidsche Gothische
kerk, waaraan tal van werklieden bezig zijn, maken een rijk en microscopisch fijn
behandelden achtergrond uit, zooals de meester er gaarne in zijne godsdienstige
schilderijen afbeeldde. Het stuk is onderteekend IOĥES DE EYCK ME FECIT. 1437.;
het hoorde vroeger toe aan de drukkersfamilie Enschedé te Haarlem, dan aan Ploos
van Amstel. Van Ertborn kocht liet in 1828 tegen 35½ gulden en legateerde het met
zijne verzameling aan het Museum zijner geboortestad.
Aan de van Eyck's schrijf ik ook een teekening toe, waarvan hierbij de afbeelding
gaat. Het is een studie voor een O.-L.-V.-Boodschap: de engel is geknield, hij heft
de rechterhand op en spreekt tot Maria, die eveneens knielend zich naar hem omwendt.
Hetzelfde tooneel is door Jan van Eyck geschilderd op de buitenzijde der luiken van
het Lam Gods in de Sint-Baafskerk. Hier evenals dààr heft de engel Gabriël de hand
op en is hij gehuld in een mantel, die met scherp brekende plooien op den grond valt;
hier en dààr is die mantel op de borst vastgemaakt met een kostelijk slot, draagt de
hemelsche boodschapper krullende lokken, die op de schouders neervallen en is het
haar met een juweelenband op het hoofd omringd. De uitvoering is ongetwijfeld in
van Eyck's trant en van uitgelezen keurigheid. Het stuk werd, korten tijd geleden, in
openbare veiling gekocht door het Berlijnsch Museum tegen 1800 Mark.
Van MEMLING bezit de Louvre een heiligenhoofd, klaarblijkelijk een studie naar
het levend model. De catalogus der verzameling deelt mede dat die studie benuttigd
werd door den schilder als hoofd van den heiligen Benedictus in zijn Sint-Christoffel,
dien het Museum der Brugsche Academie bezit. James Weale, die tot getuige geroepen
wordt, is minder bevestigend en zegt enkel dat dit zoo schijnt te zijn. De waarheid
is dat er een groote overeenkomst bestaat tusschen dit hoofd en dat van Memlinc's
H. Benedictus, maar als een wezenlijke studie voor bedoelden heilige mag het niet
beschouwd worden.
Het blad van Memlinc is iets heerlijks: het vertolkt een ernst, een ingetogenheid,
een reinheid, zooals men die alleen bij zijne personages aantreft. Wat een verschil
tusschen zijne onstoffelijkheid en van Eyck's realismus! Hier is het niet meer de
kerkoverste, die vinnig uit de oogen ziet en zich wel doet aan het vette der aarde,
maar wel een mystieker, die in versterving leeft, die in gedachten verslonden naar
de aarde blikt en met de gepeinzen ten hemel stijgt, die verfijnd is van lichaam en
van wezenstrekken, als ware hij schooner en edeler geworden in den omgang met
het bovenaardsche. Terwijl bij van Eyck het onderdeel van het hoofd zwaar is, loopt
het hier spits toe en wordt de schedel het overheerschende gedeelte van het hoofd;
terwijl bij van Eyck de lippen met een gemoedelijk vouwtje om de hoeken uit-
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JAN VAN EYCK: O. L V. BOODSCHAP
Berlijn, Museum, Prentenkabinet.
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eengebreid zijn, is hier de onderlip omhoog geschoven als aanduiding van hoogen
ernst.
Deze studie is geen eigenlijke teekening: zij is in waterverf op rood getint papier
geschilderd; maar daar wij nog meer aldus bewerkte stukken onder de teekeningen
zullen aantreffen, hebben wij deze merkwaardigste van alle niet onbesproken willen
laten.
Eene teekening uit het Museum van Dresden wordt nu eens aan van Eyck dan aan
een onbekenden meester uit de oude Vlaamsche school toegeschreven. Zij bevat
zeven vrouwenfiguren in velerlei houdingen en grootte. De belangrijkste staat in het
midden overeind, met de rechterhand onder den gordel doorgestoken; op het hoofd
draagt zij een sluier die over de borst hangt. Van de andere zijn er drie blootshoofds,
twee met sluiers. Het haar is op eigenaardige wijze gekapt, zooals men dit bij de
schilders der middeleeuwen niet ziet, maar zooals de modes onzer eeuw het wel eens
deden dragen: zware gekeperde tressen namelijk worden van achter naar voren
gewonden en liggen in enkele of dubbele strengen op het hoofd. De bewerking der
teekening verraadt een volgeling der van Eycks, maar aan een der gebroeders zelven
kan het werk niet toegeschreven worden.
Stukken van soortgelijke behandeling komen nog wel enkele malen voor, waarin
de figuren stijf van houding, ingetogen van uitdrukking zijn, de draperijen in scherpe
plooien neervallen en hoekig op den grond breken, maar met zekerheid kunnen zij
aan geen bepaalden meester toegeschreven worden.
Onder den naam van Quinten Massys treffen wij in de verzameling van Dresden
een paar teekeningen aan, een Mans- en een Vrouwenkop, op een zelfde stuk, en een
Beweening van Christus, beiden in den trant van den meester, maar zonder
betrouwbaarheid. Het tweede dier stukken draagt de onechte hand- en dagteekening:
Quinten Massys, 1530.

De meesters der XVIe eeuw
TOT bij het aanbreken der XVIe eeuw had er bij onze schilders eenheid geheerscht,
eenheid van trant, eenheid van onderwerp. Wel had onze school met den tijd
hervormingen ondergaan, maar gering mochten die heeten in vergelijking bij die
welke in later eeuwen hare verschillende tijdperken kenmerken. Al onze oude schilders
behandelden onderwerpen uit de heilige geschiedenis of leverden portretten, allen
werkten in een uiterst verzorgden trant, fijn van penseeling, hoog van kleur; allen
gingen de natuur te rade zooals zij zich in hunne naaste omgeving openbaarde, en
zochten meer op treffende wijze de aandoeningen van den geest en den rijkdom van
kleedij en stoffeering
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weer te geven dan de schoonheid van het lichaam, de stoutheid of de bevalligheid
der gebaren te doen bewonderen.
Bij het ingaan der XVIe eeuw doet zich een grondige verandering voor. Quinten
Massys de eerste had tafereelen aan het dagelijksch leven ontleend en menschen tot
helden gekozen, die noch door hunne bezigheid noch door hun handel en wandel
eerbied inboezemden. In sommige personages zijner godsdienstige tafereelen, als
daar zijn de stokers uit de Martelie van Sint-Jan in de olie, beeldt hij het volk af in
zijn kenmerkende typen en in de uitoefening van hun gewone bezigheid; in zijn
kantoorhouders en geldwisselaars toont hij de ware wereld, hoog nog altijd in kleur,
maar laag in zielenadel, personages die op hunne verslenste en misvormde
gelaatstrekken den stempel dragen van hun bekrompen geest en van hunne ruwe
hartstochten of lachwekkende gebreken. In die richting zijner wereldbeschouwing
werd hij gevolgd door een groep kunstenaars, die geen invloed ondergingen van
vreemde scholen en die wij daarom de vaderlandsche schilders zullen noemen. Onder
hen tellen wij niet enkel de eigenaardigste, maar ook de grootste meesters der XVIe
eeuw.
Een andere groep verlaat de overleveringen der oude Vlaamsche school, verzaakt
aan zijn kleurigen, keurigen trant, aan zijn vormen en onderwerpen, in naïeve
waarneming aan het werkelijke leven ontleend, en, blindgestraald door den glans der
groote Italiaansche school, zoekt zij in navolging der meesters van over de Alpen
alle heil in de studie der volmaakte lichaamsvormen, der stoute of fraaie gebaren.
Op het spoor van hen die zij navolgen gaan zij hunne modellen zoeken in de antieke
beeldhouwkunst en offeren kleur aan lijn, gevoelde waarheid aan gedroomde
schoonheid op. Met groote voorliefde zoeken zij hunne onderwerpen in de gewijde
of in de wereldlijke geschiedenis en behandelen die dan in hoogdravenden trant. Het
getal dier Italianiseerders groeit in den loop der XVIe eeuw gedurig aan en bij haren
afloop behoort gansch onze school tot die richting.
Tegelijkertijd als deze splitsing zich voordoet, ontstaat er een andere en het
landschap wordt geboren. Eerst wordt er aan natuurgezichten meer plaats ingeruimd
en meer zorg gewijd in de tafereelen naar ouder gewoonte aan de gewijde geschiedenis
ontleend, later komen er schilders, die de natuurgezichten tot het voornaamste of tot
het uitsluitend onderwerp hunner tafereelen maken.
Wij zullen in ons overzicht der Vlaamsche teekenaars der XVIe eeuw elk dier
groepen afzonderlijk behandelen.
MAX ROOSES.
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MEMLINC: MANSHOOFD
Parijs, Louvre.
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Een studie over Jacob Maris
I
HET zou niet mogelijk zijn, enkel door compilatie, een eenigszins uitvoerig beeld
te geven van Jacob Maris' levensloop. Toen hij stierf, was het opvallend zoo weinig
positieve bijzonderheden men over hem vermeld vond. Het weinigje wat door
Vosmaer in zijn Hedendaagsche Schilders was gegeven, had niemand veel verder
gebracht, die wat meer over Maris wenschte te weten. De Peintres hollandais
modernes, door den beter dan Vosmaer met Maris bekenden Zilcken, bevatten wel
iets meer en belangrijker aanteekeningen, maar deze waren toch eveneens te vluchtig
gebleven, en het was alles ook niet heel voldoende gecontroleerd. Meer was er al
niet, en er vertoonden zich dus in elk geval groote gapingen in onze kennis van zijn
ontwikkeling. Voldoende materiaal om zijn leven te beschrijven ontbrak beslist.
Bij dien staat van onze kennis, werd kort na Maris' overlijden, door schrijver dezes,
een poging gewaagd om, wat hem vroeger uit mondelinge mededeelingen van den
meester, en later uit herinneringen van diens verwandten en vrienden, was bekend
geworden, mèt een aantal verzamelde notities over vroeger en later gezien werk, en
met hetgeen dan bovengenoemde bronnen in elk geval als steunsel aanboden, saam
te voegen tot iets als een overzicht van Maris' ontwikkelingsgang. Dit overzicht werd
door mij in 1899 en 1900 gepubliceerd in een trouwens nog niet voltooide serie
artikelen, welke aanboden wat ik toen voorloopig geven kon, doch met welke in de
hand ik mij inmiddels links en rechts wendde, om er aanvullingen en verbeteringen
op te krijgen. Ten gevolge daarvan is mij een aantal bizonderheden geworden, die
mij in staat stellen het in de Kroniek-artikelen beproefde overzicht van Maris' jeugd
weder te completeeren. Van iets eenigermate definitiefs weet ik mij ook nu, zeker
nog verre af te zijn, doch wanneer datgene waarover ik beschikken mag, thans
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gegeven wordt als een ook nog maar weer provisoire schets, dan is het in de hoop
ook op dit ontwerp weder zooveel nadere mededeelingen en gegevens te mogen
oogsten, als dienstig zal wezen, om gaandeweg tot een eenigszins volledige kennis
van Jacob Maris' levensgang te mogen komen.
Om een schilder ten volle te mogen navoelen, zoo schreef ik reeds in een der
bovengenoemde Kroniek-artikelen, dient men hem toch eigenlijk eerst zoo goed
mogelijk te kennen, en om tot die volledige kennis te geraken, komt het er voorshands
werkelijk ook op aan, wat biografisch materiaal vast te houden. Juist thans is dat nog
niet onmogelijk. Er zijn nog veel menschen in leven die wat over Maris vertellen
kunnen, - wij zijn in staat door onderlinge toetsing, door het nagaan van zijn werk
dat nu nog niet verspreid is, en door dat wij er nog vrij dicht bijstaan, die
mededeelingen nog te controleeren; en die voorhanden getuigenissen moeten dus
zoo spoedig mogelijk geboekt worden - het schiften komt later. Er was tot heden in
deze al opmerkelijk weinig gedaan. Zoolang Jacob Maris - die zelf op het punt van
biografische bizonderheden niet heel mededeelzaam was - leefde, scheen geen onzer
er aan te denken, dat men, als hij er eens niet meer was, er belang in stellen zou, op
welke wijze deze artiest gegroeid was, en hoe men, niet tevreê met enkele zijner
werken te bewonderen, zijn gansche zijn nader zou willen kennen.
De leden van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen (waarvan nog niet
zoo heel lang geleden eerst, de Kunsten zijn afgescheiden) worden allen na hun
verscheiden, met zekere onctie door een medelid voor de vergadering herdacht, en
elk lid der ledenrijke Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, krijgt
na zijn dood een uitvoerig Levensbericht gedrukt, - maar een Nederlandsch schilder
pleegt niet anders dan met enkele losse zinsneden herdacht te worden. En toch kan
men niet zeggen dat de belangstelling in onze schilders niet algemeen, niet diepgaand
is. En toch kan ieder nagaan, dat er later meer zullen zijn, die zich interesseeren voor
het bestaan van een groot schilder als Maris, dan voor dat van de meeste der rijkelijk
belevensberichterde Leidsche letterkundigen, of dan zelfs in dat van sommigen der
deftige Akademiegeleerden. En toch is anders het nasnuffelen van
levensbizonderheden aangaande zelfs de obscuurste schilders van vroeger, een
liefhebberij die zoozeer in zwang is, dat er heele tijdschriften aan gewijd zijn.
Welnu dan, al is het op zichzelf juist niet het allerplaisantste werk wat men zich
denken kan, laat er ons althans eenige moeite voor veil hebben, om voorloopig
zooveel mogelijk vast te houden, wat ons aan bizonderheden over dezen grooten
schilder nog geworden mag.
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JACOB HENDRIK MARIS werd den 25n Augustus 1837 als oudste zoon uit een gezin
van vijf kinderen te 's Gravenhage geboren.
Ik geef zijn naam zooals hij dien zelf opgaf. In de registers van den Burgerlijken
Stand der gemeente 's Gravenhage(1), vindt men echter op dien datum ingeschreven:
JACOBUS HENDRICUS, - vader: MATTHEUS MARRIS; moeder: HENDRIKA BLOEMERT.
Naar de wet heette Maris dus eigenlijk Marris. (In het archief van de Haagsche
Teekenakademie vind ik dan ook nog twee keer op een door Matthijs Maris behaalde
prijsteekening den naam met twee r's gespeld). Trouwens de zeer Hollandsch
schijnende naam moet eigenlijk oorspronkelijk MARESG geweest zijn. Jacobs
grootvader was uit Oostenrijk gekomen. Kurieus is het misschien in verband
daarmede, dat velen in Jacobs voorkomen altijd iets van een Duitschen muzikant
vonden.
Zijn broeder Matthijs is twee, Willem zeven jaar jonger dan Jacob. Dat hun vader
die een bescheiden boekdrukker was, (Engelschen hebben van den printer ten onrechte
wel eens een painter gemaakt), eenigen zin bezat voor wat fraai is, zou daaruit kunnen
worden afgeleid, dat door hem van de drukkerij van Smits in het Westeinde, waar
hij werkzaam was, soms met genoegen proefjes van bizonder geslaagden steendruk
mee naar huis werden gebracht, zooals Willem Maris zich dat herinnert. Trouwens
toen zijn jongens zich alle drie aan de kunst hadden gegeven, stelde de oude heer
daar ook wel degelijk belang in, en verwierf hij zich zelfs inzichten daaromtrent. Tot
Willem zei hij later dat hij maar naar buiten moest gaan om de natuur te bestudeeren,
alleen moest hij vooral denken aan de perspectief. En men kan niet zeggen dat de
landschapschilderende zoon door het opvolgen van dien eenvoudigen vaderraad
bedorven is!
Maris' ouders waren zeer geachte lieden, maar zij hadden het juist niet breed. De
vader had een weekloon van twaalf gulden. Toch maakte hij geen moeilijkheden
toen successievelijk alle drie zoons zich aan de ter uitoefening zoo kostbare
schilderkunst wilden wijden. Maar de moeder, die ouderen van dagen zich nog als
een buitengewoon lief huismoedertje herinneren, maar die in elk geval van de
huishoudelijke zorgen wel het meest kwam te voelen, maakte begrijpelijker wijze
somwijlen wat bezwaar. Evenwel heeft het ook haar niet aan bewondering voor haar
jongens ontbroken. Wij herinneren aan het in verband daarmêe door den Heer
Haverkorn van Rijsewijk gegeven verhaal. Er was, zoo had Jacob eens aan H.v.R.
verteld, in de Gothische zaal in den Haag een tentoonstelling van teekeningen van
oude Italiaansche meesters, toebehoorende aan

(1) Mededeeling van den heer H.G. Tersteeg.
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Willem II, en de kleine Maris bezocht die expositie met zijn moeder. Ik stond, zoo
vertelde Maris, vol bewondering voor een krabbel van Titiaan of zoo'n baas, en dat
trok de aandacht van een meneer in de buurt. Ten minste hij kwam naar mij toe en
zeide tegen mij: Wel kereltje, heb je zoo'n plezier in die dingen. En toen, - vervolgde
hij vroolijk glimlachend - en toen antwoordde mijn moeder: Meneer, mijn jongen
maakt er nog veel mooiere.
Maar dat was waarschijnlijk toch heel wat later dan toen Jacob op 12 jarigen
leeftijd, nadat hij al een heele poos zijn lust in teekenen getoond had, de school verliet
om bij Stroebel als leerling te worden besteed.
De hoofdonderwijzer Siepkens van de stadsschool welke Jacob bezocht, had aan
Stroebel verteld dat hij een groote liefde voor de schilderkunst bij den jongen had
ontdekt, en dat het niet gemakkelijk was hem ergens een plaats in een atelier te
bezorgen, waarop hij door Stroebel in het zijne was opgenomen. Van den beginne
af aan had nu de meester veel schik in den goeden gewilligen jongen.
Bij hem op het atelier dan, kreeg Maris, naar hij later aan Zilcken vertelde, volgens
de gewoonte van dien tijd, lithografiën van Robert te copieeren, die hij op grijs papier
met wit en zwart krijt weergaf.
Het is de heer C. Bisschop, die zich nauwkeurig herinnert, hoe Jacob, in het jaar
1849, dus kort na zijn entrée bij Stroebel zulke teekeningen bij Huib van Hove (bij
wien Bisschop werkte) kwam vertoonen. Aardig is hoe de heer Bisschop, mij den
jongen Jacob, zooals hij toen bij van Hove binnenkwam, precies beschrijft: Hij was
gekleed in een linnen blauw gestreept kieltje, met zwart verlakt lederen riem en stalen
gesp, platte kraag met een los gekleurd strikje, mooi golvend haar, - het geheel keurig
netjes.
De Heer Stroebel zelf meldt mij verder, dat hij den jongen (wellicht toch wat later)
veel naar buiten liet gaan om naar de natuur te teekenen. Bij ongunstig weer maakte
hij dan studies in waterverf naar stilleven of naar 's meesters modellen, van welke
proeven er nog een paar bij den Heer Stroebel berusten. Ik heb deze mogen zien en
ben verbaasd geweest over reeds zooveel zekerheid van doen, bij toch nog maar een
heel jong beginner van hoogstens 14, 15 jaar. Een figuurstudie van een gekostumeerd
vrouwtje met een kip op haar schoot is, in enkele doffe tinten, met onmiskenbaren
smaak, zonder weifeling, breed aangewasschen. Een stilleven met sepia en een tikje
kleur gedaan, is verder doorgevoerd, en in sommige dingen bepaald al meesterlijk
en zeer eigen. Opmerkelijk is hierin vooral het gevoel voor stoffen en het begrip van
grooter en rijker behandelen van het vóórplan, bij doffer, dieper, grijzer houden van
den toch zeer bewerkten achtergrond. Ook van wat de knaap buiten teekende bewaart
de
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Heer Stroebel nog eenige staaltjes als preciosa. Uitmuntend is daaronder een met
vastheid gedane potloodschets van het bordes van het Haagsche Stadhuis zooals dat
vroeger was. Verder een krijtkrabbel van een groote pomp, ergens buiten tegen een
huis aan, - een afbeelding van een huis aan den Zuidwal, hoek Paviljoensgracht, een détail van den trap aan het Huis ten Bosch, - en een groote teekening van den
zijgevel van het Stadhuis. Deze laatste is in grijze potloodomtrekken, met de meest
minutieuze nauwkeurigheid op het stuk van bizonderheden, maar toch ruim, met een
perfekt gevoel voor verhoudingen en men zou zeggen met veel kleurzin uitgevoerd.
Het is een blad, waar een archeoloog geheel bevredigd door kon zijn, en toch elke
schilder schik in zal hebben, zonder dat er velen zijn die het den knaap nadoen, laat
staan verbeteren zouden.
Over zijn in dien tijd veel naar de natuur aquarelleeren van meest uit eenvoudig
huisraad gestelde stillevens, was de later zooveel vermogende aquarellist, die daardoor
al vroeg veel gemakkelijkheid had verkregen, nimmer rouwig. En wat betreft dat
nauwkeurig uitteekenen van oude gevels, mij lijkt het aardig, dat Jacob, als jongen
al, die Oud-Hollandsche stads-architectuur zoo precies en tot in de kleinste
onderdeelen bestudeerd heeft. Hij die later als stadgezichtschilder nooit om een
oplossing van een constructie of het aanbrengen van een accent verlegen stond, zou
zijn grandioze parafrazen ook niet zoo vrijelijk hebben kunnen componeeren, als hij
zijn stof niet zoo opentop machtig was geweest.
Terzelfder tijd bezocht hij op Stroebels aanraden de toen door J.E.J. van den Berg
beheerde Haagsche Teekenacademie, waar gelegenheid bestond tot ernstige studie.
Van den Berg was iemand die het zeer nauw nam met de grondslagen van het
teekenen, en met name het menschelijk lichaam bleef voortdurend een onderwerp
zijner nauwgezette studies. Van onderscheiden lichaamsdeelen maakte hij
onophoudelijk détailteekeningen, waarvan er vele bewaard zijn gebleven. Een zijner
privé-leerlingen uit dienzelfden tijd, de heer Sadée, kenschetste hem later als een
aartsbewonderaar van het klassieke, en aanbidder van het schoone Italië, waar hij
vele jaren had doorgebracht, als iemand die klaagde over het verval der kunst bij het
hand over hand overweldigende romantisme, als iemand die zich meer en meer
terugtrok in zijn somber atelier, zich verdiepende in het wetenschappelijke der kunst,
studies waaraan men zijn uitmuntende werken over ontleedkunde, proportie, en
doorzichtkunde te danken heeft.
In dien tijd dat hij dan toch voornamelijk bij Stroebel werkte, zag de kunsthandelaar
H. Weimar den jongen Jacob met zijn broer Thys samen eens 's morgens vroeg op
de Groenmarkt zitten teekenen. Jacob was bezig met die potloodteekening van het
Stadhuis, waarvan wij

Onze Kunst. Jaargang 1

14
daareven reeds spraken, en van welke het geenszins bevreemden kan dat zij de
belangstelling in den vervaardiger gaande maakte.
Deze heer Weimar was een der voornaamste kunstkoopers van dien tijd. Hij had
een gesloten zaak, waar men Eekhout, Nicaise de Keyser, Wappers, C. Kruseman,
van Schendel, Moerenhout, Schelfhout, en meerdere beroemdheden van dien tijd
kon bewonderen.
Weimar dan, trok zich toen het lot van Jacob en Thys aan en zette de jongens voor
zich aan het werk. Door zijn bemoeiïng was het ook dat de destijds hoog gevierde
Louis Meyer zich voor Maris begon te interesseeren, en door diens toedoen was het
dat Jacob, toen vijftien jaar oud, bij Huib van Hove kwam, die zelf Stroebels meester
was geweest, en een grooten naam als leermeester had. Van Hove werkte, omringd
door een aantal scholieren in de groote oude Regentenkamer van het bekende Hofje
van Nieuwkoop aan de Prinsengracht, waar later het schildersgenootschap Pulchri
Studio zijn zetel vond. Het atelier is daarna bij de Josselin de Jong in gebruik geweest.
Thans heeft het de beeldhouwer Ch. van Wijk.
Huib van Hove (geb. 1814), was ontegenzeggelijk een schilder van beteekenis. In
enkele onzer musea vindt men schilderijen van hem bewaard, die een goeden dunk
geven van zijn talenten. In Teijlers collectie te Haarlem heeft men er twee. Het
Afscheid is een stuk waarin de bedoeling om de oud-Hollandsche genreschilders na
te streven evident is, en al mist het de eenvoudige kracht dier onnavolgbare
voorbeelden, een zekere stoutheid van kleuring en een bepaalde luchtomhuldheid
vallen er niet in te miskennen. Een kleiner stukje, de Breister, is nog beter. Het is
van een zeer kunstige doorwerktheid, en getuigt in sommige delicate partijen van
veel smaak. Wat er vooral in treft is iets vloeiends wat zoet noch slap wordt, maar
plaats laat voor kernachtigheid. De figuur is misschien het zwakst, en de meer
stillevenachtige details het mooist. Nog belangrijker werk van hem bezit het
Gemeentelijke Museum te 's Gravenhage in zijn Synagoge. Een werk van ongemeene
conceptie en krachtige doorvoering, waar, men weet eigenlijk niet welk beetje, aan
mankeert, om het een ten eenemale uitmuntend schilderij te doen zijn.
In de Nieuwe Pinacotheek te Munchen heeft men een 1844 gedateerde vestibuul
van een oud kasteel van hem met een doorzicht in een zonverlicht vertrek. Dit stuk
treft tusschen een heeleboel taaier werk uit dien tijd, door de gracieuze teekening en
de fraaie hand van doen. Er is iets in wat aan oudere aquarellen van Bosboom doet
denken, alleen er ontbreekt alles aan van wat later juist de kracht van Maris zou
worden: totaalharmonie namelijk
In elk geval echter zou het moeielijk geweest zijn, omtrent dien-
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zelfden tijd in Holland een schilder van beter inzicht en deugdelijker kunde aan te
wijzen dan Van Hove was.
Toen nu Huib van Hove in 1853 om redenen van economischen aard en terwijl er
op al zijn goederen beslag gelegd was,(1) naar Antwerpen verhuisde, trok de jonge
Maris, die nog maar kort bij hem was, met hem mee daarheen. Den heer Bisschop
heugt het dat hij J. Maris te Antwerpen bij van Hove heeft aangetroffen, bezig zijnde
met een stilleven te schilderen van voorwerpen uit een goudsmidswinkel, zooals
Bisschop zelf dat vroeger bij van Hove ook wel had gedaan. De bedoeling van den
hem protegeerenden Louis Meijer was echter ook, dat Jacob daar ter plaatse dan de
Akademie kon bezoeken. Maar, zooals Zilcken in 1889 uit mondelinge medeelingen
van Maris opteekende, inplaats dat de meester den natuurlijken aanleg van den knaap
zich liet ontwikkelen, gebruikte hij hem ook om doeken te prepareeren, of zelfs om
studies voor hem te maken, en nam den jongen dermate in beslag, dat toen Maris
hem vroeg om nu de academie te mogen volgen, van Hove hem eenvoudig dit
weigerde. Volgens andere meededeelingen werd Jacob zelfs wel door van Hove
uitgestuurd om schilderijen te venten. Ook weet ik dat Jacob er zich iets later over
beklaagd heeft, hoe van Hove hem vooral bekwaamde in het voorlezen uit den Bijbel,
terwijl de meester zat te schilderen. De heer J.D. Huibers, die Maris in Antwerpen
zeer goed kende, verzekert mij dat hij bepaald in de schilderijen van van Hove
schilderde, en dat wat de leerling in die periode voor zichzelf kon doen bepaald
miniem was. Evenwel vind ik in den catalogus eener Rotterdamsche tentoonstelling
van 1854 al een stukje vermeld van J.H. Maris te 's Hage, getiteld: Scheveningsch
Huisgezin. Of hij dit dan misschien in een vacantie thuis gemaakt had?
Hoe dit alles zij, het kwam tusschen Jacob en van Hove spoedig tot een breuk, en
de jonge man ging op eigen houtje de toen onder de Keyser en van Lerius staande
Academie bezoeken. De Beheerder der K. Academie der Schoone Kunsten te
Antwerpen bericht mij op mijn navraag, dat Jacob Maris in de boeken dier inrichting
voor de schooljaren 1854-55 en 1855-56 als leerling ingeschreven staat.
In Jacobs tweede studiejaar kwam ook zijn twee jaar jongere

(1) Onder die goederen bevond zich, naar de heer Bisschop mij mededeelt, de uitvoerige aanleg
voor een copie naar de Nachtwacht op de ware grootte, zooals die, naar men zich vroeger
voorstelde, vóór de gewaande afsnijding geweest zou zijn. Scheeres en Bisschop hadden de
teekening eerst heel getrouw naar de gravure van Claessens met behulp van ruiten
overgebracht, en toen naar een fraaie copie, eigendom van N. Pieneman, flink in toon aangezet.
Dit was het préparé voor een door het Fransche Gouvernement aan Cottran opgedragen copie,
welk préparé de Fransche schilder dan dacht, eens er mee in het Trippenhuis zijnde, binnen
een maand wel te kunnen voltooien. Waar dat doek gebleven is heeft men nooit vernomen.
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broeder Matthijs naar Antwerpen. Blijkens de in den aanvang vermelde in het Archief
van de Haagsche Academie berustende prijsteekeningen van den toen
veertien-vijftienjarigen Matthijs, was deze op dat tijdstip al iemand van een zeldzaam
fijn ontwikkeld kunstvermogen. Een mij bekende nog oudere aquarel van een
Christuskop met doornenkroon en een stuk naakte borst van toen hij pas dertien jaar
was, toonde trouwens al wonderbaarlijke kwaliteiten. Thijs nu was door Louis Meijer
in relatie gekomen met den Heer Von Weckherlin, den Secretaris van Koningin
Sophie, en had van dezen een subside gekregen van, ik meen; veertig gulden 's maands
om de Antwerpsche Academie te kunnen bezoeken. Jacob, die toen reeds of later,
eveneens eenige subsidie van de Koningin genoot, ging nu met zijn hoogbegaafden
broeder samenwonen boven een bric à brac, en men maakte, naar Mevrouw Maris
meedeelt, voor den handelaar beneden kleine schilderijtjes tegen 5 à 10 gulden per
stuk, die betaald werden als er een kistje vol klaar was, dat dan naar Amerika werd
gezonden. De Heer Tersteeg herrinnert zich Maris te hebben hooren zeggen dat hij
daar in Antwerpen zelfs Bijbelsche sujetten heeft geschilderd. Prof. Aug. Allebé
schreef mij op een hem gedane vraag, in 1896, zich zeer goed te herrinneren in den
nazomer van 1855, door Alma Tadema, Jacob en Matthijs te hebben leeren kennen.
Hij herinnert zich dat Matthijs op de klasse naar menschen uit het volk koppen
schilderde die - Frans Hals was toen nog bijna onbekend - hem later deden denken
aan zekere overeenkomst met dien ouden meester, door frischheid en raak aangeven
der plans. Ook gingen - aldus de Heer Allebé verder - ‘de broeders, dan steeds gevolgd
door anderen, nogal eens een studie schilderen op de fortificatie van het toenmalig
Antwerpen. Jacob en Thijs waren de hulpvaardigste rapins, die men kon tegenkomen,
en daarbij gewapend met al de eigenaardige schranderheid die Balzac aan Mistigris
geeft.’
JAN VETH.

Onze Kunst. Jaargang 1

17

Het ‘ikatten’ in Nederlandsch-Indië
VERSIERINGSPROCEDÉ'S ontstaan meestal uit voortdurende volmaking van
technieken. Zoo goudsmidskunst uit eenvoudige metaalbewerking, boekkunst uit het
geschreven boek, weefkunst uit het simpel kruisverband der weefdraden. Allemaal
een voortgaan in verbetering en veredeling der oertechniek, waarbij de menschelijke
sierkracht de hoogste rol gaat spelen, tevens hooger eischen aan materiaalverzorging
stellend.
Dat wil zeggen, voornamelijk in Europa! Het nauw ontgonnen gebied van
inlandsche sierkracht, dat in onze Indische koloniën te vinden is, toont op textiel
gebied een heel andere ontwikkelingsgang.
De weeftechniek is ondanks eeuwenouden leeftijd zeer, zeer primitief gebleven.
Het gereedschap eveneens, zóó zelfs dat een eerzaam handwever uit Twenthe voor
het Indische weefgereedschap geplaatst, de latten en rollen wel bij vergissing als
brandhout zou kunnen gebruiken. Het scheerraam bestaat uit vijf stokken, loodrecht
op een lat bevestigd, het eigenlijke weeftoestel uit twee rollen of houten ramen, die
de geschoren draden ophouden. Verder een kam van fijn gespleten bamboe, een
breede, houten sabel voor het aanslaan der inslagdraad, wat rollen en latten, waarmee
de kruising der draden bezorgd wordt, en een raam, dat voor de voeten der weefster
als steun kan dienen.(1) Ziedaar de algemeene vorm van het Indische toestel!
Even gebrekkig is de techniek, het weven zelf. De eerste kruising der draden wordt
verkregen door het oplichten van een houtje (ophaler), door lussen verbonden met
de onderste rij draden; de tweede door het naar voren schuiven van een dikke rol,
die de omhoog getrokken naar beneden dwingt. Deze wisseling, die op het Euro-

(1) Zie voor het Javaansche gereedschap en het weven aldaar het uitvoerige opstel van De Does
in Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde XXXVI, 1893, met duidelijke
illustraties toegelicht.
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peesche en het Britsch-Indische toestel met voettrappers verkregen wordt, is daar
handwerk in zijn tijdroovendsten vorm.
Toch niet overal! Want de heer G.P. Rouffaer wees in zijn lezing voor ‘Oost en
West’, afgedrukt in het Koloniaal Weekblad 7 Nov. 1901 op het interessante feit, dat
voettrappers bij het weven voorkomen te Siloengkang (Pad. Bovenl.) en Soerabaya.
Dit is niet het eenige gebrek! De wijze, waarop de draden gespannen worden,
deugt evenmin. Het Indische toestel bestaat uit losse deelen, die makkelijk in een
bundeltje te samen gepakt kunnen worden, iets, dat vroeger bij onveilige
landstoestanden wel nuttig was voor snelle vlucht, maar nu toch meer en meer uit
den tijd raakt. De kettingboom, waarom de draden loopen, is met touwen aan een
paal bevestigd, de voorste boom met een rond uitgesneden hout of lederen lap, die
tegen het middel der weefster steunt. Spanning kan dus alleen verkregen worden
door een vermoeiend achterover buigen.
Aldus een in alle opzichten gebrekkige inrichting, die ontstond en in stand bleef
door het zitten op den grond, de echt-Indische gewoonte. Daardoor kwam men niet
in meerdere mate op de gedachte, trappers toe te passen, die minstens de helft aan
arbeid zouden uitgespaard hebben. Een primitieve techniek met zooveel bezwaren,
dat men in waarheid verwonderd mag zijn, dat nog zooveel in Indië door het volk
geweven wordt, dat het inlandsche weefsel schoorvoelend verdrongen wordt door
het Europeesch machine-weefsel, in goedkoopte de grootste kracht zoekend!
Sympathiek doet het ons aan, dat die treurige meerderheid alleen bij de arme inlanders
gewicht in de schaal legt en dat de eenvoudige schoonheid der eigen weefsels, hoe
kostbaar ook aan eigen krachtsgebruik, bij het meerendeel blijft zegevieren.
Het weefpatroon heeft zich door deze technische gebreken niet verder kunnen
ontwikkelen dan tot simpel ornament, verkregen door gekleurde inslagdraden, die
op bepaalde plaatsen de schering onderbreken, berustend op eenvoudige kruising
van schering en inslag. Dit sober ornament, dat door goed gekozen kleuren en aardige
vlakverdeeling zekere bekoring bezit, voldeed echter niet aan het verlangen naar
uitgewerkte versiering, dat deze bruine eilanders ontegenzeggelijk eigen is. In plaats
nu een kuiltje in den grond te graven als plaats voor de trappers en het eenvoudig
wisselmechaniekje aan te brengen - een voortgaan op de primitieve inrichting, vormden zich naast de niet-veranderende techniek besliste versieringsprocedé's, die
meerdere vrijheid in weefselversiering ten doel hadden.
Wel hoogst eigenaardig is het, dat al deze decoraties berusten op uitsparing en
daarop volgende kleuring, op onthouden in tegenstelling met Europa, dat al bordurend
aan het weefsel ging toevoegen.
De primitiefste is wel de textiele versiering, die vóór 1828 bij de
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Inlanders te Bandjarmasin (Borneo) in gebruik was.(1) Figuren uit papier gesneden
(schablonen dus) werden op het doek gehecht dat daarna aan berooking werd
blootgegeven. De onbedekte plaatsen werden door den rookwalm donkergekleurd,
een proces dat vermoedelijk voorbereid of bestendigd werd door het doopen van het
doek in een zeker vocht, of bevorderd door het branden van een bepaald soort hout,
iets, dat dit bericht niet nader vermeldt maar toch waarschijnlijk is door de weinig
smakelijke en min duurzame kleur, die anders met dit berooken verkregen wordt.
Eenigszins analoog is de katoenversiering van enkele stammen in Centraal-Borneo,
door Dr. A.W. Nieuwenhuis,(2) in eenige regels beschreven. Figuren van zwarte stof
worden door de mannen ontworpen en door de vrouwen op het doek vastgenaaid.
De uitgeknipte figuur, die hierboven slechts middel is, wordt nu doel en blijvend
geappliqueerd. Karakteristiek is het dat de geestelijke functie, het ontwerpen, hier
uitsluitend aan de mannen is toebedeeld, hoewel de vrouwen der Dajaks, blijkens
het zeer mooie vlechtwerk, alles behalve van sierkracht ontbloot zijn.
Hetzelfde berooken komt ook in het Oosten van den Archipel voor. De saroengs
der Aroenezen, van pandanblad gevlochten, worden daarmee versierd en voorzien
van vogel- en visschenfiguren, die tevens een soort van familiemerk zijn.(3)
Bij een der bergvolken van Flores (Timor-groep), de Keo's, laat men den rook
achterwege en gebruikt de algemeen-voorkomende indigoplant als kleurmiddel voor
het fond. Alleen de wijze, waarop daar het ornament gereserveerd wordt, is zeer
twijfelachtig beschreven. Er staat nl.: ‘Zij (de Keo's) hebben blauwe slendangs met
witte figuren, zooals uitsluitend door hen vervaardigd worden. Vóór dat het doek
door hen blauw geverwd wordt, naaien zij er figuren van bamboes op; geverwd
nemen zij de bamboes er af, waardoor er witte figuren in over blijven, alsof die er
in gedrukt waren.’(4) Het laatste vooral is kostelijk! Indien dit werkelijk het geval is,
moet het voorafgaande meer dan onjuist zijn. Om zekere deelen van een vlak door
uitsparing te kleuren, moet het reservage-middel zich goed met de stof vereenigen,
beslist afsluiten. Dat figuren uit stukken bamboes, die min of meer gebogen zijn,
totaal ongeschikt zijn, behoeft wel geen betoog. En stukken bamboes vast te

(1) Tijdschrift voor Neêrlands Indië. I, 1838, blz. 16.
(2) Dr. A.W. Nieuwenhuis, Centraal-Borneo. I, blz. 30 en 127.
(3) De Aroe-eilanden, door G.W. W C. Baron van Hoëvell; (Tijdschrift voor Indische Taal-,
Land- en Volkenkunde. XXX, 1890, blz. 78.)
(4) J.P. Freyss. Reizen naar Mangarai (Flores) en Lombok in 1854-1856; (Tijdschrift voor
Indische Taal-, Land- en Volkenkunde. LXI, 1860, blz. 414.)
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naaien is een tour de force, die wij met stalen naalden niet klaar zouden spelen, laat
staan de Keo's met gebrekkige werktuigen.
Een meer beschaafde techniek is het ‘pelangi’, op Java, Sumatra, Borneo en Bali
voorkomend. De zijden doek wordt in vieren gevouwen en goed plat gedrukt. Op dit
vierde deel teekent men met donkere kleur het patroon voor, dat meestal bestaat uit
regelmatig geplaatste ruitjes of eenvoudige bloemvormen. De contouren worden met
rijgdraden omringd, die natuurlijk door de saamgevoegde deelen heendringen.
Wanneer men nu de rijgdraden aantrekt, worden de plaatsen, die uitgespaard moeten
blijven, saamgewrongen en zien zij er als ineengefrommelde nopjes uit. Kleine stukjes
pisangblad om de nopjes gewonden beschermen deze tegen kleuring in het volgende
verfbad. Voor elke verving is nieuw opbinden noodig. Na het verwijderen der
bedeksels vertoonen zich uitgespaarde plekken, die vaag en streperig aan de kanten
uitloopen. Deze worden daarna met een penseel in het midden gekleurd. Dit ‘plangi’
geeft uitsluitend kleine kleurvlakjes te zien, de ‘kain kembangan’ op Java, waarvan
de heer G.P. Rouffaer een unieke collectie bezit, groote kleurvlakken, die onderling
gescheiden zijn door weinig of niet gekleurde randen, overblijfsels van het
samenrijgen vóór het verven.
De eerst beschreven technieken van Borneo, Aroeeilanden en Flores doen zuiver
ornament verkrijgen naast onbeteekende kleurwerking, het ‘pelangi’ en ‘kembangan’
juist het omgekeerde. Beide richtingen zijn vereenigd in het Javaansche batikken,
waarbij preciseering van het ornament èn geraffineerde kleurwerking verkregen kan
worden. Het uitsparen geschiedt hier door wasbedekking, wier toepassing door een
aardig werktuigje, de ‘tjanting’ op eenvoudige wijze geschiedt. Deze tjanting is een
klein reservoir van rood koper, dat in een gebogen tuitje uitmondt of zooals een
Javaansch raadsel mooi zegt: ‘de kelk van een bloem en de bek van een roofvogel
heeft. Vijf (de vingers) houden de wacht, bewaken zijn gangen, want als hij loopt,
spuwt hij bloed (was), het blanke veld doorkruisend met zijn bloedsporen.’ Deze
lijnen van was, wier breedte bepaald wordt door de wijdte van het tuitje, worden op
die deelen van het ornament aangebracht, die of niet, of eerst later geverfd mogen
worden. Beide zijden van het doek worden zoo door de batikster behandeld, zoodat
bij het volgend, ingewikkeld verfproces de meest volkomen reserveering verkregen
wordt. Na voltooiing heeft het doek geen zoogen. verkeerde kant, kan aan beide
zijden gebruikt worden.(1)

(1) Belangstellenden in deze zeer-interessante versieringstechniek, hier slechts zeer beknopt
behandeld, worden verwezen naar de volgende geschriften:
G.P. Rouffaer, Over Indische batik-kunst, vooral die op Java, (Bulletin Koloniaal Museum.
Haarlem, nr 23, Nov. 1900) en
G.P. Rouffaer en Dr H.H. Juynboll, De batik-kunst in Nederlandsch-Indië en hare
geschiedenis. Haarlem, Kleinmann en Co, Afl. 1 en 2.
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Doch al deze uitsparingsprocedé's moeien zich met het geweven doek. De lap katoen
en het zijden doek worden eerst nà het weven versierd. Des te merkwaardiger in het
‘ikatten’ een reserveerende techniek van Indischen bodem te vinden, die versiering
van het weefsel doet verkrijgen door partiëele kleuring der draden vóór het weven.
Een karakteristiek procedé, dat in nauw verband met de weef-techniek blijft en toch
de uitsparing behoudt. Ook belangrijk omdat in Europa, op zuiver-technisch gebied
zooveel hooger staande, geen oorspronkelijke, gelijkende techniek te vinden is
geweest.(1)
Het ‘ikatten’ behoort tot de vele merkwaardigheden van Indië, waarvan de
Europeanen het artistiek belang bijna nimmer ingezien hebben. Het komt voornamelijk
op de Buitenbezittingen voor, waar de Europeesche katoenfabrieken door ontbrekend
handelsverkeer weinig of geen afzet vonden. Het was bovendien moeilijk, zoo niet
onmogelijk, machinaal te imiteeren. En nu zich geen materiëele factoren in de
belangstelling versterkend mengden, werd het ikatten bijna volkomen vergeten, in
tegenstelling met het Javaansche batikken, dat juist daardoor min of meer beschreven
en onderzocht werd.
De wetenschap, de studie der Indische volkenkunde verzorgend, heeft kunst en
technieken bijna niet tot hare competentie gerekend. Of zooals de heer Rouffaer in
de Spectator (Nr 33, 1901) schrijft: ‘Met gelijke, hier misplaatste vlijt, wierp men
zich op de alleronbeteekenendste verschijnsels, die of zuiver locaal of
echt-nietswaardig bleven, als op de uitpluizing der geestelijke begrippen van
verschillende volken; terwijl men de levende synthese dier begrippen, zooals die
zich, deels onbewust, openbaarde in hunner handen werk, met verblindheid
voorbijzag. Het àllerbelangrijkste viel buiten den kring der geleerdheid!’ De kunst
en kunstnijverheid in dat verre Indië werd door het missen van aanlokkende
schitterpracht en overweelde vergeten door het moederland, dat toch eenmaal het
land van Rembrandt geweest was! Verbazing is dus overbodig, als men weet, dat
van deze volkskunst, in geheel Indië voorkomend, slechts een viertal berichten zijn,
berustend op lokaal onderzoek.(2)
Een der vruchten der nu gesloten tentoonstelling van Indische

(1) Het Fransche chineeren der 18e eeuw is van Oostersche herkomst.
(2) Raffles over Java, History of Java, 1817. I, blz. 169.
E.A. Francis over Timor, Tijdschrift voor Neerland's Indië. I, 1838; 2e deel, blz. 48.
De Roo van Alderwerelt over Soemba, Tijdschrift Bataviaasch Genootschap. XXXIII, 1890,
blz. 594-595.
Prof. Dr. M. Weber over Flores, Internationales Archiv f. Ethnographie 1890, Supplement,
blz. 10-11.
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textiele kunst te 's Gravenhage(1) is dan ook geweest het herstellen van die gapende
leemte, door zooveel mogelijk het juiste wezen der techniek uit de werkstukken te
construeeren en de verspreiding in onzen Archipel vast te stellen. Successievelijk
werden nieuwe vormen gevonden, die het variëerend type deden ontdekken, technische
brokstukken opgespoord, die het ontstaan der versiering begrijpelijker m a a k t e n ,
n i e u w e vindplaatsen genoteerd. En al werd deze arbeid verzwaard door het missen
van lokale voorlichting, het is toch wel interessant, dat in ons koude landje, vèr van
de e i g e n l i j k e bron, voor het eerst gezocht is naar completer behandeling dezer
typisch-Indische techniek, die zelfs in uitvoerige handboeken over het weven
eenvoudig vergeten is. Aan Indië de eer, het geobserveerde door plaatselijke
terreinverkenning te controleeren en aan te vullen!

Atjehsche idja (kain pandjang) met het patroon ‘hertevlekken’ ontstaande door verschuiving van de
geïkatte schering.
Zijranden met goud doorweven.
Eigenaar: de Heer R.A.J. van Delden.

Er werd hier reeds gesproken van het nauw verband, dat het ikatten aan de
weeftechniek bindt. Wie voor het zoeken van prototypen veel voelt, kan in het gewone
weven het prototype beslist vinden.
Het eenvoudigst-versierde weefsel is dat, waarbij de schering

(1) Van 24 Juli - 31 Oct. 1901, georganiseerd door de Vereeniging ‘Oost en West.’
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bestaat uit verschillend gekleurde draden en de inslag uit één kleur (gestreept). In
plaats dat men nu de bundel draden zóó maar in den blauwkuip doet, wordt deze hier
en daar op regelmatige afstanden omwonden; na het verven en verwijdering der
omwindsels zullen witte ringen zichtbaar zijn (fig. 1.)(1) Van dit omwinden komt de
Maleische naam ikat (=knoopen) af. Het uitsparen door omwindsels ontstond
natuurlijk, doordat men om de bundels garen bij het verven uiteen te houden, ze
voorzag van een enkele omsnoering, die na het verven blank bleek te zijn. Hier in
den Timorgroep zijn de windsels van lontarblad, op Borneo van lembavezels. De
blauwgeverfde draden worden op het weeftoestel opgespannen als regelmatig
geplaatste donkere banden naast heldere van bruine kleur. Er is tusschen de blauwe
draden geen onderling verband meer, de witte ringen verschuiven onder het opspannen
en de blauwe streep wordt daardoor gespikkeld met witte vlekjes (fig. 2). Doeken
als deze bewerkt zijn karakteristiek voor Flores.

FIG. 1.

FIG. 2.

FIG. 3.

(1) Bundels garen op deze wijze bewerkt en afkomstig van Flores, berusten in het Rijks
Ethnografisch Museum te Leiden, verzameld door Prof. Dr. Max Weber, op zijn reis in 1888.
Prof. Weber was de eerste, die een volledige collectie, op het ikatten van Flores betrekking
hebbende, verzamelde.

Onze Kunst. Jaargang 1

FIG 4.

Van de breedte der omwinding hangt natuurlijk het uitgespaarde in grootte af.
Hiervan wordt op Sumatra, vooral bij de Bataks en Atjehers, een aardig gebruik
gemaakt. Men verschuift tijdens het opspannen de breede, niet geverfde deelen en
verkrijgt dan pijlpuntvormige vlekken, die zeer regelmatig in dezelfde richting loopen
(fig. 3 en 4). Dit is het patroon ‘padang roesak’ (hertevlekken) dat bij genoemde
volken zeer algemeen is.
FIG. 5

FIG. 6

FIG. 7

Het vormen van een uitgewerkt patroon, dat zich over het geheele vlak verspreidt,
vordert meerdere aandacht. Hier juist maatregelen voor het niet-verschuiven der
versierde draden. Men spant daarom de garens om twee rollen (fig. 5) of een houten
raam en verbindt deze onderling aan beide uiteinden met een draad. Door dit verplichte
opspannen ontstaat een belangrijke afwijking met het gewone Indische weeftoestel.
Hierbij zijn de schering-
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draden, welke niet onmiddelijk noodig zijn, om een plank gewonden, die naar behoefte
omgedraaid kan worden (fig. 6). Zoo de voorraad draden groot genoeg is, kan men
een doorloopend stuk weven.

Timoreesche saroeng met geïkatte schering.
Eigenaar: de Heer H.W. Bosman.

Dit niet bij het ikat-weven, waarbij een afgepaste maat noodzakelijk wordt. Doch
dit heeft weer voordeelen! Men kan bij zeer fijn ornament de twee helften tegelijk
omknoopen (fig. 7).
Men kan nog doelmatiger werken. Wanneer door de rollen of het raam een gelijke
spanning verkregen en het voorloopig draadverband a a n g e b r a c h t is, kunnen de
draden tweemaal over elkander geslagen worden, zoodat acht deelen van de schering
tegelijk omknoopt kunnen worden. Men krijgt dan bundels van minstens 8 draden
te omwinden, wat minder vingervermoeiend is en een zeer regelmatige
ornament-herhaling doet ontstaan. Na verving kunnen de garens op de gewone
Indische wijze (fig. 6) ingeslagen worden.
Deze verklaring, wier juistheid mij bleek bij het bezichtigen van een weeftoestel
uit Serawak, geschonken door de vorst van dat land, in het Britsch Museum(1) en
waarop het ikatten in alle stadiums aan-

(1) Bij de beschrijving wordt uitdrukkelijk vermeld: The pattern is first sketched on the extended
threads.
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s c h o u w e l i j k i s v o o r g e s t e l d , i s grootendeels het gevolg van een juiste
observatie van den heer F. Driessen ter genoemde t e n t o o n s t e l l i n g , dat de
geïkatte doeken van Roti en Soemba in twee duidelijk zichtbare helften te verdeelen
zijn en zoo streng correspondeeren, dat alle fouten zich letterlijk op de andere h e l f t
h e r h a l e n . Hierdoor vervalt ook het sprookje van maandenlangen arbeid, waarvan
enkele berichtgevers melden. En het zuiver symetrisch zijn der versiering, over welks
voorkomen bij natuurvolken de ethnologen zoo dikwerf gepeinsd hebben, blijkt hier
te wezen: het logisch gevolg van technisch ontstaan.

Sawoeneesche saroeng met geïkatte schering.
Eigenaar: de Heer W. Pos.

In den Timorgroep vertoont zich een eigenaardige opklimming van geïkat weefsel,
dat door zacht uitvloeiende kleuren een heel bijzondere bekoring heeft. Op Flores
de reeds besproken gespikkelde banen in gestreept goed, een enkele maal met
doodeenvoudige motieven afgewisseld, als hoofdkleuren rood, bruin en blauw. Op
Timor, vooral slendangs (sjaals), gestreepte doeken, afgebroken met ornamentbanden
met uitsparing verkregen en grooter verscheidenheid in versieringsontwikkeling
vertoonend. Gelijk kleurgamma. Op Savoe wordt het weefsel weer rijker in ornament.
Het roodbruin gloeit meer en is lichter van kleur. Echter ook nog begrenzing door
strepen, waardoor ornamentbanden ontstaan. Op Roti daarentegen een vrij uitspreken
in versiering. De doeken van dit kleine eilandje, welks weelderige volksaard volop
blijkt uit de karakteristieke ‘telanga's’, hoeden van lontarblad gevlochten in de grootste
verscheidenheid, zeer decoratief opgevat, toonen meerendeels een vlak-patroon dat
wel een zekere
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geometrische schikking laat zien, maar o v e r i g e n s b i j n a bloemrijk behandeld
is. Het indigo-blauw daalt hier af tot intens zwart, dat het bruinrood, het
‘mengkoedoe’, te warmer maakt. Aan de uiteinden der sjaals verspreiden zich scherp
en duidelijk de driehoekslijnen der ‘kapala,’ het slendanghoofd. Dit gedecideerde
motief, welbekend door de bat i k s v a n J a v a , i s anders hier in den Timor-hoek
ver van algemeen.

Soembaneesche slendang met geïkatte schering.
Eigenaar: de Heer W. Pos.

Op de doeken van Timor en Savoe zijn slechts kleine, nauw zichtbare driehoekjes
te vinden, onduidelijk door ornamentale behandeling. Hier echter zijn de torens of
‘toempals’ karaktervol gebleven, in strenge lijnbeweging juist afsluitend het
weelderige patroon, terwijl de vulling, de versiering dezer punten bizonder gelukkig
is.
Oost-Soemba(1) m e t z i j n w e i n i g

(1) Zie daarover het opstel ‘Soemba-doeken’ N Rott. Ct., 4 Sept., 1 B.
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vriendschappelijke radja's bereikt het hoogste punt. Reeds in kleur scheiden zij zich
geheel af. Mooi rood en lichtend geel gloeit op het donkerbruine fond, met licht
blauw opgelicht. En in de o r n a m e n t a t i e v e r t o o n e n d e w e e f s e l s e e n
verscheidenheid en afwisseling als nergens in den Archipel te vinden is. Waar overal,
natuurlijk in de bekende doeken, bij geïkatte weefsels met een kleurigen inslagdraad
gewerkt wordt, komt hier een meerkleurigen inslag voor.

Saroeng van tjindé-zijde met geïkatte inslag.
Vermoedelijk Voor-Indisch.
Eigenaresse: Mevr. Ten Bosch, geb. Bosscher.

Uit den aard der techniek volgt, dat nu veel gewerkt wordt met herhalende
motieven. Een breede rand is bijv. met herhaling van hetzelfde motief gevuld. Wel
monotoon! Echter door goede keus en motiefbehandeling is voor bekoorlijken vorm
en afwisseling gezorgd en bijna klassiek worden de rijen langbeenige reigers met
slankbuigende halzen, de menschenfiguren, die onderdanig de handen omhoog steken,
de visschen en andere dieren, die in losser groepeering de smallere banden vullen.
Doeken met die rijen menschenfiguren zijn een vorstelijk prerogatief. Wee den
onvrije, die het waagt zich met een dergelijke slendang te tooien! En het weven wordt
hier in twee deelen gescheiden. De vrouw van vorstelijken bloede brengt al knoopend
de versiering aan, het weven, 't bijna automatische inslaan, aan slavinnen overlatend.(1)
Het is niet van belang ontbloot de nu bekende vindplaatsen na te gaan. Op Sumatra
bij de Bataks en Atjehers en in de Padangsche Boven- en Benedenlanden, op Borneo
vermoedelijk alleen bij de

(1) De Roo van Alderwerelt in Tijdschrift Batav. Genootsch. XXXIII, 1890, blz. 594.
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Dajaks, verder Flores, Savoe, Roti, Soemba, Timor en de Zuidwester-eilanden. Nias,
dat ik in een vroeger opstel(1) vermeldde op grond van een aldaar verzameld doek,
blijkt onjuist te zijn; het geïkatte weefsel is wel beslist dààr gekocht, doch overigens
een echt doek van Oost-Soemba, dat onbegrijpelijkerwijze daar te land gekomen is.

Slendang van tjindé-zijde met geïkatte schering- en inslag. Vermoedelijk Britsch-Indisch.
Eigenaresse: Mevr. Gallois, geb. Hester.

Nog vermeld moge worden den naam ‘sirat’ voor hetzelfde knoopprocedé, die
vermoedelijk onder de Bataks gebruikelijk is.(1)
Het beschreven procédé heeft alleen betrekking op partiëele versiering van den
schering of ketting, Indië kent ook een tweede, nl. ikatten van den inslagdraad.
Hiermede is het onderzoek minder gelukkig geweest. Vast staat dat de inslagdraad
vóór het weven versierd wordt en ingeslagen in de éénkleurige schering in eenvoudige
kruising.
Wa t b e t r e k k e l i j k makkelijk is bij scheringversiering, wordt meer dan
gecompliceerd bij die van den lossen inslagdraad! Hoe te berekenen, dat het ornament,
ondanks onregelmatig inslaan en mogelijk krimpen of rekken, in het weefsel op de
goede plaats komt? Misschien heel eenvoudig, maar op het oogenblik volkomen
onbegrijpelijk. Het wordt raadselachtiger, als wij zien, waar doeken op die wijze
bewerkt

(1) Zie N Rott. Ct. I, a. 28 Juli. Ind. textiele Kunst I.
(1) Zie N Rott. Ct. I, a. 28 Juli. Ind. textiele Kunst I.
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voorkomen. Allereerst de Pasoemah-doeken van Sumatra! Het hertevlekken-patroon
der Battaks komt hier voor, maar overdwars! Indien deze behandeling zooveel
ingewikkelder was, zou het toch allerzonderlingst zijn, als men daar de
schering-versiering niet toepaste. Er is meer vreemds, daar op Sumatra! Van
Palembang zijn verscheidene prachtige zijden doeken afkomstig. Meesterstukjes van
zachte kleuren, mooi in het zijdekarakter. Het ornament, wonderlijk precies voor
inslagversiering, is weelderiger dan Indië meestal te zien geeft. Deze ‘tjindé's’ zijn
volgens den heer Rouffaer (zie zijn catalogus der tentoonstelling O. en W. blz 25*-26*
en 54*-56*) in Britsch-Indië vervaardigd, iets wat door het materiaal (zijde) en het
aspekt bevestigd wordt. Het frappeerde mij daarom in de groote collectie
Britsch-Indische weefsels, die het India Museum (South-Kensington-Museum) bezit,
slechts twee doeken te vinden met geïkatten inslagdraad, nl. uit Madras, die overigens
evenmin als de anderen eenige overeenkomst in ornamentatie vertoonden.
Ook op Noord-Celebes is op de patola-doeken van Limboto de versiering der
inslag te vinden. Deze toonen echter een heel apart type, een koel, strak ornament
met geometrisch karakter. Ook de kleuren (rood, oranje, groen en blauw) doen vreemd
aan.
De derde vindplaats voor den Archipel is Bali. Dit eiland, zoo interessant door het
nog levende Hindoeïsme en daardoor meer dan andere eilanden beschreven, bleek
ook het ikatten te kennen. Drie zijden doeken van Boeleleng afkomstig en die wij
door vriendelijke hulp op het spoor kwamen, bleken zóó vervaardigd te wezen. De
kleuren zijn echt-Balineesch, vurig en schitterend in gloed. De versiering
hoofdzakelijk uit spitse rhomben bestaande, geeft aanleiding tot het vermoeden, dat
de inslagdraad evenals de schering op Sumatra in bundels bewerkt is.
Het voorkomen van den geïkatten inslagdraad op Bali en de Sumatraansche
Pasoemah-landen doet naar het eiland Java als missende schakel vragen. Dit moest
op de tentoonstelling onbeslist blijven, hoewel een sterk vermoeden zeide, dat tjindé's
ook op Java gemaakt moesten worden. Zeer toevallig werd juist vóór de correctie
van dit opstel door den heer Rouffaer een belangrijk bericht uit Soerabaya ontvangen.
In antwoord op een gezonden Catalogus berichtte de heer J.E. Jasper hem bij schrijven
dd. 22 Oct. 1901 het volgende: ‘In de Vorstenlanden wordt deze stof (tjindé) in het
geheel niet meer geweven, schreef mij de bekende Pangeran Ario Mataram, wien ik
om inlichtingen verzocht. Alleen in Gresik, in één dessa nog maar, wordt het zg.
“tjindèn” gemaakt, waarvan ik hierbij een “tjonto” zend.’ Dit staaltje van ruwe zijde
toont werkelijk den geïkatten inslagdraad. Het ornament is zeer eenvoudig en
geometrisch van lijn,
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dat op donkerrood fond met uitgespaard wit en fletsgeel is aangebracht. Eigenaardig
is aan het uiteinde een breede band van rood en geel van effenkleurige, zachter zijde
ingeweven.
Het partiëel-kleuren van ketting- en inslagdraad is wel het hoogste punt dezer
techniek. Hoe zeker moet de versierder dan niet van zijn schikking wezen om beide
geornamenteerde draden te doen sluiten!
Ook een dergelijk doek was op de tentoonstelling aanwezig, door de eigenaresse,
Mevr. Gallois als afkomstig uit de Minahassa, opgegeven. Dit leek echter meer een
Javaansch specimen te wezen, want onder de batik-patronen komt een dergelijk
patroon voor onder den naam ‘tjindé-achtig’. Ook fragmenten in het Rijks
Ethnografisch Museum te Leiden, van Java afkomstig, schenen dit te bevestigen.
Jammer genoeg dat dit vooreerst geheel onzeker moet blijven! De heer Rouffaer
vermeldde reeds in zijn Catalogus een Britsch-Indisch gegeven, waarbij uitdrukkelijk
gesproken wordt van schering- en inslagversiering en in het reeds genoemde
Koloniaal Weekblad bericht hij, dat in het Ethnogr. Museum te Dresden een dergelijke
tjindé berust, ook uit de Minahassa afkomstig, maar met verschillende karakters in
Gujarati-schrift ingeweven, een doek dus vervaardigd in het Noordwesten van
Bombay.
Eén feit blijft echter pal staan, nl. de gelijkenis met Rotineesche weefsels. De
schikking der Rotineesche kapala en die der tjindè is dezelfde; de driehoeksvormen
grijpen in elkaar als gesloten tanden, terwijl de bekende, Javaansche gebatikte kapala
de punten van elkaar verwijderd toont. De Britsch-Indische (zie afbeelding) is half
zoo streng niet en los opgebouwd met speelsche lijnen. Niet onmogelijk is 't dus, dat
tjindé's als de afgebeelde, oorspronkelijk Indonesisch werk zijn geweest, waarvan
de Britsch-Indische namaak is blijven leven. Ook de kleuren, warm rood met
donkerblauw, wijzen in deze richting.
Is het ikatten een textiele versiering, die uitsluitend in onze Oost voorkomt? Het
is natuurlijk in Britsch-Indië terug te vinden, in het land, dat sinds eeuwen textiele
goederen aan onzen Archipel leverde en evenals de latere, Europeesche fabrieken
de daar inheemsche soorten trachtte te imiteeren. Het zeer algemeen voorkomend
‘mushroo-’ patroon is ontstaan op dezelfde wijze als voor Flores reeds beschreven
is, toegepast uitsluitend op de schering Uitvoeriger is het schering-ornament op
doeken uit Yarkand, dat in strak ornament veel gelijkt op dat van Noord-Celebes.
Vervolgens de twee doeken uit Madras met inslagversiering. Doch de dubbele
omwinding kan in het India Museum niet aangewezen worden.
Belangrijker resultaten leverde de collectie oud-Peruaansche weefselfragmenten
in dit Museum op. Deze zijn afkomstig uit graven, en door kapitein Symonds te
Casma (Peru) gevonden. Ook weefgereed-
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schap was daarbij met zeer zonderlinge spoelen: stokjes aan beide zijden spits
uiteenloopend en in het midden van een rond bolletje voorzien. Het meerendeel was
met flottanten inslag en toonde bijna bedrieglijke overeenkomst met de ‘Kain radja’
van Timor. De anderen geïkat op de schering en met het bekende, oud-Peruaansche
ornament versierd. Dit is wel zeer merkwaardig, omdat de scherplijnige, echt-Indische
kapala op een enkel oud-Peruaansch doek voorkomt.(1) Met meer dergelijke vondsten
zou men bijna terug gaan keeren tot een reeds lang opgegeven hypothese omtrent
het volkenkundig samenhangen van Centraal-Amerika en het Polynesische
eilandgebied; alleen op textiel gebied zou men stuiten op een ontbrekende schakel:
Polynesië en Melanesië met weinige textiele ontwikkeling.
Toch is het vinden van het ikatten in oud-Peru interessant. Dr. Stübel(2) wees eenige
jaren geleden op enkele geometrische motieven der oude Peru-weefsels, die door
verschuiving ontstaan zijn. Men plaatst bijv. op een lijn cirkels met telkens één
cirkelbreedte als tusschenruimte; wanneer deze gezamenlijk middendoor gesneden
zijn en verschoven, ontstaat de typische golflijn. Dr. Stübel verklaarde dit als mogelijk
uit de techniek afkomstig zijnde. Dit was toen volkomen twijfelachtig; in het gewone
patroonweven kan zulks onmogelijk het geval zijn. Wèl in het ikatten, men denke
slechts aan het Bataksche hertevlekkenpatroon!
Met deze wetenschap van oud-Peru is het niet verwonderlijk het schering-ikatten
als Amerikaansche volkskunst terug te vinden. Ik wees er reeds in de N.R. Ct(3) op,
dat het in Ecuador voorkomt met het ‘hertevlekken-patroon.’ In de ethnografische
collectie van het Britsch Museum vond ik een deken der Indianen van den Rio Negro
in Patagonië met uitvoerig geometrisch ornament, eveneens ontstaan door partiëele
kleuring van de schering.
Deze verspreiding in Britsch- en Nederlandsch Indië en een deel van Amerika,
over een niet geringe oppervlakte dus, doet het feit te zonderlinger worden, dat dit
typisch versieringsprocedé zoo lang aan uitvoeriger observatie is ontsnapt. En onze
verbazing stijgt, als wij lezen, dat ook Europa het ikatten bij het weven toegepast
heeft. In het reeds geciteerde Koloniaal Weekblad heeft de heer Rouffaer interessante
bijzonderheden gepubliceerd. In deel III der groote Encyclopedie van Diderot en
d'Alembert, in 1753 verschenen, komt een

(1) F. Fischbach, Ornamente der Gewebe. Atlas pl. 2, fig. C.
(2) Dr. A. Stübel, Über altperuanische Gewebemuster und ihnen analoge Ornamente der
altclassischen Kunst (Festschrift z. Jubelfeier d. 25 jähr. Best. d. Ver. f. Erdkunde zu Dresden)
Overdruk, mij welwillend ter inzage gegeven door Dr. J.D.E. Schmeltz.
(3) N. Rott. Ct. 4 Aug. 1 B.
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beschrijving voor van het ikatten, aldaar chiner genoemd, d.i. op zijn Chineesch
vervaardigen, iets, wat dadelijk de herkomst der techniek aanwijst. Want Indië en
China werden vroeger maar al te veel slordig verwisseld, zoodat wij hier stellig
mogen vertalen: ‘op zijn Indisch maken’. En terwijl Voor-Indië voor het omwinden
katoen, onze Oost, lemba- en lontarblad gebruikte, pasten de Fransche zijdewevers
perkament toe, dat in latere jaren door papier vervangen werd. Dit bericht spreekt
van chineeren der kettingdraden, een dertigtal jaren later komt ook de partiëele
versiering van den inslag ter sprake, waarbij de eerste op zijde toegepast wordt, de
laatste bij katoen en halfzijde.
En dit heusche omwinden werd weer later door een machinale bewerking, de
scheringdruk vervangen, waarbij op de schering een patroon gedrukt werd, een
procedé, dat in Lyon en Rouaan het uitvoerigst toegepast wordt.
Wèl mag dus gesproken worden van lacunes in de textiele literatuur, waar een zoo
algemeen procedé van eeuwenouden leeftijd bijna volkomen vergeten is.
De tentoonstelling van ‘Oost en West,’ die nu tot het verledene behoort, is alzoo,
wat het ikatten betreft, vruchtbaar geweest. Er is meer dat haar belangrijk gemaakt
heeft. Ze heeft in ruimer kringen de aandacht gevestigd op het merkwaardige
vrouwenwerk in Indië, de sobere schoonheid doen waardeeren, èn - o, tegenstelling
- het primitieve der eigentlijke weeftechniek doen zien. Dit is practisch-belangrijk.
Waar zooveel met gebrekkige middelen wordt gemaakt, is verbetering der techniek
noodig èn veelbelovend. Er moet getracht worden naar algemeen gebruik der
voetbeweging. En al kan hierop het bekende argument van inlandsch conservatisme
aangevoerd worden, het accepteeren van zooveel nieuwigheden als vooral vuurpens,
om het voornaamste te noemen, moge aanmoedigend daartegenover gesteld worden.
Er moet ook getracht worden naar het behoud van het ikatten, dat met sneller
weefmethoden niets van zijn essentiëel-mooi behoeft te verliezen. In de eerste plaats
mag hierbij de hulp ingeroepen worden der zending in Indië. De zendelingen en
vooral hunne echtgenooten komen het meest met de bevolking in aanraking. Door
bestudeering van het weven opent zich hier een voorname taak; door verspreiding
van mooie, Indische patronen in ornament-arme streken kan de versieringskunst
belangrijk versterkt worden.
Niet ten onrechte mag hierop gerekend worden. Want tegenover de Minahassa,
die al het mooie, inlandsche werk verloren heeft - iets dat lang vóór ons dateert en
het heden niet aangerekend mag worden - staat de Timor-groep met Roti in de eerste
plaats. Roti,
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waar de inheemsche ‘lafa’ en ‘telanga’ stand heeft gehouden, terwijl het voornaamste
deel der bevolking bekeerd is. Opwekkend is dit feit tegenover het afschuwelijke
beeld, dat de naburige eilanden vertoonen, vooral Polynesië, waar afgedragen,
Europeesche kleeding en somber zwart het kleed van den inlander is geworden, dank
zij Engelschen bekeeringsijver! En tegenover enkele voorbeelden, even
afschrikwekkend, van Europeesche vrouwen, die het nuttig oordeelen om aan de
knappe weefsters stoppen te leeren en het maken van lappendekens (!), staat de R.K.
Missieschool te Larantoeka (Flores), die het ikat-weven op haar school leert en zeer
juist op het weinig sierkrachtige eiland patronen van het naburige Roti invoert.
Dit voorbeeld moge in ruime zendingskringen nagevolgd worden!
De meerdere aandacht, die in het oude land der Compagnie aan het Indische weven
geschonken is, kan niet anders dan ten zeerste daartoe bijdragen.
J.A. LOEBÈR JR.
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Kunstberichten van onze eigen correspondenten
Uit Amsterdam
Expositie van eenige schilderijen, teekeningen en lithografieen door Aug.
Allebé (kunstzalen C.M. van Gogh, Amsterdam)
Even bescheiden als de meester zelf, is deze tentoonstelling. Het hier bijeengebrachte
getuigt van een zeldzaam fijn gevoel, maar bovendien van verbazende knapheid, en
wèl is het te betreuren, dat de éminente Hoogleeraar-Directeur van de Amsterdamsche
Rijks-Academie niet méér tijd heeft om zelf te produceeren.
In een van zijn jongste werken, een stilleven van houten lepels en uien, sober van
kleur, dat in 1900 werd geschilderd, zijn bizonder goede qualiliteiten aanwezig, en
er valt hier bovendien een breedheid van peinture te bewonderen, die verrast, en te
meer tot waardeering van dit veelzijdig talent stemt, als men bedenkt, dat het superbe
uitvoerig-gelithografeerde portret van den heer van Santen-Kolff van dezelfde hand
afkomstig is.
Bij de Heks is een schilderij, dat het tusschen de beste Fransche Meesters zoude
uithouden, terwijl uit een copie (Vluchtelingen naar Hebert) blijkt, dat ook de
technische geheimen van anderen dezen kunstenaar niet verborgen bleven.
Een aquarel Doode hond en talrijke croquis uit Artis van papegaaien, krokodillen,
apen enz., geven het bewijs, welk een kundig teekenaar en uitmuntend opmerker
Allebé is, terwijl zijn gevoel voor kleur hier vooral uitkomt in een fragment van het
Leidsche gasthuis, en in Dorpskinderen.
Allebé's arbeid moge den jongeren wat ouderwetsch voorkomen, - verouderen
zullen deze werken zeker nooit, en, al kunnen wij ons met het romantische, dat
sommige zijner uitingen kenmerkt, thans niet meer ten volle vereenigen, wij dienen
niet voorbij te zien, dat deze meester o.a. reeds in 1858 het hierboven genoemde
portret lithografeerde, - een steenteekening, zóó volmaakt, dat deze veilig met de
beste van Jan Veth op één lijn kan worden gesteld.
C.V.

Tentoonstelling van beeldhouwwerk en gebruiksvoorwerpen, uitgevoerd
in grès cérame, door J. Mendes da Costa (E.J. van Wisselingh & Co,
Amsterdam)
De gevoelig-gemodelleerde aapjes van Mendes da Costa zijn zeker aan velen bekend,
evenals zijn typige beeldjes, aan het Israëlitische volksleven ontleend.
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‘Na een paar jaar werken en zoeken heeft de heer Mendes een grondstof (Grès
Cérame) gevonden, die, gebakken en geglazuurd, volkomen zuiver de vormen laat
bestaan zooals ze waren vóór zij in den oven kwamen’ - zegt de schilder M.W. van
der Valk in een waardeerend voorwoord van den catalogus, - en wij zijn het met
dezen artiest eens, waar hij verder beweert, ‘dat de aantrekkelijkheid in dit werk dan
ook juist de strenge soberheid in de uitvoering is, zoo totaal in overeenstemming met
den aard der stof.’
Bij de firma van Wisselingh geeft de heer Mendes thans verscheidene
goedgeslaagde proeven te zien, waarvan
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vorm en kleur uitmuntend tegen de étalage, met wit molton bekleed, uitkomen.
Als bizonder fraai noem ik van de beeldjes vooral: het ineengedoken zieke aapje,
de liggende kameel en dromedaris, javaansche danseres, en het paar uiltjes (welke
reeds vroeger, in brons uitgevoerd, in ‘'t Binnenhuis’ waren te zien).
Een bloemenbak, versierd met gestyliseerde papegaaien, vooral ook een theestel
en een paar melkkannen, geven het bewijs, hoe fraai en voornaam deze eenvoudige
gebruiksvoorwerpen kunnen worden, wanneer een artiest als Mendes het modelleeren
er van op zich neemt, en de kleuren bepaalt.
Alle teekenen zijn dààr om ernstig aan eene herleving van onze nationale
pottebakkerskunst te gaan gelooven, en artistieke proeven als die van den heer Mendes
kunnen stellig medehelpen om onzen naam op dit gebied, ook in 't buitenland te
helpen vestigen en hoog te houden.
C V.

Tentoonstelling G.H. Breitner in ‘Arti et amicitiae’
Al was het wel te voorzien, dat een expositie van Breitner's ‘OEuvre’ om verschillende
redenen bizonder belangwekkend moest worden, - dat de tentoonstelling zóó imposant,
de indruk zóó overweldigend zoude zijn, zullen zeker weinigen hebben gedacht, en
gerust mag hier van een kunstenaar ‘bij Gods genade’ worden gesproken!
Als geen ander heeft Breitner het mooi van Amsterdam gevoeld, - en als geen
ander heeft hij dit weten weêr te geven. Welk een op ende op gezond réalisme, overal
in dit door en door eerlijke, oprechte werk, - wat een forschheid in opzet en bouw,
welk een helderheid en klaarte, zelfs in de donkerste, diepste tonen.

G.H. BREITNER IN ‘ARTI ET AMICITIAE’ (met bizondere toestemming voor Onze Kunst
gefotografeerd)
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Van den beginne af is Breitner, zich van zijn kracht bewust, zijn eigen weg gegaan,
- alles spreekt hier dan ook van een innige overtuiging, waarmede hij zelf niet
schipperen kon, en van daar ook een eenheid, die nergens wordt verbroken, een
harmonisch geheel, door niets verstoord.
Wat ons bovenal bij Breitner treft, is zijn veelzijdigheid. Nu eens wordt zijn oog
geboeid door de vroolijke kleuren in bonte wemeling van papieren mutsen der op
‘Hartjesdag’ toegetakelde kinderen, - uitkomend tegen een huizenachtergrond, die
even aan aquarellen van Witsen doet denken, - dàn zijn het weêr de besneeuwde
grachten, waarop zich de sleeperskarren, moeizaam door paarden getrokken,
voortbewegen, - die hem inspireeren voor een schilderij.
Breitner heeft zoowel stillevens als landschappen, militaire onderwerpen als
portretten, stadsgezichten als intérieurs met figuren geschilderd.
Maar overal blijft de kleur, de gamma
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van toon voor hem hoofdzaak, - en nóóit geeft de artiest de illustratie van een
geschiedenis.
Want zelfs, waar hij, zooals in zijn Montmartre, op de grens komt, en hij àl 't
navrante van een afgesloofden, uitgeleefden knol te zien geeft, - daar boeit hij
allereerst toch door de combinatie van verschillende blonde tonen, die hij in dit Witte
paard zoo meesterlijk-breed tegen elkaâr heeft gezet.
Breitner is ook de schilder van de beweging, van de actie. Schijnbaar enkele détails
opofferend aan het geheel, quasi de teekening van onderdeelen verwaarloozend voor
de uitdrukking van het mouvement, weet hij altijd precies hoever hij gaan kan, en
overschrijdt hij nimmer de grens in zijn accentueeren.
Zie zijn rollende rijtuigen en trams op het Rokin, zijn galoppeerende en dravende
Huzaren, zijn door den wind in regen voortgezweepte vrouwen, zijn zwoegende
sleeperspaarden, - in alles geeft hij zoo voortreffelijk de actie terug.
(Eene uitvoerige bespreking over Breitner met reproducties naar de tentoongestelde
werken wordt tot het volgend nummer verschoven).
C.W.H. VERSTER.

Uit Antwerpen
Als ik kan
Het heeft ons veel genoegen gedaan te zien, dat een heele bent jongeren weer wat
jeugd en levenskracht is komen brengen in dezen kunstkring, die weleer dagen van
glorie heeft gekend maar op den duur was gaan verloomen en versuffen. Het 50tal
werken, onlangs in het Kunstverbond geexposeerd, heeten we in dien zin een mooie
belofte.
Onder de jongeren merkten we op: Felix Gogo, L. Spanoghe, A. Van Thol, Alf.
van Beurden Jr, J. Posenaer, Isidoor Opsomer, Ernest Midy, J. de Mey e.m.a. Niet
dat hun werk over 't algemeen ver boven een gulden middelmaat verheven is - maar
er spreekt een streven uit, dat mettertijd zijn vruchten kan dragen.
Naast de nieuwgekomenen hebben ook de ouwe getrouwen - (die nu in waarheid
óók nog niet ‘oud’ zijn) - stand gehouden, en onder deze vermelden we Evert Pieters,
Henry Rul, Aloïs Boudry, Rosa Leigh, Frans Proost, Em. Vierin.
Door flinke samenwerking van deze verschillende krachten, zal Als ik kan ons
wellicht nog verrassingen voorbereiden, zooals we er vroeger mochten beleven.
Gaarne verwachten we hiervan het beste.
X.X.

In het kunstverbond
stelden een groep leden enkele nieuwe werken ten toon. Men merkte er op vijf zeer
heldere, zeer zonnige landschapjes van J. Rosseels, waarin men weer de groote
eigenschappen van dezen baanbreker in het plein-airisme weervindt, maar waarin
een zekere gelijkvormige zoeterig-mauve tint misschien wat vermoeiend werkt. Van
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Frans Mortelmans een aantal breed en sappig, met ware virtuositeit geborstelde
stillevens: druiven, perziken, rozen, bestofte flesschen, uien, visch. Men bewondert
de vastheid van hand, het mooie, transparante der kleur, het treffend-reëele, en toch
losse, luchtige der schildering - maar men vindt het jammer dat een artist, die over
zulke buitengewone techniek beschikt, zoo nuchter-materieel blijft, en niet eens wat
ziel in zijn onderwerpen weet te leggen. Men denke eens even aan de stillevens van
Jordaens.
In de landschapjes van Em. Vierin vonden we een op prijs te stellen streven naar
oorspronkelijkheid van visie; hij heeft een aardige kijk op de dingen, hoewel zijne
kleur wat dof, wat dood, wat dik blijft. Verder werk van Frans Lamorinière, Eug.
Joors, Frans Proost, Frans Simons, Edw. de Jans, Alfr. Elsen, P. van der Ouderaa,
Leo Brunin, Ed. Portielje met hun gekende eigenaardigheid en verdienste.
Josuë Dupon zond een slanke, bronzen Eva's dochter, een béétje fijntjes, keurigjes,
en een flinker studie voor een werkpaard (gips); van Perck een door de Akademie
bekroond bas-relief: Walkuren.
X.X.
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Uit Brussel
Labeur
De kunstvereenigingen exposeeren als om prijs hun gemeenschappelijken arbeid in
de zalen van het Moderne Museum, door het Staatsbestuur tot hunne beschikking
gesteld. Labeur, de jongste dezer clubs heeft het vuur geopend. Over 't algemeen
beantwoordt de indruk aan de naam die dit kleine cenakel op zijn vaandel draagt:
het is inderdaad erg laborieuse kunst, log, dik, brutaal, zonder lucht of licht, zonder
trilling en vooral zonder eenige aantrekkelijkheid, zonder poëzie. De meesten zijn
niet eens goede werklieden; het zijn hoogstens bruikbare leerjongens, die even goed
hadden kunnen leeren gips beslaan of het truweel hanteeren, als met penseelen omgaan
en doek bekladden. Er blijkt vooral gebrek uit aan ontwikkeling en ingeboren
distinctie. Tegenover zulk soort kunst zou men haast tot de partij der filisters overgaan,
tegen de zoogezegde ‘ingewijden’.
Als uitzondering willen we echter vermelden: de Hr. Auguste Oleffe, waarvan de
inzending in de laatste Driejaarlijksche Tentoonstelling te Antwerpen ophef maakte,
en die in Labeur een Begrafenis te Nieuwpoort en een Marine van flinke opzet doet
bewonderen; de Hr. André Collin die sentimenteele doeken onderteekende, maar die
dramatisch en treffend blijft in zijne factuur zelve, door die samenwerking van lijnen
en kleuren, waarvan Fromentin zoo goed de poëzie - de eenige poëzie waarop de
schilderkunst aanspraak mag maken (en al 't overige is literatuur! zie Verlaine) heeft doen uitschijnen in zijn Maîtres d'autrefois, een werk dat meer dan ooit aan de
leerlingen der Academie als prijsboek moest gegeven worden, en zelfs aan de jongelui
die zooveel haast hebben om tentoon te stellen te verkoopen en ‘er boven op te
komen’. Ik wil ook nog de Hr. Martin Melsen vermelden, die erg overdadig en
misschien met wat veel spotzucht en van uit de hoogte à la Teniers, de grofheden en
pretmakerijen van onze boeren der Beneden-Schelde beschrijft. Belovend en reeds
tot een zeker punt verwezenlijkend zijn de doeken van de H.H. Delanois, Cambrier,
Merckaert, Othmann, Werlemann, Van Zevenbergen, De Baugniers De teekeningen
van den Hr. Van der Straeten, binnenhuizen en landschappen van niet minder
godsdienstig gevoel, reken ik tot het beste in Labeur. Drie beeldhouwers stellen zich
ook op den voorgrond: de Hr. J. Baudrenghien, beïnvloed door Constantin Meunier;
de Hr. Grandmoulin waarvan de Perseus en Andromeda een streven verraadt naar
zwierigheid, soberheid en klassieke correctheid, dat zeer zeldzaam geworden is in
dezen tijd, dat zooveel beeldhouwers den boetseerstek gebruiken als de knots van
een slachter; en de Hr. Schieren, die zich ook door een trachten naar rankheid en
fijnheid onderscheidt in een midden van verfwrijvers en pleistergieters, en een
Bacchante kop tentoonstelt, waarin iets van de schalksche en bevallige heidensche
voorstellingen van Carpeaux is weer te vinden.
G.E.

Le Sillon
Na Le Labeur is Le Sillon gekomen. Ik weet niet of, als die van de Marseillaise, deze
Sillon ‘s'abreuvait d'un sang impur’ - maar hij schijnt langen tijd met machtig veel
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tabakswater, afkooksel van pek, druivengelei, en stroop in soorten besproeid te zijn
geweest. Gelukkig heeft hij afgebroken met deze liefhebberij van zwart en havana,
(dat steeds zeer colorado en nooit claro was). Maar wat al landschapschilders! Lieve
hemel wat 'n landschapschilders! Men zou gaan gelooven dat de ‘heer der schepping’
en meer nog onze ‘nobles conquêtes’ alias de dieren, een voorzichtige, ja laffe afschrik
inboezemen aan de jongeren van 't laatste nest. In een landschap is de teekening niet
van overwegend belang; de anatomie van een boom is min of meer willekeurig; in
het plantenrijk zijn de verhoudingen niet onveranderlijk als bij het figuur; men kan
een heeleboel kennissen missen - men heeft het recht van niet méér te zijn dan een
‘prachtige bruut’ wat in
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't oog van zekere lieden een groote verdienste is.
In 't algemeen staat le Sillon boven le Labeur. Men vindt er portretten - goed zoo!
- en zelfs zeer goede van Bastien en Wagemans, twee van de beste voorgangers van
onze Art Jeune. Deze twee kerels hebben niet alleen de ‘sillon’ geploegd, maar
hebben hem bezaaid en beginnen er trotsche en volle halmen op te doen groeien! En
hoewel we ons ongerust maken over het overdadig behandelen van het landschap en
het overgroote aandeel dat het in het werk van onze schilders gaat innemen, moeten
we toch de inzendingen van de HH. Apol, Dewit, Haustraete en Tordeur met lof
vermelden. Aan beeldhouwerij merkten we op een groep Danaïden van den Hr.
Marin, Détresse van den Hr. Kemmerich (reeds te Antwerpen gezien), en ten slotte
interessante borstbeelden van Dehaen. De teekeningen van den Hr. Lefebvre en
prenten van wijlen Janiski trekken ook de aandacht der bezoekers.
G.E.

Uit Den Haag
De keuze-tentoonstelling van etsen van Nederlandsche meesters in het
gebouw van Pulchri studio.
Hoewel deze keuze-tentoonstelling een respectabel aantal nummers bevat, waarvan
velen weer het nummer zijn van een lijst met soms 10 etsen, is ze als zoodanig toch
niet volledig te beschouwen. Want een keuze-tentoonstelling heeft toch altijd mede
het doel het talent van een kunstenaar volledig te belichten. De verschillende periodes
die hij doormaakt dienen toch wel door een of meer stalen vertegenwoordigd te zijn
en bovendien hoeveel richtingen gaat in zoo'n enkele periode zijn talent soms niet
uit. Maar we dienen in het oog te houden, dat door allen het etsen niet stelselmatig
beoefend wordt, dat de meesten de etskunst erbij beoefenen en dat aan een eisch als
waarop hier boven gewezen werd moeilijk te voldoen is. Maar eene reeks van
keuze-tentoonstellingen, waarop elk weer ander werk exposeerde, zou het ideaal wel
nabij kunnen komen.
Men kan moeilijk beweren dat b.v. het hier aanwezige werk van Blommers nu
juist zoo in 't bijzonder den meester kenmerkt. Van Bauer, meer speciaal etser, hebben
we dan ook een beter overzicht; hij exposeert 18 nummers waaronder 4 lijsten met
ieder circa 10 etsen en nu lijken me juist deze kleine het begeerenswaardigst. Wel
zijn de grootere van gewogener compositie en zouden structuur, het juist uitdrukken
van ruimte en meer andere den buitenkant van een schepping rakende hoedanigheden,
ze als knapper doen erkennen, de kleine zijn doordat ze meer uit de hand gegroeid
zijn directer, van een warmer leven vervuld. Dit is ook wat Israëls nog boven Bauer
verheft. Diens Blinde Man om de al zoo bekende Als men oud wordt en De Rooker
nu maar eens buiten beschouwing te laten, vertoont weer 's Meesters zoo kenmerkende
eigenschap om met een schijnbaar niets, een uiterste soberheid, het meeste te geven.
Er is hier ook een (grootere) ets van Bauer, die waarlijk te weinig opgemerkt bleef,
zijn Paardevolk, die hem in de rei der Grooten plaatst, al mag eenige overeenkomst
met Rembrandt's werk in den geest van de Nachtwacht niet ontkend worden. Maar
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dit werk ademt zoo zeer een eigen leven, dat deze overeenkomst alleen op
verwantschap wijst met den eenigen meester. Daarentegen had zijn Cathédrale
d'Amiens, zij moge typeerend zijn voor een zijde van 's meesters talent, om zijn
minder algemeene belangrijkheid gemist kunnen worden.
De Bock weet in een Landschap nu eens een paar figuren in het geheel en tot
verhooging der stemming te doen meewerken; het is een der aantrekkelijkste werken
der tentoonstelling. Dupont is, evenals Toorop, een der meest in 't oog vallende
figuren uit dit overgangstijdperk; maar terwijl uit het werk van dezen laatste een
meer stellige verwantschap met den gebruikskunstenaar spreekt, dien we als 't ware
in zijn werk erkennen, zoo vinden we in dat van Dupont toch nog meer het
kenmerkende van het vrije kunstenaarschap. Maar
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dat hij tot een overgangstijdperk behoort behoeft zeker geen betoog. We zien hem
voorgangers zoeken uit een tijdperk naar zijn aard, waarop hij kan voortbouwen,
wier procedé de staalgravure hij dan ook toepast. Op zijn verwantschap met Dürer
is meen ik al meer gewezen. Graadt van Roggen toont in zijn Gezicht op Delft naar
J. Vermeer en zijn Schreierstoren naar J. Maris, wat men, ook naar het begrijpen van
het origineel, nu eens met recht reproductief werk kan noemen, in de behandeling
een virtuositeit, die van hem in de toekomst als reproductief kunstenaar wel het
meeste doet verwachten. Zijn luchten zijn nog wat zwaar; dat hierin nog meer te
bereiken valt toont de lucht van Zilcken's ets naar De Brug van J. Maris, die van een
zeldzame werking is. Haverman geeft met zijn Herinneringen uit Spanje en Algiers,
waar hem dus een direct aanwezige realiteit ontbrak, sympathieker werk dan
gewoonlijk.
Van M. Maris kan mij De Zaaier naar Millet niet zoo bekoren. Men is gewoon
van dit werk hoog op te geven, maar het mist de warmte van het origineel, wat anders
wel wonderlijk is, want in Maris' Staand Vrouwfiguur met vlaskluw in de hand waar
juist deze warmte in zoo bekorende mate aanwezig is, toont hij het wel uit te kunnen
drukken. Dit werk is van een zeldzame charme en van een mysterieuze en
onbegrijpelijke schoonheid, die wel weer heel wat geleerde theoriën omver zal
werpen. Voor de juiste waardeering van Jongkind's hier aanwezige etsen dunkt mij
een betere kennis van zijn overig OEuvre noodzakelijk. Jongkind leefde lang in
Frankrijk en maakte zijn werk in directe (ik bedoel dat hij b.v. niet als Bauer van uit
ons land naar uitheemsche gevallen werkt) aanvoeling met die natuur en zoo is 't,
dat hij, door onze betrekkelijke onbekendheid met die natuur, ons niet zoo aantrekt;
want een kennen der natuur is tot het juiste begrijpen van een kunstwerk vereischte.
Zoo komt 't dat een schetsmatig gedane ets van W. Mesdag voor ons volkomen af
is. Mejuffr. B.E. van Houten toont iets mannelijks in de behandeling, maar zij laat
deze flinkheid wel wat te veel overwegen. Een man, bij wien dit natuur is, valt dit
oneigenlijke direct op. Bij haar ets naar Delacroix's Oprichting van het Kruis, krijgt
men bij al het goede, dat in dit (haar) werk is, eenigszins den indruk van deegklutsen,
wat het struikelen over de moeilijkheid van zoo'n taak aantoont. Millets' zware,
enorme manlijkheid, zij mag er zich door haar natuur toe aangetrokken gevoelen,
diens Naaisters te herscheppen vermag zij niet. Maar uit de keuze der origineelen
blijkt toch een te waardeeren streven en het feit, dat ze den indruk van het origineel
weer bij ons versterkt bewijst dat ze toch al weet te bereiken. We zullen deze korte
beschouwing over deze tentoonstelling, die hiermede natuurlijk niet voldoende
beschouwd mag heeten, eindigen met nog te noemen, daar deze werken
oogenblikkelijk minder eene bespreking vragen, een Kerkinterieur van Bosboom,
van Karsen Boerenerf en Omstreken van Amsterdam, van J. Maris het Molentje, van
Mauve o.a. een fijnstemmig en wijdsch Jagertje, van Van der Weele Dood Lam, een
onderwerp dat door werkelijk grandiose opvatting uitmunt, van Zilcken het bekende
portret van Paul Verlaine en Bij Delftshaven dat aan soortgelijk werk van Rembrandt
herinnert, om ten slotte nog de aandacht te vestigen op werk van Roelofs de oudere,
de Haagsche Willem Steelink, Storm van 's Gravesande, Toorop, Witsen en De Zwart.
H.D.B.

Tentoonstelling van eenige werken van A. Mauve bij A. Preyer

Onze Kunst. Jaargang 1

De kunsthandel Preyer opende den 5en December een tentoonstelling van werken
van Mauve. Het zijn er niet veel, negen stuks: 4 teekeningen, 3 studies en 2
schilderijen; maar men ziet er tegenwoordig niet licht zooveel tegelijk bijeen van
dezen meester. Het zijn meest uit 't buitenland teruggekeerde werken, maar daarom
niet van min allooi. Bovendien heeft deze kleine expositie de verdienste, dat ze den
meester in verschillende periodes laat zien. Zoo is er een studie van een koe met 'n
kalf, bij een hek, uit den Stortenbekerschen tijd, die sterk de invloed van den
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Haagschen meester verraadt; maar toch houdt het Mauve later zoo kenmerkende de
bovenhand. Ze vertoont eenige overeenkomst met de studie van een bulkende koe
uit de galerij Mesdag.
Van lateren datum is een studie: Koeien in den boomgaard. Van nog later dateert
een schilderij: Vrouw met een witte geit, dat een vrij goed specimen genoemd kan
worden van Mauve's kunst. Dan kan men er een studie zien voor het bekende schilderij
uit het Haagsche gemeente-museum, of eigelijk is 't maar een notitie; maar als
zoodanig bewonderenswaardig. Verder is er, wat olieverfschildering betreft, een
werk uit den tijd toen Mauve en Jacob Maris samenwerkten en, wederkeerig, op
elkaar een goeden invloed uitoefenden: een Trekvliet, waarin iets van de kracht van
Maris schuilt. Maar uit dit stuk blijkt toch nog hoe op Mauve het sujet op zich zelf
zijn aantrekkingskracht bleef uitoefenen.
Van de teekeningen zijn er twee uit vroegeren tijd, met, behalve eenige
onvolkomenheden, veel goeds. Zoo is er in het oudste werk in de verte een winterlijke
stemming die in de herinnering mooi blijft nawerken. De teekening Korenoogst heeft
die eigenschappen, even als de hiervoorgenoemde, welke ze beter met het woord
aquarel doet benoemd zijn. Ze vertoont een landschap, zooals ook Valkenburg dat
wel schilderde: op den voorgrond een paar figuren, daarachter een korenveld, en de
einder afgesloten door een rij vrij hoog geboomte, waarachter een kerktoren uitsteekt;
een echt Hollandsch landschap dus. Maar het is blonder en fijn-stemmiger dan deze
ooit heeft gemaakt. Maar het mooist van allen is wel de teekening: Aardappel-rooien,
die hoewel nu juist geen ‘Mauve-gevalletje’ vertoonende, toch de beste hoedanigheden
van den meester bezit, en die men in zijn soberheid en meesterlijkheid van
waterverf-behandeling en in bereiken, zeker een uitnemend voorbeeld van
waterverf-teekening mag noemen.
H.D.B.

Uit Rotterdam
De Rotterdamsche kunstkring
opende een tentoonstelling van kunstvoorwerpen, antiquiteiten. - Het hoofddoel was
te doen zien, geen curiosa, maar voorwerpen die den toets van schoonheid konden
doorstaan. Hieraan is op misschien een enkel voorwerp na, voldaan.
In dezen tijd, zoo zoekend naar eigen stijl en uitdrukking is deze tentoonstelling
zeker van eenig nut. De meesterlijke behandeling der stoffen, de groote
wel-gemaaktheid der voorwerpen, geven aanschouwelijk een stuk kunstgeschiedenis
die opvoedend kan werken en opwekkend.
P.

Uit Utrecht
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Vereeniging voor de kunst
Een keuze tentoonstelling van aquarellen uit particuliere collecties; alleen twee
prachtteekeningen uit Biesing's kunsthandel te 's Hage. De eene een zeer compleete
Neuhuys de andere een Israëls, door dezen 76jarigen eerst eenige maanden geleden
voltooid, een teekening van buitengewone bekoring. Wat zien we? een oud vrouwtje
haar plunje lappend op een armoedige deel?
Och kom! Zou 't niet veeleer een tooverpaleis zijn waarin dit wonderlijke oudje
gedoken zit? Zal 't niet aanstonds voor ons veranderen van aspect en wonderen
goudglans ons uit deze schamele woning tegen lichten? Welk een poëzie en rijkdom
van kleur in zoo'n teekening!
Heel pover schijnt 't intérieur van Bauer's Aya-Sofia naast deze ruimte. Welke van
beide is de tempel nu eigentlijk?
Nog veel veel moois, daaronder een uiterst subtiele Mauve en een schat van
Weissenbruch's blank en voornaam.
B.O.
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G.H. Breitner
‘Il faut que tout homme trouve pour lui-même une possibilité particulière
de vie supérieure dans l'humble et inévitable réalité quotidienne. Il n'y a
pas de but plus noble à notre vie.’
MAURICE MAETERLINCK.
AAN den luisterrijken maaltijd, dien Breitner door een groot aantal artiesten,
kunstliefhebbers en particuliere vrienden onlangs werd aangeboden, herinnerde de
dichter Albert Verwey aan den tijd toen de jongeren in de literatuur wel in het
algemeen den invloed der schilderkunst op hun werk erkenden, maar Breitner's kunst
niet ten volle waardeerden.
Thans bracht spreker echter namens die jongeren den kunstenaar dankbare hulde,
omdat hij in waarheid op hun werk een grooten en onmiskenbaren invloed heeft
uitgeoefend.
Ik voor mij, geloof, dat die vroegere waardeering veel grooter is geweest, dan
Verwey hier heeft doen voorkomen, - de eerste jaargangen toch van de(n) Nieuwe(n)
Gids spreken daarvan overtuigend. - Immers toen in 1886 door een jury de prijs van
het Willink van Collen-fonds aan Hoynck van Papendrecht werd toegekend, wekte
die uitspraak rechtmatige ergernis bij de Nieuwe Gidsers, en in de kolommen van
hun orgaan werd deze niet onder stoelen of banken gestoken.
Belangrijk dunkt het mij, uit de beide eerste jaargangen van dit tijdschrift een en
ander aan te halen, om te doen zien hoe reeds in dien tijd Breitner's werk (onder het
motto: Cominus et Eminus ingezonden), door de jongeren gloedrijk werd verdedigd.
‘De heer Hoynck kende zijn volkje!’ (heet het daar) ‘Hij gooit een “onderwerpje”
als aas, en kijk! hij haalt er heusch de 700 gulden mêe op. - Aandoenlijk wijdt de
N.R. over het onderwerp uit, - ik wed dat de jury er met betraande oogen voor heeft
gestaan.
Wat moet het den heer Hoynck gekost hebben zoo iets te schilderen! - Zijn buurman
Cominus et Eminus wist het ook wel, dat de welverdiende prijs hem zou ontgaan maar hij was goddank
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te goed artiest, om ter wille van den prijs slecht werk te leveren. Er zit een kostelijke,
spottende brutaliteit in zijn verwaarloozing van alle eischen der netheid en
fatsoenlijkheid ter wille der hoogste eischen van kleur, toon en karakter. Cominus
et Eminus - Ach! al ging de Jury nog zoo dicht bij of nog zoo ver af - heel ver - het
hielp niet.’ Toen het volgend jaar op de Driejaarlijksche tentoonstelling werk van beide
genoemde schilders aanwezig was, schreef J. Staphorst: ‘Een vergelijking indertijd
bij gelegenheid van den laatsten wedstrijd Willink van Collen tusschen Hoynck van
Papendrecht en Breitner in den Nieuwen Gids getrokken, schijnt door de Commissie
dezer tentoonstelling met behagen te worden doorgevoerd. Althans ze zijn bij elkaar
in de buurt, ze zijn rug aan rug gehangen. Het zou onnoodig zijn op de victorie van
den tweeden boven den eersten ditmaal aan te dringen...’
Het meest overtuigende bewijs hoe Breitner's arbeid kort daarop (1888) zeer hoog
werd gesteld, vinden wij in eene korte, sobere bijdrage over een expositie in Arti
(Nieuwe Gids 3e jaargang, 1e deel) waarvan het slot luidt:
‘.... alleen zal van deze tentoonstelling ons blijven, de herinnering aan de grootheid
van de Marissen en Breitner, aan de heel-mooie bedoelingen van een paar jongeren.’
Het zoude stellig vermakelijk zijn de reeks dagblad-kritieken uit dien tijd te
publiceeren, die over Breitner's eerste werken zijn geschreven, - vermakelijk, omdat
nù schilderijen hemelhoog worden opgevijzeld, die het indertijd zoozeer moesten
ontgelden, en die thans in Arti te zien zijn.
Wat heeft Breitner herhaaldelijk het verwijt moeten hooren, dat hij niet teekenen
kon, en wat heeft men hem dikwijls aangevallen over zijn onbegrijpelijke verwarring
van militairen en paarden! Maar de schilder heeft zich van die oordeelvellingen
weinig of niets aangetrokken, en is rustig zijn gang gegaan.
Onlangs heeft men het echter in het Vaderland willen doen voorkomen, alsof de
artiest onder den invloed dier kritieken wel degelijk veranderd was. Niets is, dunkt
mij, minder waar, want ik geloof integendeel, dat de critici zelf zijn bijgedraaid en
hun oordeel meer gematigd is geworden, toen zij zagen, dat hunne afkeuring zoo
weinig steekhoudend bleek te zijn. De tegenwoordige kundige verslaggeefster van
dat blad, G. (Mejuffrouw Marius), heeft alleraardigst op het bewuste stukje
geantwoord.
Wanneer vroeger wel eens over Breitner als ‘impressionist’ werd geschreven, dan
wilde men vooral doen uitkomen, dat een impressio-

Onze Kunst. Jaargang 1

43
nist eigenlijk iemand was, die haastig met vegen en smeren een studie in elkaar
flansde, - oppervlakkig slordig werk leverend.

G.H. BREITNER: HOEFSMID, naar een aquarel in het Museum Boymans te Rotterdam.

Zeer pittig schreef in 1888 Frederik van Eeden in zijn uitmuntend artikel Over
schilderijen zien:
‘Lieve menschen! er is geen impressionisme, behalve in uw eigen verbeelding. Er
is eenvoudig een reactie tegen slechte, onechte, zwakke kunst.
Al die schilders, die ik zoo hoog stelde, hebben niets gemeen met elkaar, behalve
dat zij zoo goed mogelijk trachten te maken wat ze het mooiste vinden.
En dat hebben ze gemeen met alle artisten uit alle tijden, - dat hebben ze ook
gemeen met de naturalisten en de réalisten en de sensationalisten.
Er zou voor hen alleen één naam juist zijn: Anti-Conventioneelen. Zij hebben de
domme eeredienst der doode academische ledepoppen afgezworen, - de rammelende,
leege, kartonnen kunstthéoriën laten liggen en zij erkennen allen het warme lichte,
levende Zijn in hun eigen ziel.’
Het eerste werk, dat ik van Breitner zag, was een stilleven, een stuk smyrna-tapijt,
met een geel-koperen schotel. Met enkele teekeningen was deze olieverf-studie door
hem ingezonden aan het bestuur van de Leidsche Schilder- en Teeken-Academie:
Ars AEmula Naturae (stichting van Frans van Mieris), waar hij toen les heeft gegeven.
Ik meen met Veth, dat dit in 1877 was.
Nog zeer goed kan ik mij deze ferm-geborstelde studie voor den geest halen, - al
moet ik bekennen, dat dit werk mij toen zeer vreemd

Onze Kunst. Jaargang 1

44
aandeed, - zoo geheel verschillend als de factuur was van den zoetelijken schildertrant,
waaraan wij gewoon waren geraakt.

G.H. BREITNER: AMSTERDAM BIJ WINTER,
naar een schilderij in het bezit van den heer W.H. van Bilderbeek te Dordrecht.

Een machtige impressie heeft, lang daarna, zijn portret van Mevrouw
Frenkel-Bouwmeester (in de rol van Fédora) op mij gemaakt, en ronduit verklaar ik
dit een van zijn mooiste doeken te hebben gevonden.
Het doet mij genoegen, dat dit werk hier, door de welwillendheid van den schilder,
naar een photo kon worden gereproduceerd, juist omdat, jammer genoeg, het doek
zelf niet meer bestaat, zooals het oorspronkelijk door Breitner werd geschilderd. Hoe
gaarne hadden wij dit hier in Arti teruggezien!
Dan was er toen ten tijd nóg een teekening (ontwerp voor een waaier, op
perkament), die mij aan Rochussen herinnerde, en een zeer sterken indruk op mij
heeft gemaakt, - dezelfde meen ik, die in Arti Vedette heet, en eigendom is van den
heer F. Meyer te Zürich (No 107 van den catalogus).
De hier gereproduceerde aquarel Hoefsmid (die aan den heer J.J. Tiele behoorde,
en aan het Museum Boymans werd afgestaan), was een vierde werk dat ik bewonderde
en dat mijn aandacht het eerst trok op de keuze-tentoonstelling, die door de schilders
Floris Verster en M. Kamerlingh Onnes in de kunstzaal-Hartevelt te Leiden werd
ingericht, en waar ook het Witte paard (Montmartre) op een der eereplaatsen hing.
Curieus is het zeker, hier even te vermelden, dat dit laatste schilderij te voren op
een tentoonstelling in Arti boven een deur werd geplaatst!
Dat Breitner de technische moeilijkheden van het vak volkomen meester is, daarvan
getuigt o.a. de habiliteit waarmede de vogeltjes
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van het Japansche intérieur (no 72) en het gezichtje van Dame in 't rood (no 195)
zijn geschilderd, doch de techniek is bij hem geen hoofdzaak evenmin als het
onderwerp.

G.H. BREITNER: ROKIN, naar een schilderij in het bezit van den heer Hidde Nijland te Dordrecht.

Vóór alles ziet Breitner kleur, - toon.
Zoo heeft hij b.v. in zijn aquarellen Opslaan en Afbreken van de kermis (nos 174
en 122) het typige roodbruin en geel der kermiswagens zoo raak weten weer te geven,
en ontziet hij zich niet een violent ultramarin-blauw in het zwart haar van zijn Neger
(no 173) te gebruiken, dat van bizonderen durf getuigend, het transparante van die
teekening zoozeer verhoogt.
Is Breitner vóór alles de schilder van de Amsterdamsche grachten met de tonige
huizen-rijen onder de sneeuwzwangere luchten, waarlangs de paarden, voor
zwaarbeladen karren gespannen, zwoegend voorwaarts gaan, - het aspect somber en
triest, in weerwil van de lichtende, besneeuwde daken, of van enkele fleurige
kleurnoten van roode bouffante of groen jak - hij is óók de artiest, die zoo wonderjuist
het vroolijker-aandoend moment weet weer te geven, wanneer de boomen met hun
goudgele najaarstooi plots door de zon beschenen, zoo prachtig contrasteeren met
de loodgrijze lucht, en zijn schilderijen van de Reguliersgracht (nos 86 en 180) zijn
op zichzelf schitterende pleidooien voor het behoud van dit zoo bij uitstek fraaie
gedeelte der Amstelstad, zich waardig aansluitend bij de gloedvolle, kernachtige,
met overtuiging neergeschreven woorden van Jan Veth. - Maar bovenal
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is er één onderwerp, dat Breitner geen rust heeft gelaten, dat hem telkens en telkens
opnieuw heeft gehanteerd als geen ander, en het overweldigend visioen móet hem
wel zóó hebben vervolgd, waar hij ging of stond, vóórdat hij er uitdrukking aan heeft
kunnen geven, zooals hij deed; - jaren lang heeft hij daaraan gewerkt, telkens kwamen
er gedeelten te voorschijn, paardekoppen en trams met figuurtjes, - alles studies voor
zijne grootere imposante werken als: de Dam bij avond en Nieuwe kerk te Amsterdam.
Deze beide doeken, respectievelijk eigendom van de Vereeniging Dordrecht's
Museum, en van den heer Hidde Nijland te Dordrecht behooren stellig tot de rijpste,
de meest voldragen werken van den artiest.
Wonderbaarlijke veelzijdigheid is ook een van Breitner's kenmerken. Hoe uitvoerig
hij in zijn ‘peinture’ zijn kan, leeren wij uit zijn Schoolmeisjes (no 167), kinderen,
die met roze, roode en blauwe jurkjes, door de zon beschenen, voorthuppelen, - uit
zijn pittig-gepenseelde paardekoppen van Artillerie op de heide (no 149), uit zijn
verschillende studies naar modellen in Japansch costuum, en, hoe verwonderlijkraak
hij in 't spontaan noteeren van de kleur is, zien wij bewezen o.a. door die kleine
olieverfstudie, Paarden in 't duin (no 21), door de met enkele toetsen zoo
vlot-aangezette Straat (no 85) en door zijn somberzware Avond in 't Dok (no 210).
En de uitdrukking van berusting in de koppen der vermoeide paarden, met hun
uitgerekte halzen, triest en droomerig voor de vrachtkarren staande (no 55), evenals
de weemoedige expressie van de fluweelen oogen der blanke trampaarden, zij blijven
ons bij, ons aandoende als de machtige indrukken van een sober, droefgeestig gedicht.
Maar ook waar de artiest de beweging geeft is hij onovertroffen. Zoo, in het
uitbeelden van de actie van een aanstormend escadron huzaren (no 126) het voortrollen
van trams, omnibussen en rijtuigen op 't Rokin (no 128), het stappen van zwoegende
paarden voor zwaarbeladen wagens langs besneeuwde grachten en bemodderde
straten (nos 1, 4, 10), het langzaam aandraven van een enkel militair, - silhouet tegen
lichte lucht -, zooals in Verzamelen (no 155), of het slieren van armelijk-gekleede
straatmeiden over een brug in ‘regen en wind’ (nos 147 en 137).
Het dient gezegd, dat er één lacune in de Breitner-tentoonstelling is, - er is helaas
geen van de superbe naaktstudies van den meester hier, - en dit is te betreuren, omdat
de aanwezigheid van één enkel specimen zoo overtuigend zou hebben kunnen doen
zien, hoe glorieus het vrouwelijk naakt kan worden weergegeven, zonder die
sensualiteit, die juist van sommige academische studies het kenmerk schijnt te moeten
zijn.
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G.H. BREITNER: WINTER IN AMSTERDAM, naar een schilderij in het bezit van den heer C.D.
Reich Jr, te Amsterdam.

En zij, die in hun kortzichtigheid, die heerlijke Breitner, door Dr. van Hoorn aan
het Suasso-Museum gelegateerd, naar een ‘Cabinet-particulier’ van dit gebouw
hebben verwezen, zij toonen zoo weinig te beseffen, hoe zulk een schilderij van het
blanke, blonde vleesch, als een nobel gedicht kan aandoen, terwijl daarentegen de
onberispelijk-gladde zeepdoos-schildering van een Bouguereau, op eereplaats
gehangen, veeleer het schaamrood van eerzame burgers naar de wangen moest jagen.
De Breitner-tentoonstelling in Arti blijft voor ons een kunsthistorisch feit van groote
beteekenis. - Zij sluit zich waardig aan bij die van de werken van Maris en van van
Looy gehouden, terwijl zij ons opnieuw bewijst hoe weldadig het aandoet, als een
kunstenaar alléén aan 't woord gelaten wordt.
Zeer zeker voert Breitner nog veel meer in zijn mars.
Laten wij hem voorloopig dankbaar zijn voor het ons geschonken intense genot,
en vertrouwen wij, dat deze onversaagde baanbreker, waarop ons land terecht trotsch
mag zijn, zal blijven voortgaan, naast andere hem verwante schilders, het mooi van
Oud- en Nieuw-Amsterdam weer te geven, tot meerder glorie van onze moderne
Nederlandsche schilderkunst.
C.W.H. VERSTER.
Amsterdam, Januari 1902.
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Een dokument van Duitsche opdirkings-kunst
EIN Dokument Deutscher Kunst heette die met ontzettende reklame, dezen zomer
te Darmstadt gehouden tentoonstelling op de Mathilden-Höhe. Dat ik het éene,
wél-sprekende woord in mijn vertaling tusschenvoegde, zal genoeg zijn om mijn
lezers voor te bereiden op de waardeering, die ik er over uit ga spreken. Of liever,
op de walging, die ik eens luchten moet over deze misselijke aanstellerij, deze
grofgevoelige goochelarij met het diepzinnige, ernstige en ‘moderne’ in de bouwen versieringskunst, deze tooneel-achtige, pronkerige en ploerterige
‘gemeenschapskunst’, deze liederlijke uitbarsting van wat zich in de 30 jaren van
Duitschlands vetwording aan valsch gevoel, valschen schijn en opkomelingsijdelheid
had vastgezet. De Kölner Ring was van een heiligen eenvoud vergeleken bij deze
Darmstädter dokumenteering eener wansmakelijke wánbeschaving.
Wie deze tentoonstelling alleen heeft leeren kennen uit de fotografische reproducties
in het tijdschrift Deutsche kunst und Dekoration zal allicht geneigd zijn me van
ongemeene galligheid te verdenken. Zoo bij stukjes en beetjes in wit en zwart
vertoond, laat zich deze aaneenschakeling van moderne kunstenaarsvilla's en
kunstenaars-‘interieurs’ desnoods nog aanzien. Men zal veel logs en zwaars hier en
daar ontdekken, maar ook nogal een meubel van eenvoudige goede lijnen, een
kamerhoek van goede samenstelling en gezellige levenskunst. In hoofdzaak evenwel
is hier de reproduceerende camera een groote leugenaarster geworden, want zij heeft
de kleuren en de stoffage en dus de glanzing en schoonschijnerigheid, de wulpsche
weelderigheid, de opera-achtige effectbejagerij verdonkermaand, daarentegen versterkt
de vooral naar Engelsch voorbeeld gevolgde structuurmethoden, en alweer verzwakt
de naar den Belg Van de Velde nagekalkte structuur-mishandelingen. Het is dezelfde
geschiedenis, die ik

Onze Kunst. Jaargang 1

49
bij de groote Engelsche schilderijen-tentoonstellingen zoo dikwijls beleefd heb: in
een fotografische afbeelding ziet een doek er respectabel en zelfs aantrekkelijk uit,
en ik zeg tegen me zelf dat ik het toch diende te gaan zien. Maar in de werkelijkheid
blijkt het dan meest slecht geschilderd en op effectbejag gemaakt. - Precies als het
werk van de Darmstädter kunstpleiade.
Heel deze tentoonstelling met haar katalogus, haar restaurant en restaurants-wijnkaart
van een Aubry Beardsley'sche wulpschheid, is inderdaad een dokument geworden
van 't geen de toepassing van juiste beginselen wordt in de hoofden en handen van
overprikkelde, slecht gevormde en onbeschaafde, immers valsch-overbeschaafde
menschen. In dien katalogus komen enkele beginselverklaringen voor over de valsche
overlading der handelsversieringskunst, over de noodzakelijkheid van eenvoud en
doelmatigheid, die men als grondwetsartikelen van onze nieuwere kunstnijverheid
kan onderschrijven. Maar deze Duitsche heeren raken toch al gauw in den war door
hun fin-de-siècle zucht tot Luxus, hun behoefte aan buitengewoonheid en verfijning,
en hun mal-aanstellerig symbolisme. In eene uitvoerige beschrijving van het huis
van Prof. Behrens krijgen we o.m. de volgende fraaiigheid te lezen:
‘Um zu erzielen, dass das “Musik-Zimmer”, recht eigentlich der festliche
Raum des Hauses, seiner Bestimmung entsprechend höher wurde wie die
umliegenden Räumlichkeiten, war es nothwendig, von dem Vorplatze aus
zwei Stufen hinabzuführen und ausserdem die Decke des Musik-Zimmers
noch um ungefähr ebensoviel höher zu legen als die des anstossenden
Ess-Zimmers. Die beiden Stufen haben den genannten praktischen Zweck;
dann aber auch den weiteren, vergeistigten, dem Verkehr zwischen Speiseund Musik-Zimmer eine rhythmische Bewegung zu verleihen. Das
Herabsteigen gibt uns das psychische Gefühl des Bereitseins zu Etwas,
das Heraufsteigen das des Erhebens zu Etwas und in diesen Gefühlen
geben sich sehr wesentliche Stimmungen im Menschen zu erkennen.’
Een Hollander met wat nuchterheid krijgt van zulk een ‘Vergeistigung’ van twee
treedjes al dadelijk den kriebel en gaat zich afvragen wat deze vergeestelijkte
bouwmeester wel zou weten af te leiden uit het bestaan van al die trapjes en
tusschen-kamertjes in onze ouwe Amsterdamsche woningen. En wat een ‘verheffing’
moet er niet liggen in het bewonen van een onzer torenhooge bovenhuizen, of een
‘laagvloerschheid’ in het huizen in een der laagliggende benedendito's! - De baas in
deze symboliseeringskunst is evenwel toch maar het geestelijk hoofd van deze gansche
kunstkolonie, de profeet der Aanstellerigheid, Professor Joseph M. Olbrich. Om mijn
lezers ook iets plezierigs aan te doen, ga ik uit zijn beschrijving een paar dingsig-
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heden afdrukken, die er in den oorspronkelijken drukvorm nog wat geaffecteerder
uitzien!
‘Der Geist, der im Innern wohnt, hat hier nach aussen sein Gepräge
erhalten.
Eine Natürlichkeit der Lebensauffassung, die Forderung, ein Haus sein
Eigen zu nennen, das frei von falscher Pose ist, den ewigen Gesetzen der
Statik entspricht, gesunde Behaglichkeit und Reinlichkeit in allen Räumen
und Winkeln birgt, waren die Grundprincipien, die den Aufbau bestimmten.
Dazu kam das Bestreben, mit den vorhandenen Geldmitteln auszukommen,
das motivirt vielfach die Einfachheit der Form und gab Gelegenheit, die
Eigenschaften des Materials jedesmal möglichst vollkommen auszunützen.
So bildete sich ein Charakter in der Decoration des Hauses aus, der eben
nur für dieses Haus seine Berechtigung hat und dadurch auch die Sprache
der Formen und der Farben eine lebendige und echte werden liess.
Hauptmotiv der Aussengestaltung war das warme schützende Dach mit
angehängter Blumengalerie, das grosse Hallenfenster und der Eingang.
Zwischen diesen Momenten löst die stützende Mauer die Aufgabe des
Umfassens und Tragens.’
Dit ‘frei von falscher Pose’, dat ik onderschrapte, belooft iets. En ziehier nu hoe deze
aanbidder der ‘falsche Pose’ daar ingeduikeld zit, zóó dat hij de volgende ‘eenvoudige’
dingen neerschrijft:
‘DIE HALLE. - Der Raum des Lebens, für Ernst und für Freude
wechselnder Tage und Wochen.
Ernst und gemüthvoll in dem Aufbau und der gesammten Gliederung,
spärlich mit fröhlichen Farben durchwirkt, findet diese Arbeit im grossen
Kamin den Stützpunkt aller Empfindung. Des Hauses Würde mag hier
verkörpert werden.
Darüber ein tiefgrüner Ton bis über die Decke, der den Raum nach oben
unbegrenzt erscheinen lassen soll. Wie aus dem Unbegrenzten aufleuchtend
die weissen matten Schalen der Beleuchtungskörper, in welchem die
Glühkörper gleich leuchtenden Perlen liegen.
DAS SPEISEZIMMER. - Ein heiterer, festlicher Raum ganz erfüllt mit
reiner Einfachheit.
Das Motiv des gedeckten Tisches für ein gesundes, einfaches Mahl gibt
für den ganzen Raum die Stimmung, aus der jedes Detail in Farbe und
Form entstanden ist.
DAS WOHNZIMMER. - Eine schwarz-weisse Zeichnung.
Dem Guten im Menschen eine Verkörperung im Raum zu geben, war Motiv
für alles. Des Abends feierliche Stunden und die Heiligkeit der Einsamkeit
sollten hier empfunden werden. Einem Vorhofe gleich, von dem aus man
zur Ruhe geht.
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Weisses Linnen, weisse Hölzer ohne prunkvollen Zierrat spielen mit
dunklen Flächen ein ruhiges Spiel.
Die Raumpoesie wollte ich hier in einfachster Form zur höchsten Wirkung
bringen.
DAS SCHLAFZIMMER. - Der Raum der Ruhe (!!!)
Das grosse Bett an der vollen Wand als das Hauptmotiv im Raum.
Die beiden Seitenwände durch Säulchen getheilt dem Kult lieber Menschen
gewidmet. Ein zierlicher Schrank für Wäsche und zwei Kästchen an der
breiten Thür für alle Schlüssel des Hauses als nöthigste Ergänzungen.
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Die gelbe seidene Wand mit strengem perlendem Ornament und elfenbein
getontes Ahornholz als der Ausdruck der Frische beim Erwachen nach
der Ruhe.
DAS BAD. - Der Raum der Reinheit (!!!)
DAS GRÜNE GASTZIMMER. - Ein Raum, der einem frischen Morgen
gleicht (!!!)
DAS RUBINROTHE GASTZIMMER. - Raum gegen Sonnenuntergang
(!!)’
Zoo'n geelzijden slaapkamer met paarl-ornament en hout als elfenbeen, om de
frischheid bij het wakkerworden te symboliseeren moet men zien, om te gevoelen,
hoe hier de valsche pose tot haeterenkunst (?) geleid heeft. Nog sterker krijgt men
die sensatie in de weelderige badkamers met marmeren vloeren, marmeren badkuipen
en muurschilderingen in naakt-figuren; door de sensueele betinting en bekleeding,
de lichtsprinkelingen uit de eindelooze electrische lampjes; de glimmende,
glinsterende vloeren, zolders en muurbetimmeringen, de zwaar vergulde buitendeuren,
de wandbeschilderingen in enkele dezer huizen. Er is niets van rust, van intieme
huiselijkheid, van strenge soberheid in een dezer pronkvilla's te ontdekken. Men kan
er zich alleen ‘artiesten’ in voorstellen in fluweelige jasjes, met
Lohengrin-blonde-baarden, opera-achtige gebaren en vrouwengestalten in de
doorzichtigste gewaden. Hier zou Hedda Gabler hebben kunnen wonen; of een
schilder als Franz Stuck, wiens verfijnde navolgingen van Böcklin's gezonde en
forsche natuur-zinnelijkheid we weer als voorbeeld van al deze opgedirkte
schildersbouwkunst terugvinden. Het is alles anders niet dan de uiting van Duitsche
Schwulst onder den muffen dampkring van een parvenu-periode, zooals Duitschland
nu achter zich heeft. En daarom, al bekent zij zich tot soortgelijke grondbeginselen,
als de nieuwere Engelsche en onze Hollandsche kunstnijverheidsbeweging tot de
hunne maakten, ze staat daar tegenover als 'n tegenvoetster. Ook William Morris
werkte, practisch, alleen voor de rijken, omdat het deugdelijk handwerk dat hij enkel
toeliet, van zelf kostbaar werd; en in zijn gedichten barst er uit zijn forschrijpe natuur
een heele gezonde zinnelijkheid los. Maar het werk van hem zelf en zijn mede-standers
der Arts-and-Crafts is altijd potig, lijnig en dikwijls zelfs òverstreng; in de kleuren
(zijn tapijten o.a.) fel en schel; in de verfijning van enkele versieringen voornaam,
nooit theatraal-wulpsch of poenig. En onze eigen Noord-Hollandsche jongere
kunstnijverheids-bouwkunst, van den Amstelhoek en 't Binnenhuis, die allereerst
structuraal is, lijdt eer aan overforschheid en hoekigheid dan aan òversierlijkheid.
Maar ze is in elk geval in haar eenvoud streng, bovenal eerlijk en oprecht, en
stoer-flink. Haar behagelijkheid wordt eerst zichtbaar voor wie die in doelmatigheid,
zuiverheid van verhoudingen en ingehoudenheid van vlakversieringen weet te
onderkennen; zij ligt er nooit bovenop, en is de vijandin van alle salon-

Onze Kunst. Jaargang 1

52
achtigheid, artiestiekerigheid, pronkzucht. Zij zoekt integendeel onze hoogere
beschaving door een terugkeer tot den echten eenvoud uit te drukken, en haar
aristocratisme (want alle echte kunst loopt van de groote menigte weg) is over de
hoofden der snobs heen teruggesprongen tot de volksstoerheid.
Er is in deze Darmstädter ‘kunstenaars-’ kolonie ten slotte maar éen man dien men
inderdaad als een fijner begaafde natuur kan waardeeren, en dat is Bosselt, wiens
werk in het Ernst Ludwig-Haus aan plaquettes en medailles en door anderen
uitgevoerde metaalvoorwerpen en sieradieën een gevoeligheid van toets en een
constructieve zelfbeheersching toonen, waarvan een mensch bekomt, en die gelukkig
bewijzen dat we in heel deze overige kunstmakerij eenvoudig een afdwaling van den
Duitschen aard te zien hebben. Elk volk heeft een kant, die in zijn kunst zich zoekt
op den voorgrond te dringen en die alleen door strenge zuivering van eene hoogere
cultuur te verwijderen is. Wij Hollanders worden gauw grof en plat; de Duitschers,
raak er tegenover, worden al te vlug opgeblazen. De rethoriek en de theatraliteit, die
hun frissche en natuurlijke volkseenvoudigheid zoo snel boven het hoofd vliegen,
hebben in het eind der vorige eeuw kwaje bondgenooten gevonden in de zucht om
de fin-de-siècle overbeschaving der andere volken te verduitschen en te overtreffen;
en de poging, om door het realisme tot de volksnatuur en echtere Duitsche beschaving
terug te komen, is er maar nauwelijks gelukt. Deze Darmstädter tentoonstelling zou
kunnen helpen om de Duitschers door een afschrikkend voorbeeld te genezen, als
niet de gestadige en blinde jacht naar het modieuse de menschen zoo licht in de war
hielp, en de hooge toon dezer zelfvoldane artiesten de bourgeoisie, die nooit weet
wàar ze 't eigenlijk zoeken moet, niet zoo licht in de war hielp met den roep van:
‘wij zijn 't modernisme, 't secessionisme’ - en al zulke ismen meer. Ook bij ons is
het gevaar niet gering, dat de handel, die enkel aan het broodje te denken heeft, met
een vliegen-afvangerij de menigte van de concurrenten weg moet lokken, en haar
graag met den schijn van ‘het nieuwste snufje’ lokt, zich op deze Darmstädter knoeierij
zal werpen, zooals ze al de Van de Velde-ondeugdelijkheid, en de Münchener en
Weener secessionisten-modieusheid aan het na-apen is onder een ‘Arts-and-Crafts-’
vlag die juist de tegenstelling der Engelsche beweging van dien naam bedekken
moet; in ‘Modelhuizen’ en dergelijke. Ook de bouwkunst verloopt al meer in
krullemieërijen en ‘flamboyante’ opgedirktheid,*) veel erger en onsolieder (constructief
en zedelijk) dan de aannemers-nuchterheid van vroeger. En al

*) Wonderlijk genoeg vooral in het werkkrachtige Rotterdam, waar ik kort geleden twee nieuwe
winkelhuizen, van een kunsthandel en een tabakshandel, ontdekte, om van te schrikken zoo
wild-onrustig belijnd!
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is het zoo erg niet, als onze beurs-opkomelingen zich aan dit schijngeschitter vergapen,
omdat de werkelijke beschaving toch buiten hen omgaat en zij een strenge kunst niet
zouden kunnen dulden (speculatie en strengheid gaan waarlijk niet samen) - er blijven
velen over die wel willen loskomen uit het timmermans-meubileer- en versieringswerk
van opgezette bekroninkjes, brekende pilaartjes, knussige knopjes, opgelijmde lijstjes
en al zulke verdere fabriekmatige fraaiigheden, maar niet tot duidelijk inzicht kunnen
geraken van waar en waarin 't dan wèl te zoeken is. Dezen worden licht het slachtoffer
van een reclame-kunstvaardigheid als te Darmstadt dezen zomer de horrelpijp danste.
En daarom mocht er in dit tijdschrift tegen de vunzigheid ervan gewaarschuwd
worden. Ernstig in bijzonderheden bespreken kan ik die tentoonstelling niet. 't Werd
me er te gauw wee om het hart om me in de details van deze gepleisterde bouw- en
sierkunst in te werken. 't Is ook niet noodig. Het algemeen karakter aan te geven was
ruim voldoende.
L. SIMONS.
Amsterdam, October 1901.
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Paul de Vigne
(Naar aanleiding van een Tentoonstelling zijner werken in het Kunstverbond
te Brussel, van 30 December 1901 tot 12 Januari 1902.)
ONZE Belgische beeldhouwschool staat thans - zooals blijkt uit de laatste
internationale tentoonstellingen - hoog aangeschreven in de kunstwereld. En zelfs
de Fransche beeldhouwers, die gedurende de laatste tien jaren zoo hoog werden
geprezen, steekt zij - Rodin natuurlijk uitgezonderd - naar de kroon. De Belgische
beeldhouwkunst onderscheidt zich door het genie van haar meesters, door hunne
werkkracht, door verscheidenheid en overvloed van temperamenten. Alle genres
worden er behandeld: van het neo-gothieke en pseudo-naïeve van een Georges Minne,
tot de woeste vormenpracht van Jef Lambeaux. Een halve eeuw geleden bleef echter
nog één plaats onbezet op het werkterrein van onze groote meesters: de plaats die
door Paul de Vigne zou worden ingenomen.
Door deze tentoonstelling, waarmee het Kunstverbond van Brussel het jaar is
ingetreden, werd de aandacht weer gevestigd op dezen te vroeg gestorven meester.
Lang vóór zijn dood was de Vigne wel door ziekte verhinderd nieuwe werken toe te
voegen aan den schat van onze nationale kunst, maar wat hij ons heeft nagelaten
draagt den stempel van 't volmaakte, onveranderlijke en nieuwe, die aan alle echte
meesterwerken eigen is. In de bloeiende pleïade van onze beeldhouwers, waar de
weelderige en onstuimige lichaamsvormen, meer nog dan de liefde-passie, worden
verheerlijkt door Lambeaux, en het haast heiligsobere en rhythmisch bewegende der
werklieden wordt weergegeven door Constantin Meunier - voelde Paul de Vigne,
zich met zijn verfijnden smaak, aangetrokken tot het ranke en slanke, zonder dat hij
daarom stevigheid en vastheid verwaarloosde.
Paul de Vigne werd geboren te Gent, den 26 April 1843, uit een kunstenaarsfamilie:
zijn vader was beeldhouwer en zijn oom schilder.
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AUG RODIN: PORTRET VAN PAUL DE VIGNE (brons).
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Na de eerste lessen in zijn vak van zijn vader ontvangen te hebben, volgde hij een
tijd lang de leergangen van de kunstschool zijner geboortestad - daarna die van de
Antwerpsche Akademie; maar hoe degelijk en methodisch het onderricht daar toen
ook was, beantwoordde het niet aan de aspiraties van den jongen de Vigne, en voldeed
het maar ten halve aan zijn zin voor edele vormen en sculpturaal-mooie verhoudingen.
En hoewel hij in 1869 slechts den tweeden prijs van Rome haalde, ging hij op eigen
kosten studeeren in Italië, waarheen hij zich zoo machtig aangetrokken voelde.

PAUL DE VIGNE: FORTUNATA (brons).

En weldra vinden wij hem weer te Florence, de moederstad bij uitnemendheid van
plastieke voornaamheid, waar de geniale beeldhouwers leefden, die de voorlichters
zijn geweest van de groote schil-
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ders der Renaissance. Te Florence, in een gasthuis, wees de stervende Nanni Grosso
een kruisbeeld van de hand, en vroeg er een van Donatello, omdat hij anders in
wanhoop zou sterven over slecht werk in zijn kunst; te Florence bekent Cellini, in
een toespraak tot zijn leerlingen, zijn heidensche vereering voor het onovertroffen
menschelijk mooi; te Florence dweepen de begeesterde boetseerders als Ghiberti, die
het niet alleen voor onmogelijk hield de hooge volmaaktheid van een antiek beeld
in woorden uit te drukken, maar zelfs beweerde dat het oog niet in staat was er het
verrukkelijke van te genieten, en alleen de hand bekwaam achtte het door aanraking
te ontdekken; op Florentijnsche beeldhouwerij was Paus Clemens VII zoo zeer
verliefd dat hij, reeds blind door den naderenden dood, den Christus van zijn
geliefkoosden beeldhouwer Cellini niet meer onderscheiden kon bij het schijnsel der
gewijde kaarsen, maar de volmaakt-mooie rondingen van het meesterwerk
hartstochtelijk met zijn koud wordende handen beroerde!

PAUL DE VIGNE: MARNIX (brons).

Van Florence, waarvan de kunstatmosfeer het forsche van de Vigne's Vlaamsch
temperament moest verzachten met het zeer Latijnsche begrip van afmeting en
verhouding, en aan zijn stijl het trotsche en waardige, eigen aan een der grootste
bloeitijdperken der beeldhouwkunst, moest bijzetten - begeeft hij zich naar Rome,
waar hij naast de heerlijke antieken overal de uiting van zijn geliefden Florentijnschen
geest wedervond. In de Eeuwige Stad ontmoet hij enkele kunstenaars uit zijn land:
Coppieters, Mignon, Xavier Mellery, Frans Servais - zijn geestesbroeders, evenals
hij strevend naar dege-
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PAUL DE VIGNE: PSYCHE (marmer).
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lijkheid en volmaaktheid in de kunst. De brieven welke deze vrienden aan elkaar
schreven, en het boek door een hunner uitgegeven, leggen getuigenis af van de
esthetische bekoring en sympathie waarin zij leefden, en doen denken aan de wijze
waarop Stendhal, een ander Italianisant, altijd van zijn aangenomen vaderland sprak.

PAUL DE VIGNE: VOLUMNIA (was).

Ook is het licht te begrijpen dat de Vigne, drie jaar later te Gent teruggekeerd,
zich wat vervreemd gevoelde en bij de eerste gelegenheid weer naar het land der zon
zou vertrekken. Wat zou hij te dien tijde wel niet gegeven hebben om er zijn heele
leven te kunnen doorbrengen! En toch zou hij weldra voor goed naar het Noorden
weerkeeren. Maar na een kort verblijf te Brussel, voelde zijn kunst zich aangetrokken
tot onderwerpen en modellen van soberder lijn, van minder uitgezette rondingen;
ondanks zijn Vlaamsche forschheid en volbloedigheid had hij meer zuidelijke, haast
klassieke neigingen; hooger ontwikkeld en meer verfijnd dan de meeste van zijn
Belgische tijd- en kunstgenooten, verbleef hij jarenlang te Parijs, waar hij o.a. die
heerlijke Onsterfelijkheid uitvoerde, gewijd aan de nagedachtenis van den grooten
portretschilder Lieven de Winne. Te Parijs ontwierp en schetste hij ook zijn
Verheerlijking van de Kunst, die den gevel van het Museum te Brussel versiert.
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PAUL DE VIGNE:
DE ONSTERFELIJKHEID (marmer) (van de voorzijde gezien).

Gewapend en gesterkt door ondervinding en praktijk, door vergelijking en reizen,
kwam de Vigne zich voor goed ten onzent vestigen; van toen af was hij zeker van
zich zelf, en vreesde niet meer gestoord te worden of aanstoot te vinden aan officieele
conventie evengoed als aan onbeschaamde en grove anarchie in de beeldhouwkunst
van zijn omgeving. En toch, ik herhaal het, had hij geen enkel van de
grondhoedanigheden van zijn ras verloren of verloochend; hij bleef vóór alles
Vlaamsch door de stevigheid, de forschheid, de zin voor gezonde vormen, de liefde
voor breede spierwerking. In Italië, en later in Frankrijk, had hij zich verfijnd maar
was niet bloedeloos geworden of verweekt. Zijn naakte beelden bleven even rijk
maar meestal meer gespierd en steviger geboetseerd en ineengezet dan die van de
meeste zijner Belgische confraters; als fijnproever in zijn kunst onderscheidde hij in
de overvloedige massa's die zich aan hem voordeden, de vormen die waarlijk
verdienen door beitel of boetseerstek te worden vereeuwigd; hij stelde samen, koos,
zocht met kundigheid uit, en bestempelde met het merk van voorname sierlijkheid
en van hoogsten vormenadel, de afbeelding van een model, dat een ander maar botweg
zou hebben nagevolgd of gemouleerd; in één woord: hij streefde er naar, weelde van
vormen met juistheid en fijnen toets te doen samengaan. Hij bezat de gave die zooveel
van onze beste figuurbewerkers missen, schilders zoowel als beeldhouwers: van het
vulgaire en ruwe der natuur tot een kunstwerk om te scheppen. Zijn Genius uit de
groep van het Brusselsch Museum is er een treffend voorbeeld van. Het is een type
van een krachtig en flink jongeling, wiens jeugd tot volle ontwikkeling is gekomen
en tot mannelijkheid ontluikt; de borst is breed en stevig, maar minder gewelfd en
gevleesd dan die welke onze Jordaensche en Rubeniaansche Vlamingen liefhebben;
de heupen zijn fijn en slank van golving, in de dijen worden de spierrondingen niet
overdreven, de beeldhouwer heeft in de stof van zijn figuur die toetsen en die
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geheel, zonder één onderdeel ten koste van andere plastische
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elementen te verwaarloozen. Het edele peinzende gelaat van den jongen god brengt
aan de geheele figuur alleen de ‘appoint de l'expression’ bij, zooals Charles Blanc
het zou uitstekend zei van de uitdrukking der Grieksche beelden.
Men mag ook zeggen dat de werken van Paul de Vigne uitmunten door de
physionomie en de schikking der lijnen. De massa's wegen tegen elkaar op, zij zijn
niet enkel een bekoring voor het oog, ze worden een uitdrukking voor de gedachte
van den beeldhouwer. In de plastische kunst staat de geheime harmonie der teekening
gelijk met de harmonie der tonen in de muziek, die oor en ziel tegelijk treffen. Op
het eerste gezicht moet men, door het zachte of krachtige, het sobere of grillige der
omtrekken, kunnen voelen wat het beeld is en wat het uitdrukt. En de figuren, de
groepen en de portretten van den Gentschen meester beantwoorden aan deze
vereischte, zonder welke er geen volstrekte beeldhouwkunst bestaat, maar enkel min
of meer gelijkende, of liever te zeer gelijkende en stereotype nabootsing van weinig
zeggende gebaren of voorstellingen.
Door die beteekenis der verhoudingen en der nuancen ligt over de meesterlijke
Onsterfelijkheid zoo'n heerlijk waas van reinheid, verheven bespiegeling en geestelijke
vlucht. Niet minder bewonderenswaardig is de Sennenymf van het Anspach-Monument
te Brussel, in haar huiverend-schroomvallige naaktheid van jong meisje.
Het monument van Breydel en de Coninck op de Groote Markt te Brugge is
algemeen bekend. Hier afzonderlijk tentoongesteld, leveren de koppen der twee
gemeentenaren een heel nieuwe aantrekkelijkheid op, en zijn een ware verassing.
Zij kenschetsen een omkeer of liever een hoogere volmaking in de kunst van den
meester. Het was te verwachten dat hij, na geheel in slankheid en sierlijkheid te zijn
opgegaan, ook de vertolker van kracht en forscheid zou zijn geworden. Deze twee
koppen van Breydel en de Coninck, waarin de ziel zoo uitstekend wordt uitgedrukt
en geopenbaard, deze twee heldenkoppen, of liever nog deze dubbele samenvatting
van de ziel der Vlaamsche Gemeenten ten tijde van den Slag der Gulden Sporen,
beloofde ons het opbloeien op Vlaamschen bodem van een kunst die de evenknie
van die van Rodin zou zijn. Op deze tentoonstelling bewonderde men ook twee
studies van jongenskoppen naar hetzelfde model, zoo schoon als de meest vervoerende
en betooverende beelden der Italiaansche condottieri; en hier wordt deze voorname
trotsheid, waarvan de Vigne zich in Italië doordrong, verrijkt door een zeer modern
streven naar psykologische en pathetische uitdrukking.
Men heeft nu te Brussel ook studiën en herinneringen uit Italië weergezien, o.a.
zijne teêre Poverella, verder zijne Psyche, een zijner beste scheppingen; de portretten
van den Heer en Mevr. de la Hault,
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dat van den schilder Eugeen Smits; een lijdende Christuskop, enz.
Te Brussel verkeerde de Vigne slechts met weinige vrienden, de getrouwe makkers
van zijn jeugd. Ik ontmoette hem een paar keeren bij den schilder Xavier Mellery,
in dat poëtisch kluisje bij het Koninklijk Park, waarvan het hooge kreupelhout
prachtige achtergronden vormt voor dat kloosterachtig en gemoedelijk tuintje, dat
zoo dikwijls door den eenzame van Laeken geschilderd werd. De Vigne deed zich
aan mij voor in de volle kracht van zijn leven en van zijn kunst. Hij was een groote
man, flink geschouderd, met open en fijn gelaat, volbloedig, bruin van haar en baard,
met oogen van brons en goud, en mooizinnelijken zienersblik.
In het portret van de Vigne door Rodin, eveneens in het Kunstverbond ten toon
gesteld, heb ik al het aantrekkelijke en innemende van dit kranige en edele hoofd
weergevonden. Toen ik de Vigne leerde kennen, was ik er ver af te vermoeden, hoe
het kort nadien met dit schitterend en hoog vernuft zou vergaan.
Welke meesterwerken zou hij nog hebben kunnen voortbrengen! Onder het kneden
en herkneden zijner techniek, zou hij zeker wat meer geestesleven en zielestrooming
hebben gebracht in een kunst, die zich in België, op weinig uitzonderingen na, al te
dikwijls alleen openbaart in lofdichten en lierzangen aan grof gevleesde
lichaamsvormen.
GEORGES EEKHOUD.
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Kunstberichten van onze eigen correspondenten
Uit Amsterdam
Eenige studies en teekeningen van Charlotte Bouten, Goudeket & Co
Amsterdam
In het kleine vertrek, dat allereerst zeker wel op betere verlichting zou moeten bogen,
vooraleer het met den wel wat weidschen naam van kunstzaal mag worden betiteld,
zijn eenige teekeningen en olieverfstudies van de op 25-jarigen leeftijd overleden
schilderes Charlotte Bouten tentoongesteld.
Er is niet zeer veel bijeen, maar dat weinige getuigt toch van zoo iets aparts en
bizonders, dat er hier wel de aandacht op mag worden gevestigd.
Heel duidelijk blijkt er, o.a. uit een studie van een wit paard en een kijkje in een
stal met koeien, een zeldzaam gevoel voor kleur, - terwijl een stilleven van enkele
chrysanten met een donkere flesch op den achtergrond, van eerlijk, innig studeeren
spreekt.
Een olieverfschets van een reeks gevels, een stilleven van kopergerei en
pauwevêeren, - een stemmig intérieur en een tonige aanzet van een kerktoren komen
den eersten indruk versterken, en doen het betreuren, dat de zoozeer begaafde
kunstenares, die zulk een rake kijk op het haar omringende moet hebben gehad, zoo
jong gestorven is.
Een viertal sérieuse krijtkrabbels naar modellen, en een vrouwefiguurtje, luchtig
met sepia gewasschen, herinneren ons in de verte aan het werk van een Vincent van
Gogh, maar bovenal is het de zeer-marquante teekening Armen, die als een verrassende
openbaring voor het kunnen van deze kunstenaresse pleit.
Ik zou gansch niet verwonderd staan bij het vernemen, dat Charlotte Bouten het
werk van een Toorop heeft gekend en gewaardeerd, - maar stellig heeft zij in haar
teekening Armen niet getracht een nabootsing van diens arbeid te leveren.
De uitdrukking van die door smart verwrongen magere tronies, van de doffe
berusting en passieve moedeloosheid van enkele dier deerniswekkende ouwelijke
zielen, van de misdadige oogen van een dier rampzalige hongerige facies, van eigen
visie getuigend, is hier al verwonderlijk-goed uitgezegd, terwijl het
luguber-réalistische nog versterkt wordt door den sober-afgebeelden kop van een
lastdier, en het macabere silhouet van een afgesloofden hond.
En achter die figuren-rij verrijst trotsch en statig een imposante reeks gebouwen
met weelderigen torenbouw, een veelzeggend contrast vormend met den
somber-voortschrijdenden, door ontbering en lijden meêdoogeloos geslagen
menschenstoet.
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Het kan niet anders, dunkt mij, of een artieste, die zóó iets heeft doorvoeld en
wêergegeven moest de bezitster zijn van een rijk gemoed, een open oog, een warm
hart, en op haar kortstondig leven zullen dan ook de woorden van den dichter wel
van toepassing zijn:
Al wat haar lief was uit den grooten tuin
Der Wereld, had zij lang met teedre zorg
Overgeplant in warmen zielegrond.
Maar gelooven wij dan tevens dat ook voor Charlotte Bouten de woorden der Ouden
geschreven zijn: ‘Wien de Goden liefhebben nemen zij vroeg tot zich’.
C.V.
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CHARLOTTE BOUTEN: ARMEN (teekening).

Kunstzaal firma B.L. Voskuil Jr, Amsterdam
Heel wat interessante werken zijn hier bijeen.
Allereerst een smijdig kinderkopje van Jaap Maris, waarbij het wit van het mutsje
mooi tegen het warm-getinte vleesch en het afhangend haar uitkomt, een studie,
waarvan zeldzame bekoring uitgaat; voorts een zeer goede aquarel van het bekende
onderwerp ‘het Jagertje’ van dezen meester.
Van Thys Maris een verwonderlijkknappe houtskool-schets, slechts in het midden
even verlucht met wat rood krijt, een panorama van Lausanne gevend, met kerktorens
en spitsen van gebouwen, die fantastisch opranken tegen de ijle lucht; een niet groote,
doch gevoelige zee met pinken van Mesdag, twee schilderijtjes van Jozef Israëls,
‘de wachtende’, het bekende turende vrouwtje voor het raam, en ‘als men oud wordt’,
het vermagerde bestje, dat hare handen uitstrekt boven den haard.
Van Artz een imposant doek ‘Vertroosting’, een treurende moeder met haar kind,
een werk dat veel licht behoeft om den tonigen achtergrond tot zijn volle recht te
brengen, en een goede Tholen, een huis in de sneeuw; twee sobere kerkintérieurs
van Bosboom, waarvan vooral één heel-bizonder, waarin het bruin van een enkel
figuurtje fraai tegen het intieme wit der kerkwanden uitkomt, een wel wat kleurige,
uitvoerige Kever; Kinderen met een kruiwagen, lang niet zoo goed van kleur als zijn
Aardappelen rooien, dat ik onlangs te Leiden, op een expositie in het Stedelijk
Museum zag; een typige Weissenbruch, Koeien onder boomen, een stemmig hoewel
wat droog sneeuwgezicht, Renkum van Théophile de Bock, en een vreemder aandoend, wat rammelend landschap van denzelfde; een pittige Poggenbeek,
weilanden met bruggetjes en koeien; twee Karsen's, een melancholiek-stemmend
grijs vaartje met schuiten en een hooiberg met bloeiende boom er voor, - in mijn oog
rijper dan veel van zijn later werk; een grootsche sober-gestoffeerde aquarel van
Bauer, voorhal van een rood-marmeren moskee, waarvan het groote luchtvak in de
poortopening heel terecht gebroken wordt door eenige hanglampen; een
zeer-uitvoerige Akkeringa, Zonnige dag, een moeder met haar kind voor een

Onze Kunst. Jaargang 1

seringenboom staande; een eenvoudig landschapje van Corot en een gevoelige
sepia-teekening van Jongkind. Van het werk van den Haagschen beeldhouwer Charles
van Wijk, die in deze zaal niet lang geleden een belangrijke tentoonstelling van zijn
beeldjes hield, vindt men hier mede zeer goed geslaagde proeven in brons te zien.
Alles te zamen genomen is het wel de moeite waard, eens een kijkje te gaan nemen.
C.V.
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Uit Brugge
Tentoonstelling van Vlaamsche primitieven
Na den schitterenden bijval der Van Dijcktentoonstelling te Antwerpen, werd te
Brussel het denkbeeld opgevat een tentoonstelling in te richten van Vlaamsche
primitieven. Doch reeds bij de eerste stappen die werden aangewend zagen de
inrichters in dat de uitvoering van dit denkbeeld onmogelijk was, want hoe zou men
een degelijke verzameling van primitieven bijeen brengen, als men niet de wonderen
had die Brugge binnen hare muren bewaart, en Brugge weigerde volstrekt éen enkel
kunstwerk uit museum, kerk of gasthuis te laten gaan. Maar wat onmogelijk was
voor de hoofdstad, was niet onmogelijk voor Brugge zelf; het ontwerp kwam in
omloop in de oude stad, kunstenaars en kunstliefhebbers spraken ervan, tot eindelijk
wijlen de heer baron Ruzette, toenmalige gouverneur der provincie, eenige personen
in zijn kabinet vereenigde en voorstelde dat een drietal den last op zich zouden nemen
het ontwerp te bestudeeren en de mogelijkheid tot uitvoering te onderzoeken.
De heeren Baron Henri Kervyn de Lettenhove, L. Delacenserie en C. Tulpinck
werden met deze taak belast en na korten tijd dienden zij een verslag in dat aanstonds
het denkbeeld in een toestand van uitvoering bracht. Aan deze drie komt de eer toe
de kloeke grondvesten gelegd te hebben, waarop het gansche gebouw der
tentoonstelling van Vlaamsche primitieven zou rusten. Eens dat de eerste
moeilijkheden weggeruimd waren, werd het algemeen plan der tentoonstelling
geschetst. Men zou te Brugge vereenigen de merkwaardigste werken der oude
Vlaamsche kunst, niet enkel op het gebied der schilderkunst, maar op alle gebieden
der kunst in het algemeen, om van de primitieve Vlaamsche kunst een zoo volledig
mogelijk denkbeeld te geven: schilderijen, miniaturen, beeldhouwwerk, tapijten,
wapens, juweelen, munten, zegels, aardewerk, handschriften, boekbanden, kantwerk,
naaldwerk, enz. enz. alles wat maar eenigszins kon bijdragen tot de kennis van de
schitterendste periode der Vlaamsche kunst zou vereenigd worden: de schilderijen
in de Akademie van Schoone Kunsten, het overige in het onovertroffen kader van
Gruuthuze. En als een kostbaar schrijn voor dit alles, zal Brugge, de wonderschoone
stad, dienen.
Een definitief comiteit is nu samengesteld onder de hooge bescherming van den
Koning.
De eere-voorzitters zijn: de H.H.A. Beernaert, Staatsminister - Graaf d'Ursel,
Gouverneur der provincie West-Vlaanderen - Graaf A. Visart de Bocarmé,
Burgemeester der stad Brugge;
Voorzitter: H. Baron H. Kervyn de Lettenhove;
Algemeen secretaris: W.H.C. Tulpinck.
Schatbewaader: H.R. Coppieters 't Wallant;
Leden: H.H.L. Delacenserie - Baron de Loë - Vermeersch - Mgr Bethune - Baron
Liedts - Baron A. Rujette - Baron A. van Zuylen.
Indien het comiteit er in slaagt deze tentoonstelling tot een goed einde te brengen
zal het voor hem een driedubbele eer zijn, want de geldelijke middelen verstrekt door
Staat, Stad en Provincie waarover het beschikt zijn erg bekrompen. Maar Brugge
heeft reeds zoo dikwijls bewezen dat het wel zijn kunstondernemingen tot een goed
einde kan brengen zonder veel officieele ondersteuning, en ook in dit geval zal de
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goede wil en de opoffering der Brugsche burgerij wel volbrengen wat in andere
steden, en vooral in de hoofdstad altijd geschiedt bij middel van ruime toelagen uit
de staatskas.
H. DE MAREZ.

Uit Brussel
De akwarellisten, 42e tentoonstelling
Op deze tentoonstelling maakte de inzending van den heer Jacob Smits vooral opgang;
naast ander knap werk ver-
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melden we met lof zijn Pietà, de portretten van zijn Ouders en dat van een zijner
kinderen met een grooten hond (Kobe en Max).

MATTHIJS MARIS: LAUSANNE (teekening), (eigendom van de firma B.L. Voskuil Jr).

De heer Alfred Delaunois zond een verdienstelijk binnengezicht der St. Pieterskerk
te Leuven. Onder de andere zeer goed vertegenwoordigde artiesten merkten we op:
de heeren Marcette, Bartlett, Fernand Khnopff, Constantin Meunier, Nico Jungmann,
Hoeterickx, Theodore Hannon, Mevr. Gilsoul-Hoppe, Uytterschaut.

De Galerij Le Roy
werd onlangs geopend met een tentoonstelling van de beste moderne Fransche en
Belgische schilders, waaronder b.v. werken van Alfred en Joseph Stevens, Leys, De
Braeckeleer, Corot, Ch. de Groux, Decamps, Messonier, Troyon, Delacroix. Sedert
langen tijd had men niet zooveel meesterwerken van onbetwistbaar gehalte bij elkaar
gezien.
G.E.

Uit Den Haag
Tentoonstelling - H.W. Mesdag in ‘Pulchri studio’ van 12 Dec. 1901 tot
19 Jan. 1902
Men heeft er in den laatsten tijd voor geijverd om toch vooral in elke expositie een
zekere eenheid te krijgen, waarmee samenging de bedoeling om die eenheid het
rustigst tot den toeschouwer te doen spreken. Onze tijd - met eene kunst zich
ontwikkelende in de richting der gebruikskunst en in het bezit van oeuvres van
verscheidene meesters - die deze wensch deed groeien, heeft de verwezelijking ervan
in vele gevallen mogelijk gemaakt.
Zoo is bij deze expositie van Mesdag deze wensch ten deele tot vervulling gebracht.
Reeds dadelijk bij het binnentreden in de eerezaal wordt men getroffen door het
imposante dat men hier in een geheel van enkele schilderijen heeft weten te geven.
Maar we stemmen toe, dat de schilderijen zélf respectabels genoeg moeten bezitten,
om hiertoe mee te werken.
Al de werken, waaraan de schilder de roep van zijne beteekenis te danken heeft,
zijn niet aanwezig; en zoo zal blijken, dat zelfs deze gelegenheid voor eene volledige
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en alle eischen te gemoet komende expositie te klein is. Mesdag's bedoeling is niet
geweest - waar hij gehoor gaf aan veler wensch en het verzoek van Pulchri's bestuur,
een volledig overzicht van zijn werk te geven; zijne bedoeling was in een ‘50-tal
schilderijen’ - waaronder dan een 11-tal teekeningen begrepen zijn - ‘een overzicht’
te geven ‘van de verschillende indrukken van de grootsche Noordzee en van het
visschersleven aan het zoo schoone strand te Scheveningen’, zooals het in een
inleidend woord in de catalogus heet.
In dit voorwoord hebben we meteen een halve bekentenis, die zijne beteekenis
klaar in het licht stelt. Mesdag is niet de schilder van ‘de zee’; hij is de
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schilder van één zee in een niet te scheiden verband met het bedrijf en leven van
eene visschersbevolking; zelden schildert hij de zee zonder een van hare attributen:
meeuwen of drijvend wrakhout en immer is het een tallooze malen doorgroefd
watervlak, dat in zoele zomernachten melodisch ruischend, in winterlijke stormen
ons gierend verhalend, hare geschiedenis van die der visschersbevolking niet te
scheiden weet.
Evenals de meeste Haagsche impressionisten heeft Mesdag, hoewel minder
bepaaldelijk, voorgangers aan te wijzen. Evenals deze door de Franschen beïnvloed
is eene innerlijke verwantschap met de oude Hollanders toch duidelijk. Zijne opvatting
sluit zich aan bij de werkelijkheidszin der 17e eeuwers, terwijl hij in de behandeling
toont veel van de eersten geleerd te hebben. Ook is zijn aard, naar Hollandschen
aard, ingetogener en soms weet hij aan zijne zeeën een stille wijdschheid bij te zetten,
die aan die ingetogenheid wel ontsprongen is.
De serie maan-gevallen, voor het schilderen van welke ook de lust bij enkele ouden
zoo diep aanwezig was, zet aan deze expositie een eigenaardige bekoring bij. Iemand
die zóó de zee weet te voelen, die van haar het zomersche of wintersche in deze mate
tot ons brengt, moet wel van haar een stille vertrouwde zijn. Wat deze reeks ook
onderscheidt is de delicate en, in zoover als dit met maannachten strookt, gloedvolle
schildering; en wat wel opmerkelijk is, hierin toont de schilder een lust voor precieuse
bijzonderheden, die men bij dezen man, die gewoon is alles breed uit te meten, zeker
niet zou zoeken. Eene andere serie vertegenwoordigt de winterlijke stormen. Eenige
schilderijen zijn naar aanleiding van stormen ontstaan waarover men de
visschers-bevolking nog lang nadien zal kunnen hooren spreken: de stormen van '94
en '96. Maar de schilder gaat hier niet - waartoe men velen allicht geneigd zou denken,
op historische bijzonderheden in. Hij verheft het geval van het bijzondere tot het
algemeene en zoo wordt dit schilderij van een verheffender beteekenis, die zonder
zich op te dringen, den toeschouwer onweêrstaanbaar aangrijpt.

H.W. MESDAG: BUIÜG WEDER (schilderij).

Van eene serie winters hier aanwezig, lijkt mij het schilderij Winter aan het strand
wel het belangrijkste. En soms kan men geneigd zijn, dit schilderij in zijn stil voor
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zich spreken, wel de machtigst hier aanwezige uiting te vinden. Het heeft betrekking
op de ijsdijk die de zee - ik meen in '90 - aan de kust vormde. Het schilderij vertoont
een schuit (die een groot deel van het doek in beslag neemt) met neergelaten zeil,
tegen den ijsdijk liggende. Daar achter rommelt een donkere grauw-bruine zee; door
een gedekte lucht dringt moeizaam het geel-rosse licht. En uit dit barre geheel spreekt
zulk een geweldig wintersche glorie, dat we land en winter onvermogend achten ze
zóo te geven.
In enkele gevallen nadert de schilder het genre-achtige, zooals blijkt uit Kalefateren
en uit Zomermorgen. In dit laatste is een oogenblik van veranderende stemming met
oud-Hollandsche accuratesse uitgedrukt. Een morgenzon die bijna zichtbaar de
zeedampen opklaart. Maar in beiden - in het láatste minder, vinden we aan figuren
en ook wat de han-
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deling betreft, bijzondere beteekenis verleend.
Verder vinden we hier verschillende episodes uit visschers-bedrijf, als: terugkeeren
en uitgaan der visscherspinken, garnalen-visschers enz. in verschillende
weerstemmingen, standvastig of veranderlijk. Een treffend geval onder deze laatste
geeft Voor de bui, waar de bui de zee al verdonkert en het licht in de wolken een
laatste gevecht houdt. Teekenend zijn ook de schilderijen met schelle lichteffekten
en over het water rijdende wolk-schaduwen; en, typeerend, niet voor Holland alléen,
die met zich tot enorme lucht-kasteelen vormende wolken.
Onder de teekeningen is behalve Stormweder, dat wel bijzonder heerlijke
kwaliteiten vertoont, nog opmerkelijk in een ruige teekening De Branding - bijna
niet meer dan een enkele golf vertoonende, met aan den lichtenden horizont de
silhouet van een enkel scheepje - 's meesters' soberheidszin uit den laatsten tijd.
Zooals we al opmerkten, deze tentoonstelling is, hoewel ze een geheel vormt en
wezenlijk een goed overzicht geeft, geen volledige, en met 't oog op des schilder's
bekendheid hebben we ons van een geregelde opsomming, die allicht weinig nieuws
zou brengen, al evenveel onthouden als van een bespreking van de beste der hier
aanwezige werken. In het laatste geval mochten - om er een paar te noemen - zeldzaam
complete werken als: Terugkeer van de visscherspinken, Vertrek der Visschersvloot
en In de branding, waar in een treffend blij-Hollandsche weerstemming - zon en
toch wolken, de bemande schuiten, met geheschen zeilen onder een stevige bries, in
de branding steigerend, een hoopvolle vangst te gemoet gaan - niet onbesproken
blijven.
Verder zal deze tentoonstelling nog deze beteekenis hebben, dat zij Mesdag's plaats
als een der grooten onder de Haagsche Impressionisten, weer eens opniéuw bevestigt.
H. DE BOER.
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Boeken & tijdschriften
Dr. W. Martin Het leven en de werken van Gerrit Dou, Leiden, S.-C. van
Doesburch, 1901
IK heet dit boek een degelijke aanwinst voor onze kunstgeschiedenis en een
modelwerk in zijnen aard. Van Gerrit Dou, zooals van meest alle kleinmeesters uit
de Hollandsche School, weten wij zeer weinig. Wij kennen een overvloed van zijne
werken; over zijn leven hebben wij niets dan dorre namen of datums; zijn beeld als
mensch staat ons voor den geest in flauwe, onvaste omtrekken. De schrijver heeft
zich tot taak gesteld wat meer licht op dit figuur te laten vallen, het vaster te teekenen,
bijeen te brengen wat over hem geweten is en wat er over hem nog te leeren valt.
Hij deed het met wetenschappelijken zin en gedrongen door wetenschappelijken
ijver. Hij belijdt dat hij zijn werk volbracht ‘with indifference in the heart.’ De rang,
dien Dou bekleedt in de kunst, zijne verdiensten laten hem koel; hij wil feiten kennen,
zekerheid brengen waar twijfel, helderheid waar schemering heerscht.
En hij deed het uitmuntend. Hij bewijst dat voor wie zijn onderwerp wil
doorgronden en er uit halen wat er in te vinden is, er altijd ontdekkingen te doen zijn.
Dit is een eerste verdienste; een tweede is dat hij dit schijnbaar dorre onderwerp op
echt aantrekkelijke wijze weet te behandelen. Wij gaan hier zijn heel boek niet
ontleden, maar wijzen op den weg, dien hij volgt. Hij stelt de gebruikelijke vraag:
Wat was Leiden als kunststad toen Dou daar het leven zag? En hij beantwoordt
overvloedig en gesteund op stellige oorkonden die vraag. Dou werkte bij Rembrandt:
Wat verrichtte hij daar en op welke wijze gaf de groote meester les aan zijne
leerlingen? Belangwekkende vraag, gevolgd door een wetenswaardig antwoord. De
schrijver toont ons den meester zijn eigen moeder latende poseeren in zijnen winkel,
ze omhangende met draperijen en kleinodiën en de leerlingen rondom haar geschaard
en het model opnemende elk van zijne plaats. Op Dou's vroegste schilderijen zoekt
en vindt hij het gekende model weer 's Meesters werken zijn al bijzonder onbeduidend
en weinig afwisselend van onderwerp. Toch weet de schrijver ze in reeksen te
verdeelen en in sommige onbelangrijke bijzonderheden aanleiding te vinden om
hunne volgorde aan te duiden. Zoo schilderde Dou tal van werken waarin het
onderwerp door een raam gezien wordt; nu wordt ons bewezen, dat dit raam eerst
heel eenvoudig van vorm was, dat het gaandeweg meer en meer versierd werd en
van zelf wordt daar uit afgeleid welke stukken voorgingen, welke volgden. Er wordt
daarbij aangetoond, hoe de talrijke navolgers van Dou: de Mieris'sen, Metsu's en
anderen, van den voorganger die inlijsting hunner onderwerpen overnamen.
Deze placht in zijne schilderijen de gebouwen af te beelden, waarop hij uitzicht
had van uit zijn werkkamer. Onder die gebouwen was een stadspoort met eenen toren
en een hoog opgaanden pijler, bekroond met eenen bol, iets als een valsche
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schoorsteen. In den loop der jaren verdween de torenspits en werd vervangen door
een paviljoentje; de pijler werd daarna verlaagd en de bol verdween. Die wijzigingen
kan men nagaan op de stukken van Dou en meteen kan men hunne volgorde aangeven.
Sommige van Dou's stukken, worden vermeld in den catalogus eener tentoon-
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stelling uit die dagen, of in lijsten van verzamelingen: het loont de moeite na te gaan
welke die stukken waren. De schrijver geeft zich die moeite en leert er ons alweer
iets belangrijks uit over de werken, die hij zoo nauwkeurig opzoekt en zoo goed kent,
al laten zij hem zoo koel.
En zoo gaat hij voort, uit onbeduidende feiten het een of ander te putten dat ons
nader in voeling brengt met zijnen held en dezen voor ons doet leven. Er valt niet
aan te denken voor wie meer in het algemeen kunstgeschiedenis bestudeert zich te
wagen aan dit zoeken naar spelden in de hooimijt; maar wie het gedaan heeft voor
den eenen of anderen kunstenaar, weet hoeveel er te leeren valt uit dit
concentratiewerk. Een grooteren dienst bewijst men aldus dan met nog eens te
herhalen en te herkleeden wat door anderen is gezegd.
Een uiterst aantrekkelijk deel van Dr. Martins' boek is zijn tafereel van den
kunsthandel en de Lucasgilde in de zeventiende eeuw en in het bijzonder te Leiden.
Hier zou alles te vermelden zijn. Wie de schilderijen kochten en verkochten, welke
prijzen men er van maakte, welke meesters het duurst betaald werden, hoevele er
overal te vinden waren en hoe zij in de huizen gehangen werden. Stippen wij slechts
aan dat de schrijver tot de gevolgtrekking komt dat in het Holland der XVIIe eeuw,
onder de burgerij en zelfs bij de boeren, het hoegenaamd niet zeldzaam was
schilderijen te koopen uit speculatie en ze bij de eerste beste gelegenheid met winst
af te zetten; dat langs de wanden ook de kleine stukken boven het bereik der hand
hingen en dat bijvoorbeeld fijne figuurtjes van Terburg bijna tegen de zoldering
werden vastgemaakt. Het zondenregister der kunsthandelaars van dien tijd was niet
gering, onder andere vond men er die een troep penseelers van minder allooi den
kost lieten verdienen met naschilderen der werken van gekende meesters. Ook hier
dus alweer niets nieuws onder de zon!
Volledigd wordt het verdienstelijke boek met tal van bijlagen bestaande uit
oorkonden, Gerrit Dou betreffende, en een volledigen Catalogus zijner werken,
bevattende 382 nummers, waarvan 370 schilderijen en 12 teekeningen.
MAX ROOSES.

Dante Gabriel Rossetti, an illustrated memorial of his art and life by H.C.
Marillier. second edition, abridged and revised. London, George Bell &
Sons. 1901. £ 2.2.0
DEZE bekende Londensche uitgevers-firma heeft in den loop van 1901 een tweede
verkorte uitgave van het werk van H.C. Marillier het licht doen zien.
De geheele uitvoering van het boek is, zooals we dat van de firma Bell gewoon
zijn, eenvoudig en voornaam. De druk is zeer fraai, de omslag van Christopher Dean,
met zijn even gestyliseerde rozen, groeiend over een hek, is alleen een beetje stijf.
De vele illustraties, heliogravuren, autotypien en binnentekstgravuren naar Rossetti's
beste en meest bekende werken zijn daarentegen onberispelijk.
De tekst is interessant; conscientieus zijn al de gegevens verzameld, uitgewerkt,
gegroepeerd en geklasseerd, en hoewel de bewerking hier en daar wat droog is, mag
men den heer Marillier hier geen verwijt van maken aangezien hij zelf in zijn voorrede
zegt: ‘My general aim was to interweave a brief sketch of the Painter's life with a
detailed chronological record of his artistic work’. En dit heeft hij gedaan. Telkens,
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door de onbelangrijke gebeurtenissen van dit leven heen, wordt een zeer nauwkeurige
schets van de werken van den meester gegeven, van hun ontstaan, wijze van
uitvoering, hun vroeger en tegenwoordig verblijf - de schetsen en duplicaten, die
ervan gemaakt werden; alles zeer belangrijk voor hen, die een bepaalde studie van
Rossetti willen maken, maar wat meer appreciatie van de werken zelf, zou wellicht
niet overbodig zijn geweest. Men zou kunnen wenschen dat deze beschrijving van
een belangrijk en vooral typisch artist, ook wat meer
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als kunst opgevat was en dat ons uit deze 147 bladzijden te gemoet trad, als met
enkele lijnen gehouwen: het beeld van den mensch en den kunstenaar Rossetti. Nu
verwart men zich wel een weinig in de overigens zeer wetenswaardige détails.

D.G. ROSSETTI: VERONICA VERONÈSE
(met welwillende toestemming van de firma George Bell & Sons, Londen).

Toch leeren we belangrijke biezonderheden kennen over de afkomst en de jeugd
van den half Engelschen, half Italiaanschen artist, over zijn noch zeer uitgebreide
noch langdurige studiën waarbij hij begon te schilderen eer hij teekenen kon en over
de vorming van de ‘P.R.B.’
The Prerafaelite Brotherhood oorspronkelijk tusschen hem, William Holman Hunt,
John Everett Millais en den beeldhouwer Thomas Woolner, dankte haar ontstaan
voor een groot deel aan den invloed van onzen Memlinc. Gedurende een bezoek aan
Brugge en 't St. Jans hospitaal was Dante Gabriel zoo getroffen geworden door de
eenige werken van dezen grooten meester, dat door hem zijn aandacht ook op andere
Primitiven, Italianen zoowel als Vlamingen gevestigd werd en hij meer en meer
inzag, wat hij vroeger altijd wel vaag gevoeld had, dat de zeker verdienstelijke, maar
vaak ook zoetsappige en vervelende Rafael en Perugino niet het eerste en het laatste
woord in de schilderkunst gesproken hadden.
En wat ook later, vooral na Rossetti's tijd, de fouten van de in Engeland herboren
Prerafaeliten geweest zijn, aan hen en aan Ruskin hebben wij het toch
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voor een groot deel te danken dat de aandacht weer op de groote Gotieken werd
gevestigd, die in het begin en het vroege midden der vorige eeuw bijna vergeten
waren.

D.G. ROSSETTI: DANTE ONTMOET BEATRICE IN HET PARADIJS
met welwillende toestemming van de firma George Bell & Sons, Londen).

Dat Rossetti echter een weinig eenzijdig in deze appreciatie was, blijkt uit het feit
dat hij de meeste schilders der renaissance en vooral Rubens niet kon uitstaan. Rubens
bezat dan ook in zoo groote mate, wat Dante Gabriel zijn heele leven zoo droevig
heeft gemist.
Want hij zelf wist het wel en ook Marillier releveert het, dat zijn gebrek aan
techniek, zijn hoofdfout was. Aan het naakt heeft hij zich maar zelden durven wagen,
gedeeltelijk om het prude Engelsche publiek te behagen, maar vooral omdat hij het
niet kon. Perspectief maakte hem geheel in de war en op handige wijze trachtte hij
de moeilijkheid te ontduiken door zijn achtergronden vlak achter de figuren te vullen
met een rijtje blauwe bordjes, een bank van bloemen, een scherm of een mooie
draperie.
Dit gebrek aan techniek is zeer te betreuren geweest. Had hij die bezeten hij zou
een der heel hoogen geworden zijn, want waar hij de vaardigheid der Nederlanders
miste bezat hij een eigenschap die deze dikwijls moeten derven: een verheven en
waarlijk dichterlijke fantaisie.
Of de vriendschap met Ruskin voor hem inderdaad een groot geluk is geweest,
schijnt ook de heer Marillier te betwijfelden. Ruskin was zeker de Art patron bij
uitnemendheid. Als Gabriel in zijn eeuwigdurende geldnood verkeerde (zelfs wanneer
hij den vorigen dag 30 guinjes gebeurd had, droeg hij bij voorkeur de jassen van zijn
vrienden en gebruikte hun terpentijn!) was Ruskin altijd gereed om met geld bij te
springen, groote sommen tot 60 pond toe, die hij vooruit betaalde voor werk, dat wel
eens niet werd gele-
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verd. Maar Ruskin was 't meest gesteld op die schilderijen waarin juist dat gebrek
van Rossetti het meest sprak en haalde hem dikwijls om allerlei futiliteiten van ernstig
werk af.
Het korte huwelijk van Rossetti met Miss Siddal, wordt maar vluchtig behandeld,
ook de scherpe omlijning van haar beeld ontbreekt, hoewel er een reproductie van
een van haar werken en eenige portretten bij 't boek gevoegd zijn. De auteur raakt
beter op zijn dreef als hij het einde nadert en vooral waar hij de laatste jaren en den
dood van Rossetti beschrijft.
De langzaam opkomende verzwakking van de oogen, waar hij zich zoo angstig
over maakte en waaruit, voor een groot deel, zijn slapeloosheid ontstond, zijn goed
en met dramatische kracht weergegeven - het meer en meer verslaafd raken aan
chloral, de stijgende zenuwachtigheid, die soms bijna aan waanzin grensde en die
ook een slecht effekt had op zijn kunst, zijn morbide vrees voor alle critici en zelfs
voor zijn oudste vrienden, die hij van samenzweeringen tegen hem verdacht, zijn
manie om 's nachts te leven en bijna nooit in de open lucht te gaan, eindelijk, in 1882
zijn dood in zijn 54ste jaar.
Het slot van het boek is inderdaad zeer goed en eindigt met deze woorden:
‘I will not say that he was one of the greatest painters, for that would invite
controversy as to points in which he was and knew himself to be deficient, but he
was an artist, one who saw and could interpret beautiful things in a beautiful way’.
Een lijst van al de werken van Rossetti is toegevoegd aan dit inderdaad mooie en
lezenswaardige boek.
A.W.S.v.L.

Zeitschrift für Bücherfreunde Leipzig, Velhagen & Klasing 1901-1902,
5er Jahrgang
BOEKEN zijn de beste vrienden der menschen, zegt men, en te recht; het is dus
plicht voor menschen ook goede vrienden van de boeken te zijn. En rechtuit, ik geloof
dat wij sedert er drukwerken bestaan niet al te erg in die wederkeerigheid zijn ten
achter gebleven. Maar men kan boeken liefhebben op velerlei wijzen, men kan
boekengek en boekenvriend zijn. Men kan zich gedreven en gedwongen gevoelen
ze op te hoopen in lange rijen langs de muren of in hooge stapels op den vloer, zonder
zich den tijd of het genoegen te gunnen ze in te zien, en aldus door hen bezeten zijn
in plaats van ze te bezitten. Men kan ze ook onthalen met voorkomenheid, zooals
men doet voor hooggeachte vrienden, ze toelaten in zijn huis- en studiekamer, hun
daar de beste plaats toekennen, hun minzaam toeknikken wanneer men ze daar
ontmoet, met voldoening het oog en de hand laten gaan langs hunne stevige glansend
sierlijke ruggen, zich verhoovaardigen in hun bezit, ze verzorgen als een dierbaar
pand, overtuigd zijn dat niets te goed, niets te schoon is voor hen en handelen naar
die overtuiging. Wie die gevoelens kweekt in zijn hart is een boekenvriend, en voor
zulk een is het tijdschrift gesticht dat wij hierboven aankondigen.
Het is Duitsch van taal, maar niet uitsluitend Duitsch van geest; het houdt niet
enkel van degelijkheid, het wil ook bekoorlijk zijn op zijn Fransch. Maar evenver
blijft het dan weer van Fransche wuftheid en betracht het Germaansche wetenschap
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en vakkennis. Het houdt een middelmaat, een gulden, en eerbiedigt den regel van
Horatius, dien ouden boekenliefhebber, volgens welken het voedzame moet smakelijk
gereed worden gemaakt.
Er wordt dan ook in het tijdschrift haast zooveel over kunst als over wetenschap
gesproken en evenzeer gelet op fraaie boeken als op zeldzame en lezenswaardige
illustraties van allen aard, en in overvloed treft men er in elke aflevering aan. Waar
er spraak is van zeldzame stukken worden zij ons in reproducties onder het oog
gebracht. Zoo krijgen wij in de eerste aflevering van het loopende jaar eene
verhandeling over Spaansche aflaatbrieven uit den tijd der Incunabelen of
wiegdrukken, met reproducties van die ongemeen zeldzame en echt belangwekkende
stukken; daarop volgt een geschiedenis der opvoeringen van
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Goethe's Faust op het Duitsch Tooneel, toegelicht door lithographies ook al uit den
wiegentijd van die kunst, waarin nu eens de held verschijnt in het romantisch kostuum
van een middeleeuwsch professor zooals men zich die in 1830 voorstelde en dan
weer als een saletridder uit die oude tijden met een Gretchen als een eerzame grisette
gecoiffeerd met tire-bouchons uit den tijd toen onze grootvaders vrijden.

LEONARDO DA VINCI: O.L. VROUW MET DE ROTS - (National Gallery Londen)
(met welwillende toestemming van de firma Velhagen & Klasing, Bielefeld en Leipzig).

In de tweede aflevering, een uitste-
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AMBROGIO DE PREDIS: TITELBLAD DER SFORZIADA (British Museum, Londen) (met
welwillende toestemming van de firma Velhagen & Klasing, Bielefeld en Leipzig).
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kend artikel over het Museum Plantin-Moretus met gezichten in de zalen, portretten
der aartsvaders die daar regeerden, afbeeldingen van drukkersmerken, titelbladen,
handschriften en wat dies meer. Wij wisten het wel en zegden het ook zelf reeds
meer dan eens, maar wij hooren het toch nog altijd gaarne door een ander bevestigen:
‘Bij iederen boekenvriend wekt een bezoek van het Museum Plantin-Moretus een
overvloed van verrassingen, het blijft hem een onvergetelijke herinnering’, zooals
de heer Fedor von Zobeltitz, schrijver van het artikel en bestuurder van het tijdschrift,
het uitdrukt.
In de derde aflevering een stuk over de portretten van den Duitschen dichter Bürger,
met een vijftiental conterfeitsels uit alle tijdperken zijns levens. In de vierde iets over
de Sforza-werken in het British Museum met een studie over den meester der
Italiaansche meesters uit de eerste Renaissance: Leonardo da Vinci. Dan een
verhandeling over de Russische gekleurde volksprentenboeken met weergevingen
in kleurendruk; over de bibliotheken der Hohenzollern; over de heerlijke beeldletters
van de XVe tot de XVIIe eeuw; over de boekbanden in de groothertogelijke
Hofbibliotheek te Darmstadt; de kunstkalenders enz.
Wij halen slechts de voornaamste hoofdartikels aan, wij mogen er niet aan denken
al het lezens- en vermeldenswaardige op te sommen. Het volsta aan te stippen dat
er geen vak is der Fraaie Boekkunst, dat niet behandeld wordt: ex-libris, boekbinderij,
gravuren, bibliotheekwezen, merkwaardige uitgaven, lettergieterijen en wat dies
meer.
Nog een enkel woord willen wij slechts zeggen over een hooger genoemde bijdrage
Die Sforza-Werke im British-Museum, van welk artikel de uitgevers ons een paar
platen ter illustratie van deze nota leenden. Het British Museum bezit een schat
handschriften en gedrukte boeken, handelende over de Sforza's, het geslacht dat in
de XVe eeuw te Milaan heerschte. Weinige jaren geleden kwam de National Gallery
te Londen in het bezit van een exemplaar van da Vinci's meesterlijk schilderstuk
O.-L.-V. met de rots, van welk werk ook de Louvre een exemplaar bezit. In Engeland
beweert men dat het Engelsch exemplaar het echte is, en in Frankrijk dat het Fransche
recht op dien titel heeft, maar dat in elk geval het eerstgenoemde in Leonardo's atelier
ontstaan is. Het zou dan gemaakt zijn door Ambrogio de Predis, Leonardo's leerling,
die ook de zijluiken schilderde, welke insgelijks in bezit der National Gallery kwamen.
Deze Ambrogio zou ook de verluchter zijn der Sforzawerken en zoo kwam de
bespreking der echtheid van de Londensche O.-L.-V. met de rots te pas bij het
onderzoek naar het vaderschap der illustraties van de Sforza-werken uit het British
Museum.
Deze Sforza-werken zijn twee in getal het Getijdenboek der Sforza's, dat voor de
hertogin Bona Maria werd gemaakt en later aan keizer Maximiliaan I en keizer Karel
toehoorde. Het bestaat uit 348 bladen fijnste perkament met 64 volbladminiaturen
en 139 afgezette bladlijsten. Het is wel het heerlijkste verluchte handschrift, dat de
Italiaansche kunst der XVe eeuw voortbracht en het grootste deel der kunstpareltjes,
die het bevat, schijnen wel van Leonardo's leerling, den hooger genoemden Ambrogio
de Predis te zijn. Het tweede belangrijke Sforza-boek is de Sforziada, vertaald naar
het Latijn van Simoneta, een der schoonste met de hand geïllustreerde boeken, die
bestaan. Wij deelen er hierbij het eerste blad van mede, waarvan het gedrukte
middeldeel door een gepenseelde en gekleurde lijst omgeven is, die ook aan Ambrogio
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de Predis wordt toegekend. Die miniatuur vertoont de weelderigheid van heerlijke
kinderlijfjes, gemengd tusschen grillige dierengestalten en de liefelijke goochelarij
met al wat natuur of menschenhand sierlijkst heeft voortgebracht, die de vroegste
Renaissance maakte tot het heerlijkste lentegetij, dat de kunst op aarde deed bloeien.
MAX ROOSES.
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De teekeningen der Vlaamsche meesters
De vaderlandsche school in de XVIe eeuw
HIERONYMUS BOSCH. - Aan het hoofd der groep, die wij Vaderlandsche School
noemen, vinden wij een kunstenaar van groot talent, maar dikwijls grillig in zijn
wereldbeschouwing, tot baldadigheid toe.
Het is Hieronymus van Aken, naar zijne geboortestad Hieronymus Bosch genaamd
(1460?-1516). Hij schilderde in heerlijke kleubijbelgeschiedenissen met een sterken
bijsmaak van alledaagsche waarheid ofwel tafereelen uit een wereld, bevolkt met
wangedrochten, waar wilde fantazie tot wet en regel verheven is.
Veel bijzonders bezitten wij niet aan teekeningen van hem. In het Museum van
Dresden draagt een stuk zijn handteeken, maar het eene is zoo onecht als het andere.
De verzameling van het Berlijnsch Museum is beter voorzien. Onder een groot
getal zijner werken stippen wij aan een Antonius' Tentatie met wangedrochtelijke
dieren rond den heilige en een dorpje in den achtergrond, zeer behendig geteekend
met de pen. Een ander stuk, volslagen fantastiek is een onmiddellijke voorlooper van
Toorop's kwellende droomerijen. Merkwaardigst van al is een teekening op blauw
papier met de pen gedaan, met inkt gewasschen en opgehoogd met wit, dragende
zijn handteeken Hieron. Bos (Nr 2684). Zij gaat hierbij en verbeeldt eenvoudig een
boerendans zonder eenige grilligheid van vormen of handelingen. De figuren zijn
ongemeen lang en slank; de menschen zijn vroolijk, zonder grofheid. Een paar ervan
hebben zich het kermisbier wat te goed laten smaken; een van beiden wordt door
twee vrouwen naar huis geleid en werd hij niet geschoord door dienstvaardige armen,
hij zakte ineen als een vod. De tweede is bij een boom blijven stilstaan en wordt
vastgehouden door zijne
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wederhelft. Alles bijeen is het een tafereel uit de boerenwereld naar het leven,
weergegeven in een landschap naar de natuur gevolgd. Men zou wanen een
onmiddellijken voorlooper van David Teniers te zien en niet een dorpschilder van
een eeuw vroeger.
PETER BREUGHEL DE OUDE. - De voornaamste der volgelingen van Hieronymus
Bosch was Peter Breughel de Oude, een der uitmuntendste schilders der Vlaamsche
School en ook een der meest populaire bij ons volk, dat hem kenmerkend doopte
met den naam van Viezen(1) Breughel of Boeren Breughel. Van Hieronymus Bosch
nam hij veel over; de gewoonte zijne onderwerpen te putten uit het volksleven, de
voorliefde om uit dit leven bij voorkeur koddige tafereelen en boersche of boertige
figuren te kiezen en deze in hun volle eigenaardigheid weer te geven, de neiging
eindelijk om met een stouten sprong de ware wereld te verlaten en in de
buitensporigste grilligheid te verloopen. Evenals zijn groote voorganger zegt hij
vaarwel aan alle ingetogenheid, aan alle bespiegeling, aan alle zedelijke verheffing,
om het menschdom in zijn alledaagsch gedoen, in zijn zeden en gebruiken te
bestudeeren en schilderachtigheid te zoeken waar anderen allicht niets dan
aanstootelijkheid zouden vinden. Ook als kolorist is hij een volgeling, en een
ongemeen gelukkige, van Hieronymus Bosch.
Breughel heeft daarbij persoonlijke kenmerken; veel meer dan Bosch schildert hij
de bezigheden, de daden en de gebruiken van den minderen stand en de eigenaardige
kanten die zij opleveren: hij is een voorlooper onzer folkloristen. Maar hij is niet
alleen de afbeelder van het volksleven, hij is ook de verkondiger der volkswijsheid
in zijn voorstellingen der spreekwoorden. Hij is de groote hekeldichter onzer school.
Hij looft de deugden, maar geeselt de ondeugden en de gebreken van zijnen tijd en
van alle tijden; hij spot met de gebreken en de dwaasheden zijner medemenschen.
Hij heeft ook een blijkbaar welgevallen aan de buitenwereld zooals zij zich voordoet
in landschap en in boerenwoningen; hij bemint zijn land zooals het daar is in al zijn
eenvoud en in al den glans zijner kleur, en, als verkondigde hij eene waarheid die
hij ontdekt had en waarvan hij heel de wereld wilde overtuigen, koos hij zijn tonen
zoo rijk en zijn menschen zoo arm, zijne natuur zoo waar en zoo alledaagsch mogelijk.
Hij liet ons met opgezetten wil het leven van een geheel tegenovergestelde zijde zien
als die welke alleen scheen te bestaan voor de middeleeuwsche schilders met hunne
engelreine menschen, hunne landschappen van edelsteen, hunne woningen en
stoffeeringen en draperijen van vorstelijken glans en weelde.
De oude Breughel is een onzer schilders, die de meeste teekeningen

(1) Vies, in de Vlaamsche beteekenis = grappig, boertig, koddig.
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HIERONYMUS BOSCH: DE BOERENDANS
(Museum, Berlijn).
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hebben nagelaten. Men moet van eerst af veel belang gehecht hebben aan zijne
studiebladen om zoovele ervan met zooveel zorg te bewaren. Zeker zullen er wel
veel verloren zijn gegaan, maar wat er van overgebleven is volstaat om de waarheid
te bewijzen, dat hij tot regel nam wat hij op een zijner teekeningen schreef: Nulla
dies abeat quin linea ducta supersit (Er ga geen dag voorbij zonder een lijn op het
papier na te laten).
De teekeningen van Peter Breughel zijn van twee verschillende soorten: die welke
hij maakte voor de graveurs en die welke hij naar de natuur vervaardigde met het
doel ze in schilderijen of andere samenstellingen te benuttigen.
Voor den graveur teekende hij zeer verschillende onderwerpen. Het oudste stuk
dat wij van hem kennen is een Dood van Maria, toehoorende aan den Louvre en het
jaartal 1540 dragende. Laten wij al dadelijk opmerken, dat dit jaartal belangrijk is
voor de levensgeschiedenis van den meester. Men stelt gewoonlijk zijn geboorte na
1520, liefst omstreeks 1525. De teekening, die wij vermelden en die tot model diende
van een der belangrijkste platen naar Breughel gesneden, bewijst dat hij zeker vóór
1525 en hoogst waarschijnlijk zelfs vóór 1520 geboren is.
Het onderwerp zelf en de wijze, waarop het uitgewerkt is, bewijst daarbij dat de
meester begon met in ernstigen trant onderwerpen te behandelen, die noch kluchtig
noch boersch waren. Het deel der teekening, waarin Maria wordt afgebeeld met de
gewijde kaars in de handen te bed liggende, is zoo ernstig en eerbiedvol behandeld
als een oudere schilder het zou gedaan hebben. Wel straalt in zekere deelen van het
werk de volkschilder door. In de discipelen, die in groote haast en angst komen
binnen geloopen; in de vrouwen, die aan den eenen kant van het vuur ineengedoken
zijn en in den jongen, die aan den anderen kant vast en rustig zit te slapen, is de studie
van het werkelijke duidelijk zichtbaar. De gravuur naar de teekening gemaakt
vermeldt, dat Philippus Galle ze naar een voorbeeld van Breughel sneed en dat
Abraham Ortelius ze voor zich en zijn vrienden liet maken. Tot een zelfde opvatting
behoort een Verrijzenis Christi, gekend door een gravuur van Hieronymus Cock en
waarin het heilige onderwerp ook eerbiedvol wordt behandeld.
De tweede teekening in tijdsorde voor den graveur gemaakt en ons bekend, behoort
aan het Prentenkabinet van het Rijksmuseum te Amsterdam. Zij is gedagteekend
BRVEGEL MDXLIIII en stelt een kermisplein voor. Men ziet er de gewone
kunstenmakers der jaarmarkten aan het werk: mannen die op hun hoofd staan, die
een schotel op een stokje doen draaien, die met bekers en bollen spelen, en daar
tusschen in de monsterachtige samenkoppelingen van menschen
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en dieren, die hij met grappigen moedwil in de ware wereld laat opdagen. Het stuk
is niet gegraveerd, wel liet Hieronymus Cock een kermisplein naar Breughel
verschijnen, maar de samenstelling is geheel verschillend van die der Amsterdamsche
teekening.

PETER BREUGHEL DE OUDE: FIGURENSTUDIE
(Museum, Dresden).

Wij zagen, dat de oudste teekening van Breughel een godsdienstig onderwerp op
ernstige wijze behandelt. Zijn leven lang heeft hij Bijbelsche geschiedenissen
voorgesteld, maar in later jaren mengde zich nog al gemakkelijk het populaire, soms
wel het potsierlijke, in die tafereelen, zooals wij het in zijne Kruisdragingen zien;
soms ook wel het fantastische zooals blijkt uit zijn Laatste Oordeel, waarvan de
Albertina van Weenen een teekening bezit met jaar 1558, die gegraveerd is door
Petrus America. In dezelfde verzameling vinden wij nog een Christus die in het
voorgeborcht der Hel nederdaalt. De zielen der rechtvaardigen die op hem wachten
komen uit den muil van een monster te voorschijn. Het stuk is gedagteekend
BRVEGEL 1561 en draagt een erg fautief latijnsch opschrift, dat de graveur Petrus
America slaafsch heeft nagesneden.
Een groot deel der gravuren naar Breughel verbeelden zooals men weet, de
Deugden en de Ondeugden, de goede en kwade eigenschappen van den mensch. Uit
die reeksen kennen wij een viertal teekeningen:
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(British Museum, Londen).
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Temperantia, behoorende aan het Museum Boymans van Rotterdam; de Gramschap,
aan de Uffizi van Florence, de Hoop aan het Museum van Berlijn, de Zeven
Hoofdzonden, gedagteekend 1557, in de Albertina.
Een veel grooter getal teekeningen van dien aard zijn verloren gegaan; eens dat
zij op koper gebracht waren hechtte men er waarschijnlijk geen groot belang meer
aan; in de verzameling Crozat vinden wij onder de elf bladen welke daar van Breughel
in voorkomen zijn Alchimist, dien wij kennen uit de gravuur en uit de schilderij.
MAX ROOSES.
(Wordt voortgezet).
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Tentoonstelling Hendrik Luyten
(in de Verlatzaal te Antwerpen, van 13 tot 28 Februari 1902).
UIT zijn werkplaats te Brasschaat (prov. Antwerpen), waar een aantal jongeren zijn
lessen in teeken- en schilderkunst volgen, zond Luyten ons een 25-tal werken, die
weer eens te meer het eigenaardige en sterke persoonlijke van zijn talent kenschetsen.
Hendrik Luyten is een realist, in den breeden zin van het woord. Hij schildert
brokken natuur - landschappen, dieren, figuren, binnenhuizen - al naar wat zich
voordoet aan zijn open, helderziend oog. Hij hakt schilderijen uit het hem omringende,
zonder kieskeurig zoeken, zonder veel aarzelen - dadelijk enthousiast van wat hem
trof in kleur, licht of lijn. Hij grijpt om zich heen, in 't wilde haast - maar wat hij
eenmaal vast heeft laat hij niet los eer er dàt in zit, wat hem zelf getroffen heeft.
De natuur, of liever de ‘stof’, de ‘materie’ met al haar wisselende vormen en
uitzichten, haar trillingen van leven en atmosfeer, is zijn groote geliefde. Het uiterlijke
der dingen dient hem tot voortdurende studie; zijn heele opmerkings-kracht is er op
geconcentreerd, - en met breeden, stevigen borstelstreek doet hij het scherp-geziene
en diep-in-hem-doorgedrongene voor ons ópleven.
Zijn streven is haast niet anders dan brutaal copiëeren der natuur; - brutaal, zonder
zucht tot veredeling of verfijning, zonder inmenging van een sprankeltje ziel, - alleen
belust op het geven van grootsche, overweldigende realiteit. Woest wordt hij soms
in zijn blakende zonnebranden, die hij laat zengen en schroeien, zóó dat de vormen
weggevreten worden door 't geweld der hitte - woest in het opflakkeren van kleur
tegen kleur, in het oplijnen van imponeerende vormen. De feesten van toon en
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tint, van vorm en beweging, van licht en donker, waarop hij ons onthaalt, slaan soms
over tot orgie, hij striemt ons in 't gezicht met zijn gedurfde effecten en overdondert
ons met het plompe en logge van zijn visies.
En zóó is Luyten in zijn element, wanneer hij vrije teugel viert aan zijne ingeboren
neiging - wanneer hij zich voordoet als de enthousiaste lofdichter der weelderige,
zon-doorgloeide natuur.
Want naast zijn doeken, waar landschap hoofdzaak, en figuren van menschen en
dieren bijzaak zijn - behandelt Luyten ook onderwerpen waarin ons ‘iets verteld’
wordt. Dit is hij vooral in de laatste jaren meer en meer gaan doen. - Hij treft ons
dan door de zeer eenvoudige vreugde en smart van landlieden of visschers, en weet
soms een tragisch akkoord aan te slaan. Elders weer schildert hij een idylle, een klein
en simpel gedicht. Maar in deze onderwerpen doet zich soms een leemte gevoelen:
we zien er de mimiek der ontroering, heftig soms, en dramatisch voorgesteld, maar
niet gelouterd tot een hoogere ziele-sensatie. De gemoedsaandoeningen geeft hij
nuchter, zóó als hij ook de natuur weergeeft: als scherp observateur meer dan als fijn
gevoelsmensch. Zoo mogen deze tooneelen als volkskunst beschouwd worden,
doordien ze luid spreken tot het ontvankelijke gemoed der eenvoudigen, maar het
binnenste der fijner bewerktuigden onberoerd laten.
Hier als overal elders bij Luyten ligt de grootste verdienste aan de oppervlakte,
en daarom slaagt hij beter en klinkt zijn toon zuiverder waar hij alleen dat uiterlijke
bezingt.
Die zelfde eigenaardigheid vindt men weêr in zijn portretten. Met verbazend
doordringenden, helderen blik vat hij de structuur van een kop, de vorm van een
lichaam, en hij geeft die weer in hun atmosfeer, hun natuurlijke houding en
verlichting; maar een dieper zieleleven is er niet in uitgedrukt.
Zijn kerngezonde, forsche natuur heeft het leven lief om al het heerlijke dat het
geven kan - zij heeft genoeg aan de bedwelming der realiteit - en zoekt geen hooger
genot in een wereld van gevoel en bespiegeling. En het zal Luyten's groote verdienste
blijven, ons telkens en telkens weer te hebben aangetoond hoe mooi die werkelijkheid
is, - en ons al het mooie te hebben doen genieten dat zijn artistenoog er in heeft ondekt
en zijn hand vermocht uit te drukken.
Hij heeft tot zijn beschikking een zeer gespierde en toch soepele factuur. Zijn
borstelstreek is steeds kranig, driest bij 't brutale af. Maar hij wordt zelden grof, en
met zekerheid komt hij tot de effecten die hij bereiken wil.
Zijn kleur is meestal zeer solied, krachtig en soms als gebeeld-
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houwd op het doek - met mooie tegenstelling of teere nuanceering - maar krijgt voor
ons wel eens een minder aangenaam uitzicht, b.v. in zekere schaduwdeelen, waarin
ze tot een bruinachtig, onzuiver violet overgaat, als een mengsel van te veel
verschillende verfsoorten, dat waarschijnlijk ook niet zal bestand zijn tegen de werking
van den tijd.

HENDRIK LUYTEN: DE WEDUWE

Als dieren- en figurenschilder blijft Luyten geheel in zijn rol van impressionnist.
Het is er hem vooral om te doen de dingen weer te geven in hun samenhang met hun
omgeving. De zon giet haar licht uit, onverschillig over boom, huis mensch of dier
- en zóó vangt hij ook haar stralen op - en houdt ieder ding op zijn ware plaats, in
zijn natuurlijke atmosfeer. Een landschap, of het dan al figuren bevat of niet, is voor
hem een organisch geheel, waarvan geen element ten koste van het andere op den
voorgrond mag treden. Dit wil niet zeggen dat bij zijn figuren negligeert - hij geeft
integendeel meer dan eens blijk van een uitstekend teekenaar te zijn - maar hij
behandelt ze nooit voor hun sculpturale bouw, wèl voor hun pittoresk uiterlijk.
De tentoonstelling door Hendrik Luyten in de Verlatzaal ingericht, mag het eerste
feit van hoogere artistieke beteekenis heeten, dat dezen winter te Antwerpen heeft
plaats gehad.
Enkele der tentoongestelde werken willen we hier vermelden.
Door zeer groote afmeting - genoeg tot het bedekken van een gewone kamerwand
- trekt al dadelijk de aandacht een Terugkeer naar
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den stal. Een troep koeien, levensgroot, en daarachter een koewachtster, trekken
moe-gelaten voorbij over de vlakke heide, waarboven een lichtende avondhemel
oprijst. Zeker zeer gedurfd van opzet, maar of het stuk nu wel dien indruk maakt,
die er zou mogen van verwacht worden, meen ik te moeten betwijfelen. Op zoo
groote schaal wordt het sommaire van Luyten's schildering soms wat hinderlijk,
omdat partijen van aanzienlijke oppervlakte - b.v. de rug van het meisje - niet anders
meer zijn dan doode vlekken; dit werk, dat overigens wel kwaliteiten heeft, zou alleen
als decoratief panneel, in een enorme en niet te schel verlichte zaal, tot zijn volle
recht komen.

HENDRIK LUYTEN: HEIDEBLOEMPJE

Lentezang is in zijn bescheidenheid heel wat aantrekkelijker. Een lentetuintje met
bloeiende vruchtboomen, bij avond. De zon is in de lichte wolken ondergegaan, en
trekt nog even een aureool om het blonde kopje van het meisje dat tegen een haag
staat te mijmeren; een boerenjongen staat naast haar, en krabbelt met een tak in het
zand. Ook dit is maar weer 'n variatie op het oude thema - maar het komt hier tot zoo
compleete, harmonische uitdrukking; er zit iets innigs in het coloriet: in die teêre
tinten van de avondlucht, in die wit- en- rose bloesemweelde der vruchtbomen, in
dit zacht rood van het baaitje naast het blauw van het meisjeskleed.
De Weduwe heet een stuk van hooge vlucht: een intérieur, somber, bruinachtig
van tint, met blauwgroene lichtspeling op de witte mutsjes der vrouwen. De gewijde
kaars, vóór het kruisbeeld, geeft met haar geel schijnsel een sterk contrast tegen het
nuchtere
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daglicht. De aan de tafel zittende vrouw, met het slapend kindje op de knieën is een
uitstekend groepje.
Een ‘Luyten’ van den echten stempel is zijn Alleen op de wereld. Er zit iets
grootsch, iets overweldigends in die figuur van nog zeer jonge vrouw, torschend met
stoere kracht den dubbelen last van een reusachtigen takkebos en een kerngezonden
blonden jongen. Zóó draagt die vrouw het leven, zóó drukt het zwaar op hoofd en
schouders. De logge, moeilijke, en toch veerkrachtige gang zit er in; het nadert, als
een gevaarte, een dreiging van het noodlot.
Heel simpel weer is zijn Heidebloempje, een boerenmeisje, zittend als verloren in
de onmetelijkheid der heide, in zachte, eenigszins doffe tinten gehouden.
De vijf hierboven vermelde schilderijen worden in deze aflevering gereproduceerd.
Onder zijn verder tentoongestelde werk trof ons de teedere, stille kleurschakeering
van Regenachtig, met een oranje-rood pannendak, een bruine haag, een zachtgroene
grasrand, en tengere boomen, die hun twijgen in de zilverige klaarte der regenlucht
uitspreiden. In de dezelfde gamma is Aardappelenplanting gehouden, ook weer een
zeer klein stukje, maar waarin een combinatie van volle, malsche kleuren verkregen
is, die we in 's kunstenaars ander werk niet steeds terugvinden.
Kranig werk leverde hij ook in zijn koeien, betiteld: Avondgeluiden, welk stuk
reeds op de laatste ‘Driejaarlijksche’ te zien was. Koeien heeft Luyten steeds met
voorliefde bestudeerd. - Hier laat hij een gouden zonnestraal op hun logge koppen
en breede schoften spelen, terwijl ze rythmisch voortstappen naar den stal. In
Avondschemering nagenoeg dezelfde stemming bij soortgelijke behandeling.
In Herfstmorgen schitteren de koetjes in volle zonnelicht. Bij een water staan ze
onder een geweldigen boom, waarvan de transparante bladeren de forsche klaarte
doorlaten.
Vermeldenswaard zijn verder: In de heideduinen, een slank meisjessilhouëtje,
uitlossend tegen een groenige hemel; Storm, een triptiek, groots opgevat, maar waarbij
de natuur misschien minder ernstig bestudeerd werd; het middenstuk, in zeer donkere
tonaliteit gehouden, is moeielijk zichtbaar, en contrasteert sterk met de lichtere luiken;
Najaar met warmbruin zongeschitter op boerengebouwtjes; Bladraapsters en
Turfziftsters, twee schilderijen met figuren; Zandweg met een aanrijdende kar door
een os getrokken, tegen 't licht gezien, gedufd van effect; een Meisje in de duinen,
gezeten tusschen 't hooge helm, het profieltje scherp geteekend in het scherpe licht
der zon; een kop van een Visschersvrouw, stoer van uitdrukking en behandeling
beide; in de Zeeduinen, twee kleine vrouwenfiguurtjes, hard uitlossend tegen helder
verlicht duinhelm, enz. enz.
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Zoo verscheidenheid een verdienste is van deze tentoonstelling en het veelzijdige
van Luyten's talent er ten duidelijkste wordt in aangetoond, leiden al de verschillende
indrukken door zijn werken teweeggebracht toch weer tot die ééne totaalindruk:
Luyten is een man van de daad; hij werkt als een natuurkracht, machtig, groots,
onbewust, met beide voeten staande in de positieve, tastbare wereld, waarvan hij het
mooie zoo diep voelt, en zoo heerlijk weet weer te geven.
P.B. JR.

HENDRIK LUYTEN:
ALLÉÉN OP DE WERELD
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Het museum Willet-Holthuysen
I. Het huis
DE dubbele heerenhuizinge, die thans den naam Museum Willet-Holthuysen draagt,
dateert uit den tijd der vierde uitlegging van Amsterdam, die waarmee in het jaar
1658 een aanvang werd gemaakt.
Deze vergrooting was eenvoudig de voltooiing van het groote plan in 1609
ontworpen, waarbij men besloten had de stad in den vorm eener halve maan met
muren te omtrekken, zoodat zij een driemaal grooter oppervlak verkreeg. Die
uitlegging werd toen echter slechts ten halve volbracht en de nieuwe stadsmuur,
getrokken van het Blauwhoofd tot wat tegenwoordig de Leidsche gracht heet, ging
daar met een rechten hoek op den ouden stadswal aan, die langs de binnenzijde van
het Cingel liep.
Maar thans, in de jaren na 1658, werd de fortificatie van den Leidsche-grachthoek
recht doorgetrokken tot den Amstel, westzijde (in aansluiting van den muur die van
Kattenburg en Funen tot den oostelijken rivieroever strekte) en bouwde men de
Heeren-, Keizers- en Prinsengrachten, als nieuwe stadswijken binnenmuurs, vol.
Het stuk Heerengracht tusschen Utrechtschestraat en Amstel - waarin dus ook het
huis Willet begrepen was - raakte in 1672 betimmerd, en deze mededeeling der
stadsgeschiedschrijvers klopt met hetgeen men in de eigendomsbewijzen van het
huis leest: dat nl. in het jaar 1665 door Burgemeesters en Thesaurieren der stad aan
een particulier werd verkocht ‘een erf geteekend no 9, gelegen op de Heeregracht,
aan de noordzijde, in het park D.’
Deze particulier was niemand minder dan Mr. Hendrik Hooft, heer van
Oud-Karspel, Koedyk en Schoterbosch, weldra een der invloedrijkste ingezetenen
zijner stad, en een beroemd man in de historie van Amsterdam en der Zeven
Provinciën. Hij was in 1662 voor de eerste maal burgemeester geweest en thans - in
1665 - weer eenvou-
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dig lid der Vroedschap, in afwachting dat het opnieuw zijn beurt zou worden in het
collegie van Burgemeesteren te zetelen.

HET MUSEUM WILLET-HOLTHUYSEN
gezien van den overkant der Heerengracht, (naar een fotografie).

Na de verkrijging van het terrein aan de Heerengracht heeft Mr. Hooft echter niet
terstond zijn huis laten bouwen. Hetzij hij reeds tevoren dit plan had, of het eerst
later bij hem opkwam, zeker is, dat hij het gekochte terrein niet ruim genoeg vond.
Na in 1667 zich aan de Amstelstraat den noodigen grond voor een stal te hebben
verschaft, kocht hij in 1671, van zekeren Ter Haer, voor fr. 2200 het terrein ‘geteekend
no 10 in het Park D’, naast het zijne gelegen.
Er staat bij in het contract van overdracht, dat op dit stuk gronds reeds ‘gemetselde
fondamenten’ lagen. In het jaar nu na dien laatsten aankoop, zoo men de historici
naar de letter nemen wil, of anders zeker in een der volgende jaren, 1673 of 74, is
het prachtige woonhuis verrezen.
Het was anders geen gunstige tijd om aan particuliere zaken te denken, een tijd
vol oorlog, onrust en verdeeldheid en Mr. Hendrik Hooft daarin zeer gemengd.
Juist in dat jaar 1672 wordt hij, na persoonlijk het meest tot versterking zijner stad
te hebben toegebracht, door de Vroedschap afgevaardigd naar den onlangs tot
Stadhouder verheven prins van Oranje ‘om hem in een afzonderlijk gehoor de waare
geschapenheid der stad en van derzelver geldmiddelen open te leggen’, en in 't
algemeen met hem beraadslagen of er waarlijk nog kans was den machtigen vijand
te weerstaan.
Het waren toen zorgvolle dagen. Van uur tot uur verwachtte men de Franschen in
het hart van Holland en voor de muren van Amster-
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dam, en zóó was de stemming der geesten, dat men, noodelooze opoffering willende
vermijden, en in deze benauwdheid niet bijster enthousiast voor nationale eenheid
of glorie, den prins in 't bijzonder vragen liet: ‘of er, na dat men alles, ook goed en
bloed, zou opgezet hebben bij de gemeene zaak, ook eenig middel zou konnen bedagt
worden, waardoor 't gene nog in wezen was zou konnen behouden, en verdere
verderfelijke kosten gespaard worden.’
Maar Amsterdam bleef achter zijn wallen van den vijand onbetreden, en
burgemeester Hooft kon, toen de oorlogskans allengs tot ons voordeel keerde, in
betrekkelijke rust naar zijn nieuwgebouwde woning op de Heerengracht terugkeeren
om nog eenige jaren lang (tot 1678) zijn stad te besturen, hetzij als lid der Vroedschap
of in het College van Burgemeesteren, waar hij verreweg het meeste te zeggen had(1).
In dit huis, dat zich, wat de inwendige verdeeling van vertrekken, gangen en trappen
betreft, nog juist zoo vertoont als het toen was, zag Mr. Henrik Hooft zijn kinderen(2)
opgroeien en heeft hij geleefd met zijn tweede vrouw, Maria Van Walenburg, die
hij, in zure scherts, une douce patronne noemde, haar boven alle andere nog dit, zeer
Hollandsche, gebrek kennende, dat zij zoo pijnlijk zindelijk was(3).
Er waren een paar kamers in het huis - het zullen wel de beide staatsievertrekken
beneden geweest zijn - waar haar man betuigde nimmer te komen en die zij zelve
ook maar tweemaal 's jaars betrad om ze schoon te maken. Daarna gingen de meubelen
weer onder de hoezen, werden de luiken zorgvuldig gesloten en heerschte daar weer
een half jaar lang donkere nacht.

(1) ‘Er waren in dien tijd te Amsterdam twee regeerende burgemeesters, die in deze stad alles
naar hun hand zetten, gelijk zij zelve het de zaken van het land deed: Hooft en Valkenier...’
‘Valkenier zocht en trachtte naar zooveel (macht en invloed) als maar mogelijk was, zonder
echter zelfs maar de helft te verkrijgen van die des anderen (Hooft)...’
Temple: Memoirs, bl. 429, gecit. bij Busken Huet, Land van Rembrandt.
(2) Een dezer kinderen was de in Huygens Correspondance vaak genoemde Haasje, die zeer
door Christiaan Huygens werd gecourtiseerd eer zij in 1673 met Cornelis van Bombeeck
trouwde.
(3) ‘Eens ten huize van den heer Hooft dineerende - verhaalt William Temple - en zeer verkoud
zijnde, bemerkte ik, telkens als ik op den grond spuwde, dat een zindelijke knappe meid (die
in de kamer stond met een schoone doek in de hand) dadelijk zich bukte om het op te doen
en den vloer schoon te wrijven. En toen iemand aan tafel over mijn verkoudheid sprak, zei
ik, dat het onaangenaamste er van voor mij was, al de moeite die ik aan die arme meid gaf.
De heer Hooft zeide daarop lachende, dat het al mooi was dat ik er zóó afkwam, dat als zijn
vrouw thuis geweest ware, zij mij zeker de deur uitgezet zou hebben, omdat ik haar huis vuil
maakte, al was ik ook tienmaal een gezant... -’
Temple: Works 1770. II, bl. 458, gecit. bij Busken Huet. Het Land van Rembrandt.
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Doch de overige kamers mochten gebruikt worden en dààr h e e f t b u r g e m e e s t e r
Hooft vaak zijn vrienden ontvangen, onder welken zich de beroemde Engelsche
gezant William Temple bevond.

HET MUSEUM WILLET-HOLTHUYSEN, van terzij gezien, (naar een fotografie).

‘Gedurende den tijd, dien ik in Amsterdam doorbracht,’ v e r h a a l t Te m p l e in
zijn Memoirs, ‘was ik elken dag in het gezelschap van Monsieur Hooft, die, behalve
dat hij veel kennis, waardigheid, oprechtheid en invloed in zijn stad bezat, ook een
man was van aangename natuurlijke geestigheid...’
En hij verhaalt nog merkwaardige bijzonderheden van het karakter en de
levenswijsheid van den man, dien Brandt (Leven van P.C. Hooft) noemde: ‘een der
grootste vernuften en weldsprekendste mannen dezer eeuw....’
‘Hij had een zeer oorspronkelijken geest - zegt Temple - en ik hoorde hem op een
keer twee dingen zeggen, die nieuw voor mij waren. Het eene, dat een gezond man,
die weet dat hij morgen moet sterven van pijn, niettemin genieten zal van den dag
van heden; doet hij dit niet, dan is hij geestelijk krank of op. Het andere, dat men
een stumpert moest zijn om meer dan zestig jaren oud te willen worden, en dat wat
hem betrof, als hij dien leeftijd bereikt zou hebben (waarvan hij toen niet ver af was)
de eerste gunstige gelegenheid tot heengaan hem welkom zou wezen. En hij maakte
dit zeggen waar; want kort daarna is hij zonder omslag gestorven aan een aanval van
podagra, zich met zijn vrienden onderhoudende tot hij
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niet meer kon, en hen verzoekend zich te verwijderen ten einde hun het schouwspel
van zijn doodstrijd te besparen. Toen hij zich een weinig voelde bijkomen, ontbood
hij hen opnieuw in zijn bovenkamer, zeggende qu'il y avait encore pour une
demi-heure de conversation. Zoo was het karakter van M. Hooft...’(1)
Op een winterdag in December, op een der holle bovenkamers, in de
zwaarmoedig-donkere staatsie van een 17e eeuwsch slaapvertrek, is dit stervenstooneel
voorgevallen en zag het huis het eerste menschengeslacht verdwijnen dat binnen zijn
muren had geleefd.
Of de weduwe met enkele der kinderen (er waren er acht) nog eenige jaren na haar
mans dood het huis heeft bewoond, is onzeker, schoon waarschijnlijk. Wel blijkt het
aan Mr. Hooft's schoone dochter, Isabelle, als erfdeel te zijn toegevallen, want zij
bewoont het na haar huwelijk met Mr. Jacob Hop in 1684. Jacob Hop is een man
geweest, die als uitnemend staatsman en hoogst bekwaam thesaurier-generaal, in de
historie zijner stad en van zijn land nog meerdere sporen heeft achtergelaten dan Mr.
Hendrik Hooft, zijn overleden schoonvader.
In zijn huwelijksjaar, 1684, was hij pensionaris der stad Amsterdam en dertig jaren
oud. Hij had reeds een zeer bewogen leven achter zich en nog vele andere lotgevallen
wachtten hem, hetzij als thesauriergeneraal der Unie, of reizend en trekkend als
buitengewoon gezant en gecommitteerde te velde in die onrustige tijden, toen geheel
Europa immer ter conferentie of ten oorlog bijeen was.
Maar deze eerste drie jaren na zijn huwelijk leefde hij een betrekkelijk kalm bestaan
in zijn huis op de Heerengracht, welks erf hij vergrootte door er in 1686 een nieuw
stuk gronds van de Amstelstraat bij te koopen, zeker wel omdat de stal niet ruim
genoeg was.
Doch een jaar later ging hij op last der Staten als gezant naar Berlijn en toen begon
zijn ambassadeursleven aan de buitenlandsche hoven te Weenen, te Londen, te
Kopenhagen enz.., dat, met onderbreking van drie jaar, duurde tot 1700.
Die drie jaar - van 1693-'96 - heeft hij in zijn Amsterdamsch huis doorgebracht,
zoover men weet uitrustende van zijn zwerftochten, die echter (de eigenlijke reizen
daargelaten) niet zoo héél erg vermoeiend zullen geweest zijn voor een
Extra-ordinaris Envoyé van Heeren Staten.
Hop was intertijd tot levenslang pensionaris der stad Amsterdam benoemd, doch
daar reeds sedert zijn eerste zending naar Berlijn, een plaatsvervanger het werk deed,
zal hij thans, in 1693, van dit ambt niet veel last gehad hebben. En waar nu meer dan
een schrijver van hem getuigt, dat hij zeer levenslustig was en zelfs: ‘dat de vermaken
des levens somtijds te veel tijd bij hem wegnamen’(2), daar schijnt

(1) Temple: Works 1770. II, bl. 428.
(2) Van Haren, O.Z. De Geuzen, Opheldering tot den 10n zang.
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het niet te gewaagd aan te nemen dat Hop in die drie jaren zijner rustige inwoning
te Amsterdam, in het groote, kalme huis op de Heerengracht vaak zijn vrienden (die
hij vele en goede bezat, onder de aanzienlijksten des lands) heeft te gast genood en
meer of min luisterrijk feest gevierd.
De bekende schoonheid der gastvrouw, de ‘fraaie gestalte en majestueuze presentie’
van den gastheer, met ‘zijn vrolijk gemeenzaam en buigzaam karakter ten eenenmale
bevrijd van hoovaardij en inbeelding’ maakten het echtpaar Hop bij uitstek geschikt
tot zulke doeleinden, als vroolijke schitterende feesten, en sedert Mr. Hendrik Hooft
hier den Engelschen gezant ontving, had dus het huis aan pracht en aanzien niets
verloren.
Heinsius, de raadpensionaris, heeft hier ongetwijfeld vaak zijn goeden vriend Hop
bezocht en menig gesprek over de staatkunde des lands en die van Amsterdam is in
deze vertrekken gevoerd, eer men tot langdurig en copieus tafelen zich nederzette.
Evenwel, na 1696, toen Hop juist tot schepen der stad gekozen was, ving het
gezantschapsleven weder aan met een nieuwe zending naar de kleinere Duitsche
Staten en naar Weenen, tot hij, in 1700 vandaar teruggekeerd, als thesaurier-generaal
werd benoemd en in den Haag moest gaan wonen.
Het leed echter tot 1705, na den dood van Isabella Hop, eer het huis te Amsterdam
verkocht werd. Kan het zijn, dat Isabella, reeds ziekelijk, daar met hare kinderen
voorloopig is blijven wonen, omdat Hop, ook in deze eerste jaren van zijn
thesaurier-ambt, nog vaak uitlandig was?
Vast staat dat hij, weduwnaar geworden, in 1705 door een gemachtigde het huis
doet verkoopen, waartoe hij, als ‘boedelhouder’ der goederen zijner vrouw ten bate
der minderjarige kinderen, het recht had.
En van nu af gaat het gebouw in eigendom over aan familiën, welker leden, schoon
bijna onafgebroken ambten bekleedend in de stedelijke regeering en meetellend
onder de aanzienlijkste geslachten van Amsterdam, echter van aanmerkelijk minder
historisch belang zijn, dan de beide mannen, die het huis bouwden en het eerste
bewoonden.
Eigenaar wordt thans, in 1705, de heer Jean Deutz voor de som van f 48.500 en
53 jaren lang is het aan de familie Deutz gebleven.
De heer Jean Deutz, eerst onlangs door aankoop heer van Assendelft geworden en
daardoor lid der ridderschap van Noord-Holland, was Schepen en raad der stad
Amsterdam. Uit zijn huwelijk met Maria Boreel had hij drie kinderen, Isabella,
Gerard en Willem Gideon,
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waarvan de tweede tot den zeedienst werd opgeleid(1), terwijl de laatste zijn vader in
diens zaken en waardigheden zou opvolgen. Vijftien jaar heeft de heer Jean Deutz
van Assendelft het huis op de Heerengracht bewoond tot 1720, zijn sterfjaar. Zijn
echtgenoot overleefde hem nog drie jaar en met haar verdween het tweede geslacht,
dat in het huis had geleefd.
Bij de boedelscheiding tusschen de kinderen werd het huis aan Isabella, Gerard
en Willem Gideon in gemeen eigendom toebedeeld. Doch Isabella stierf spoedig te
Leiden en Gerard was veelal op zee.
Zoo kwam het dat Willem Gideon, na het kinderloos overlijden zijner zuster in
1736, met zijn gezin weer de woning betrad, waar hij zijn jeugd had doorgebracht.
Hij was zeker wel een gewichtig koopman, raad, schepen en later (in 1748) ook
burgemeester der stad Amsterdam. Den gevel van zijn huis liet hij, naar den toenmaals
heerschenden stijl, versieren op de wijze, gelijk die zich thans nog bevindt(2) en ook
aan de innerlijke ornamentiek der kamers zal hij wel veranderd hebben, al bleef de
verdeeling dezelfde.
Als koopman schijnt het Willem Gideon echter - misschien tengevolge van den
toenmaals over geheel westelijk Europa woedenden Oostenrijkschen Successie-oorlog
- niet voordeelig gegaan te zijn. Ten minste, toen hij stierf achtten zijn erven het
geraden de nalatenschap slechts onder beneficie van inventaris te aanvaarden,
benoemende Arend Rutgers, koopman, schoonzoon van den overledene, om diens
zaken te liquideeren en den boedel te beredden. Uit krachte van die volmacht verkocht
Rutgers in 't jaar 1758 huis en stalling aan de Heerengracht voor f 83.000 aan den
heer Frederik Berewout.
Van 1758 tot 1800 zijn nu de Berewouts eigenaars en bewoners. Eerst de heer
Frederik Berewout tot zijn dood in 1777, vervolgens zijn dochter Isabella - aan wie
het huis bij de boedelscheiding wordt toebedeeld - met haar echtgenoot Mr. Paul
Hurgronje. Kinderen hadden zij blijkbaar niet en toen Mr. Paul Hurgronje in 1796
gestorven was (hij had zijn vrouw negen jaar overleefd) gingen Isabella's bezittingen
over aan haar zuster Margaretha Clara, weduwe van den heer Jan Backer, die nog
drie jaar in het huis heeft gewoond.
Hare erven, kinderen uit haar eerste en tweede huwelijk, verkochten in 1800 voor
slechts f 35.000 huis en stalling aan den heer

(1) Er staat van hem vermeld dat hij als zeekapitein in Staatschen dienst een naam verwierf in
den strijd tegen een Saleeschen zeeroover (1737).
De Jonge. Geschiedenis van het Zeewezen. Dl. IV, bl. 160.
(2) Dit kan ook tijdens het leven van Jean Deutz gebeurd zijn. Er blijkt alleen uit het bekende
werk van Caspar Philips, (dat in 1745 verscheen), dat de gevel toen reeds de tegenwoordige
gedaante had. De verandering moet dus in de eerste helft der 18e eeuw zijn voorgevallen.
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Johan Christoph Blanckenhagen. De waarde der perceelen was toen wèl gedaald in
de Bataafsche Republiek, sedert den tijd dat Frederik Berewout f 83.000 als koopsom
voor het huis moest geven. Zoo men evenwel uit het aanbrengen van het wapen der
Blanckenhagens in het trappenhuis mag besluiten dat dit laatste toen geheel en al
gerestaureerd moest worden, en weer daaruit, dat er ook nog andere herstellingen
binnenshuis noodzakelijk waren, dan is het duidelijk dat de koopsom met die
herstellingskosten verminderd werd en wordt het verschil in waarde aanzienlijk
gereduceerd. Van de Blanckenhagens heeft - ofschoon dit toch zeker niet de bedoeling
van den heer Johan Christoph kan geweest zijn, toen hij zijn wapen in het trappenhuis
aanbrengen liet - slechts één geslacht het huis als eigenaar bewoond. Reeds in 1821
verkoopen het de weduwe en kinderen van Johan Christoph Blanckenhagen aan
Mevrouw Sarah Johanna Hulst, echtgenoot van baron J. Taets van Amerongen van
Woudenberg, voor den ook niet hoogen prijs van f 30.000 en hieruit schijnt te volgen,
dat er wel degelijk een enorme en aanhoudende daling in de waarde der perceelen
had plaats gehad sedert de vorige eeuw.
De familie Taets van Amerongen heeft 34 jaar onafgebroken het huis bewoond.
Bij den dood der barones in 1838, blijft er haar gemaal tot ook hij vijftien jaar later
sterft.
Twee jaar daarna gaat het huis voor f 50.000 over aan den heer Pieter Gerard
Holthuysen, die toen op de Heerengracht over de Nieuwe Spiegelstraat woonde. De
perceelen waren echter afzonderlijk verhuurd (het huis op de Heerengracht tot 1 Mei
1857, dat in de Amstelstraat tot 1856) waardoor de heer Holthuysen niet onmiddelijk
zijn eigendom kon bewonen. Slechts een jaar lang heeft hij er van genoten. Eerst in
1857 kon hij er zich vestigen en in het volgend jaar, 1858, stierf hij.
Zijn dochter Sandrina Louise Geertruida, is in het huis blijven wonen, ook na haar
huwelijk met den heer Abraham Willet in het jaar 1861.
Deze laatste is het die de zalen heeft doen restaureeren en aan wiens zin voor het
schoone en zeldzame men de kunstvoorwerpen en schilderijen dankt, wier bezichtiging
thans voor het publiek is open gesteld. Na zijn overlijden en 1888, heeft zijne weduwe
zijn nagedachtenis willen eeren, door te bepalen dat, wanneer ook zij gestorven zou
zijn, huis en verzameling aan de stad Amsterdam moesten vermaakt worden tot een
museum.
Tot het begin des jaars 1895 leefde zij; toen zijn voor de laatste maal, thans als
legaat, huis en erve overgegaan, en op den 1en Mei 1896 werd het Museum
Willet-Holthuysen voor het publiek geopend.
FRANS COENEN JR.
(Wordt voortgezet).
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De Mont Saint-Michel
Eene reisherinnering in woord en beeld
Le Mont Saint-Michel est pour la France ce que la grande pyramide est
pour l'Egypte.
VICTOR HUGO.
ACHTER in de baai, die tusschen Normandië en Bretagne diep Frankrijk binnendringt,
rijzen, door geweldige natuurkrachten omhooggedreven, uit het vlakke strand eenige
granietrotsen op.
Een dier rotsen wordt sinds een twaalftal eeuwen bekroond door een heiligdom
aan Sint-Michiel gewijd. Uit bescheiden aanvang ontwikkelde het zich tot de
klooster-burcht, die Victor Hugo de woorden deed schrijven, welke ik hierboven als
motto stelde.
Evenals de groote pyramide is ook de Mont Saint-Michel een symbool der
Bouwkunst geworden. Wonderverhalen knoopen zich aan hare stichting. De naïeve
volksziel der middeleeuwen wilde eene direkte inmenging des Hemels om zich te
kunnen verklaren den oorsprong van dien bouw, die zulk een overweldigenden indruk
op haar maakte. Het achtste wereldwonder, zoo noemde Madame de Sévigné den
Mont Saint-Michel ten tijde de Gothische bouwkunst alom werd beschouwd als een
uitvloeisel van barbaarsche kunstopvatting.
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Ongetwijfeld bestaan er kloosters, die schooner zijn en rijker van bouw. Geen moeite
kost het om burchten aan te wijzen, die zuiverder en volkomener het karakter
uitdrukken van den middeleeuwschen vestingbouw. Het ontbreekt niet aan gebouwen
die, tijdgenooten van het klooster op den Sint-Michielsberg, zoowel artistiek als
konstruktief even hoog kunnen gesteld worden.

Maar als geheel zoekt dit laatste te vergeefs eene wedergade. Onvergelijkelijk reeds
is de ligging op den machtigen kegel, plots uit de vlakte zich verheffend, dien bij
hoogen vloed de zee tweemaal daags omspoelt. Een eenig natuurverschijnsel reeds
is het opkomen van de zee, die bij ebbe zich een twaalf kilometers terugtrekt en dan,
door een machtig ruischen hare nadering verkondigend, opzet met de snelheid van
een dravend paard. Hooge golven breken dan tegen de rotsen en de muren die, een
uur te voren, men droogvoets kon omwandelen. Zoo moet de Mont Saint-Michel
gezien worden of liever nog als, door zilver maanlicht overtogen, haar machtig
silhouet tegen den hemel zich afteekent, zich weerspiegelt in een effen watervlak.
Aan de minst steile helling van de rots ligt het gehucht, gevat tusschen den bergwand
en een onafgebroken vestinggordel van zware torens, verbonden door niet minder
zware walmuren. De eenige straat, met hare middeneeuwsche huizen, ziet haar
karakter geen afbreuk doen door de uitstallingen der souvenir-verkoopers. Want
reeds vóór eeuwen boden de ‘marchands d'imaiges’ den pelgrim hunne waar aan.
Hooger op gaat de straat over in breede trappen, die onder de poorten van het
‘Châtelet’, door de ‘Salle des Gardes’ heen in schier eindelooze reeksen naar het
terras voeren, dat ter hoogte van de bergspits is aangelegd.
Toen het natuurlijke plateau der rots geene ruimte meer aanbood voor de steeds
omvangrijker bouwwerken, die de stijgende behoeften aan ruimte en pracht noodig
maakten, werd het door stoute - blijkens de ervaring zelfs vaak te gedurfde -
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mantel van bouwwerken.
Aan de westzijde, onder het terras dat vóór, en gedeeltelijk ook
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om de kerk gelegen is, vertoonen sombere gewelven nog de ruwe, onbehouwen
vormen der vroeg-Romaansche kunst; aan de oostzijde dagteekent de krypta onder
het koor - geheel gekarakteriseerd als de ‘crypte des gros pilliers’ - uit het tijdperk
der volontwikkelde Gothiek.

De west-zijde is die der gevangenen en der dooden. Doet de duisternis, waartegen
wij als tegen eene elastische massa stuiten, ons terugwijken van de gewelven,
waaronder eertijds in kalkputten de overleden monniken werden bijgezet, somberder
nog en schrikwekkender zijn de gevangenholen.
‘La Merveille’, het wonder bij uitnemendheid, doopte de overlevering het
bouwwerk dat aan de noordzijde tegen de rots helling werd aangebouwd. En terecht.
Want een wonder was het, vooral met de toenmalige hulpmiddelen dezen bouw op
te trekken, die, een tachtig meters lang en een veertig meters hoog, den indruk maakt
eene voortzetting te zijn van de natuurlijke rots, die hem draagt en waarmede hij tot
een organisch geheel schijnt samengegroeid.
Groot en fier rijst ‘La Merveille’ omhoog, als kon zij er zich bewust van zijn, dat
in haar het bouwkunstig genie van geheel een tijdperk eene harer verhevenste en
onvergankelijkste uitingen vond. Het inwendige wekt weemoedige gedachten aan
vervlogen glans. De zes hoofdruimten van ‘La Merveille’ zijn verdeeld, twee aan
twee over drie verdiepingen, die naar boven toe breeder worden, aangezien de
binnenmuren de terugwijkende rotswand volgen.
Het onderst liggen twee eenvoudige hallen, de kelder en de aalmoezenzaal. Boven
de kelder ligt de Ridderzaal; de ‘Salle des hôtes’ boven de andere ruimte der begane
grond. Ter derde verdieping, thans gerestaureerd, bevindt zich het refectorium en is
de kruisgang ontworpen op de gewelven van de ridderzaal.
De tweede verdieping is nog niet gerestaureerd. Door onbeglaasde vensteropeningen
dringt met den verfrisschenden wind, het gekrijsch der zeevogels. De kale
granietwanden zijn van alle dekoratie beroofd, maar toch doen zij ons aangenamer
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over eene glanzend nieuwe tichelvloer.
Die oude zalen krijgt men lief als men eenigen tijd op de Mont
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Saint-Michel vertoeft. De geest vermeit zich daar het verleden te herstellen en in
beelden reconstrueert hij zich het leven op dezen eenzamen rotskegel.
Maar ook bewonderen zal men de konstruktie, die nu reeds zes eeuwen weerstand
bood aan vele beproevingen.
Zulke gedachten evenwel hebben nauwelijks gelegenheid op te wellen bij hen, die
in den nasleep van een stoet vreemdelingen den gehaasten gids volgen.
De poëzie van dit bouwwerk is geene zachtruischende lyriek, niet gelijk die van
zoovele kloosters, welke schuil gaan achter het hooge geboomte eener vruchtbare
vallei.
Niet tot bespiegelingen en beschouwingen lokt de Mont Saint-Michel. Zij past
den strijdbaren aanvoerder der hemelsche heirscharen, zij spreekt tot ons van
moeitevolle worsteling tusschen de menschen onderling en met de elementen of met
de ongunst der omstandigheden.
Vroolijk van aard kon de bouwkunst van den Mont Saint-Michel niet wezen. Het
graniet is te stroef dan dat men als in zandsteen er vormen van spelend vernuft in
kon uithakken. Voor tuinen en terrassen, voor ruime hoven door loggia's of galerijen
omgeven waren de plaats-omstandigheden niet gunstig. Slechts de kruisgang is eene
uitzondering als noodzakelijk bestanddeel van een klooster en hier, op een klein
bestek samengedrongen, schittert de vindingrijkheid der middeneeuwsche
beeldhouwers in een eindelooze variatie van rozetten en zwikvullingen.
Eng en nauw zijn de overige binnenplaatsen, ingesloten tusschen hooge
bouwwerken, door eene groene aanslag van mosplanten bedekt. Op een open plaatsje
achter de kerk zoekt een enkel kommervol boompje de zon.

Onbegrensd echter is de blik naar buiten, en een heerlijk panorama ontrolt zich uit
onverschillig welk raam, van af het terras voor de kerk, maar vooral van af het vlakke
dak boven den kooromgang of van toren of dakgoot, als wij tevens het komplex der
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kloostergebouwen en het bevestigde gehucht aan hun voet als in vogelvlucht
waarnemen.
Dan zien wij in de verte op een hoogen heuvel de stad Avranches blinken; tal van
andere plaatsen liggen verspreid langs de kust, die als een blauwe streep aan den
horizon verdwijnt.
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Slechts één misstand valt ons op: de lange dijk, die voor twintig jaar tusschen den
Mont Saint-Michel en de kust gelegd werd om de neerslag van zeeslib op het strand
te bevorderen. Zoo is de schilderachtigheid van den berg gedoemd om voor het
grootste gedeelte te verdwijnen, want met wiskundige zekerheid is te voorspellen
dat in afzienbaren tijd de Mont Saint-Michel, gelijk vóór den stormvloed van 709,
weer met het vasteland samenhangt.
Van af Avranches heb ik op een herfstmiddag van 1901 den Mont Saint-Michel voor
de eerste keer begroet. Een bundel zonnestralen, doorschietend uit den bedekten
hemel deed als een lichtende stip den berg met zijne bouwwerken zich afteekenen
tegen de loodkleurige schaduwen, welke de voortjagende wolken over het watervlak
wierpen.
Zoo wensch ik ook den Mont Saint-Michel in mijne herinnering te zien voortleven.
J.H.W. LELIMAN.
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Kunstberichten van onze eigen correspondenten
Uit Amsterdam
Tentoonstelling van gebruiks- en versieringskunst in het Stedelijk Museum
te Amsterdam van 1 februari tot 1 mei 1902.
Een opwekking tot bezoek aan deze belangrijke expositie, die tot 1 Mei gratis te
bezichtigen is, mag in dit tijdschrift zeker niet ontbreken
Nu er zich langzamerhand - (immers wij Hollanders gaan nooit over één nacht ijs)
- een categorie gaat vormen van personen, die inzien, dat al de te druk versierde
meubelen en gebruiksvoorwerpen met onnoodige krullen en smakelooze tirlantynen
overladen, die ons door het buitenland worden opgedrongen, en waarmede de
magazijnen opgepropt zijn, eigenlijk de rust van een stemmig Hollandsch intérieur
verstoren, nu gaat ook het werk van die sérieuse kunstenaars allengs meer waardeering
vinden, die zich reeds lang hebben aangegord met de oude sleur te breken en die
trachten wat beters op dit gebied te leveren.
Men vindt hier batik- borduur- en weefwerk van J.J.C. Lebeau, Mevr. A.
Baars-Leverington, Jessurum de Mesquita, Mej. W.J. van der Maarel, Mej. M.J. van
der Weyde en Mej. J. Wijnstok; meubelen van K.P.C. de Bazel, J.L.M. Lauweriks,
H.W. Mol, W. Penaat, J.C. Strijbos, H. Walenkamp en A. Zinsmeister; metaalwerk
van Jan Eisenloeffel; beeldhouwwerk van J. Mendes da Costa; aardewerk van Willem
C. Brouwer; bindwerk van Joh. B. Smits; ciseleer-werk van F. Zwollo en houtsneden
van Georg. Rueter, J.G. Veldheer en R.W.P. de Vries Jr.
Voor afwisseling in het tentoongestelde wordt zooveel mogelijk zorg gedragen.
C.V.

Kunstzaal ‘pictura’ A. Preijer,
In het intieme en goed verlichte zaaltje aan het Rokin zijn thans eenige zeer complete
studies te zien van Kever, die evenals Neuhuys en Blommers zijn onderwerpen bij
voorkeur vindt bij onze typige Gooische buitenlui, - vooral in één schilderij, waar
wij een boer zien, een mand uitstortend in een zak, door een bukkend vrouwtje
vastgehouden, ligt veel atmospheer, terwijl een aquarel, een zoogende moeder, wel
verder is doorgevoerd, maar daardoor juist iets heeft verloren van die frischheid, die
zijn spontaan neergezette studies zoozeer kenmerkt.
Van Jacob Maris een superbe Novemberdag, - molens, tegen een grijze lucht,
zooals alleen deze meester vermocht te schilderen. Van zijn broeder Willem een
uitvoerig werk van vroeger tijd dagteekenend, een jongen, die de wacht houdt bij
eenige ezels aan het strand; voorts een doorwerkte aquarel Eenden en een Witte Koe.
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Een groot schilderij van Daubigny, een maangezicht met koeien op den voorgrond
en schapen, die bij het schijnsel van een lantaarn worden geschoren, is van een
Arti-tentoonstelling bekend, terwijl een kleiner landschap van denzelfde, in mijn oog
als veel rijper specimen van de kunst van dezen Franschman mag worden aangemerkt.
Van Alma Ta-
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dema is er een curieus doek, dat van 1862 dateert, The Ambuscade, - waar de
archeoloog eigenlijk meer dan de schilder aan het woord is geweest, al moet getuigd
worden, dat er gedeelten in zijn, die verwonderlijk knap gedaan zijn, - zoo o.a. de
rotspartij op den achtergrond, geheel in toon gehouden, waartegen de ossenwagen
op den voorgrond uitmuntend contrasteert. Enkele handen van de figuurtjes echter
zijn niet zoo zorgvuldig geschilderd als wij dit van Tadema's later werk kennen
Gabriël is met twee stukken vertegenwoordigd, - op één er van, - met een paar
molens, straalt een schitterend licht van achter grillig-gevormde wolken. - Van
Neuhuys, een aquarel Vrouwtje bij de wieg, van ter Meulen Schapen, - van wijlen
A. Mauve, een vrouw met geitje.
Bizonder mooi van kleur is een stilleven van Hanrath, - niets dan een op een stoel
achteloos neêrgeworpen plunje, een koperen kan en een paar klompjes te zien gevend;
- in dezelfde toongamma is een opmerklijk schilderijtje met tinnen bord van Kever
gehouden.
Ook van jongeren als Arnold Koning en Akkeringa treft men hier werk aan
Van eerstgenoemde een stemmingsvol huisje in de sneeuw, en koeien langs een
weg komend, van Akkeringa, Kinderen aan het strand. En verder schilderijen en
teekeningen van Bauffe, Bastert, Blommers, Valkenburg, Tony Offermans, Rochussen,
Henriette Ronner, Weissenbruch, Klinkenberg, e.a.
C.V.

Uit Antwerpen
In ons museum.
Nu op dit oogenblik te Brussel een aantal werken van Emiel Claus worden
geëxposeerd, achten we het niet te onpas de aandacht in te roepen op zijn onlangs
voor ons Museum aangekocht stuk Wintermorgen, waarvan hierbij een afbeelding
gaat. Dat het een ‘Claus.’ is, en een echte, ziet men van ver. Een Claus in de
stippelmanier - maar hoe onuitsprekelijk zacht en teeder van kleur, hoe wonder
trillend van licht en lucht! - Een heel vroege morgen; in de stille Leie drijven dunne
ijsschotsen; witte eendjes dobberen verder op het water. Aan den overkant steken de
ranke, bladerlooze boomen hun net van fijne twijgen in de ijle winterlucht. Een heel
lichte mist zweeft in de verte, versmeltend in onvatbaren overgang met het bleeke
groen van den hemel. En van ergens achter den dijk schiet de zon haar eerste gouden
straal, in een schittering van vlekkeloos wit, op den besneeuwden overkant, en doet
het heele landschap opglanzen in tinten van parelmoer. - Dit stuk is voor ons Museum
inderdaad een zéér goede aanwinst.
XX.

Uit Arnhem
Kunstgenootschap Artibus sacrum.
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Den 11de en 12den Februari hield het kunstgenootschap ‘Artibus Sacrum’ te Arnhem
een kleine tentoonstelling van teekeningen. De hoofdschotel was een collectie
houtskoolschetsen van Jozef Israëls, fraaie vlotte krabbels, waaronder veel studies
naar figuren. De merkwaardigheid van deze verzameling teekeningen ligt voor hen,
die van Israëls oeuvre een studie maken, vooral daarin, dat ze partikulier eigendom
zijn en 't dus misschien voor het eerst een laatst was, dat ze in het publiek
tentoongesteld werden. Onder het verdere tentoongestelde, merkte men op werk van
Mauve en Blommers, en ook een zeer groot aantal houtskool teekeningen van Bastert,
frisch, vaardig zooals men dit van dien artist gewoon is. Ook Zoetelief Tromp nam
met een zeer bekoorlike crayon- teekening aan deze tentoonstelling deel. Inderdaad
mag zij de moeite van een bezoek waard geacht worden. De belangstelling in Arnhem
voor kunstzaken ligt hier echter den menschen wel op de lippen; maar is er niet zoo
diep doorgedrongen tot het hart, dat een tentoonstelling als
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deze, zulk een bezoek krijgt, als men redelijkerwijs zou mogen verwachten. Den
bestuurderen van Artibus Sacrum daarom nog meer hulde voor de hardnekkigheid
waarmee zij de belangen der kunst hier blijven dienen.
ED TH. P.

J. MARIS: NOVEMBERDAG
(eigendom mm den Heer A. Preyer, te Amsterdam).

Uit Brussel
Pour l'art
van 6 tot 25 Januari 1902 Zeer mooie tentoonstelling - geen enkel onbeduidend werk;
het geringste zelf is interessant. En wat nog een verdienste is: de schilders volgen
elkaar niet na of bekommeren zich niet om elkaar; wat school heet, in de slechte zin
van 't woord, bestaat niet in Pour l'Art. Men weet dat die neiging tot nadoen en
navolgen, tot gemeenschappelijke inspiratie en procédétjes heerscht in le Labeur en
le Sillion
Onder de merkwaardige schilderijen vermeld ik die van Laermans (die nu zijn te
zeer overdreven en verleelijkte voorstadbewoners schijnt te hebben losgelaten; zijn
koloriet krijgt nu een waarlijk dramatische intensiteit); die van Ciamberlani, van
Baes, van Coppens, van wijlen Hannotiau, prachtige binnenhuizen van Alfred
Verhaeren, figuren van grootschen stijl van Fabry, en landschappen (gelukkig minder
landschappen dan elders) van Van den Eeckhoudt, Smits, Hamesse - en ten slotte
meer spottende en leutige dan geestige illustraties van den grappigen Amédée Lynen,
wiens nogal stevig potlood de ‘zwans’ der ‘cabarets artistiques’ ophoudt en releveert.
Haast vergat ik de cartons of ontwerpen voor geschilderd glas van Thijs. Ook de
beeldhouwers onderscheiden zich: de schets van een monumentale fontein: de twee
zusters der Illusie van Rousseau, van edelen vorm; verder doen de inzendingen van
Boncquet, Braecke en De Rudder deze kunstenaars alle eer aan
G.E.
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Tentoonstelling Emiel Claus in het kunstverbond van 13 tot 23 februari
1902
Een prachtige Vlaming, een luminist, de bezinger der blonde, vochtige Leie-boorden!
In het Kunstverbond stelt hij een veertigtal werken tentoon waarin de zon zelve straalt
en broeit. Zonder overdrijving past hij op het figuur de stippelmethode toe, en trekt
er, evenals de verdienstelijke Theo van Rijsselberge wonderveel partij uit. Ten bewijze
hiervan vermeld ik alleen het nr 12 van den Catologus, een Meisjeskopje, aantrekkelijk,
kleurig, overvloeiend van gezondheid, kracht en levenslust, kranig en schalksch van
uitdrukking. Ten zeerste bewondert men ook, als teekening en expressie, een bazig
een stoer Koewachtertje (nr 16) waar een koppige onbe-
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suisdheid uit spreekt, en een droomerigheid waarin allerlei guitenstreken en
kwajongensparten worden uitgedacht. Dat is nu een van die echte ‘vorschenslagers’
zooals ze door Cyriel Buysse of Stijn Streuvels werden beschreven. - Claus'
landschappen - en er zijn er vele - vloeien over van poëzie.

EMIEL CLAUS: WINTERMORGEN (Museum, Antwerpen).

Voortreffelijk behandelt hij vooral de schemerachtige, intieme voorgronden. Uit
de hem omringende natuur kiest hij liefst de dichtstbijgelegen effecten, liggend
binnen het bereik van zijn teergevoelig oog, het mooiste natuurhoekje, van het
oneindige landschap, afgescheiden van het overige der omliggende natuur. De nevelen
staan hem uitstekend ten dienst Ik wil nog de Hooimijten vermelden (nr 37) het
jubelend gebladerte van zijn helderen Herfstdag, zijn Klaver, zijn Capucinen, enz.
enz. Dit alles zij voorloopig gezegd, tot we een meer ingrijpende studie aan dezen
jongen meester wijden, die een der degelijkste vertegenwoordigers is van onze steeds
levendige en weelderige schilderschool.
G.E.

Paul de Vigne
Te laat om nog in ons vorig nummer opgenomen te worden, ontvingen we de
reproductie van de Kop van een jongen Romein, welke hierbij afgedrukt wordt. Het
werk (in gebakken aarde) was op de tentoonstelling de Vigne, in het Kunstverbond
aanwezig, en werd aangekocht door den Heer H. Schleisinger; deze liet er ten gerieve
van dit tijdschrift, welwillend een foto van nemen.
N.B. Een uitvoerige bespreking over de tentoonstelling VICTOR GILSOUL wordt tot
het volgend nummer verschoven.
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Uit Delft
Tentoonstelling F.M. Melchers van 22 tot 27 januari 1902
Door de zorgen van den Heer Waltman werd hier een tentoonstellinkje gehouden
van een twintig schilderijen van Melchers. Deze behooren tot drie perioden. Van
zijn allereerste die bestaat uit natuur-trouwe werken noch van de tweede waarin een
geraffineerde zinnelijkheid (onder Swinburne's invloed?) gedeeltelijk zeer duidelijk
is, waren er hier. Wel van de derde, den tijd der ‘simples’. Deze tijd is, en m i. juist,
vergeleken met de verzen van Max Elskamp. 't Is een zelfde Zeeland zooals Elskamp
dikwijls een Brabant geeft. Een klein gelukkig leven; in zindeleke huisjes - en zeer
rustig. Maeterlinck heeft van deze dingen beweerd dat ze nog iets gebracht hadden
in 't domein der kunst: le silence. Ze zijn geschilderd in helle, niet schelle, kleuren,
met barnsteenverf. Een stadje krijgt iets van een boeket doordat de huisjes, de gevels
ervan gekleurd zijn naar 't welbehagen van den schilder om een totale eindstemming
te bereiken. Alle daken zijn rood, de tuintjes keurigjes en zuiver aangeleid, en 't
torentje van Veere steekt een spits er boven uit, vol klokken, die hangen als klokjes
aan 'n bloemstengel. Er achter is de zee, groen en roze is de einder; in 't water varen
eenige scheepjes De indruk is van al deze dingen: dat achter de ruiten der huisjes de
menschen zitten, en kijken, of zich luid-loos bewegen in hun kamers, maar dat de
straten zijn leeg altijd.

EMIEL CLAUS: DORPSTRAAT

Dit tijdperk van Melchers, is mij door in zijn curieusheid, zeer bizonder.
Dan waren er parken in Parijs geschilderd, een paar teekening van vrouwen, en
z'n laatste werk, uit Delft.
Hierin tracht hij op 'n andere wijze dan van Veere, deze stad te maken tot een Ville
de Rêve. Hij tracht door combinaties van een natuur-getrouw stadsgezicht en een
vrouw blauw, of anders gekleed, met een friesche kap op, weer een stemming te
wekken. De kleur is donkerder, bruin en grijs; de huisjes van ‘de Camaretten’ een
gedeelte van Delft, hebben kwaliteiten.
Toch lijkt mij de tijd te Veere 't meest curieus, hoewel de aard van Melchers
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hem drijft, eigentlijk naar donkerder kleur.
PL.

Uit Den Haag
Pulchri studio Tentoonstelling van schilderijen en beeldhouwwerken van
werkende leden van 27 januari tot 17 februari 1902
Op Pulchri ziet men het verschijnsel dat, terwijl jongeren uitnemend, soms zelfs al
meesterlijk werk leveren, de ouderen onverzwakt blijven doorscheppen. Welk eene
speling van den tijd is het te noemen, die C. Bisschop nu een meesterwerk deed
maken, dat terecht de eereplaats kreeg Een Zonnestraal zal in 's meester s oeuvre
een der voornaamste plaatsen innemen. Aan een heldere voordracht, paart zich eene
knappe, somwijlen delicate behandeling, die nergens nog de onzekere hand van den
ouderdom verradend, gevoelvol weet te zijn in het meest teere gedeelte: het
vrouwenkopje in een gedempt licht. En welk een afstand scheidt hem niet van den
grootmeester Israëls! Deze is o.a. met een van zijn aantrekkelijkste onderwerpen:
Een kopje troost aanwezig. Het is bijna geheel in geroosterde tonen geschilderd, met
eene techniek die schijnbaar regelloos, door zijn nauwkeurig luisteren naar de
ingevingen van eene hoog-dichterlijke intuitie, toch de eenig juiste zal blijken te zijn
en de meest zeker bestuurde. In welk een licht, dat niet van een zon is en er toch aan
onleend schijnt, zit hier dit poovere oudje. Elke handeling is er mysterieus en de
gedachte zich te midden der raadselen bezinnende, beseft de levendiepte van een
gelaten ouderdom, die 's levens armoe weet te vergulden met een vergankelijke maar
steeds keerende troost.
Het andere werk van den meester is eveneens voortreffelijk. Het is eene variatie
op het thema, dal met Het Naaistertje in het Haagsche gemeentemuseum
vertegenwoordigd is. Het onderscheidt er zich vooral van door door eene forschere
schildering.
De visie van Van Wyk toont verwantschap met die van Israëls. Zich gewoonlijk
meer aan het genre- matige houdende, weet hij bijwijlen zijn figuren eene dramatische
pose te geven en het tot eene karakter-uitbeelding te brengen, die verder gaat dan
het ‘type’. Zijn Bedelaar is tevens een dier werken, die van een hoogere opvatting
dan van een aldaagsch weergeven der realiteit getuigende, reëel aandoen door liet
simpele uitbeelden eener poëtische waarheid.
Haverman exposeert een verrukkelijk schilderijtje: Jong Meisje. Er gaat van dit
kopje, in zijn aardige en onbevangen hoogheid, eene bekoring uit die in staat is de
overige indrukken die men van deze expositie meeneemt te overheerschen.
Willem Maris exposeert een schilderij Naar huis van een heerlijk toonvol koloriet.
Voor dit schilderij staande is men geneigd te erkennen, dat deze meester ook, met
zulk een diep doordringen in het atmosferische buiten, het mysterieuse nadert.
Als opmerkelijk, niet als voortreffelijk, memomeeren we nu nog een weinig
uitvoerig een schilderijtje van Koppenol. Het sluit zich aan bij de opvatting der
primitieven, doet er naar vinding, compositie, pose der figuren en behandeling, met
uitsluiting van dat, wat wij gewoon zijn geraakt realiteit te noemen, sterk aan denken.
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Maar de in hun soort weergalooze hoogte dezer ouden bereikt het op lange na niet.
Het gegevene valt niet te genieten, alleen, en dan nog betrekkelijk, te respecteeren.
Als uitnemend vertegenwoordigd noemen we dan nog: Akkeringa, Arntzenius, Bastert
(met het Oude Paleis van Koning Radboud te Medemblik), Ives Browne met
Vrouwenrug, Toon Dupuis, Jan Van Essen, Ed. Frankfort (met een Twentsch
binnenhuis; knap in elkaar gezet, is het van een penseelbehandeling waarin weinig
aarzeling te bespeuren is), Gorter, Mej. Anna Kerling, Klinkenberg, Van
Konijnenburg, Kramer (Schiedam), Lapidoht (met een knap werk; evenwel gaat ook
hij hier te veel in verbijzondering op), Willy Martens, Mesdag (met Stormweder,
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PAUL DE VIGNE: JONGE ROMEIN (gebakken aarde), In het bezit van den Heer H. Schleisinger,
te Brussel.
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dat ook op zijn expositie was), Oldewelt, Ritsema (met sympathiek werk), Albert
Roelofs (die invloeden toont te ondergaan van J Maris en Mancini), Willem E.
Roelofs, Roermeester (Warme dag), Mej. Th. Schwartze, L. Van Soest, Stroebel,
Teixeira de Mattos, Zilcken e.m.a.
Dan vermeld ik nog even, dat men hier de eer geniet enkele buitenlanders
vertegenwoordigd te zien.

Haagsche kunstkring tentoonstelling ter herdenking van het tien-jarig
bestaan 22 jan. 13 febr. 1902
De serieus werkende Hart Nibbrig, een der figuren waaraan eene ontwikkeling
gradueel het meest merkbaar is, is vertegenwoordigd door een schilderij, dat bij eene
grootere levensdiepte, in de schildering traditioneele neigingen vertoont. Hier bleek
't wat dichter bij honk blijven zoo kwaad niet te zijn. Men mag op dit werk wat aan
te merken hebben, het op een stemmige middag ziende, kan men er ook iets als
bewondering voor voelen. Het is inniger aan conceptie dan veel van des schilders
werk, en er komt door de sereenheid dezer kleuren iets als muziek tot u, bij dit
dichterlijk verhalen van het eerzame landbouw-bedrijf.
Bauer exposeert Ruiters, dat men eerst wellicht een weinig onbehagelijk kan vinden
wat de uiterlijke verzorging betreft, maar dat, wil men dit voorbij zien, de in een
mysterieuse atmosfeer gedompelde plechtstatigheid van het Oosten brengt. Een paar
in de ruimte vóor wiekende vogels zijn een gelukkig motief tot het aanduiden van
atmosferische verdieping en hun aanwezigheid is tevens, als in de handeling
meestemmend, gerechtvaardigd.
Daalhoff, ook door het mysterieuse van het leven aangedaan en een der weinigen
die dit tot uitdrukking weten te brengen, lijkt me met zijn Boerenwoning minder
goed vertegenwoordigd. In het aannemen van een algemeene toon, die de stemming
van zijn werk zou ontspringen, is hij ditmaal minder gelukkig.
De Bock exposeert een Berkenlaan bij Avond, een uitnemend werk van deugdelijke
structuur.
Tholen's In de schuur heeft gedeeltes van voortreffelijke schildering. Maar bij
gemis aan eene idieele inhoud blijkt dit werk op den duur wel wat duf.
Van de twee uitnemende werken die Thl. Schwartze exposeert is het eene, Uit de
Vrouwen Kampen, van niet te ontkennen dramantische kracht. Maar zou de
ontzettende tragiek, die zoo 'n geval ons kan voorvoeren, in grauwer toonaard
behandeld, niet juister onze stemming ontspreken?
Wiggers exposeert een Maanlandschap, hoe bewonderenswaardig dit werk ook
van doorvoering is, hij waagde zich aan een geval bij eene afmeting, dat meesters
eerbied zou kunnen afdwingen. Wat volledig bereiken aangaat staat 't beneden zijn
ander werk.
Toon Dupuis exposeert onder ander interressant werk een Vioolstemmer (die hij
epreuve noemt). Het ontbreken van den strijkstok is eene fout in de innerlijke
compositie, die psychisch of aesthetisch kenbaar wordend, voor het besef niet af te
wijzen is.
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Floris Verster is vertegenwoordigd met een werk uit den vroegeren en een uit den
lateren tijd. Een uitnemend bloemstuk - hoe wel hij ze levens-voller geschilderd heeft
- en een stilleven.
Verder zijn o.m. goed vertegenwoordigd: Bastert, Bleckman, Coert, Franken,
Gruppé, Van der Haar (in wiens werk, wat er ook in te laken mag zijn, een
psychologisch juiste vrouwen kop aan te wijzen valt), Haverman, Henricus, Horsen,
Hijner Jansen, Isaäc Israëls, Kriens, Kuypers, Van Oosterzee, Poggenbeek, Zilcken
en De Zwart.
De Architectuur en Kunstnijverheid, vinden in een afgeschoten gedeelte vele
belangstelling. Van Hoytema o.a. geeft hier uitnemend werk, kalenders, te zien.

Bij den heer Biesing
De Heer Biesing exposeert een schilderij uit Israëls vroegen tijd, Méditation geheeten.
Uit biografische aanteekeningen o.a. is bekend, dat hij niet lang na zijn terugkeer uit
Parijs aan dit schilderij zijn eerste ernstige succès te danken heeft. Men heeft het
destijds (1852) zelfs
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waardig gekeurd om voor een almanakje ‘Holland’ genaamd en uitgegeven door Mr
J. Van Lennep, gereproduceerd te worden. - W. Steelink maakte er een ets naar. Dat
men aan schilderijen toen reeds eene zeer universeele beteekenis wist toe te schrijven
blijkt uit een bijschrift in dichtmaat, waar zelfs wel vaart, handel en nijverheid in
verband met dit schilderij genoemd worden.
Het stelt voor eene maagd in een herfstig avond-landschap, rustende onder
geboomte aan den kant van een overgroeid beekje. Jaargetij, leeftijd en omgeving
stemmen dus als van zelf tot mijmeren. Het komt naar gedachte en ook naar
compositie overeen met de figuren aan een raam, op de helling van een duin naar
zee turende en sommige binnenhuis-gevallen. Verder heeft 't hiermee gemeen een
sterker licht op den voorgrond en een stemmig licht in de verte. Dit schilderij opent
dus eene interessante rij. Maar niet alleen hierom zou het verdienen in een museum
geplaatst te worden Het onder een stemmige belichting ziende kan men er zeer mee
ingenomen zijn. Wat het bereiken van toon aangaat en het juiste besef van eene de
dingen hun waarde gevende en beteeknisvolle hechte techniek staat het ver boven
de werken van zijn tijd. Er zijn in het fond gedeelten aan te wijzen, die van een
ongewoon kleurgevoel getuigen; het witte kleed, de borst, de op de dij rustende hand
zijn van eene uitnemende en toonvolle schildering, terwijl in de gedeelten die een
vrijer behandeling toelaten, zooals in den linker bovenhoek, in de vale grijs-groenen
van het kleinere geboomte, we den lateren Israëls al erkennen. Er zijn in dit geval
dus juist weer redenen genoeg bijeen, om dit schilderij, dat in een onzer moderne
musea als 't huis zou zijn, onverstoord door het buitenland te laten opkoopen.

Bij Frans Buffa & zoon
De firma Buffa exposeert een schilderij van J.H. Jurres De Barmhartige Samaritaan.
Deze schilder behoeft geen onbekende meer te zijn; de kritiek heeft hem voldoende
ingeleid. Algemeen vindt men het verwonderlijk, dat iemand in deze tijd in Holland
met zulke onderwerpen voor den dag komt en met degelijke resultaten. Wat deze
verwondering betreft, die de schijn heeft dat er zich een behoorlijke portie
béwondering onder vermengt, men doet best deze voorloopig nog wat op te schorten.
Het is de vraag in hoeverre een schilder met onbekookte prijzende kritiek gediend
is.
De barmhartige Samaritaan, het is een onderwerp, tallooze malen behandeld. Het
heeft aanleiding gegeven tot mooie en leelijke schilderijen. Rembrandt gaf het de
stof tot een zijner schoonste scheppingen. Maar wat deze uitbeeldde was handeling
en karakter, waarvoor hij het wézenlijke aan eigen tijd en omgeving ontleende. En
dit is 't juist wat in dit werk van Jurres nog ontbreekt. Zuidelijke invloeden, oude en
moderne, maken zich kenbaar, maar zij overwegen te veel Naar compositie blijkt de
invloed o.a. van Rembrandt.
De verwondering over 't feit dat iemand op 't oogenblik met dergelijke onderwerpen
komt, moest tevens betrekkelijk zijn. De nog al vaak verkeerd begrepen kunstenaars
- werkzaamheid van Israëls is in de verbinding van een lyrisch en een episch element,
dramatisch (subjectieve objectiviteit). Zijn onderwerpen stemmen hierin met een
historisch overeen, dat zij beiden eene primitievere handeling hebben, uit een sfeer
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van lager ontwikkeling genomen, die hij, als niet direct de zijne, vermag te
idealiseeren. Dit verklaart dan ook mede hoe Israëls nog tot eene uiting van zoo
geweldig dramatische kracht als zijn David en Saul kon komen. - Het dramatisch
element behoeft dus overigens niet zoo vreemd aan onze schilderkunst te heeten.
Een difinitief oordeel over deze jonge schilder uit te spreken zou nog wat te onpas
komen. Maar met belangstelling zullen we zijne ontwikkeling volgen. Hij beschikt
over vermogens, die als niet alledaagsch, hem hiertoe het recht geven.
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C. BISSCHOP:
EEN ZONNESTRAAL

Onze Kunst. Jaargang 1

111

Maison Bausch
In de Jacob van der Does straat is op initiatief van den Heer D. Roggeveen eene
instelling tot stand gekomen. Zij bedoelt de belemmeringen, die de kunsthandel
noodzakenlijkerwijze het vrije scheppen in den weg legt - te bekend om hier te
memoreeren - tegen te gaan. Kunstenaars van alle richtingen hebben er gelegenheid
tot expositie tegen schadeloosstelling van de te maken onkosten - wat door middel
van percenten gemakkelijk te vinden is.
Er zullen verscheidene exposities plaats hebben o.a. van Odilon Redon en Georges
Minne. Op 't oogenblik houdt J. Thorn Prikker er eene interressante tentoonstelling,
waarvan hij, naar den verkoop te rekenen zeer veel succes heeft. Het zijn teekeningen
in waskrijt (hier en daar is gebruik gemaakt van waterverf) naar motieven uit de
omstreken van Visé bij Luik.
Op een gedrukt biljet worden nog tal van inzenders vermeld, waarop we te
gelegenen tijd zullen terug komen.
H.d.B.

Uit Rotterdam
Tentoonstelling Henricus in den Rotterdamschen kunstkring van 26
januari tot 23 februari 1902
Kloek, frisch en eerlijk is het werk van Henricus, spontaan en sterk gevoeld, vol brio
en als klank- rijk weergegeven. In deze pastels is een coulant, vrij en frank doen dat
onmiddelijk inneemt. Henricus staat niet meer vreemd tegenover deze natuur, dat
licht, die volle, geweldige kleuren, de slaande tegenstellingen van witte huizen tegen
diep blauwen hemel. Hij heeft zich in die omgeving ingeleefd en zoo zijn zijn pastels
geworden: natuurlijk geboren werk, ontstaan uit drang naar weergeven. Lustig, met
vaste, krachtige hand werd het neergeschreven en door het telkens fixeeren en weer
er op terugkomen is er vaak een tinteling van kleur bereikt die een oogenfeest wordt;
andere malen lijkt het doel op eenmaal gevonden te zijn in losse met één kleur
aangegeven streken. In dit werk is noch een zoeken naar onderwerp, noch een
voorzichtig, bedachtzaam doen of angstvallig overwegen; alles werkte blijkbaar
inspireerend onder dat doordringend licht, gezien tegen zulk een forsch blauw. Zee,
wondere boomen en plantengroei, vreemde woningbouw, rotsig en geaccidenteerd
terrein, alles in het kleine Sidi-bou-Saïd- lokte tot weergave. Ook de bewoners in
heel hun wezen fascineerden Henricus. Telkens weer komt de artiest terug op die
ééne grillige figuur, nerveus in lichaam als in bewegen, dansend met wijd gespreide
armen, fantastisch als silhouet uitkomend tegen het licht in het laag vertrek. Andere
in het licht zittende gehurkte figuren slaan tamboerin en eigenaardig soort castignetten,
blijkbaar eentoonige wijzen galmend.
Die vreemde, als fanatieke danser boeide Henricus aldoor weer, blijkens de vele
krabbels en studies en het telkens herhalen van hetzelfde sujet. In één der pastels
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heeft hij zijn indruk het verst en diepst uitgesproken; in haar gouden toon, in haar
prachtige techniek, in de scherpte van expressie is het een van de mooiste teekeningen.
Wij bepalen ons tot dezen algemeenen indruk daar uitvoeriger bespreking de
grenzen van ‘kort bericht’ zou te buiten gaan.

Tentoonstelling Toorop bij mevr. De Wed. Oldenzeel van begin februari
tot half maart 1902
Terwijl Henricus zijn werk, om zoo te zeggen, er uit gooit, het uit de mouw schudt,
als 't ware bij elken oogopslag een onderwerp vindt en meest in groote schrappen en
breede vegen de vormen neerzet hartstochtelijk door de dingen aangegrepen, daar is
Toorop's werk van geheel verschillend uitgangspunt, voortgekomen uit geheel ander
innerlijk. Waar Henricus de natuurlijk geïmpressioneerde is, is Toorop de
contemplatief aangelegde, de denker-voeler. De expositie bij Mevr. de Wed. Oldenzeel
is een zeer belangrijke. Prachtig
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zijn de portretten, zeer gewetensvol en met wondere vastheid omtrokken, zeer gevoelig
en ver opgevoerd in modelé, in stofuitdrukking In elk werk weer bewijst Toorop dat
zijn hand niet faalt, noch zijn denken en weten; er is een zekerheid van doen in alles,
die telkens weer verrukt en verbaast. Op deze tentoonstelling is werk van vroeger
datum en werk zoo pas komend van den ezel en bij vergelijking ziet men een
voortdurend verder en hooger gaan, een gestatig dieper ingaan in onderwerp en
voorwerp, een steeds grooter en zuiverder aankijken bij meer soberheid en direktheid
van werken. Het verst is wel zijn laatste werk Geloof en Loon. Hierin heeft Toorop
een hoogte bereikt waarnaast enkele portretten bijna zwak worden. Er zit zulk een
grandiose ‘poot’ in deze teekening, dat ze doet denken aan de meesters van vroeger.
Zulk een krachtig weten en doorvoelen, gepaard met zulk een wel bewust en klaar
doen, geven een magistralen indruk die zoozeer nablijft dat het werk, na dagen, nog
in de herinnering ligt en al grooter wordt, naarmate men zich van de hooge en
prachtige kwaliteiten helderder rekenschap gaat geven. In allen deele is dit een werk
van zeer nobel gehalte. En als altijd blijft Toorop de man van stijl; zij het in symboliek
of in onmiddelijk weergeven der natuur, altijd hebben zijn lijnen, hoe teer ook, die
prachtige strakheid en juistheid, die onovertroffen zuiverheid die alle à-peu-près
uitsluit.
Uit deze tentoonstelling blijkt ook weer hoe onbekrompen Toorop is als artiest.
Hij volgde geen sleurgang op eenmaal behaald succès, hij bleef niet hangen aan
eenmaal goed doorvoelde wijze van zich te uiten of te werken, hij blijft onbevangen
verder gaan en zijn arbeidsveld is - bijna zou men zeggen - onbeperkt; in elk nieuw
tijdperk, in elk nieuw onderwerp, hetzij figuur of landschap, boeit en treft ook zijn
werk weer op nieuw. Het ontwerp voor een schotel, door Blinckma gedreven,
voldoende aan alle eischen van dekoratieve kunst, geeft ook weer bewijs hoe Toorop
steeds zocht en vindt de kern der dingen die hij wil weergeven, die kern, waarin
schuilt het mouvement, de kern de essens van wat hij wil doen voelen. Om
bovengemelde reden ook van deze mooie tentoonstelling slechts een globalen indruk.
P.
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Over de betrekkingen tusschen de Italiaansche en de Nederlandsche
schilderkunst ten tijde der Renaissance
Eerste studie
VAN de XVe tot de XVIe eeuw greep in de betrekkingen tusschen de Nederlandsche
en de Italiaansche kunst een eigenaardige omkeerplaats. Terwijl de Nederlandsche
kunst in de XVe eeuw, uit inheemsche elementen gevormd en een sterk persoonlijk
karakter dragend, in Italië een onbetwistbaren invloed uitoefent, wordt zij in de XVIe
eeuw zeer spoedig aan de Italiaansche ondergeschikt en verlaat willekeurig hare
eigen tradities en oorspronkelijke hoedanigheden.
Het feit dat een kunst, die zoo volledig was als de Vlaamsche in de XVe eeuw,
zichzelf binnen zeer korten tijd verloochent en een vreemde kunst na gaat volgen, is
zeker waard van nabij in zijn wezen en oorsprong bestudeerd te worden.
Ik wil niet beproeven hier een zoo ingewikkelde kwestie geheel te doorgronden;
ik wil haar alleen in de hoofdlijnen schetsen, en de aandacht op haar belangrijkste
zijden vestigen.
De overwegende invloed van de Italiaansche Renaissance in de XVIe eeuw, niet alleen
op de Vlaamsche kunst, maar op de kunst van alle landen in Europa, is algemeen
bekend. Maar veel minder is het geweten, welke werking de Vlaamsche kunst in het
begin der Renaissance op de Italiaansche heeft uitgeoefend.
Deze invloed kan van tweeërlei zijden beschouwd worden: vooreerst schijnt de
Vlaamsche kunst in de XIVe eeuw een Europeeschen invloed te hebben uitgeoefend;
door het invoeren, in de Gothische kunst, van den realistischen geest en van een
strekking tot het individualiseeren der figuren, brengt ze een der voornaamste
elementen bij tot de kunsthernieuwing, die Renaissance heet. Dit zou ik de onbewuste
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invloed van de Vlaamsche kunst kunnen noemen, welke alleen door een critische
studie der werken zou kunnen betwist worden. Maar er bestaat ook, en dit te midden
der XVe eeuw, een Nederlandsche invloed in Italië, die door de Italianen zelven wordt
erkend: het komt er vooral op aan dezen bewusten invloed hier na te gaan, want hij
was van kracht op het gebied der schilderkunst, en was een duidelijk erkennen van
de superioriteit der Vlaamsche schilders, door een volk dat reeds een hooge trap van
kunstontwikkeling had bereikt.

JUSTUS VAN GENT: HET LAATSTE AVONDMAAL, (Museum, Urbino). [fotografie Alinari.

Het is uitgemaakt dat de Vlaamsche schilderijen in de XVe eeuw in Italië zeer hoog
werden op prijs gesteld, en bizonder door de verzamelaars gezocht. De naam van
Jan van Eyck was gekend en gevierd. Bartolommeo Facio noemt hem in zijn de Viris
illustribus den eersten schilder der eeuw.(1) En dit omstreeks 1455! Dezelfde schrijver
vermeldt tal van schilderijen van Jan van Eyck en van Rogier van der Weyden, welke
te zijnen tijde in het bezit waren van vorsten en rijke liefhebbers. Deinventarissen
van de verzamelingen der Medici uit de XVe eeuw(2) vermelden eveneens talrijke
Vlaamsche wer-

(1) Dit oordeel werd misschien niet door veel Italianen gedeeld. Er dient opgemerkt te worden
dat Facio een gunsteling van den koning van Napels was, en waarschijnlijk de smaak van
zijn meester volgde.
(2) Uitgegeven door E. Muntz.
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ken, tapijten zoowel als schilderstukken. En de oude Vlaamsche schilderijen waarop
Italianen voorkomen zijn niet zeldzaam(1). De koning van Napels, Alfonso van Aragon,
had een bizondere voorliefde voor Vlaamsche schilderijen. Nog heden kan men te
Napels den invloed nagaan die door de uitheemsche werken op de plaatselijke
schilderschool werd uitgeoefend. En de stroom van Nederlandsche werking strekte
zich uit tot ver in het zuiden, tot in Sicilië toe, aangezien men te Palermo nog een
zeer merkwaardig fresco uit de XVe eeuw, voorstellende de Zegepraal van den Dood,
waarin een sterk noordelijke invloed, zoo niet de hand van een kunstenaar uit het
Noorden, merkbaar is. Van Antonello da Messina werd gezegd dat hij in Vlaanderen
het geheim der olieverfschildering had geleerd, zóo als ze er werd toegepast; dit is
zonder twijfel maar een legende, maar het is niet minder waar dat de overeenkomst
van Antonello met de Vlamingen soms zoo sterk is dat de hedendaagsche kritiek
dikwijls geaarzeld heeft met het toekennen van zekere portretten aan Antonello of
aan een tijdgenoot als Memling.

PIERO DELLA FRANCESCA: FEDERIGO D'URBINO
(Florence, Uffizi).
[fotografie Alinari.

In 1449-1450 deed Rogier van der Weyden een reis naar Italië waarover we
ongelukkig geen nauwkeurige inlichtingen bezitten: men mag zich echter voorstellen
dat het een triomftocht was en dat het talent van den Vlaamschen schilder door de
Italiaansche liefhebbers hoog werd op prijs gesteld. Men weet dat hij een drieluik
schilderde voor den Markies van Ferrara (dat waarschijnlijk verloren is gegaan); het
Museum der Uffizi te Florence bezit van hem een Graflegging, in alle onderdeelen
uitstekend verzorgd. Het kleine drieluik in het Museum van Brussel met het portret
van Francesco Sforza met vrouw en kind (tusschen ± 1455 en 1459) is stellig een
(1) B.v. Arnolfini (door Jan van Eyck, Londen), een Giustiniani (van Eyck, Dresden) een
Baroncelli (Petrus Christus, Florence, Uffizi) enz.
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werk van een leerling, zoo niet van Rogier zelf. Het getuigt in ieder geval van het
feit, dat een zeer machtige Italiaansche familie Vlaamsche kunstenaars voor zich liet
werken.
Nog merkwaardiger is de gunst die aan Justus van Gent bewezen
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werd door Federigo d'Urbino, een der meest sympathieke figuren uit de Italiaansche
Renaissance - dapper veldheer, geleerde, en verlicht Maecenas tevens; men mag
aannemen dat hij een man van smaak was, een verstandig liefhebber, wanneer men
nagaat met welk een ijver hij zijn stad verfraaide, zijn bibliotheek vormde en zijn
verzamelingen verrijkte(1). En men mag het als een bewijs van de verdiensten en de
faam van een kunstenaar aanzien, door den Hertog onderscheiden te worden. Justus
van Gent voltooide voor hem in 1474 een Laatste Avondmaal (nu in het Museum
van Urbino); daarenboven schilderde hij 28 portretten van beroemde mannen,
heidenen zoowel als christenen, voor een zaal in het hertogelijk paleis, die in 1476
werd ingericht(2). Let wel op deze data: 1474, 1476. Te dien tijde had de Italiaansche
schilderkunst tal van meesterstukken voortgebracht. Niet alleen hadden kunstenaars
als Masaccio, Paolo Uccello, Andrea del Castagno, Domenico Veneziano, Fra Filippo
Lippi, hun loopbaan ten einde gebracht, overal de sporen nalatend van hun machtige
en veelzijdige scheppingskracht, maar Andrea del Verocchio, Pollaiuolo, Baldovinetti
werkten reeds, Mantegna had zijn fresco's der Eremitani te Padua geschilderd, en hij
had pas die van Mantua voltooid, Piero della Francesca die de portretten schilderde
van Hertog Frederigo en zijn vrouw, had sedert lang het hoogkoor van San Francesco
te Arezzo versierd; het laatste kunstenaarsgeslacht van de XVe eeuw kwam op:
Botticelli, Ghirlandaio begonnen van zich te laten hooren en de hoogste kunstenaar
van de Quattrocento, hij die verwezenlijken moest wat zijne voorgangers alleen maar
in de verte hadden gezien, gewenscht, gedroomd, - die het doel moest bereiken waar
allen hadden naar gestreefd en die de Italiaansche kunst tot haar volmaaktheid brengen
moest: - Leonardo da Vinci was de twintig reeds voorbij en begon zich zeker reeds
te openbaren. En op dit zelfde oogenblik werd een Vlaming door een der voornaamste
en kunstminnendste vorsten naar Italië beroepen, en met belangrijke werken belast(3).
Deze Vla-

(1) Vespasiano da Bisticci, die Hertog Frederigo zeer goed gekend heeft, getuigt van hem dat
hij zeer uitgebreide en grondige kennis van kunstzaken had. (Zie de Vite d'Uomini illustri
del Secolo XV).
(2) De helft van deze portretten zijn nu in het Louvre, de andere helft te Rome, in het Paleis
Barberini. Enkele hedendaagsche critici (o.a. Schmarsow) meenen er naast Justus van Gent,
de hand van verschillende Italiaansche kunstenaars in weer te vinden.
(3) Vespasiano da Bisticci zegt uitdrukkelijk in zijn levensbeschrijving van den Hertog: ‘dat hij
in Italië geen meesters vond naar zijn zin, die in staat waren schilderijen in olieverf te
schilderen, en tot in Vlaanderen een voortreffelijken meester liet zoeken, en hem naar Urbino
liet overkomen, waar hij hem vele uitstekende schilderijen liet uitvoeren...’ Verder zegt hij
dat de Hertog ook meesters-tapijtwevers uit Vlaanderen liet komen, die een heele zaal met
tapijten behingen; en hij voegt er bij: ‘de figuren die hij liet maken waren zoo wonderschoon
dat het penseel er geen dergelijke zou kunnen maken.’
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(fotografie Alinari, Florence)
ROGIER VAN DER WEYDEN:
DE GRAFLEGGING
(Florence, Uffizi).
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ming oefende waarschijnlijk invloed uit op een der meest geniale schilders van het
jonge geslacht: Melozzo da Forli(1). Het komt me voor dat hij veelmeer de Italiaansche
schilders beïnvloedde dan er zelf den invloed van onderging. Te dien tijde was de
Vlaamsche kunst dus nog in staat een werking op een zoo ontwikkelde kunst als de
Italiaansche uit te oefenen; op 't eigen oogenblik dat de Italiaansche kunst tot haar
hoogsten bloei zou komen, had ze nog iets van de Nederlanders te leeren. Dit is een
hoogst belangrijk feit. We zijn hier bij de uiterste grens van den invloed der
Vlaamsche kunst. Veertig jaar later - en minder - is het tooneel geheel veranderd: de
Nederlandsche kunstenaars gaan naar Italië, niet meer als meesters, maar als
leerlingen. Tegenover de volmaakte kunst der Renaissance geven ze zich gewonnen,
verloochenen hun voorgangers, breken af met hun traditie, en komen er toe om hun
eigen IK te verzaken, aan hun natuurlijk temperament, hun persoonlijkheid - zij volgen
de Italianen na, en trachten ze zoo getrouw mogelijk te copieëren(2). In de XVIe eeuw
is de aantrekkingskracht van Italië zoo groot, haar suggestie zoo overweldigend, dat
geen Europeesche kunstschool aan haar voogdij ontkomt en de door haar gegeven
voorschriften over het hoofd kan zien. En alleen wanneer het oorspronkelijke scheppen
in Italië ophoudt en een snel verval intreedt, ontkluisteren zich de Noordelijke kunsten
en ontluiken spontaan en nationaal, als twee heerlijke bloemen: de Vlaamsche en
Hollandsche scholen.
Het zou belangwekkend zijn na te gaan in hoever deze onderwerping aan een
vreemde kunst, dit afbreken met de traditie, van nut geweest is voor de latere
kunstontwikkeling in de Nederlanden: misschien was het noodig de volmaaktere
techniek der Italianen aan te leeren, zich hun manier eigen te maken, om later de
nationale begeestering beter te kunnen vertolken. Ik stel de vraag zonder naar de
oplossing te zoeken. Zij ligt overigens niet in den weg van deze studies waarin ik de
oorzaken wil opsporen van den omkeer die in de XVe en XVIe eeuw plaats had in de
betrekkingen tusschen de Vlaamsche en Italiaansche schilderkunst; - ik wil meer
bepaald de twee kunsten vergelijken, zóo als ze tegenover elkaar stonden, toen de
uitslag van den strijd nog niet beslist was.
JAC. MESNIL.
November 1901.
(Wordt voortgezet.)

(1) De kwestie der betrekkingen tusschen Justus van Gent en Melozzo da Forli is nog niet
toegelicht. Ik beschik niet over de noodige elementen om er op in te gaan.
(2) In de XVIe eeuw woonden vele Nederlandsche kunstenaars in Italië, en hadden tot hun naam
toe geïtalianiseerd. Men vindt er drie in de Akademie voor Teekenkunst door Hertog Cosimo
I van Toskanje in 1563 gesticht: Giovanni Bologna (Jan van Bologne), Stradano (van der
Straet), Federigo di Lamberto van Amsterdam.
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Floris Verster
I.
ER zijn, zekerlijk, schilders die op heftiger wijze de aandacht gewekt hebben dan
Verster, en om wiens werk hartstochtelijker den strijd van voor- en tegenstander
gestreden is. Maar dit is geenszins een bewijs van grooter voortreffelijkheid. Er zijn
schoone vruchten die groeien in de afgelegen hoeken der tuinen, en die in die koele
rust hun kleuren en verwen winnen tot een zoodanige harmonie, dat, wie met
kijk-grage oogen dwaalt van de veel begane voetpaden, de zinnen verrukt worden
en de aandacht getrokken naar deze zoet-rokige, kleurige en eenzame schoonheid.
En zoo gaat 't met sommiger schoonheidsroem. Ook deze bloeit aan en draagt vrucht
in de harten van enkelen, wien niet de gewone gang alleen bekoort maar wien de
min naar onderzoek in 't harte leit van wat gebeurt, niet enkel langs de groote paden
in bosschen der kunst, maar die genegenheid koesteren voor den zwier der
eenzaamheden en de praal der stilten.
En een roem die zoo gegroeid is, dag na dag, zonder fellen op-laai, maar als een
gestadig in grootte en schoonheid winnende brand, trotseert vele der anderen, die te
gauw opgestegen, bleken te dragen niets dan looze vrucht.
Zoo zijn er eenigen in Holland Verster; Meiners, somtijds.
Zoo gevraagd werd wat boven alle dingen Verster kenmerkte en weer kenmerkt:
schoonheid van doffe, rijpe, glanzende kleur.
Deze heerschappij over welige, levende, gloedende pracht is, natuurlijk, niet zoo
maar in één dag geworden. Schoonheid's stad leit aan 't eind van moei-zame wegen
en dagen van arbeid. Maar haast van den beginne af, in '87 al, is duidelijk dat er weer
een winste was voor Holland. Uit dezen tijd zijn o.a. geplukte Kippen met gemberpot
van G. Van Vloten, van '88, Schuiten schilderij bij Wed. Hubrecht te Leiden. Aan
deze gaan vooraf uit '83 een Paardekopje, met een mooi bruin en
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een fijnheid in de vleesch-en-haar partij van den neus. 't Is niet breed geschilderd.
Eigentlijk niet impressionistisch, maar met een zorgzamen, aandachtigen eenvoud.
De Schuiten van '88 daarentegen hebben een breede schoonheid. Er zijn al van
die typeerende bruinen in, met neigingen tot paars erbij, die in Schoorsteenmantel
(van Tutein Nolthenius, Delft) de zwoele pracht zullen zijn van een werk.
De schepen liggen aan de wal, er boven een groote vlakke, maar gebroken lucht,
en de weerspiegeling der schuiten in 't water is juist en impressionistisch geschilderd.
De Schoorsteenmantel is: een groote flesch met blaêren staand op een schoorsteen,
een spiegel er achter waar de zon een groot brok gloed in toont. De groote groene
flesch met de bruine blaren, hooger van bruin dan de Velasquez bruinen zijn, heeft
een werkelijkheid van kleur die frappeert en de reflex van 't raam op den buik van 't
glas is zoo zuiver getroffen, dat 't dit werk tot een schoonheid maakt. En bij de blaêren
zijn er onder aan, die in hun welkende schoonheid van die doffe, stervende, rijke
paarsen bezitten, die veel nog zullen gevonden worden in z'n ganschen
impressionistischen tijd. Van 1890 is de aquarel geplukte Kippen. De transparante
behandeling der geplukte beesten, van de vleezen bij de pooten, en de nauw-lettende
forsche teekening der pooten geven dit werk echter niet de voornaamheid van een
schilderij: geplukte Kippen (eigendom Ahn, den Haag). De grijze fond, de vet
geschilderde, gelige kippen geven een hoogheid die Spaansche grandezza heeft aan
dit ding. Er bestaat een Daubigny: molen en grijze lucht en gelig land, die van
grootscher impressie is dan de kippen omdat 't schoone landschap 't wint in volheid
van aandoening immers boven deze beesten, maar die eveneens in z'n geel-en-grijs
de hooghartige sobere rustigheid bezit.
In dit jaar '91 is ook z'n laatste ets de Rozen. Er bestaan niet vele etsen van Verster;
maar enkele zooals de Kippen, de Schuiten en de Rozen hebben wel de forschheid
die zijn werk in dezen tijd eigen is.
Van '92 komt te midden van zijn ander, in de gewone impressioniste richting
voortgaand werk, de pastelteekening Endegeest, als een voorlooper van werk dat zal
ontstaan in '95-1900.
't Is een gedeelte van een tuin, stammen en boomen. De kleuren zijn veel rood en
groen, en van de geaardheid, hoewel zwaarder, als diep-rood van zeebeesten. En 't
bizondere is van dit, dat Verster wien de schoonheid der dingen nooit drijft om door
'n stemming er in te willen werken, een gedeelte van de waarheid te geven, maar die
immer met een volle warme aandachtigheid de gansche schoonheid tracht te
omvangen, in dit werk, misschien uit onvermogen toen nog, voor dat-ie niet bereiken
kon wat hij wenschte, een soort van dramatische
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meening gegeven heeft aan de teekening. Ze is dan ook alleen staande, in hare wijze
van opvatting, nauwlettende, heldere en kleurvolle teekening, tot in '95, waarmee
een eigenaardig, interesseerend tijdperk begint, dat gebleken is eveneens te zijn niets
dan een overgang naar een immer rustiger, voller schoonheid, die zich nauwer en
nauwer aansluit, en meer en meer bewijst te zijn een voortzetting van werk van
zeventiend'eeuwers.
In '95 ontstaan Tuin bij Endegeest, en Sneeuw, pastel, landschap (Bremmer, den
Haag). Sneeuw: 't zijn grondjes in de buurt van Leiden, wat schuiten met roode daken,
vooraan een weg met wilgen, daarnaast een tuin, en achteraan een in vele akkers
verdeeld landschap. De lucht is rose en groen. Hoewel dit pastel niet ten volle bereikt
in zijn helderheid wat later verkregen zal worden, is de schoone, gave glanzende
luchte-dag die sommige tijden van den winter hebben door de helderheid van den
hemel, en de sneeuw met de blauwe en rose zweemen in de schaduw, genoegzaam
bereikt om schoonheid te verleenen aan dit werk. Vooral de lichte gelige achtergrond
der akkers zoo achter de tuin-boomgaard gezien is beter dan vooraan de groote,
wijdgetakte boomen, die in hun takken nog niet straf genoeg zijn.
Deze periode duurt tot de Hulst in waskrijt, in 1901.
Gedurende dezen tijd wordt de welige, smijdige olieverf gebruikt tot
impressionistische studies voor de met was-krijt geteekende werken; soms ook voor
een enkele studie (Sneeuw); en een enkel schilderij, naar ik meen, ('96) tinnen Kan
met hortensia (Mej. Hubrecht, Leiden). In '96 worden tweemaal de Sierpompen
geteekend, in waskrijt. (Wisselingh, Amsterdam, en Bremmer, den Haag). Vooral
die eigendom zijn van Bremmer, de schoon gekleurde groote bollen liggend op een
glazen plaat, en hun rooden en groenen, en o zoo lichte lila's en gelen hierin
reflecteerend, zijn geteekend met spiedende oogen, en een de contoeren willig
volgende, straffe hand. Een vrucht is gaaf, welig en toch hard van aspect. En dit te
teekenen of te schilderen juist, blijkt zeer moeielijk. Niet alleen de weligheid, velen
hebben dit gedaan; niet alleen de gaafheid, sommigen hebben dit bereikt. Maar deze
beide dingen te combineeren achter den koelen harden schijn van de omhulling 't
levende losse vleesch te laten weten, Verster is dit, een van weinigen, een van zeer
weinigen gelukt. Er is een heldere doorschijnendheid aan deze zorgzame teekening
die ze maakt tot meer dan ooge-, tot ook geesteslust, dat ze niet alleen der zinnen
gewone zwoele oplettendheid wekt, maar ook de helderder ontroeringen die zeldzamer
zich heffen, doet rijzen. Deze gansche tijd is vol van een klaarte, en leven,
niettegenstaand 't gevaarlijk materiaal. Dit heeft toch niet wat olieverf mij immer
toeschijnt te bezitten: ieder kleur
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ongemengd en zoo maar uitgestreken, geeft 't denkbeeld van bezield iets.
Uit dezen tijd is nog Mistletoe een fijn grijzen vaasje met plantje, waarin de
grijsheid van 't porcelein met al de niet aan te roeren haast kleurtjes en reflexen
heerlijk staan; 't Dorpshuis te Noordwijk (R. Steinmetz, den Haag), een huis, ervoor
linden, een straatje met kleine steentjes, daarvoor de straatweg met een paar rails.
Er is in den laatsten tijd geen werk geteekend vol vromer rustigheid en nauwer zorg
saam dan dit. Door de rechte linden valt wat zonlicht op de roodige steentjes, maar
de gansche herfstklaarte zit in de atmosfeer; er is een reinheid en 'n goed op afstand
zijn van de toeschouwers hierin, die niet veel maal bereikt werd in een gegeven dat
zoo dichtbij is, en in een zoo gezeefd licht, In '98: de Hooglandsche kerk. In waskrijt
eveneens, en in dezelfde heldere kleuring. Boomen in 'n gouden mist voor de kerk;
ervoor een klein pleintje met huisjes; om 't pleintje, een schoone band het straatje
van kleine steenen, waarvan geen enkel kleurtje, noch rood, noch paars, noch blauw
voorbij gezien is. Na de Kastanjeknoppen, waar de grootste strakheid bereikt is in
de teekening van de, als vlinders op de takken, zich ontplooiende blaêren, nog twee
Huisjes te Oegstgeest (R. Mauve, Florence) waarin 't roode vooral gedeelten zijn in
de baksteenen gevel, reëel en schoon als de werkelijkheid; waar in de aan den
onderkant gewitten gevel schoonheden zijn, niet zoo vol, maar van denzelfden aard
als in 't gewitte huis van Jan Van der Heiden, en in een dat Breitner pas geschilderd
heeft, komt de laatste tijd waarin weer teruggekeerd is tot, als materiaal, olieverf.
In 1900 en 1901 heeft Verster vele studies gemaakt, om trachten te krijgen met
olieverf, wat hij kon in waskrijt. Want in schilderen blijft toch de olieverf de goudene
gave. Haar kleuren zetten zich met der tijd tot zoo schoone en vaste houding, als
noch aquarel, noch waskrijtteekening ooit zal bezitten. Maar met waskrijt, met 't
spitspuntige potlood was iedere verandering, iederen zweem te bereiken, met de
breedere en gullere olieverf is ze te bereiken, altijd breeder dan met waskrijt, maar
toch ook uitermate nauwkeurig. Ze is bereikt in de zeventiende eeuw. Er zijn er velen
te noemen. Maar zoo 'k een nieuw, niet lang nog algemeen te zien werk zou noemen,
de Doodskop in 't Mauritshuis van den onbekenden schilder, wien nameloosheid een
wonder is door de volmaaktheid van z'n werk. Deze is breed en zorgzaam, en toch
met iedere kleur.
Ik schreef hierin dat Verster zich aansluit bij deze zeventiend'eeuwers. Z'n laatste,
'n schilderij Bokkingen, met welke een schoone kleur-volheid en al vaste schildering,
is bewijs. En er zijn nog vele malen schoonheid te wachten van dezen die ongestoord
en eerlijk zijn werk mint als weinigen.
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II. Biografisch
EEN verzameling data, tijdens 't leven van den schilder vergaêrd, en zooveel mogelijk
geverifieerd, heeft daardoor nut, doordat zij lateren veel noodeloozen arbeid en getob
sparen zal, en hun vrijheid zal geven in 't kritisch oordeel. Want dat zal dan geenszins
belemmerd zijn door 't niet kennen van een jaartal waardoor de gang van sommiger
arbeid die niet is volgens een rechte lijn, maar waarin twee bewegingen heerschen,
moeielijkheid en zorg zou kunnen opleveren. En 't ware te wenschen dat ieder wien
zulke zorg na leit, van jaar tot jaar de gegevens bijeenbracht van een hem
wel-bekenden schilder.
FLORIS HENRIK VERSTER, is den 9den Juni 1861 te Leiden geboren. Gedurende den
tijd dat hij op de H.B.S. was ('73-76) ontving hij op 't schildergenootschap Ars Aemula
les van Breitner in 't perspectiefteekenen. Van 1876-1880 was hij op de
Teeken-Academie in den Haag die toen ter tijd Koelman als directeur had, en waar
Verster voor klein pleister de eerste prijs kreeg; in 1880 voor antiek pleisterbeeld de
zilveren medaille. Daarna werkt hij een half jaar te Brussel te St-Josse ten-Noode,
waar hij naakt teekende op een avondschool onder Bourson. Hij had een vrijwillig
aangeboden brief van Bakker Korff voor de Haas meegekregen die zeer vriendelijk
jegens hem was. Hierna keert hij terug naar Leiden, waar hij tot nu toe (1902) woont.
Lijst van schilderijen:
1882

Cavallerist te paard (eigendom Mevr.
Wed. Groll, Leiden). Beuken in herfst
(Mevr. Wed. Hubrecht, Leiden).

1883

Paardekopje (nog in eigen bezit 1902).
Huisje met bloempotten, studie (Bauffe,
den Haag).

1884

In 't begin van dit jaar schildert hij in de
omstreken van Leiden; in 't najaar te
Bergen in N. Holland, waarvan nog
enkele dingen bestaan.

1885

Landschap met zwijntjes (Smet, Gent);
Koolsnijder (Wisselingh & Co).

1886

Portret van C. Verster; aquarel
Koolsnijder (Drucker, Londen). Deze is,
met meer anderen, te Giethoorn in
Overyssel gemaakt.
Landschap met zwijntjes (Ars Aemula,
Leiden); Huisje, boomen, enz., eveneens
een aquarel (Tutein Nolthenius Delft).

1887

Geplukte kippen met gemberpot (G. Van
Vloten); Steenebikkers (nog in bezit
1902)
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Anemonen (E.J. Van Wisselingh);
Anemonen (F.A. Verster, Leiden);
Papavers (Van Lynden, den Haag) de
Fabriek, 2 figuren poetsend aan een ketel,
geschilderd bij Van Marken (nog in eigen
bezit, 1902); roode Tulpen, studie
(Kamerlingh Onnes); Blaren en
sneeuwballen-luxe d'une pauvre (Wed.
Hubrecht, Leiden). Ets naar de kippen,
met krijtteekening Distels (F.A. Verster)
ingezonden op de Etsclub, in '89.

In 't najaar maakt hij studies te Noorden (in Z. Holland bij Nieuwkoop en Woerden)
waarna
Schuiten, schilderij (Wed. Hubrecht,
Leiden), 'n aquarel (Artibus Sacrum
Arnhem), de Schuiten aquarel (J.J. Tiele,
Rotterdam). Ook een ets van deze
schepen bestaat.
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1889

Geweigerd op de Holl.
Teeken-Maatschappij op Koolsnijder en
aquarel Atelier Anemonen (Bremmer, den
Haag); Pioenrozen in steenenpot
(Burgerziekenhuis Amsterdam);
Boerenwoning, studie (J.J. Tiele, R'dam);
Boerenwoning, studie (J. Bosman.
Rotterdam); Noorden, studie in olieverf;
Distels, krijtteekening (F.A. Verster).

1890

Schoorsteenmantel schilderij (Tutein
Nolthenius Delft); donkerroode
pioenrozen (J. Tutein Nolthenius Delft);
geplukte kippen, aquarel (Bremmer); Kip
en kool, aquarel. Hij wordt op deze en de
Schuiten geweigerd voor de Holl.
Teeken-Maatschappij.

Hij ontvangt dit jaar een invitatie om op de XX te Brussel ten toon te stellen. Roode
kool, aqu. studie (J.J. Tiele, Rotterdam); Sneeuw, studie (Mr Bothlingh, Arnhem);
ets naar de kippen.
1891

Laatste ets de Rozen.
Geplukte kippen, schilderij (Ahn, den
Haag); in februari toezending van de
donkerroode Pioenrozen,
Schoorsteenmantel, en de Kippen naar de
XX.
Bloemen in een serre (Tutein Nolthenius,
Amsterdam).
Roode lelies (Mevr. Crommelin,
Amsterdam); Koeien, studie;
Stroobloempjes (de Bock).

1892

Lid van de Teeken-Maatschappij.
Flesschen (Van Vloten, Leiden);
cineraria's (Bremmer, den Haag);
Endegeest, pastelteekening.

1893

Anemonen (Hoogendijk, den Haag);
pioenrozen met glazen karaf (Bremmer,
den Haag); roode tulpen in blauw glazen
karaf (E.J. Van Wisselingh); O.I. kers
(kunsthalle, Hamburg). Op raad van
Bredius aangekocht.
Maandrozen, Chrysanthen (Mevr. Wed.
Hubrecht, Leiden).

1894

Begonia's en O.I. kers (Mevr. Gyselaar,
Amsterdam); Begonia's (Mevr.
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Hogendorp-'s Jacob, den Haag) Avond,
teeken. (Er. H. Breuning, Leiden);
1895

Tuin bij Endegeest, pastelteekening;
Sneeuw, pastel (Bremmer).

1896

Sierpompoenen, waskrijt (E.J. Van
Wisselingh); sierpompoenen, waskrijt
(Bremmer, den Haag); Eukalyptus,
waskrijt (Lakehal, Leiden); Narcissen,
waskrijt (Dr. Kroon, Leiden) Tinnen kan
met hortensia, schilderij (Hubrecht,
Leiden)

1897

Mistletoe, waskrijt (Bremmer, den Haag);
Dorphuis te Noordwijk, waskrijt R.
Steinmetz, den Haag); Schuurtje in
Zwitserland.

1898

Hooglandsche kerk, te Leiden, waskrijt
(Mevr. Groll, Leiden).

1899

Kastanjeknoppen, waskrijt (Pelletier,
Utrecht); studies voor de buurt te
Oegstgeest.

1900

Buurt te Oegstgeest, waskrijt (R. Mauve,
Florence); in olieverf studies van
Bloemen in flesschen, Tomaten en tinnen
bord; Floxen (Van Essen, Amsterdam),
straatje te Rijnsburg, studie olieverf.

1901

Hulst, waskrijt; olieverf: Floxen,
Hortentia's, Droogbloeiers, tinnen Bord
met appel, (Bremmer, den Haag);
Flesschen en citroen, tinnen Bord,
Lijmpotje, Citroen, alle studies.

1902

Bokkingen, schilderij.

Deze lijst is, vooral van de eerste jaren, niet volledig; van de latere vrij wel. Maar
zoo dunkt ze mij toch reeds al geen kwade ruggesteun waartegen een latere
beschouwing, in een toekomstig tijdperk, haar meening kan zetten.
ALB. PLASSCHAERT.
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Portret van Hendrik van Halmale
VERLEDEN jaar kocht de heer Francis Bartlett van Boston het portret, waarvan de
afbeelding hierbij gaat en dat aldus beschreven werd in den Catalogus der veiling
van Mevrouw de Falbe, die den 19n Mei 1900 bij Christie te Londen plaats had.
‘Velasquez.
Portret van Hendrik van Halmale, een voornaam Burgemeester van Antwerpen,
rechtstaande voorgesteld, van voor gezien, dragende een grooten zwarten vilten hoed
met roode pluimen, groote zachtlederen laarzen en een wambuis versierd met goud,
zilver en parelen. In zijne rechterhand houdt hij een wandelstok, aan zijne rechterzijde
staat een knecht, die een wit paard bij den toom houdt. Achtergrond landschap.
Levensgroot.
88 duim hoog, 61 duim breed.
Komt uit de verzameling van den heer T. Purvis, 1849.
Gekocht in Vlaanderen door den heer Purvis van Lincoln's Inn Fields van een
afstammeling van den afgebeelden persoon. De eigenaar wilde de schilderij niet uit
zijn handen laten gaan vooraleer hij er het wapenschild had uitgesneden; dit laatste
werd naderhand aangekocht en weer op zijn plaats gebracht.
Tentoongesteld te Manchester, 1857.
Beschreven in CURTIS, Velasquez and Murillo’
Curtis in zijn Velasquez and Murillo had reeds geschreven wat de Catalogus der
Falbe-veiling hier herhaalt; hij had er bijgevoegd; ‘Halmale's portret door Peter Thys
bevindt zich in het Museum van Antwerpen en de Catalogus geeft zijn
levensbeschrijving, waaruit blijkt dat hij nooit de Nederlanden verlaten heeft’.
In William Stirling's Annals of the Artists of Spain, Londen 1891, kan men hetzelfde
lezen.
In den Catalogus der beroemde Tentoonstelling, te Manchester in
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1857 gehouden, leest men onder den naam van Velasquez: ‘Hendrik van Halmale,
vergezeld door een knecht uit de Purvis-verzameling tentoongesteld door J.P. Smyth.’
Burger, die het stuk daar zag, kent het aan Velasquez toe, geeft een beschrijving
overeenstemmende met de hooger aangehaalde en rept geen woord over de
gegrondheid of ongegrondheid der toekenning. Charles Blanc, die het daar ook
aantrof, kent het aan Velasquez toe en zegt er het volgende van: ‘De simples portraits
élèvent ici Velasquez au rang des douze grands dieux de cet Olympe où trônent
Jupiter-Michel-Ange, Apollon-Raphael, Hercule-Titien. Il faut renoncer à rien voir
qui surpasse le Duc d'Olivarès à cheval, le portrait de Henri de Halmale, debout
auprès de son écuyer etc.’
De heer Edward Robinson, bestuurder van het Museum van Schoone Kunsten te
Boston riep mijn aandacht in op dit stuk, zond mij de fotografie ervan en voegde er
bij dat de toekenning aan Velasquez klaarblijkelijk een ongewettigde was. Maar door
wie was dan het stuk geschilderd, wie is de voorgestelde en door wiens handen ging
het vooraleer in Amerika aan te landen werd mij gevraagd. Voor zooveel mogelijk
trachtte ik die verschillende vragen op te lossen.
Dat de voorgestelde Hendrik van Halmale is lijdt geen twijfel. Op het stuk zelf
las de heer Robinson: Messire Hel - De Halma - Baron del.. Ri. (?); een opschrift
dat moet gelezen worden Messire Henri de Halmale - Baron de Lanoris.
Hendrik van Halmale was zoon van Hendrik van Halmale, ridder, baron van
Lanoris, heer van Vrissele en van vrouw Margareta 't Serraerts; hij werd geboren te
Antwerpen en gedoopt den 27n november 1596, hij werd voor de eerste maal tot
schepene gekozen in 1628 en oefende dit ambt nog negen-en-twintig maal uit; in
1646 werd hij buitenburgemeester benoemd en was het nog twaalf maal nadien. Hij
was hoofdman der Sint-Lucas- en der Kolveniersgilde. Hij huwde Catharina van
Altuna en won verscheidene kinderen bij haar; hij stierf den 7n april 1679.
Het wapenschild, dat men beneden ter rechterzijde van het portret ziet, is dat van
de Halmale's. Rietstap beschrijft het aldus ‘De gueules semé de billettes d'or; au lion
du même, armé et lampassé d'azur broché sur le tout. Casque couronné. Cimier: le
lion issant d'une cuve de gueules cerclée d'or et chargée de cinq billettes d'or en fasce;
le lion accosté de deux lambrequins d'argent surmonté chacun d'une roue de quatre
rayons d'argent enflammés d'or. Cri; LANGDRIS (Lees: LANORIS).’
Een verder hewijs der juistheid van den naam, dien het portret draagt, is de
gelijkenis met het portret uit het Museum van Antwerpen, waarvan wij hier ook een
afbeelding laten bij gaan. Dit portret werd in 1661 op de kamer der Lucasgilde
geplaatst, van welke gilde Thys
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in dit jaar deken en Hendrik van Halmale in 1655 hoofdman was.

PETER THIJS: PORTRET VAN HENDRIK VAN HALMALE
(Museum, Antwerpen).

In 1660 werd de Rederijkkamer de Olijftak vereenigd met de Violieren, de oudere
Rederijkkamer bestaande in de Sint Lucasgilde. Het jaarboek dier gilde berijmt het
feit in dezer voege:
‘Anno 1660.
Hier wert d'Olyftack gevoeght bij Schilder-Const.
Den heer Henricus van Halmale wert met jonst
Ons beyden Opper-Hooft en heer Maximin.
Gerardi Hooft-Prins voorts, oock dekens con men sien(1)’
Het jaar nadien ter herinnering der heugelijke gebeurtenis werden de portretten
van Hoofdman en Hoofdprins op de kamer der Lucasgilde geplaatst. De gebeurtenis
werd aldus geboekt:
‘Anno 1661.

(1) Archief Koninklijke Academie IX. 96v.
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PETER THIJS
PORTRET VAN HENDRIK VAN HALMALE
(in het bezit van den Heer Francis Bartlett te Boston).
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‘Oock synnu op de Camer gestelt de eerste conterfeijtsels van Hoofdmannen en
Dekens(1).’
Beide stukken werden geschilderd door Peter Thys.
Niettegenstaande het groot verschil van kleedij is de overeenstemming der twee
portretten van van Halmale treffend: de lange rechtlijnige neus, de oogen met de
zware schelen, de plooien onder het linkeroog en nevens den neus, de opgetrokken
mond, de knevel en de kinnebaard, de platte kraag met zijn twee kwispels, alles wordt
in beide stukken weergevonden. Enkel is op het portret te Boston de afgebeelde
klaarblijkelijk ouder dan op dit van Antwerpen en zoo het laatste in 1561 geschilderd
werd, toen van Halmale 65 jaar oud was, moet het eerste wel van een tiental jaar
later dagteekenen.
Wie het groote portret schilderde kan geen oogenblik betwijfeld worden. Stellig
is het van dezelfde hand als het kleine en dus van Peter Thys. Hij die het latere portret
maakte kende het vroegere, en had het waarschijnlijk zelfs voor oogen. Thys was
om zoo te zeggen de officieele schilder van Antwerpens burgemeester. Niet alleen
weten wij dat hij hem schilderde in 1661, maar ook nog later. De heer F. Jos. van
den Branden(2) verhaalt, dat de Antwerpsche Kolveniersgilde in den zomer van 1677
besloot een groot tafereel te laten maken, waarop Zijne Keizerlijke Majesteit, de heer
Prelaat van Sint Michiels, de Buiten-Burgemeester Hendrik van Halmale als
Hoofdman, en al de Dekens en Oudermans der Gilde zouden worden afgebeeld. Peter
Thys werd gelast een schets te vervaardigen, en op 11 September 1677 werd hem
ter kamervergadering de ontworpen schilderij besteld tegen 1200 gulden. Tien der
twintig Dekens en Oudermans had de kunstenaar ‘alreeds naar het leven met zijne
eygene handt in de tronie volmaeckt’ toen hij plotseling overleed. Op 7 October 1677
werd zijn zoon Peter-Pauwel gelast het onvoltooid gewrocht te voltrekken, in 1678
werd het vastgeankerd in de zaal van den hof der Gilde. Toen het jaar daaropvolgende
Hendrik van Halmale stierf vond, zooals wij verder zullen zien, men te zijnent een
herhaling van dit groote stuk.
De schilderij beschouwende in hare afbeelding merkt men al dadelijk, dat er geen
sprake kan zijn ze aan Velasquez toe te kennen; zij is stellig van een Vlaamschen
meester, en wel van een volgeling van van Dijck. In het witte paard van van Halmale
herkent men duidelijk een der prachtige rossen, die de groote portretschilder maalde
en meer bepaaldelijk dat welk de Moncada berijdt in zijn portret dat de Louvre bezit;
de dienaar, die het paard bij den toom houdt, laat denken aan den schildknaap van
Karel I in hetzelfde Museum. Dat

(1) Ibid 97v.
(2) Geschiedenis der Antwerpsche Schilderschool, blz. 938.
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het werk van van Dijck zelven niet is, blijkt uit het feit dat het een dertigtal jaren na
dezes overlijden moet uitgevoerd zijn en niet minder uit den trant. Een zoo bezadigde
burgerlijke edelman, zoo stram van houding en zoo onbewogen van uitdrukking heeft
van Dyck nooit geschilderd.
Was nu Thys kunstenaar genoeg om een prachtwerk, als dit blijkt te zijn, uit te
voeren? In de allereerste plaats moeten wij toegeven, dat geen zijner gekende werken
zoo grootsch van aard, zoo rijk van kleur en zoo glanzend van licht is als dit stuk
schijnt te zijn en wij zullen het wel voor zijn meesterstuk te houden hebben. Het is
dan ook om zijn uitzonderlijke waarde onder 's meesters werken dat wij er hier de
aandacht op inroepen. Thys was, naar de meening van ieder die zich met hem bezig
hield, de rijkst begaafde portretschilder uit de school van van Dijck, en wij deelen
deze meening. Hij was geen leerling van van Dijck en kon het niet zijn, daar hij
slechts acht jaar oud was toen de meester ons land verliet; maar hij nam hem tot
voorbeeld in zijn portretten, ofschoon hij zich sterk van hem onderscheidt door een
rustigheid van houding en een bedaardheid van penseeling, die verre van, en ook
verre achter de sierlijkheid van gebaar en de fijnheid van kleur van den genialen
voorganger staan. Maar met dit alles was Thys toch een kunstenaar van groote
verdiensten en ook van hoogen naam. De schenkers van een zijner voornaamste
werken, verbeeldende den pastoor en de kerkmeester der kapel van het H. Sacrament
in St. Jacobs kerk te Antwerpen, teekenden aan dat hij schilder was van keizer
Leopold(1). De heer van den Branden bericht ons, dat hij door den Stadhouder van
Holland, prins Willem II gelast werd op vier schilderijen de portretten uit te voeren
van den prins, de prinses met hare twee prinskens, en de twee prinsessen, deze laatste
elk afzonderlijk. In 1666 hingen deze stukken op het hof van Turnhout erfgoed der
prinsen van Oranje(2). Thys schilderde nog het portret van Ferdinand, den kardinaal
infant, dat zich in het Keizerlijk Museum van Weenen bevindt. Ziedaar bewijzen
genoeg om geen twijfel te laten over den hoogen naam, dien onze schilder in zijn
levenstijd genoot.
Blijft de vraag voor wie het portret van Hendrik van Halmale geschilderd werd
en in wiens bezit het kwam vooraleer het uit de familie ging. De Burgemeester is
voorgesteld in een kostuum, dat bij onze wete in het gewoon leven noch door een
magistraat noch door een burger van zijnen tijd werd gedragen. Toen wij voor het
eerst de fotografie zagen, dachten wij het portret van een vorst uit de familie van
Oranje Nassau vóór ons te hebben, een gissing, die zoo veel te aannemelijker was,
daar Thys voor de Oranje's geschilderd had en het

(1) Theod. van Lerius: Catalogue du Musée d'Anvers, 1874, blz. 399.
(2) F. Jos van den Branden Op. Cit. blz. 937.
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familiewapen der Halmale's juist hetzelfde is als dat der Nassau's en alleen in de
kleuren verschilt. Het is dus in eene buitengewone en ongetwijfeld in eene feestelijke
omstandigheid dat de magistraat werd voorgesteld. Zonder eigenlijk bewijzen te
hebben, die onze meening staven, mogen wij wel de veronderstelling wagen, dat hij
afgebeeld werd als hoofdman der Kolveniersgilde en zooals hij uitgedoscht was op
het oogenblik der intrede of der ontvangst van een vorstelijken persoon. Op de
schilderij van van Alsloot, die een ommegang der Gilden voorstelt en zich in het
Koninklijk Museum te Brussel bevindt, houden de hoofdmannen der Kolveniers,
zooals van Halmale hier, een grooten wandelstok in de hand. Was onze hoofdman
wellicht aldus uitgedoscht op de groote schilderij, die de gilde der Kolveniers in 1677
aan Peter Thys bestelde?
In wiens bezit het portret zich bevond in den eersten en in lateren tijd is ons niet
gebleken. Het kan niet in de kamer der Kolveniers gehangen hebben, daar deze in
1739 afbrandde en al de schilderijen die er zich in bevonden vernietigd werden. En
ook in zijn sterfhuis bevond het zich niet. Den 7n april 1679 overleed Hendrik van
Halmale, ab intestato, ten huize van zijn zoon Paulus van Halmale, kanunik van
O.-L.-V. Kerk. Den volgenden dag werd de inventaris zijner meubelen, kleederen,
kunststukken en roerende bezittingen opgemaakt door notaris J. De Vos. Wij weten
dat zijn huis geplunderd werd door het gepeupel den 30n september 1659; wat de
muitelingen niet konden meenemen vernielden zij; maar daar zijn portret gemaakt
werd na dien noodlottigen dag en van Halmale heel zijn have had overgebracht naar
de woning van zijnen zoon, moest zijn portret zich daar bevinden, indien het in zijn
bezit gebleven was. Dit laatste moet niet het geval geweest zijn, vermits het niet
vermeld wordt in den uitvoerigen inventaris, dien wij bezitten(1).
In zaken van kunstwerken vinden wij daarin aangeteekend:
‘In de eerste Salette:
Een schilderye voor de schouwe, wesende een Marienbelt en de familie van vanden
Werve, bij den afflyvigen in sijn leven gegeven aen de weesen van den voors. Heere
van Immeloot gelyck de bejaerde kinderen verclaeren.
Een schilderye wesende het pourtret van den generael Becq.
In de saele bevonden den afflyvige te competeren.
Een groote schilderije wesende een schipvaert.
Een groote schilderye vuytbeeldende de dekens van de Colveniersgulde, Keyzer
Carel en den afflyvige.
Noch een schilderye vuytbeeldende diversche posturen.
Een geschilderden schoudoeck.

(1) Stedelijk Archief van Antwerpen. J. De Vos, Staeten en Rekeningen, 1679, fo 329.
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Noch vier schilderyen lantschappen daer onder den Tiber van Mompaert.
In de bovencamer boven de salette.
Een schilderye voor de schouwe verbeeldende Jesus en St. Joannes.
Op de andere bovencamer nevens de voorgaende.
Een schilderye voor de schouw Seegoden.
Een schilderye opt gouden leere boven de deur’.
Verder niets. Het is klaar dat de groote schilderij ‘in de saele, vuytbeeldende de
dekens van de Colveniersgilde, Keyzer Carel en den afflyvighe’ hetzelfde voorstelt
als die welke de gilde der Kolveniers aan Peter Thys bestelde, alleenlijk zal men
moeten lezen ‘Keizer Leopold’ in plaats van ‘Keizer Karel.’
Wij vroegen ons af of in de kleerkast van den overledene zich niets meer van de
kostelijke kleedij bevond, in welke hij op ons portret is afgebeeld. Wel staan de
voornaamste kleedingstukken afgebeeld van den afgestorvene aangeteekend, maar
van het prachtgewaad geen melding. Hij bezat ‘een bruynen gevoederden kemelsharen
mantel, een swerten laekenen mantel, een swerten heeren saeyen mantel, een oude
swerten laeckenen capote, een heeren saeyen kleedt totten voorschreven mantel, een
leeren onderwambuis, een laeckenen casack met bont gevoedert, een swerten mantel’
en dat is al.
In geene der stukken, testamenten of anderszins, die het archief van Antwerpen
betreffende de afstammelingen of bloedverwanten van Hendrik van Hamale bezit,
is er eenig spoor te vinden van het zeer belangrijk conterfeitsel, waarover wij hier
handelen.
MAX ROOSES.
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Victor Gilsoul
(Naar aanleiding van een tentoonstelling zijner werken in zijn atelier te
Brussel, van 1 tot 9 Februari 1902)
EEN echt kunstenaarstemperament, een schilder naar den bloede is deze jonge meester
die met een bewonderenswaardige hardnekkigheid, zonder ooit af te wijken naar
links of rechts, de gaven heeft ontwikkeld, die de natuur hem zoo kwistig heeft
geschonken.
Hij debuteerde een jaar of tien geleden, en zijn kranige kracht, zijn vurigheid
overrompelden ons als 't ware van den aanvang af, niettegenstaande zijn toen nog
wat zware en gure techniek. Toch kon men toen reeds zijn sappige kleuren, zijn flinke
toets, zijn krachtige en spontane visie bewonderen
Weldra onderscheidde hij zich van het meerendeel der landschapschilders door
zijn streven naar compositie en schikking in zijn schilderijen, door de keus der
behandelde landschappen, en vooral wat de schilders in hun dieventaaltje de ‘mise
en page’ noemen.
Tot dit nu reeds verwijderde tijdvak - ik keer terug tot 1893 - behoort de Brand in
een Fouragemagazijn, een gele laaie, op vreemde wijze der droeve winternacht
vergoudend in een hoekje van een voorstad met een vaart; verder een thuiskomst in
het Kasteel, werkelijk geschilderd, zou men zeggen, met verlangen en heimwee naar
het groote-heerenleven, zooals het beschreven wordt in de verhalen en verzen van
Henry de Régnier - een stuk waarvan de stoffage, de schikking der boomen in een
eerelaan, het karakter van den omheinigsmuur, het toegangshek, het getemperde licht
van den dalenden dag - alles er voornaam uitziet, en spreekt van majesteit en opperste
aristocratie. Een waar dichter openbaarde zich in dit landschap, waarvan Gilsoul
later nog wel het grootsche en stijlvolle weervond, maar nooit overtroffen heeft.
Verder schilderde hij een Oude Kade bij Nacht met haar

Onze Kunst. Jaargang 1

132
raadselachtige trapgevels, met de vensters van krottige huisjes waarvan de
doorschijnende karmozijnen gordijnen het ongezonde licht nog sterker doen spreken
- in tegenstelling met groote oude woningen, waarin het leven dragelijker schijnt;
een zinnenverbijsterende kade, haast hypnotisch werkend, die in het Brusselsche
salon van dat jaar 1893 groote opgang maakte.

VICTOR GILSOUL: TERUGKEER NAAR DE HOEVE, (schemering).

Evenwel overtrof de kunstenaar zichzelf nog meer in dat zelfde jaar, in zijn
Stormnacht, een doek waarvan de weigering door de regelingscommissie van gezegd
salon in de wereltjes van pers en atelier groote opschudding en bijna zelfs schandaal
verwekte - geheel in 't voordeel overigens van het slachtoffer van dit schervengerecht.
Het wijkend perspectief van een kanaal, aan beide zijden met vreemd verlichte
lusthoven omgeven, waarvan de kandelabers en lantarenlichtjes zich weerspiegelen
in een zeegroen, doodsch en haast bedorven water; daarboven, als contrast, een hemel
als uit de Openbaring, door woedend opgetorende wolken bezeten, een van die
heldenluchten, zooals men ze dikwijls ziet, maar die tot dan toe al te voorzichtige
landschapschilders hadden afgeschrikt, en waarvan alleen de Walkürenrid ons in
muziek de koene vlucht en het bliksemvoerend lyrisme vertolkte.
In de meeste zijner doeken van dit tijdvak vertoont Gilsoul zeer eigenaardige
romantische neigingen, en doet denken aan Turner door zijn voorkeur voor
wervelwind en noodweer, tegenstelling en woedende strijd tusschen nevel en licht;
vooral hield hij veel van nachteffecten en van de fantastische verlichting der
nijverheidswijken, van de beangstigende vlekken, in de duisternis geworpen door
de seinlichten van een spoorweg of de vuurmonden van een locomotief die uit een
tunnel of uit een steil ingesloten kromming te voorschijn komt.
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VICTOR GILSOUL:
LANDSCHAP BIJ DE VLAAMSCHE KUST
(in het bezit van Z.M. den Koning der Belgen).
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Later, toen hij meer ingetogen en inniger met de natuur verkeerde, heeft hij zich vrij
gemaakt van al wat, door zijn voorliefde voor hevige effecten, een weinig theatraal
of melodramatisch had kunnen worden, zonder daarbij echter iets van zijn vuur en
zijn stevigheid te verliezen. Ook is het plathetische, in zijn tegenwoordige schilderijen,
al is het meer latent en minder verbolgen, daarom niet minder saamgedrongen en
aangrijpend. Er is heden ten dage in zijn verre verschieten heel wat meer strooming
en electriciteit - hoewel hij zich niet meer aangedrongen voelt om zijn
onweerdreigende wolken te teisteren en op te stapelen. Als bewijs voer ik enkel aan
zijn Zwaar weêr bij Dordrecht, dat zich onlangs tusschen de enkele uitgezochte
doeken in zijn atelier bevond, en vooral dat wonderbaar suggestieve en ontroerende
lichte Kanaaltje van Nieuwpoort dat bij dezelfde gelegenheid werd tentoongesteld.
Met groote vreugde zagen wij ook in de werkplaats van den jongen meester een
van zijn kapitale doeken: zijn landschap bij de Vlaamsche Kust, in het bezit van
Koning Leopold II. Dit is nu waarlijk mooi en stevig werk, waar alle natuurlijke
hoedanigheden en alle verkregen gaven van den artist tot een harmonisch geheel
samenwerken, tot iets als de roerende en vrome synthese van onze Westvlaamsche
zee-landen. Men weet niet wat men meer moet bewonderen, òf de schoonheid en de
overvloeiende rijkdom der tonen, òf hun bekoorlijke samenvloeiing, òf de helder
geteekende plans, òf het savant achteruitwijken van het perspectief, òf de
verscheidenheid der schilderachtige elementen in één compositie samengevat zonder
dat het belang er van één oogenblik wordt verbrokkeld en zonder dat de indruk iets
van zijn schoone eenheid verliest. Hier strijden de oprechtheid en de macht in de
uitvoering van den jongen meester met zijn diepdichterlijke overtuiging om den
voorrang.
Ik bewonderde ook in zijn werkplaats een schilderij dat ons een nieuwe zijde van
Gilsoul's talent openbaart; zijn Vaart van Willebroeck in October, beneden Vilvoorden
aan den kant der Verbrande Brug gezien, vertoont ons een helder lichtend toontje,
met iets onbeschrijfelijks van trillende vochtigheid, zoozeer eigen aan ons klimaat.
Onze bewondering voor dit schilderij is even groot als onze verrassing. Voortaan zal
Gilsoul, die met zooveel gloed de grillen en sprongen, de wilde fuga's van ons
fantastisch en bandeloos klimaat vertolkt - er ongetwijfeld in slagen de glimlachjes
en de tranen, de driftbuien en de verteederingen van onzen Noordschen hemel samen
te vatten, te grijpen en vast te houden de schalksche en geestige plagerijen van onze
aprilsche buien even goed als de woede van onze hamerende eveningsstormen.
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Wat overvloed van stof zal hij niet vinden voor zijne vurige natuurliefde en werklust!
Gedurende de acht dagen dat deze schilderijen in zijn werkplaats te zien waren,
stelde Gilsoul ook twaalf decoratieve paneelen ten toon, die hem door den Koning
voor zijn jacht Alberta werden besteld. Ze zijn alleraantrekkelijkst door hun brio en
als geschetst in een gamma van vreugde, in een haast teugellooze gedurfdheid, en
bij uitnemendheid geschikt voor hun bestemming, doordien ze in een reeks
schilderijtjes een aantal hoekjes uit ons duurbaar vaderland vereenigen. Gilsoul heeft
de kiesche gedachte van zijn koninklijken cliënt uitstekend begrepen, die niets anders
wenschte dan op zijn verre reizen in zijn kajuit omringd te zijn met levendige en
hartelijke herinneringen aan zijn geboortegrond. Vele van deze schilderijtjes zijn
inderdaad heerlijk, b.v. een gezicht op die oude Vaart te Willebroeck, nu helaas zoo
erbarmelijk verknoeid en bijna geheel vernield in opzicht van het landelijk pittoreske
en dichterlijke.
GEORGES EEKHOUD
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Kunstberichten van onze eigen correspondenten
Uit Amsterdam
Tentoonstelling van teekeningen en etsen van Marius Bauer in ‘Arti et
amicitiae.’
Het is wel te betreuren, dat er hier geen enkele olieverfstudie, niet één compleet
schilderij te bewonderen valt.
Heeft Bauer zelf ál het gevaar ingezien van zoo spoedig na de
Breitner-tentoonstelling, waarbij vooral de picturale qualiteiten zoo sterk op den
voorgrond traden, zijn doeken te exposeeren, of wil hij door deze verzameling voluit
erkend zien, dat hij zich zelf vóór alles etser en aquarellist weet?
Juist nu het voorzaaltje ledig bleef, kan gebrek aan ruimte niet als voldoend motief
gelden en zoude een klein aantal olieverfstudies hier m.i. zoo overtuigend konnen
spreken van Bauer's zoo aparten schildertrant.
Toen de artiest op een zijner Oostersche reizen was heb ik het voorrecht genoten
tijdelijk op zijn atelier te Bussum te mogen vertoeven en heb ik aldaar o.a. paneeltjes
leeren kennen, die mij veel liever zijn, dan enkele der hier gegeven
waterverfteekeningen, en waarvan de herinnering mij immer zal bijblijven. En dan
denk ik o.a. in de eerste plaats aan een studie in rood-bruinen toon gehouden, waarop
een koopman is afgebeeld, die duiven rond laat vliegen, - aan een paar vlotte aanzetten
van liggende olifanten verwonderlijk raak van doen, en superbe van kleur, en aan
een zonnig paneeltje, waarop in bonte wemeling een menschenmassa te water gaat.
En jammer vind ik het evenzeer, dat er geen enkele litho aanwezig is, want, om
nu maar van de geestige pochades, waardoor de gele Kroniek intertijd zoo interessant
was, te zwijgen, behoef ik slechts aan dat paar sobere bladen uit Carel ende Elegast
te herinneren om duidelijk te maken wat ik bedoel.
Dit voorop gesteld zijnde biedt de tentoonstelling, die uit niet minder dan 110
teekeningen en 205 etsen bestaat, al bizonder veel schoons.
Een van de compleetste aquarellen is stellig de Koningin van Scheba bij Salomo
(reeds bekend van vroegere expositie van de ‘Holl. Teekenmaatschappij’ en van
‘Arti’), die hier op der beste plaatsen hangt.
Voorts noem ik Bij Muttra met de zoo goed geteekende kameelen; De Aya Sofia
te Constantinopel, waarin stralen lichtbundels nedervallen, een kranige studie de
Kroning op het Kremlin te Moskou, een blanke Maneschijn waar het mystieke wordt
verhoogd door een geheimzinig-sluipenden tijger, die de trappen afdaalt; Mahomed
II in de Aya Sofia; Benares met de goed-gëobserveerde gondels voor de marmeren
trappen; Moskee met den zoo knap geteekenden kameel in de poortopening; Minarets,
een stemmig-sombere aquarel; Asiatische Vorsten bij de Kroning te Moskou, waarin
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Bauer de weelde met zoo sobere middelen heeft uitgedrukt; Begrafenis met een
menigte figuren, achteloos en spelenderwijs op 't papier geworpen; Cathedraal,
waarop een spuier zoo overtuigend bewijs geeft hoe goed deze schilder de
quinte-essence van het mooi der gotische bouwwerken begrijpt, een Bazar met statige
hooge gewelven, Cairo, een aquarel waarin de artiest met groote
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durf de okergeele torens laat contrasteeren met de ijl-blauwe lucht, de Biddende
Muselman met opgeheven handen, een doorwerkte Sepia-teekening, aandoend als
een zeer uitvoerige ets; Jerusalem, met ruiters en hooge vaandels op den voorgrond,
klein tegenover de reuzenstad in de verte, enz., enz.

P.C. DE MOOR: VERZOEKING VAN DEN HEILIGEN ANTONIUS, (schilderij).

De etsen, voor het meerendeel inzending van de firma E.J. Van Wisselingh & Co
namen een voorname plaats in.
Er zijn hier bizondere fraaie staten onder.
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Tentoonstelling van schilderijen door P.C. de Moor, Frans Buffa & Zonen
Sterker contrast dan tusschen het werk van de twee Rotterdammers Breitner en de
Moor is wel niet denkbaar, en zeker zal het moeielijk vallen de vurige bewonderaars
van eerstgenoemde ook tot waardeering van de kunstuitingen van laatstgenoemde
te stemmen; maar toch, na aandachtige beschouwing zullen velen moeten erkennen,
dat er in het gemoed, in de ziel van de Moor wellicht meer is omgegaan dan in
Breitner.
In hooge mate fantastisch aangelegd, bevolkt de Moor nu eens in zijn verbeelding
de Hollandsche havensteden met vloten en heirlegers van ten strijde trekkende krijgers,
strevend naar een ideaal, even onbereikbaar als de gloeiende ondergaande zon,
(Clameur en Zilvervloot), dan wordt hij weer aangedaan door de weldadige rust, die
hem tegenstroomt uit tuinen en parken, en hij beeldt deze uit met groote soberheid,
ze stoffeerend met bouwwerken en marmergroepen van vervallen grootheid getuigend,
of met enkele figuren, die de stemming verhoogen.
En, als het rustelooze zoeken en zwoegen van het menschdom hem angstig
verontrust, dan inspireert hem dit tot een schilderij als de Uren, waar ‘gedrochtelijk,
bevallig, akelig angstwekkend en dom de gedaanten elkander nastormen, als de
begraven opeenvolging der uren in het leven der menschen’.
En, dat men dieper moet doordringen in het werk van de Moor, om tot volkomen
begrip er van te geraken, bewijst wel de verandering van stemming die men ondergaat,
wanneer men lang en aandachtig zijn Bloemencorso beziet, dat eerst aandoet als een
glorieuse uitbeelding van een schitterend bloemenfestijn, maar dat ons eindelijk de
diepere bedoeling van den artiest blootlegt - het trieste vlinderleven weer te willen
geven van ‘wezens die korten tijd schitteren in een tuimeling van geveinsde en
perverse weelde’.
Van vroeger tijd dagteekenden zijn Ahasveros en Princesse de Lamballe, - en het
is vooral deze laatste teekening, die ons boeit èn door opvatting èn door coloriet.Bij het beturen van deze doorwrochte aquarel, waarin oppervlakkige kijkers slechts
de illustratie van een stuk geschiedenis uit de Fransche omwenteling zullen zien,
bewonderen wij allereerst de groote soberheid.
Want de artiest heeft zich niet laten verleiden tot het geven van een afzichtelijke
voorstelling van het indrukwekkende drama, dat zich afspeelde voor de vensters van
het koninklijk paleis. Hij laat alleenlijk het nobele aristocratische ivoren vrouwekopje
met het nerveuse mondje, den edel-belijnden neus en de smartelijk-geloken oogen,
onder de donkere wimpers, omgeven door een weelde van blond haar, - als een
edelgesteente tronen te midden van een chaos, waaruit zich eerst langzamerhand de
lugubere tronies losmaken van met de Fransche Cocarde getooide communards....
Er is veel poëzie in het werk van de Moor, - bij zijn kunstuitingen kan men veel
‘denken’ - maar mag men dit den kunstenaar als een fout toerekenen? - hèm, die nu
niet als vele anderen vóór alles impressionist wil zijn?
C. VERSTER.
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Uit Brussel
DE stad Brussel wordt van dag tot dag verfraaid. Eerlang wordt op de Collignon
plaats te Schaarbeek een zeer decoratief en stijlvol monument onthuld, gewijd aan
de nagedachtenis van den uitstekenden dierenschilder Alfred Verwee, en
gebeeldhouwd door Ch. Van der Stappen.
Een ander voortreffelijk beeldhouwer, Juliaan Dillens, legt de laatste hand aan een
niet minder belangwekkend gedenkteeken De kunstenaar heeft er zich op toegelegd,
niet enkel een beeld te geven van den ridder Everhard T'Serclaes, een der meest
populaire helden uit de Brusselsche geschiedenis - maar ook van het helle tijdvak
van deze figuur,
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die Conscience een zijner liefste romans in de pen gaf.
Naast het standbeeld van T'Serclaes en verscheiden bareliefs waarin de edele daden
en wapenfeiten van den held worden verheerlijkt, zullen verder op het monument
enkele gewoonten en gebruiken van het oude Brabant en enkele volkstypen uit het
XIVe eeuwsche Brussel worden afgebeeld. Men weet dat T'Serclaes de hoofdstad
der Hertogen van Brabant aan de tirannie der onderdanen van den Graaf van
Vlaanderen ontrukte - en lafhartig vermoord werd op last van den Heer Van
Gaesbeeck, omdat hij de belangen zijner stad, waarvan hij Schepen was, verdedigde
tegen de verdrukking en aanmatiging van dezen kasteelheer. Het architecturale en
ornementatieve gedeelte van dit monument zal hetzelfde archaïstisch maar toch
levendig karakter dragen als het beeldhouwwerk zelf. Het geheel is opgevat in die
sobere en toch rijke stijl, glanzend en voornaam flink en sierlijk, waarop de Groote
Markt van Brussel mag bogen, in de nabijheid waarvan het werk van Juliaan Dillens
zal komen te staan.

La libre estétique van 28 februari tot 31 maart 1902.
Deze tentoonstelling maakt voor 't oogenblik de groote belangstelling van het publiek
gaande. Zoo de Hr. Octave Maus, de bestuurder en de ziel van deze vooruitstrevende
kunstvereeniging, er al niet in geslaagd is louter meesterstukken bijeen te brengen,
dan vinden we toch niet veel banaals of vulgairs in deze zeer eclectische en zeer
cosmopoliete verzameling schilderijen, beelden en kunstvoorwerpen.
Onder de meest in 't oog loopende inzendingen vermeld ik een mooi landschap
van Joseph Heymans, een groep van Constantin Meunier voor zijn grootsch monument
het Werk; een zeer interessante reeks echt-parijsche, of liever bepaald
Mont-Martresche studies van Toulouse Lautrec, waar deze te vroeg gestorven schilder,
met duivelschen humor en vlijmend scherpe opmerkingskracht, in heerlijke tonen
zeer verdachte oorden en deerniswaardige leegloopers afbeeldt. Men merkte er ook
enkele Spanjaarden op, alle in zekere zin navolgers van Zulogoa, die we een jaar of
twee geleden leerden kennen - maar die toch nog al plezierig en verdienstelijk zijn.
Toorop, de Javaan-Hollander, heeft de Libre Esthétique deze keer het doek aan de
hand gedaan dat doet gillen, dat opschudding verwekt, dat de polemisten haast
handgemeen maakt. Ge zoudt me niet gelooven, wanneer ik zei dat ik de uitgelaten
fantasieën van Jan Toorop evenzeer bewonder als zijn werk van vóór vijftien jaar,
toen hij zich met Ensor, de Groux, Vogels, Verheyden en de meest begaafden en
meest oprechten in de ‘XX’ openbaarde; maar wat men ook denke van de
tegenwoordige caricatuur-symbolistische manier van Toorop, het valt niet te
ontkennen, dat hij verbazend veel talent besteedt en verkwist aan deze bombastische
voorstellingen.
Willy Schlobach een ander gewezen Twintiger, komt voor den dag met
ultra-idealistische doeken; dit zegt al dadelijk dat deze werken niet eens meer het
aantrekkelijke der actualiteit bezitten. Zooveel modetjes zijn er al gekomen en weer
verdwenen sedert enkele van onze jonge schilders, in navolging der Engelsche
praeraphaelieten, gingen oploopen met rein-reine en onstoffelijke kunst, met
schilderwerk zonder kleur en haast zonder lijn, zonder vorm!
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In het kunstverbond.
In afwachting van de tentoonstelling Franz Courtens (van 2 tot 20 April) die belooft
een van de groote kunstgebeurtenissen van den winter te zullen worden - werden
hier enkele aardige salonnetjes ingericht, waarvan vooral dat van Maurice Hagemans'
akwarellen zeer goed geslaagd is. Hagemans schildert uitstekend het vallen van den
avond, achter de boomen, wanneer uit de vochtige weide een lichte nevel opstijgt.
Soms wordt zijn kracht en flinkheid wat hard, blijft zijn kleur te zeer van een en
dezelfde stof - maar meestal verfijnt en veredelt hij zijn schildering tot poëzie, en de
mededeelzame aandoening van den kunstenaar doet zijn penseelen trillen en zingen.
Met een zeer vaste teeke-
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ning weet hij figuren en omgeving in het landleven weer te geven, b.v. in zijn Koeien
in de wei, of ook in zijn Boer, die met breed en driest gebaar een span werkpaarden
voor ploeg of heg voortdrijft.
G.E.

Uit Den Haag
Pulchri studio tentoonstelling van aquarellen collectie Völcker van Soelen
2e en laatste gedeelte
Over 't algemeen schijnt deze expositie een goeden indruk gemaakt te hebben, maar
duidelijk is, dat de verzamelaar minder den intiemen kant van de kunst, waar de
hartslag het warmst en hoorbaarst is, zocht. Welke aandrift leidde, als voorbeeld iets
noemende, om naast een pover teekeningetje van Israëls van het argelooste uiterlijk
dat men zich denken kan, van buitenlanders werk te aanvaarden, dat ten slotte nergens
dan op het uiterlijk aangelegd blijkt? Terwijl de factuur van dit laatste als aesthetisch
onschoon noodzakelijkerwijze moet gaan vervelen, kan die van het eerste niet dan
winnen. - Zoo dat men naar eene verklaring zoekende niets vindt dan dit: dat de
kooper vóoral bestuurd werd door den lust van erkende meesters een aantal goed
beschreven gevallen te bezitten. Waar blijft dan, vragen we ons af, dat wezenlijke,
de geest van eene verzameling, die een eigenaardig cachet verleenende, haar
interessant kan doen zijn?
Wij meenen hier een algemeene indruk mee aangegeven te hebben. Het bijzondere
van deze expositie is verder, dat zij den blik op verschillende artisten wel weer
verruimde en aanleiding kan geven tot vergelijkingen.
Rochussen is door een aantal goede teekeningen vertegenwoordigd. Hij was een
der eersten die den geest van Holland weer begrepen. Men zal er weinig vinden die
zoozeer het begrip van de wisselende belichting veroorzaakt door de warende nevels
van deze atmosferische landstreek tot uitdrukkig weten te brengen. En welk eene
verdieping is er in zijn werk! Bovendien is hij iemand uitnemend in staat liefde en
eerbied voor het handwerk in te boezemen. Zijn invloed op enkele jongeren is
begrijpelijk.
Van Bosboom zijn er een 5-tal voortreffelijke werken, waaronder De Sint
Jacobskerk, te 's Gravenhage, eene teekening die velen op de gedachte had kunnen
brengen, dat alleen de schoonheid der factuur in staat is een werk als onstoffelijk te
doen schijnen. De andere teekeningen zijn een Poortje te Hoorn, Een kijkje in 's
Meesters atelier, Een Boerendeel, waar de mengeling van eene 3-zijdige belichting
waardoor nog dat van een rookend vuur speelt, treffend aanschouwbaar is uitgedrukt,
en een Oud Grachtje te Utrecht, dat nog merkwaardig is door de overeenkomst in
werkwijze met Rembrandt.
Jacob Maris is minder goed vertegenwoordigd. In eene teekening Gezicht op
Amsterdam is opmerkelijk de sterk sprekende verwantschap met den Delftschen
Vermeer.
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Van Mauve noemen we eene teekening Houthakken, waar innerlijk en uiterlijk
tot eene marquante eenheid versmolten zijn en nog een uitnemend werk, getiteld:
Moestuin. Het is eene figuur (boeren vrouw) die, als ééne bloem, te midden van de
heerlijkste nuances van groen verschijnt. De omgeving, ook het rieten dak van een
huis zijn meer als fond behandeld, zoodat de figuur sterk naar voren treedt.
Van Israëls is er, behalve het reeds genoemde, eene aquarel: Visscherweduwe, van
eene uitnemende factuur en diepe dracht van kleur. Verder is er onder de Hollanders
o.m. nog goed werk van Albert en Jozef Neuhuys, Poggenbeek, Apol, Blommers,
de Weissenbruch's, Bles, enz.
Van de buitenlanders noemen we dan nog Decamps, met een Watermolen, Detaille
met twee knappe teekeningen. De anderen hebben, zooals we reeds aanduidden,
minder de macht ons te bekoren. Eene teekening van Pettenkofer, Een man met
voertuig in eene bezonde vlakte, is vrij knap te noemen.
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Maar hebben eigen kunstenaars, die in den vreemde togen, ons dergelijke gevallen
niet met nóg soberder en pittiger omschrijving der schaduw voor gevoerd?

F. Buffa & zonen expositie van schilderijen en aquarellen door Victor
Bauffe
Hoewel een Belg van origine, heeft deze schilder zich het Hollandsche eigen
volkomen aangepast. Daar hij meestal in directe aanvoeling met de natuur werkt,
zou het moeilijker zijn in hem den vreemdeling te willen erkennen. Buitenlanders
zullen hem zonder twijfel onder de moderne Hollandsche schilderschool rangschikken.
Opmerkelijk is - het blijkt uit deze expositie - hoe de schilder zich vooral
aangetrokken voelt door zachte weerstemmingen en dat hij deze het best weet uit te
beelden. Enkele sterk bezonde gevallen van een tocht in Frankrijk meegenomen, zijn
van min bijzonder allooi; daar waar wolken de zonnestralen temperen, wordt bijwijlen
eene fijne lood-grijsheid in enkele rotsgevallen, voornaamheid van toon in eene
boerenbinnenplaats, een dorpsgezicht (Entrée du Village Barbizon), waarop ook het
huis, waar Millet woonde, voorkomt) of een kijkje in een bosch bereikt. Bijzonder
schijnt hem het Hollandsche polderland aan te trekken met bewolkte luchten en het
diffuse licht, waar de nevelige atmosfeer de ongezochtste en heerlijkste effekten te
voorschijn roept, en nog wel het meest het ruchtend doorbreken van het licht in de
dampige morgenluchten. Met betrekking op dit laatste, noemen we van meer
uitnemende waterverf-teekeningen: Polder, Octobermorgen, Kortenhoef,
Octobermorgen en Noorden, Octobermorgen, waarbij zich een studiematige schilderij
aansluit. Bijzonder is een Polder-Noorden, Septembermorgen, van een eerlijk warm,
gevoeld coloriet. Dan is er ook nog een kostelijke Polder, Octoberavond, een klein
werk dat gerenomeerde schilders niet tot oneer zou strekken.
October, het is een maand, die zeven malen voorkomt op een lijstje van acht en
veertig nummers. In genoemde waterverfteekeningen zijn de sappige groenen op
den voorgrond, het bruinende onder het verschiet en het grijzere der wilgen met de
lust aangebracht van een schilder, die het procedé als heerlijk doorvoelt. Bij dezen
sluit zich aan October, na regen, waar het groen op den voorgrond van eene treffend
juiste en warme kleur is, onder deze stemming Men moet in eene dergelijke landstreek
gewoond hebben om er de juistheid van te kunnen proeven.
Opmerkelijk zijn dan nog, behalve een Maneschijn, een paar zomersche gevallen
uit de omstreken van Voorschoten, waar het zonnige ook niet fel aangezien is.
Invloeden onderging Bauffe van Weissenbruch (zeer sterke en nu nog duidelijk
waarneembare) en van Gabriël. Waar hij van een zijner tochten een Binnengezicht
in een herberg te Voorden meebrengt, zoo ook in het dorpsgezicht, doet hij aan
Bastert denken. Maar deze invloeden zijn voldoende verwerkt, wat ook blijkt uit het
feit dat de aangehaalde en beste aquarellen volkomen eigen werk zijn. Overigens
staat hij niet dichter bij genoemde schilders, dan Kever bij Neuhuys, dan Bastert bij
De Bock,
Over 't algemeen krijgt men op deze tentoonstelling den indruk, dat eene zich
ontwikkelende persoonlijkheid bezig is zich baan te breken, om een eigen plaats te
veroveren.
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Maison Bausch tentoonstelling van etsen door De Zwart.
Deze tentoonstelling kan er toe bijdragen de figuren van De Zwart te completeeren.
De meeste hier geëxposeerde etsen (waaronder er veel zijn, waarop het figuur eene
belangrijke rol speelt) zijn onuitgegeven en het gewone publiek onbekend. De goede
indruk die we op de Keuze-tentoonstelling van de Zwart kregen wordt er zeer door
versterkt. Men kan er toe komen zijne beteekenis als etser zelfs belangrijker te vinden
dan die van de schilder
Enkele gevallen weet hij bewonderenswaardig door te voeren. Zoo is er een, eenige
huisjes op den rand van een
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glooiend terrein onder een avond, dat in den derden staat al bijzonder compleet is en
wat totaal werking aangaat voor een klein schilderij weinig behoeft onder te doen.
Veel werk is ook hier weer in directe aanvoeling met de natuur ontstaan. Zoo is
het ‘buiten’ Aardwerken, voor eene ets treffend uitgedrukt. Bestudeerd schijnen,
behalve de Franschen, vooral Rembrandt en Fr. Hals, naar welke laatste hier ook
eenige kop- en handen-studies zijn. Maar de ondergane invloeden zijn ook hier weer
voldoende verwerkt, zoo dat de opgewekte reminicenties, ook willekeurig kunnen
zijn. Eene ets van zeer subtiele lichtwerking, een werkend meisje aan een raam, doet
aan Israël denken. Door eene ets, eenige huisjes aan den rand van glooiend terrein,
worden we, zooals ook soms nog elders, aan de Japanners herinnerd. Alleen is dit
geval geacheveerder en moderner van voordracht.
Eenige bladen waarop studies naar koppen, handen, enz., zijn uitnemend geschikt
om voor den etser in te nemen. Een daar uiterst habiel neergeschreven hondenpooten,
een expressieve kop treffen bij 't doorbladeren van eene kleine porlefeuille en doen
vermoeden dat de hand die dit maakte tot nog meer in staat is, dan wat in het
uitvoeriger werk al werd gegeven.
Onder dit laatste treft o.a. een wolktocht onder het blonde licht van een vroegen
morgen Eene slapende vrouw bij eene brandende kaars waarvan het matte licht,
voortreffelijk verspreid, de slaapster toeschijnt; een prenten-kijkend meisje; eene
achteroverliggende vrouw, die waarschijnlijk in dramatische actie bedoeld is. Van
een etsje, eene schutting onder eenige boomen met daar achter een verscheit is in 't
bijzonder het onderste gedeelte voortreffelijk.
Maar zoo eene keuze zich tot eene ets moest bepalen, zou zij vallen op de Bleeken
niet meer dan eene krabbel, maar uiterst capabel om op eene algemeene expositie
eene der meest opmerkelijke te zijn.
H.D.B.
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Boeken & tijdschriften
Rembrandt-literatuur
Original Drawings by Rembrandt Harmensz van Rijn. Edited by F.
Lippmann, continued by C. Hofstede de Groot. Second series. Part II.
The Hague, Martinus Nyhoff, 1901.
Rembrandt, von Wilhelm Bode, unter Mitwirkung von C. Hofstede de
Groot. VI Band. Paris, Ch. Sedelmeyer, 1901. fo ill.
Rembrandt van Rijn, by Malcolm Bell, London, George Bell & Sons, 1901,
8o ill.
Rembrandt, von Carl Neumann, Berlin u. Stuttgart. Verlag von W.
Spemann, 1902, gr. 4o ill.
HET mag een verblijdend verschijnsel heeten in onze kunstliteratuur, dat aan het
werk van den grootsten Hollandschen schilder, den ‘Rafaël van het Noorden’, in de
laatste jaren zulk een bekendheid is gegeven. Eerst zijn al zijn etsen en die zijner
navolgers in facsimile uitgegeven door Rovinski, toen is Lippmann begonnen,
Rembrandt's teekeningen in uitmuntende reproducties uit te geven, zoodat ze voor
iederen liefhebber toegankelijk zijn. Want die reproducties geven - al is er altijd wel
iets, wat er aan mankeert - toch bijna geheel den indruk van de origineele teekeningen,
en dat hebben ze voor boven de reproducties van etsen en schilderijen.
De serie van Lippmann wordt thans door een der Rembrandtkenners bij
uitnemendheid, Dr. Cornelis Hofstede de Groot, voortgezet. Verleden jaar verscheen
het eerste deel van dien arbeid, thans ligt reeds het tweede voor ons
Het bevat, evenals het eerste deel, 50 bladen met één of meer teekeningen. Eerst
een penkrabbel, een ouden en een jongen man voorstellend, eigendom van Dr. Bredius,
uit wiens collectie verder een heerlijk vlug geschetst gezicht op Rhenen (pen en
penseel) is afgebeeld. Dan eenige bekende teekeningen uit de collectie Six te
Amsterdam (Jan Six met den hond, Margaretha Six aan het raam), van 1652, en de
schets voor de anatomische les van Dr. Deyman). Een reeks van teekeningen uit de
Prentenkabinetten te Berlijn en Amsterdam zijn voorts gereproduceerd, terwijl uit
de collecties Heseltine, Léon Bonnat en die van het British Museum ook enkele zijn
afgebeeld. Uit het laatste een van die typische leeuwenstudies, in den trant van de
bekende, die in de Albertina te Weenen berusten. Een twaalftal teekeningen, die de
samensteller van deze uitgave zelve bezit, vormen het slot van deze waarlijk
voortreffelijke serie van reproducties, die getuigen van de groote vaardigheid, die
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de Reichsdruckerei te Berlijn en de firma Emrik & Binger te Haarlem bezitten in het
nabootsen van Rembrandt's teekeningen.
Rembrandt's etsen en teekeningen zijn het, gelijk men weet, niet alleen, die in
zorgvuldig uitgevoerde afbeeldingen worden uitgegeven: sinds eenige jaren verschijnt
bij Ch. Sedelmeyer te Parijs een prachtwerk, dat photogravuren naar alle thans
bekende schilderijen van Rembrandt bevat, toegelicht met verklarende bijschriften
en voorafgegaan door een levensbeschrijving van den meester.
Het zesde deel van dit werk, dat door
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Dr. Bode en Dr. Hofstede de Groot wordt geschreven, begint met het zesde vervolg
van de geschiedenis van Rembrandt's kunstenaarsloopbaan, handelend over het
tijdperk van 1655 tot 1660. Eerst worden de bijbelsche en mythologische schilderijen
uit die jaren, vervolgens de portretten van hem zelf en zijn omgeving (met name zijn
huisvrouw Hendrickje Stoffels en zijn zoon Titus) besproken. Ten slotte behandelt
Bode de schilderijen, die Rembrandt in die jaren op bestelling maakte en de studies
uit dien tijd.

REMBRANDT: EIGEN PORTRET (teekening)
[uit: Original Drawings by Rembrandt. - den Haag, Martinus Nijhoff, (verkleind).

De schilderijen, in dit deel afgebeeld, zijn ook van 1655 tot 1660. Het zijn er niet
minder dan 85, die echter niet alle even goed geroproduceerd zijn. Dit is nog al
jammer, daar een schilderij toch al zooveel verliest door de kleurlooze reproductie.
Eenige der Christuskoppen, b.v. de Christus en de Samaritaansche Vrouw, uit de
verzameling R. Kann, te Parijs, komen zoodoende in het geheel niet tot hun recht.
Maar wij mogen toch blij zijn, dat de tegenwoordige tijd ons in staat stelt, Rembrandt's
werk op een dergelijke wijze tegenieten. Elk oogenblik wordt men zoodoende weer
aan de oogenblikken van genot herinnerd, doorleefd bij het zien van de schilderijen
zèlf, zoo b.v. bij de Hendrickje uit Berlijn en de Jozef en Potifar uit dezelfde collectie,
terwijl een reeks van stukken (de Christus uit Aschaffenburg, de Poolsche Ruiter,
de Titus, de geslachte Ossen, enz.) ons aan de Rembrandt-tentoonstelling doen terug
denken. Kortom, een heerlijk iets, dit deel door te kijken.
Het aantal levensbeschrijvingen van Rembrandt neemt ook nog steeds toe. In den
laatsten tijd zijn er weer twee verschenen. Het eerste, door Malcolm Bell (uitgegeven
in de bekende goedkoope serie van Great Masters, bij George Bell & Sons te Londen),
is een populaire verkorte uitgave van diens groote boek over Rembrandt.
Het maakt een smaakvollen indruk en is het algemeen wel aan te bevelen voor
wie zich geen dure boeken kan aanschaffen. Maar het is niet op de hoogte van zijn
tijd, daar de nieuwste ontdekkingen er niet in zijn opgenomen. Dit komt ieder
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oogenblik aan het licht, vooral waar het geldt de vermelding van de plaats, waar een
schilderij zich bevindt. Zoo wordt b.v. het groote stuk Pilatus, die zich de handen
wascht, vermeld als zich bevindend bij Sedelmeyer te Parijs,
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terwijl het reeds sinds 2 jaar bij Rudolf Kann aldaar berust. Ook kent de schrijver
den eigenaar niet van het kleine schilderijtje Filosoof bij Kaarslicht, van de
Rembrandt-tentoonstelling welbekend (no 1 van den catalogus), enz. Ook is hij in
zijn toeschrijvingen niet altijd te vertrouwen, b.v. waar hij (op blz. 49) een door
Gerrit Dou geschilderd portret van Rembrandt's moeder aan Rembrandt toeschrijft,
iets, dat hij ook weten kon.

REMBRANDT: DE PREDIKING VAN JOHANNES DEN DOOPER (Berlijn)
[uit: Malcolm Bell, Rembrandt van Rijn. - London, George Bell & Sons.

Zoo zijn er meer onnauwkeurigheden. Rembrandt's levensgeschiedenis echter is
goed weergegeven; ook zijn zijn hoofdwerken voldoende besproken, zoodat aan
lezers, die niet al te hooge eischen stellen, het boek wel aan te bevelen is, ook wegens
de 41 vrij goede reproducties.
Geheel het tegendeel van deze populairwetenschappelijke uitgave is het groote
Duitsche werk, dat eenige weken geleden een Duitsch hoogleeraar, Carl Neumann,
ons heeft geschonken. Het is voor Duitschland, wat Michel voor de Franschen,
Malcolm Bell's groote boek voor de Engelschen is, nl. het boek over Rembrandt.
Het draagt dan ook den typisch Duitschen stempel van een wetenschappelijkheid,
die men wel tè wetenschappelijk mag noemen. Onnoodig te zeggen, dat de schrijver
de Rembrandt-literatuur, benevens diens voornaamste schilderijen, volkomen kent.
Maar hij geeft ons in zijn omvangrijk boek nog veel meer, waardoor hij zijn groote
kultuur-historische kennis toont. Maar met dat al - en dit is, dunkt mij, wel een kwestie
van belang - is zijn boek toch niet het model van een boek, dat Rembrandt's leven,
werken en tijd wil behandelen. Dit ligt aan den m.i. onjuisten opzet en aan het pogen,
om in Rembrandt's persoon, optreden en werkent te zien de personificatie van de
‘Nordische Renaissance’, hetgeen hij geenszins is geweest. Rembrandt heeft niet,
althans we weten er niets van en
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moeten daar dus in een wetenschappelijk werk niet over filosofeeren - al die dingen
in zijn schilderijen willen leggen, die Prof. Neumann er in ziet. Hij schilderde zoo,
omdat hij niet anders kon, omdat hij Rembrandt was. Ja, natuurlijk valt een invloed
van omgeving, omstandigheden, enz. niet te miskennen, maar Rembrandt is niet de
personificatie van dien tijd: hij is slechts de personificatie van het hoogste, wat het
Hollandsch schildersgevoel ooit heeft voortgebracht.

REMBRANDT: JOZEF BIJ POTIPHAR AANGEKLAAGD (Berlijn)
[uit: Carl Neumann, Rembrandt. - Berlin und Stuttgart, W. Spemann.

Laten we echter deze, voor mij overwegende, voor anderen wellicht minder
hinderlijke principieele fout buiten betrachting, dan is Neumann's werk zonder eenigen
twijfel met ingenomenheid te begroeten, juist wegens de vele bijzonderheden uit het
leven dier dagen, die er in zijn vermeld. Ook verdient het overzicht der
Rembrandtforsching (waarin Bode's naam wel wat te weing eer wordt aangedaan,
terwijl aan Fromentin veel te veel plaats wordt ingeruimd) voorzeker de aandacht,
terwijl verder o.a. de beschouwingen over de Nacht-
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wacht zeer interessant zijn, al is de schrijver ook dààrin weer veel te metaphysisch.
Dit zij voldoende om den lezers van ONZE KUNST de nieuwste literatuur omtrent
Rembrandt eenigszins te hebben doen kennen.

REMBRANDT: LANDSCHAP MET DEN BARMHARTIGEN SAMARITAAN (Krakau)
[uit: Carl Neumann, Rembrandt. - Berlin und Stuttgart, Wilhelm Spemann.

W. MARTIN.

Kalender 1902, 12 lithographiën door Th. van Hoytema.
EEN b u i t e n g e w o o n -fraaie almanak heeft ditmaal van Hoytema op steen gebracht.
Op het eerste blad (Januari) staat parmantig een witte haan te kraaien, terwijl een
randversiering van grijze muizen in verschillende houdingen getuigenis aflegt hoe
ernstig deze artiest de dierenwereld bestudeert, en hoe juist hij het karakter van elk
beest weet weer te geven, zonder droogwetenschappelijk te worden.
Maar ook de kwetterende spreeuw (Februari) de ernstig-kijkende zeemeeuw
(Maart), de wijsgeerig-ineengedoken Lorre (Augustus), de gekapte jachtvalken
(November) en de verkleumde kraai- en (December) zijn eveneens meesterlijk van
expressie.
Zeer sober van kleur is o.a. het Meiblad, waar te midden van witte
meidoorn-bloesems een vogeltje zit te broeden, - terwijl roode meidoorn-takken en
meikevers daar den rand vormen. Het milieu van April vertoont een afbeelding van
een groene hagedis, die naar de uitbottende kastanjeknoppen opkijkt, en Juni geeft
ons een nest jonge lijsters te zien, die door de ouden worden gevoederd.
Zonder aan de duidelijkheid te schaden zijn letters en cijfers in zachte tinten
gedrukt.
Het geheel, zoo artistiek van opvatting en knap van teekening zal zeker in menige
huiskamer een welkome en practische wandverluchting zijn.
C.V.
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REMBRANDT: JESUS EN DE EMAUSGANGERS, (Parijs, André)
[uit Carl Neumann, Rembrandt. - Berlin und Stuttgart, W. Spemann.

Handzeichnungen alter Meister aus der Albertina und anderen
Sammlungen herausgegeben von Jos. Schönbrunner und Jos. Meder
Wien, Ferdinand Schenk, Kunstverlag
EEN niet hoog genoeg te schatten dokument vindt de moderne kunstkritiek in dit
met de grootste zorg uitgege v e n t i j d s c h r i f t , waarvan de zesde jaargang nu
weer volledig is. Het is een verzameling uitstekend verzorgde reproducties in lichtdruk
(photocollographie) van enkel teekeningen, meestal geput uit den uniek rijken schat
der Albertina te Weenen - maar ook uit andere Europeesche cabinetten. Op het groote
belang dat de teekeningen der oude meesters opleveren voor de kunstgeschiedenis,
werd nog onlangs in dit tijdschrift gewezen door den Hr. Max Rooses, in de studie
welke hij hier over dit onderwerp laat verschijnen. Maar ook voor den leek blijft
deze uitgave aantrekkelijk; zoovele meesters toch behandelden hun teekeningen met
evenveel zorg als schilderijen in olieverf - en de reproducties welke er hier van
gegeven worden zouden tot voornaam sieraad van menigen kamerwand kunen dienen.
Even moge hier de aandacht gevestigd worden op enkele der beste prenten uit
dezen laatsten jaargang. Vooreerst van Albrecht Dürer, waarvan reeds vroeger een
schat teekeningen werden gereproduceerd, vonden wij hier o.m. een zeer curieuse
Verzoeking van den H. Antonius, twee teekeningen naar gravuren van Mantegna en
een kranige studie van een Doodshoofd, dat den schilder voor een onlangs te Lissabon
ontdekt schilderij gediend heeft; van Holbein een zeer voornaam Portret van een
jongen man; een heerlijke compleete Lukas van Leyden, op dubbelgrootte: de
Aanbidding, zeer uitvoerig en krachtig van bewerking; van Rembrandt een vijftal
sepia krabbels, waaronder meer dan éen zeer aantrekkelijk stuk; van den Delftschen
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Vermeer twee zeldzame landschapjes; een zeer pittig portret van Antoon van Dijck;
ook een aantal uitstekende Italianen: vooral een verbazend-rake figuurstudie van
Michelangelo en een edel, droomerig profieltje van da Vinci.
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Modern designs in jewellery and fans Special winter-number of the studio
a.d. 1901-1902 edited by Charles Holme offices of the studio, London,
Paris, New-York.
EEN ernstige poging werd hier gedaan, om een overzicht te geven, van wat
tegenwoordig aan juweelen en waaiers in de ‘moderne’ richting wordt voortgebracht.
De uitgevers hebben hun beste beentje vóórgezet, en hier inderdaad iets geleverd,
dat er voornaam en aantrekkelijk uitziet. De reproducties in het zwart of in kleur
(waarvan éen b.v. op wit satijn werd gedrukt) geven waarlijk ál wat men er van
verwachten mag. The Studio heeft er de slag van weg, rijkdom in de uitvoering met
goeden smaak te doen samengaan, en het doet genoegen te zien, dat de ruime middelen
waarover dit tijdschrift beschikt steeds hun vruchten dragen. Maar we krijgen wel
wat des Guten zu viel; die onafzienbare reeks broches, haarpennen, kettingen, haken,
spelden en waaiers gaat op den duur vermoeien, - en haast te vergeefs zoekt men
onder de afgebeelde voorwerpen naar iets, dat onder 't vernis van fraai-doenerij, ook
innerlijke kunstwaarde bezit. We zien hier eens te meer hoe veel er op dit gebied
nog te doen valt, hoe weinig zuivere kunstsmaak onze ‘craftsmen’ onder hun
aangewaaide ‘moderne’ ideetjes nog bezitten. Neen! het zit hem niet in het aanbrengen
van een zeker soort krullen en kronkels, in het styliseeren der natuur volgens een
receptje!
Er is nu eenmaal tot het voortbrengen van werkelijk knappe kunstarbeid een dosis
talent noodig, waarover waarlijk niet zooveel menschen kunnen beschikken, als die
nu aan dit Studio-nummer meewerkten. Een Dürer, een Holbein, een da Vinci, een
Rubens zelfs, achtten het niet beneden zich, teekeningen voor allerlei
gebruiksvoorwerpen te leveren.
Wanneer onze werkelijk groote artisten zich tusschenbei eens wat op dit vak gingen
toeleggen, zouden we zeker algauw een eind verder komen dan met het gewurm van
een heele bent ‘esthetic’ aangeblazen knoeiers.
XX.
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De verzameling Edmond Huybrechts te Antwerpen(1)
MET de levendigste spijt zullen we de laatste kunstverzameling van buitengewoon
belang, waarop Antwerpen terecht trotsch mocht wezen, zien verdwijnen.
De stad, waarin eertijds bijna ieder patriciërshuis een verzameling schilderijen
bezat, die van vader tot zoon werd overgeërfd, heeft langzamerhand deze
herinneringen aan een roemrijk verleden zien verdwijnen, en de collecties, die in
onzen tijd gevormd worden, overleven doorgaans hun stichters niet meer.
De verzameling, welke nu gaat verkocht worden, is niet zoo heel lang geleden
aangelegd, maar is toch ook niet van heel jongen datum. De oom van den liefhebber,
die ze maakte tot hetgeen ze nu is, de heer Peter-Jan Huybrechts, verzamelde, een
halve eeuw geleden haar eerste en zeer kostbare elementen. Hij was een ongehuwd
koopman, en bewoonde in de Prinsenstraat, boven het verkooplokaal van de
notarissen, een lange rij vertrekken, vol schilderijen van zeer wezenlijk belang. Hij
was bevriend met de groote schilders van zijn tijd: Leys, de Keyser, Wappers, Lies,
Lamorinière, Verlat; hij hield van hun kunst, hij kocht hun werken, hij vroeg hun
om raad bij het aankoopen der schilderijen, in wier midden hij de beste uren van zijn
leven doorbracht.
Toen deze degelijke liefhebber in 1878 stierf liet hij zijn kunstschatten aan zijn
beide neven na.
De heer Edmond Huybrechts, die op deze wijze in het bezit kwam van den kern
eener aanzienlijke verzameling, voelde een groote en warme geestdrift in zich
opbloeien voor de mooie dingen, die kleur en glans kwamen brengen in zijn woning.
In 1875 had hij zich een pracht van een huis gebouwd op de aangenaamste plek van
de stad,

(1) De verzameling Huybrechts zal openbaar verkocht worden te Antwerpen, op 12, 13, 14 en
15 Mei 1902.
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vlak bij het Park - en aan de schilderijen, die hij geërfd had, stond hij een bescheiden
deel van zijn ruime woning af. Hij kende nog niet den inpalmenden aard van zijn
nieuwe vrienden, wanneer zij eenmaal zijn binnengedrongen bij een voorkomenden
gastheer, die in hooge mate met hun verdiensten ingenomen is.
De oude geschiedenis herbegon hier eens te meer; doeken en paneelen, zoo
vriendelijk ontvangen, gingen weldra misbruik maken van de verleende gastvrijheid;
uit de salons geraakten zij op de trappen, bedekten er de wanden van, namen de
bovenvertrekken in, de rookkamer, het boudoir, klommen op tot de zoldering,
versperden de deuren, verstopten de ramen - en verklaarden ten slotte vlakaf aan hun
gastheer dat zij meester waren in zijn huis, en dat zij hem eigenlijk niet buiten wilden
zetten, maar dat hij zich toch met een bescheiden plaatsje te zijnent moest geneeren.
En toch wat smakelijke uren hebben we niet doorgebracht in die zoo gastvrije en
zoo onmeedoogend overrompelde woning! De heer des huizes werd geboren in 1834;
hij was reeds zijne studiën in de rechten begonnen, toen hij vol ongeduld om fortuin
te maken, een andere loopbaan koos, en in den handel trad. Hij slaagde spoedig en
op schitterende wijze; reeds bij den dood van zijn oom beschikte hij over de middelen,
om vrijen teugel te vieren aan zijn edele, steeds krachtiger in hem opvlammende
liefhebberij. De oude roem van zijn geboortestad lag hem nauw aan het hart; maar
zoo hij de vroegere school vereerde in haar door den tijd geadelde werken, gevoelde
hij niet minder bewondering voor de beste vertegenwoordigers der nieuwere school;
hij maakte het zich tot een plicht en een genoegen hen aan te moedigen door den
aankoop hunner beste werken. Zoo was het eerste stuk dat hij zich aanschafte de
Vogelverkooper van Leys, en het tweede de Vluchtelingen van Lies, twee belangrijke
schilderijen, die tot de beste der verzameling mogen gerekend worden. Van de
Antwerpenaren ging hij over tot de Brusselaars - van de modernen tot de ouden, van
de Vlamingen tot de Hollanders, en zoo breidde hij steeds het gebied van zijn
bemoeiïngen en den kring van zijn aankoopen uit. Terzelfder tijd verfijnde hij zijn
smaak en vergrootte hij zijn kennis door een grondige studie der bronnen en een
vlijtig bezoek der openbare verzamelingen. Hij leefde voor zijn geliefde schilderijen,
en kende geen grooter genoegen dan met enkele vrienden, schilders en schrijvers, te
midden van zijn schatten te zitten praten, en er al het heerlijke van te doen uitkomen.
De gasten van den huize zullen nooit de zondagmiddagen vergeten, die ze in de
rookkamer met levendig en leerrijk gekeuvel hebben doorgebracht. Als het er
bijzonder warm toeging en men zich gelukkig gevoelde in dien dampkring van
dweeperij met alles wat schoon is, haalde de gastheer zeker
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dik schrijfboek voor den dag, en met zijn klankvolle stem las hij ons verzen van
eigen maaksel voor, verzen gewijd aan kunst, aan liefde, aan de droomen van zijn
jeugd, aan de verzuchtingen van zijn rijper jaren. Want in zijn vrije uren was hij
dichter; evenals al zijn tijdgenooten had hij zich in zijn schooljaren beroesd aan de
tedere of edele gedachten, aan de forsche of welluidende klanken der romantische
dichters - en hij liet ons den weergalm hooren van de strofen, die ons in onzen jongen
tijd meesleepten.
Dit alles behoort nu tot het verleden: de vriend, die de ziel van onze samenkomsten
was is niet meer; het monument dat hij had opgericht in zijn verzameling gaat na een
schitterend maar kortstondig bestaan uiteenvallen. - We willen er, in dit tijdschrift,
ten minste een herinnering aan bewaren.
Zooals we reeds zeiden was de verzameling zeer rijk; wij hebben er in den pas
verschenen Catalogus het bewijs van voor oogen.
De Vlaamsche primitieven worden door twee nummers vertegenwoordigd. Het
eerste is een drieluikje van Memlinc met zeer kleine figuurtjes: op het middenpanneel
de Mis van St. Gregorius; de gewijde hostie, heeft tot groote ontzetting van den
mislezenden priester, zich veranderd in het wezenlijk lichaam des Heeren; op de
zijluiken zien we St. Hieronimus met zijn leeuw en St. Michiel, met zijn draak, door
een verrukkelijk landschap omgeven. De heiligen hebben al de verteederende
zachtheid der figuurtjes van den schilder van de Rijve van St. Ursula en al hun
miniatuurachtige fijnheid.
Het tweede is een heerlijk paneel van Quinten-Matsys. De Maagd kust het kindje
op den mond met een uitdrukking waarin de godsvrucht van de heilige zich met de
teerheid van de moeder mengt. Zóo stelde zich de schilder, bij voorkeur de Moeder
van den Heiland voor, - zijn Onze Lieve Vrouwen van het museum te Amsterdam
en te Berlijn kunnen het getuigen. Evenals de Moeder Gods die wij hier voor oogen
hebben, vertolken ook zij ons op roerende wijze het vers uit het Hooglied van Salomo:
Osculetur me osculis oris sui.
De oude Vlaamsche school, die trouw bleef aan de overleveringen van het verleden
vinden wij weer in een heel karakteristiek stukje van Peter Breughel den oude: de
Volkstelling te Bethlehem. Hier worden wij verplaatst in de scherpe, nijpende
Noordsche natuur en in het gewone leven van alle dagen. De Madonna is in een arme
vrouw uit het volk veranderd, die op haar ezeltje voortrijdt en het kindje warm
weggedoken onder haar mantel houdt; Jozef, gekromd door vermoeidheid, leidt het
beestje voort; ook de os uit den stal heeft de heilige familie niet verlaten. De
kunstenaar heeft de bekoring van dit ruwe
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klimaat gevoeld; hij schiep er behagen in, oprecht en naïef, het contrast weer te geven
tusschen dezen witten grond, waartegen de figuurtjes in hun hel gekleurde kazakken
gedoffeld scherp uitkomen, evenals de sombere, schilderachtige huisjes en de boomen
met hun fijn takkennet.
De gouden eeuw der Antwerpsche schilderschool wordt door de voornaamste
meesters vertegenwoordigd. Rubens treedt op met verscheiden stukken; onder de
voornaamste telt de Hemelvaart van Maria, een groote schets verder dan gewoonte
uitgewerkt, zeer vlot in de verf en breed van toets. Deze schets, geheel van de hand
van den meester diende zijn leerlingen tot model voor het groote altaarstuk van de
Kapellekerk te Brussel, dat tegenwoordig aan het Museum te Dusseldorp behoort.
Het tweede is een Sater een mand vruchten dragende en een jonge Bacchante. Rubens
schilderde deze groep verscheiden malen. In zijn sterfhuis bevonden zich nog twee
exemplaren, het eene op doek dat aan Salomon Nobiliers werd geschonken voor
bewezen diensten bij den verkoop van schilderijen uit 's meesters nalatenschap aan
den koning van Spanje, en een tweede dat aan Pieter den koetsier uit de Klarenstraat
in betaling van zijn salaris werd gegeven. Het exemplaar op doek maakt thans deel
uit van de Schönborn-galerij te Weenen. Het stuk uit deze veiling is op panneel
evenals een ander, dat in het museum te Dresden te huis behoort. Alle drie zijn ze
van een schitterend koloriet met forsche schaduwen en een effen verf, glad als émail,
kenmerkende eigenschappen van Rubens' vroegste manier; de vruchten zijn van de
hand van Frans Snijders.
Rubens' groote leerling Antoon van Dijck is vertegenwoordigd door een zeer
belangwekkende schets van de Aanbidding der Herders, de schilderij uit de
Lieve-Vrouwenkerk van Dendermonde. Deze schets evenals het kleine stuk Jezus
aan de kolom, waren in 1899 op de van Dijck-tentoonstelling aanwezig.
Jordaens heeft hier tal van stukken. Ten eerste een meesterlijk portret. Men heeft
in dezen zwaarlijvigen grijsaard, zich uitstallende in zijn wijden armstoel, den
schoonvader van den meester, Adam van Noort, willen zien, wien hij zoo gaarne op
zijn afbeeldingen uit den huiselijken kring en in zijne drinkgelagen de voornaamste
plaats toekende. Maar de jaartallen nog meer dan de gelaatstrekken spreken deze
veronderstelling tegen. De schilderij is gedagteekend van 1641, toen het model 73
jaar was; Adam van Noort was in 1557 geboren en was dus in 1641, het jaar van zijn
dood, 84 jaar oud. Wij zien veeleer in den hier voorgestelden man het hoofd van de
een of andere adellijke familie of den een of anderen rijken koopman, gezeten in een
voorhalle van zijn prachtige woning. Wij weten dat het Brusselsche museum den
tegenhanger van dit stuk, een vrouwenportret, bezit en
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dat de Louvre de teekeningen bewaart, die als studies voor beiden gediend hebben.

JACOB JORDAENS: DE SERENADE.
(Verzameling Edm. Huybrechts, Antwerpen).

Portretten door Jordaens zijn zeldzaam en wij kennen er geen schoonere van hem
dan dit; er bestaat geen ander van zijn schilderijen waarvan de toets zoo vettig is. In
zijn omgeving van gouden tonen schijnt deze man vleesch geworden licht te zijn.
De Serenade door Jordaens is een werk van hetzelfde tijdvak, maar van een
schitterender koloriet. Het onderwerp, een van zijn tooneelen uit het vroolijke
volksleven, is door den meester nooit herhaald. Zichzelf heeft hij voorgesteld in den
man, die op den doedelzak speelt. Het derde stuk Rebecca bij de fontein bezit een
even rijk koloriet; het vierde Apallo en Marsyas vertoont een veel schitterender
lichteffect.
De Antwerpsche schilderschool uit den tijd der groote meesters heeft van bijna al
zijn verdienstelijke artisten een of meer stukken van uitmuntende hoedanigheid
geleverd: drie bloemstukken van den Fluweelen Breughel, zeer hoog en schitterend
van kleur, een van Pieter Neefs' schoonste Kerkgezichten met figuurtjes van Fr.
Franck, een Verzoeking van den Heiligen Antonius en de Kaartspelers door Teniers,
een prachtige schets van de Martelie van St. Joris, het altaarstuk dat thans aan het
Antwerpsch museum behoort, door Cornelius Schut, een Boerengevecht door van
Craesbeeck, een mooi Stilleven, een Hondenstudie en een Vossenjacht door Frans
Snijders.
Schitterend ook is de reeks werken uit de gouden eeuw der
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Hollandsche schilderschool. Zij wordt geopend door een mans- en een vrouwenportret
door Nicolaas Maes, die we aan hun wapens kennen, als den baron en de barones
van Gottignies-Snoy. Van Rembrandt's beroemden leerling, zijn ons geen edeler
schilderingen bekend. De kunstenaar heeft zijn eerste manier van vleeschkleuren in
vollen lichtgloed met zwaar dikke schaduwen verlaten en is nog niet in de gezochtheid
van zijn lateren tijd vervallen; hij is hier van natuurlijke en hoog aristocratische
onderscheiding en van een even rijk als fijn koloriet. Zoo heeft hij twee conterfeitsels
voortgebracht van een grootsch karakter, die wonderwel harmonieeren met de
stoffeering van een adellijk salon.
Van den monumentalen portrettist gaan wij over tot den miniatuurschilder Ter
Borch met zijn teederen toets, zijn kostelijk koloriet; twee kleine tafereelen herinneren
ons aan hem. Een meester, die minder bekend is, maar die verdienen zou het beter
te zijn: Adriaan de Vries (in de wandeling Abraham genoemd) heeft een mooi
mansportret geleverd.
De landschap-, dieren- en zeeschilders stallen hier mede hun kleine wonderen uit.
Paul Potter, een weide, waar drie koeien in doorschijnende en warme tonen, zich
afteekenen tegen de lucht; Hobbema, twee stukken: een watermolen op het
schilderachtigste plekje van de wereld gelegen, een werk, klein van afmeting, maar
schitterend van factuur en een belangrijker landschap, een boord van een dicht woud
door een rivier omspoeld. Dit laatste paneel draagt het monogram van Ruysdael,
maar in letters van lateren tijd; de geheele aanblik van het stuk bewijst echter duidelijk
dat het van Hobbema's hand is. Ruysdael heeft er een machtig doek: een woeste
vloed, die zich door een romantische bergspleet neêrstort. Jan van Goyen is er met
niet minder dan vier stukken, o.a. met een Strand in zijn helderen bruintoon die door
een zacht goudlicht wordt overgoten en een ijsvermaak in zijn bekoorlijksten trant,
waar zijn zilvergrijs door enkele blauwachtige tintjes wordt genuanceerd. Albert
Cuyp levert een bewijs van zijn veelzijdig talent in een Gezicht op Breda met den
prins van Oranje te paard, de stad en de troepen vluchtig in den achtergrond geschetst;
een kinderportret, en een landschap waar de nadering van een onweer op aangrijpende
wijze wordt voorgesteld. Simon De Vlieger is vertegenwoordigd door een groote,
wildbewogen zee; Philip Wouwerman door een wintertooneeltje vol natuur en leven
in een warme en fluweelige kleurengamma. Nicolaas Berchem en Karel Dujardin,
twee verliefden op Italië hebben er een hunner geijkte landelijke tooneeltjes; Jan van
Huysum, een Bloemtuil in rijke kleuren; Willem Van Aelst, een groep sap- en
kleurrijke vruchten; Abraham van Beyeren, enkele Visschen koud van toon en met
waterachtige weerglanzen. Verder twee
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uitgelezen boerenstukken: het eene van Adriaan Brouwer, een Vlaamsche kermis
met al de plezieren van den buiten en al de grofheden die men er begaat, maar die
hier verborgen zijn onder de liefelijkheid van het streelendste koloriet; en een ander
van Adriaan van Ostade: een tooneel uit het volksleven vol vroolijken humor en door
blij licht en vloeiende, lachende kleuren opgehelderd.
De oude scholen der vreemden bieden ook eenige belangrijke werken aan. Teekenen
wij in de eerste plaats aan een Madonna, die door een treffende verwantschap met
den vorst der schilders ons onwillekeurig aan Raphaël doet denken. De teekening
van figuren en landschap, evenals de penseeling, herinneren ons op het eerste gezicht
aan de overleveringen van den grooten meester. Hetzij men het paneel aan hem zelf
of aan een zijner Florentijnsche tijdgenooten moet toeschrijven, in elk geval is het
onbetwistbaar dat het een voortreffelijk werk is. Noemen we nog onder de Italianen
Salvator Rosa met een indrukwekkend landschap; zigeuners, die er als roovers uitzien,
dalen door een bergpas af in een woest landschap, dat in den zonneglans ligt te
glinsteren.
De oude Fransche school levert een Maagd in aanbidding voor het Kindeken Jesus,
vol teeder gevoel en van naïef realisme, dat den naam draagt van Jehan Fouquet.
De oude Spaansche school geeft ons een schilderij van Murillo met een onderwerp,
dat aan de legenden der heiligen is ontleend, van een ijzingwekkende argeloosheid,
maar weergegeven met het roerende mysticism en in den warmen toon welke den
meester eigen zijn.
De grootste helft van de collectie Huybrechts is uit moderne schilderijen saamgesteld.
De overledene had een klaar uitgesproken voorliefde voor stevige schildering, rijk
van kleur en streng van teekening, die aan de voortreffelijke uitvoering der ouden,
de aantrekkelijkheid der moderne waarneming van menschen en dingen paarde.
Zooals wij reeds zeiden waren zijn zeer begaafde Antwerpsche tijdgenooten door
hem vooral zeer gezocht. Van Wappers en De Keyser bezat hij verscheiden
schilderijen en Gretchen in de Kerk van den laatste is een kapitaal stuk.
Werken van de schaar der koloristen zijn er in overvloed.
Van Leys tellen wij zestien stukken. De meeste daarvan zijn in menig opzicht
meesterlijke werken. De Spaansche Furie, een werk uit zijn eersten tijd, dat in den
staat van schets is gebleven, maar een schets van grootschen aard, die door haar
jeugdige uitbundigheid, in sterke tegenstelling staat met de kalme en bedaarde
opvatting zijner historische dramas van den rijpen leeftijd.
De Trommelslager, een schetsachtig stuk, schitterend door de
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kranige bekoorlijkheid der personages, dat van 1849 dagteekent, het tijdperk van het
behaagzuchtige romantisme van den meester; het Atelier van hetzelfde tijdvak met
kastanjebruine tonen in een geheimzinnig schemerduister, dat door een warm licht
doordrongen wordt.

HENDRIK LEYS:
DE KATHOLIEKE VROUWEN.
(Verzameling Edm. Huybrechts, Antwerpen).

De Katholieke Vrouwen van 1853, het overgangstijdperk toen de meester van zijn
fantastische voorstellingen afzag voor de afbeelding van de werkelijkheid en zijn
vonkelend licht en bruin vaarwel zegde om de effen tonen van den vollen dag in zijn
werken te laten overheerschen. De Vogelaar van 1866 is een volmaakt werk uit zijn
lateren tijd. Het voert ons terug naar een eeuw en een omgeving, die hem boeiden
en die hij met ongeëvenaarde meesterschap wedergaf. Onder zijn penseel herleefde
de zestiende eeuw in haar geheel met al haar gebruiken, de wezenstrekken en de
kleedijen der menschen en de
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gebouwen der steden. Hij riep ze vooral op, met de kleur en het licht waarin deze
verdwenen wereld als in een visioen aan den herscheppenden ziener verscheen.
Margaretha van Parma de stadssleutels overgevend aan Antwerpsch Magistraat is
een der olieverfschilderijen, die al fresco op de wanden van de Eerezaal in het
Antwerpsch stadhuis werden overgebracht, een waarlijk monumentaal werk, de
laatste en meest volmaakte uiting der kunst van den grooten schilder.
In innige overeenstemming met Leys leefde en werkte zijn neet en leerling Hendrik
de Braekeleer, een toovenaar met het penseel, die de meest prozaïsche plekjes in
tooverpaleizen deed veranderen en ons een poëtische bekoring deed vinden in het
vreedzaam leven der eenvoudigen van geest. De Eetkamer in de woning van zijn
meester en de Les zijn twee buitengewone werken, het eene een stilleven, bezield
door de kleur, het andere een bescheiden kamertje, waar het licht van den hemel de
nederigen der aarde met een stralenglans van het hemellicht omgeeft.
En kunstenaar van gelijke strekking als Leys, zijn vriend en tijdgenoot Jozef Lies,
heeft hier eenige van zijn verdienstelijkste werken; in de eerste plaats de
Vluchtelingen, een kapitaal stuk uit het laatste tijdvak van den meester, vast van kleur
en innig van gevoel. Lies was een dichter: zijn jeugdige werken aan de edele vreugden
van het leven gewijd zooals de Avond en de Boorden der Schelde bewijzen dit even
duidelijk als zijn dramatische tooneelen.
De groote landschapschilder Lamorinière, wiens opvatting van de natuur aan de
weergeving van het menschelijk leven door Leys verwant is, wordt in dit huis,
waarvan hij een der trouwe vrienden was, door een aanzienlijk aantal zijner werken
vertegenwoordigd. Laten we twee van de voornaamste noemen: de Avondschemering,
waar een groep berken hun zilveren schors tegen den krachtigen achtergrond van het
woud afteekenen en het Eikenwoud, waar de reuzenboomen zich plechtig en blij in
de lentezon verheffen.
Van een anderen kolorist, den buitengewoon begaafden dierenschilder Karel Verlat,
bewonderen wij drie der schitterendste stukjes: een tooneel met apen, die hij met
zooveel hekelenden humor schilderde, Bertrand en Raton; een Haan met glinsterende
vederen en krijgshaftige houding; de ongelukkige Kunstenaars, een groep, waar een
diepgaand medelijden zich onder een spottend uiterlijk verbergt.
Jan van Beers, de Vlaming die zijn groot talent van fijnschilder aan de afbeelding
der Parijsche schoonen wijdde, heeft hier verscheiden uitmuntende panneeltjes, o.a.
zijn eigen Portret als sierlijke mousquetaire, Sarah Bernhardt, de Japansche Pop.
Vervolgens komen andere talenten van denzelfden stam: Dyckmans, van Lerius,
Bource, Mertens, Joors, Claus, Struys, Verhaert,
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Col, Ooms, Stobbaerts, Elsen, Pieron, Verstraeten, Rosier, Mols, Luyten, Evert
Pieters. Onder de kunstenaars van het nog levende geslacht is er een, Léon Brunin,
wiens degelijk talent de heer Huybrechts op bijzonderen prijs stelde, en van wien hij
een aanzienlijk aantal der merkwaardigste werken aankocht.

HENDRIK DE BRAEKELEER:
DE EETKAMER IN DE WONING VAN HENDRIK LEYS.
(Verzameling Edm. Huybrechts, Antwerpen).

Van de niet-Antwerpsche Belgische artisten zijn eenige der aanzienlijkste hier
door schilderijen van buitengewone verdiensten vertegenwoordigd: Alfred Stevens
o.a. met twee meesterlijke doeken, het eene uit zijn eerste tijdperk, het andere uit
zijn lateren tijd; het eene zeer vast van bewerking en van een rustige stemming; het
andere zeer doorschijnend gedaan en van een zeer bewogen gemoed, maar beide
even voortreffelijk; de Groux met een tooneel van doordringend gevoel en van een
warm en kernachtig koloriet; Gallait en Fourmois met werken die hun naam waardig
zijn. Jos. Stevens, de groote dierenschilder heeft er eenige dingen van ondergeschikt
belang; Willems, zijn meesterstuk en eenige andere schilderijen van minderen rang;
Verwée een weide van welige frischheid.
Onder de meesters van een vroeger geslacht noemen wij gaarne van Regemorter,
Ommeganck, Eugène Verboeckhoven en Madou, die op zeer waardige wijze
vertegenwoordigd zijn.
Van de moderne Fransche school, merken wij op van Géricault
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een groep kranige en krachtige paarden; van Rousseau een pachthoeve in de Landes,
een stuk, dat ons door zijn aangrijpend gevoel en de teerheid zijner tonen bekoort;
van Diaz, drie stukken waaronder zich vooral Hekserij onderscheidt, door zijn
fluweeligen gloed; van Troyon een uitvoerige schets; van Daubigny, les Falaises
d'Étretat, een landschap dat den indruk van de natuur zelve in al haar oneindigheid
en plechtigheid geeft; van Corot, een met veel zachtheid bewerkt zeestuk; van Fantin
Latour, een verrukkelijk werk: een droom van liefde in een tooverlandschap; van
Isabey, een machtig dramatische schipbreuk; van Meissonier, een studie naar een
pronkstuk van een edelman; van Decamps, een krachtige landschapschets; van Roybet,
een weelderige figuur.

(Verzameling Edm. Huybrechts, Antwerpen).
ALFRED STEVENS:
ALLE GELUK.

Onze Kunst. Jaargang 1

160
De moderne Engelsche school wordt door twee Landschappen van Constable en
Davis, en door een Stal van Morland vertegenwoordigd.
Men ziet het, de verzamelaar die al wat schoon was liefhad, sloot uit zijn galerij
niets wat hem in het rijk der fraaie kunsten bekoorde, hij had met wijde, volle armen
de weelderigste ruikers uit de perken van zijn vaderland saamgegaard; hij had ook
de lieflijkste en zeldzaamste bloemen in vreemde tuinen geplukt.
MAX ROOSES.
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Het museum Willet-Holthuysen
II. De verzameling
HET GLASWERK. - In de kleine verzameling van het Museum, die gelijk reeds
opgemerkt is, grootendeels door den heer Willet werd bijeen gebracht, neemt het
glaswerk, zoowel in getal als in hoedanigheid, betrekkelijk een ruime plaats in. Er
zijn, naar vorm en traditie, drie soorten te onderscheiden: het Venetiaansche, het
Hollandsche en het Duitsche glas, doch zoo men die onderscheiding al maken wil,
veel waarde heeft ze niet en bijzonderlijk wat betreft de plaats van herkomst der
afzonderlijke stukken laat ze grootendeels in 't onzeker. Het zoogenaamd
Venetiaansche glas der collectie is toch vermoedelijk van Vlaamschen, Hollandschen
of Duitschen oorsprong, en ook van het andere is de herkomst niet altijd boven twijfel,
zoodat met zekerheid enkel gezegd kan worden dat Duitschland, Holland en
Vlaanderen verreweg de meerderheid van het aanwezige glaswerk geleverd hebben.
Hoe 't nu gebeuren kon dat het meeste Venetiaansche glas hier te lande eigenlijk
uit Duitschland en Vlaanderen kwam, of zelfs ter plaatse gemaakt werd, is bekend.
Er waren fabrieken, in 't eerste land vroeger, in 't laatste(1) en in Holland niet voor
ongeveer het begin der 17e eeuw, die zich bizonderlijk op nagebootst Venetiaansch
glas (verrerie à la façon de Venise) toelegden om de binnenlandsche markt te
voorzien. Het feitelijk monopolie der Venetianen in dezen tak van kunst, dat al van
de 13e eeuw af bestond en dat de republiek door de meest krasse maatregelen zocht
te handhaven,(2) moest wel tot namaken en mededingen opwekken.
Verschillende vorsten, Fransche, Duitsche, Oostenrijksche, Italiaansche, wien
tegelijk de finantiëele bloei van hun land en de ontwikkeling van het kunsthandwerk
aan 't hart lag, lokten de meester-

(1) J. HOUDOY: Verreries à la façon de Venise.
(2) Voor den glaswerker die zijn kunst van Venetië naar elders overbracht doodstraf en
gevangenzetting zijner naaste verwanten.
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glaswerkers uit Venetië naar hun hoven, voorzagen hen van de middelen om fabrieken
op te richten, die vervolgens met meer of minder geluk de moederstad concurrentie
aandeden. In Frankrijk schijnen deze pogingen nooit zeer geslaagd te zijn. De industrie
verliep, de fabrieken staakten hun arbeid al spoedig nadat de vorst, die hen had
gegrondvest, was overleden(1).
In Duitschland en Vlaanderen waren de resultaten veel gunstiger en durender.
Doch nergens - zoo men enkele schrijvers gelooven mag - schijnt de nabootsing in
die eerste tijden geheel gelukt te zijn(2). Gelukt in dien zin, dat het eigen fabrikaat,
wat grondstof en bewerking betrof, het Venetiaansche gelijk kwam en vervangen
kon. En dit ligt ook voor de hand. De Venetiaansche kunstenaar, naar elders
overgekomen, vond maar niet dadelijk de bekwame en ervaren helpers, die hem in
zijn vaderland terzijde stonden, had bovendien allerlei bezwaren te overwinnen: van
minderwaardige grondstoffen, gebrekkige installatie en inrichting van ovens, hem
nieuwe en onbekende climaterische invloeden enz. Waarbij dan nog kwam, dat hij,
wellicht jaloersch op de geheimen van zijn vak, trachtte zoo weinig mogelijk daarvan
te openbaren, zoodat bij zijn dood of ziekte of afwezigheid aan allen anderen de
handen vrijwel verkeerd tot het werk stonden.
Aldus moet het produkt der noorderfabrieken in den eersten tijd, en nog lang
daarna, over 't geheel wel minderwaardig dan het echte Venetiaansche geweest zijn,
doch of men daarom met de opvatting kan meegaan, die elk stuk glaswerk, dat ook
maar een lichte fout vertoont voor niet-Venetiaansch verklaart, is een andere zaak.
Echt Venetiaansch zou dan enkel zijn, het volkomen heldere en kleurlooze glas,
volmaakt in algemeenen vorm als in ornament. De flauwste groenige of roodige tint,
een blaasje in 't glas, een geringe scheefheid, onvolkomenheid in de proporties, klein
gebrek in 't ornament zouden voldoende zijn om het voorwerp te erkennen als niet
in Venetië vervaardigd...(2)
Een misschien wel wat krasse en willekeurige bewering, die, waar men tot de
fijnere nuancen komt, allicht te veel aan elks persoonlijke waardeering over laat.
Bij het glaswerk der Willet-collectie is het echter zoo bezwaarlijk niet den
oorsprong te onderkennen. Hier is men gewis niet toe aan die fijnste nuancen, waarbij
zelfs de vaardigste en meest competente oordeelen verschillen zullen.
Behalve dat het voor de hand ligt in deze noordelijke landen het eerst aan inheemsch
produkt te denken, waar men weet, dat dit in zoo groot getal werd voortgebracht,
wijst de kwaliteit der grondstof

(1) LABARTE: Histoire des Arts Industriels. T. IV, p. 596.
(2) CARL FRIEDRICH: Die Altdeutschen Gläser, bl. 240.
(2) CARL FRIEDRICH: Die Altdeutschen Gläser, bl. 240.
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van vele stukken en der bewerking op Duitsche, Hollandsche of Vlaamsche
nabootsing, nog ongeacht dat de verzameling een groot aantal vleugelglazen bevat,
van welke soort sommigen beweren willen, dat zij nooit door de Venetianen
vervaardigd is(1).

Vleugelglas.

Vleugelglazen - wel ten onrechte zoo genoemd - zijn glazen van elken vorm en
grootte, die echter alle een ongeveer gelijk geornamenteerden stam vertoonen met
uitsteeksels, die wel even aan vleugels doen denken. Het zijn echter de kammen en
rugvinnen van twee dooreengeslingerde draken of van twee andere figuren, het meest
op zeepaardjes gelijkend. Die kammen en vinnen zijn doorgaans anders gekleurd
dan de lichamen zelf, 't geheel zeer onduidelijk gemodelleerd en soms gansch niet
fijn of sierlijk.
Veel mooier is het gefiligraneerde glaswerk in de verzameling, de stukken bedekt
met recht of spiralend netwerk van melkwitte strepen of banden. Bedekt is eigenlijk
het juiste woord niet, want die strepen zijn niet op maar in het glas en de manier
waarop deze glazen ver-vaardigd worden is merkwaardig van vernuft en vinding.
Het hierbij gereproduceerde (blz. 164) glas geeft er een veel voorkomend type
van. Het is een kleine karaf of flesch op voetstuk, 17 cm. hoog, geheel bedekt met
verticale melkwitte banden, waartusschen eveneens verticale reepen netwerk. Banden
en netwerk beide zijn uiterst zuiver en nauwkeurig verzorgd en het geheel is een
klein meesterstuk van bevalligheid en eenvoud.
Behalve gefiligraneerde glazen bevat de verzameling er nog eenige in fantastischen
diervorm, gelijk ze èn door de Venetianen èn door de nabootsers bij menigte zijn
vervaardigd. Het in de groep afgebeelde stelt een pauw voor met gespreiden staart.
Het is van gewoon kleurloos glas, de buik is gecannelleerd, oogen, halsopening en
(1) AUGUST DEMMIN: Keramik-Studiën, blz. 28.
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zinnige alchimisten, later ook door de eerzamer chemisten en apothekers voor hun
mengsels gebezigd(1).

Gefiligraneerde kleine Flesch (Venetiaansch).

Een vierde soort glaswerk, echt of den Venetianen nagebootst, vormen de imitaties
van kostbare steenen. In dit genre van arbeid waren de werkers van Murano even
bekwaam als prodoctief. Massa's glaspaarlen en nabootsingen van jaspis, agaat, onyx,
opaal enz., werden gedurende de gansche 14e eeuw verscheept naar west-Afrika,
naar Egypte naar Indië tot China toe, en brachten der republiek groote rijkdommen
aan(2).
Gelijk men weet wordt het gekleurde glas verkregen door bijvoeging van
metaal-oxyden in de vloeibare massa. Alzoo de groene en gele kleuren, die het agaat
nabootsen en waarvan in de Willet-collectie enkele specimen aanwezig zijn, door
bijmenging van koper- of ijzer-oxyde voor het groen, zilver-oxyde voor het geel.
Dit alles is echter eenigzins tegen de natuur van het glas en vaak meer kunstig dan
mooi.
Maar waar het glas wèl zichzelf is, dat zijn die talrijke stukken der verzameling,
die vaasjes, fleschjes, bekertjes, coupes, die de wonderlijkste, maar fijnste en
sierlijkste, vormen vertoonen. En die oneindige verscheidenheid ziende, vraagt men
zich af wat beteekenen die vormen, vanwaar dat grillig spel van lijnen? Hoe kwam
men er toe en wat bedoelde men er mee? Allereerst dan zal het wel beduiden de aard
van het materiaal, kneed- en rekbaar tot in het oneindige. Maar dan, gedragen op die
meegaandheid der stof, beteekenen alle die tallooze vormen de bloeiende zuidelijke
fantasie van dit volk der Venetianen, hun ontvankelijkheid voor indrukken van buiten,
herinneringen van wat zij rondom zich zagen: zeegewassen, zeedieren,
(1) LABARTE: Op. cit. Tome IV, blz. 569. Zie ook in de groep het merkwaardig figuurglas, in
den vorm van een fantastische visch met gefiligraneerd netwerk en banden bedekt.
(2) CARL FRIEDRICH: Die Altdeutsche Gläser, blz. 12.
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planten, voorwerpen van dagelijksch gebruik zelfs. Zoo zijn er stukken die aan
bloemstengels herinneren, aan de bloem eener windekelk, aan opgespouwen
zaadlobben, aan de vrucht van een slaapbol. En zoo zijn er ook stukken, die aan heel
niets werkelijks doen denken, enkel het resultaat schijnen van overmoedige, speelsche
verbeelding en lust tot vorming toegepast op een materie, die gehoorzaamt aan elken
indruk en zich laat vangen in elken vorm(1).
En deze glazen van wonderbare fijnheid beschouwende, wordt men doordrongen
van het vreemdschoone der stof, die het glas is, zoo ijl en doorzichtig als lucht, toch
tastbaar en vast tot allerlei gebruik.
Wat men in de gewoonte van het dagelijksch zien wel zou vergeten, wordt door
deze oude, kleine dingen van aristocratisch-fijne gedaante ons weer herinnerd. Zij
zijn de tot werkelijkheid geworden droomen, als zeepbellen zoo etherisch, van een
bloeiend-levend geslacht, en wat zij ons openbaren is de prachtige liefde tot het
handwerk, de forsche meesterschap over de stof en de hooge schoonheidsbegeerte
dier tijden, zóó algemeen en zóó innig, als waarvan wij ons thans geen begrip kunnen
vormen en die in 't tegenwoordige wel geheel verloren zijn.
Wellicht dat de toekomst weer het betere brengt...
Het Hollandsch Glas, dat thans aan de beurt der beschouwing komt, is minder in
aantal, doch in menig stuk wel zoo belangrijk als het Venetiaansche. Niet zoozeer
de glazen op zich zelf, waarvan het niet onmogelijk zou zijn indien deze of gene
mede van Vlaamschen of Duitschen oorsprong ware, als wel het graveersel waarmede
zeer vele zijn versierd.
Het graveeren van glas met den diamant, schijnt in de 16e eeuw in Duitschland
opgekomen, doch eerst in de 17e en 18e en wel in deze landen in zijn grootste
volmaaktheid beoefend te zijn. De beide dochters van Roemer Visscher bezaten, bij
al hun andere, ook dit talent en hebben er merkwaardige sporen, gedateerd uit de
eerste helft der 17e eeuw, van gelaten.
De gegraveerde glazen der collectie Willet zijn iets later bewerkt, in het derde
vierendeel der eeuw. Zij dragen de jaartallen 1650, 1652, 1655, 1661, 1675 en drie
hunner zijn ook geteekend. Op twee, die de letters F.C.M. (in monogram) vertoonen,
heeft de heer D. Henriques de Castro Dzn in Oud-Holland reeds de aandacht
gevestigd(2), schoon hij er ook niet meer van wist, dan wat dit monogram en dit jaartal
open-

(1) De groep geeft er mede eenige te zien.
(2) Henriques de Castro Dzn: Een en ander over Glasgravure, later afzonderlijk uitgekomen.
De schrijver doet mededeeling van nog twee andere werken van dezen zelfden kunstenaar
in 't bezit van het Kon Oudheidk. Genootschap.
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baren. De kunstenaar heeft in het laatste deel der 17e eeuw geleefd, had tot initialen
F.C.M. en was, blijkens de teekening der glazen, voortreffelijk in zijn vak.
Nevenstaande reproductie eener bokaal op korten peervormigen stam, geeft er wellicht
eenig begrip van. De teekening vertoont een valkenjacht en is met zeer goede aktie
en verdeeling der figuren in 't rond met de diamantspits ingekrast. Even goed van
teekening zijn van den zelfden kunstenaar twee gegraveerde voorstellingen op een
groenen wijnroemer, gedateerd 1652.

Hollandsch Glas (gegraveerd).

Verder bevat de verzameling uit dat tijdvak nog eenige zeer mooi gegraveerde
fluiten(1), een paar bekers even zoo versierd en waarvan een geteekend is Stampioen
fecit 1655, (de teekening is echter hier primitiever) een kleine beker en een prachtige
Duitsche bokaal van groen glas, waarop ik later terugkom. Uit de eerste helft der 18e
eeuw zijn er ook enkele gegraveerde glazen, o. a een beker met deksel, waarvan het
graveersel een uitstekend gedane rondedans van dwergen voorstelt, een tafereel
ontleend aan een boek dat in 1723 verschenen is: Het Tooneel der Dwaesheit. Alle
deze voorstellingen zijn op dezelfde wijze in 't glas gekrast, en geen is geteekend
met den naam van den teekenaar.
Ook een enkel op 't rad geslepen glas is de collectie rijk, doch het geslepene heeft
nooit de bekoring van de diamantgravure zoo los uit de hand en zoo levendig gedaan.
Het andere is, hoe correct van lijn ook, altijd suffer, doodsch en onpersoonlijk, en
doet denken aan een werktuig, niet aan een kunstenaar.
Wanneer wij thans te spreken komen over de andere Hollandsche glazen, de fluiten,
pijpestelen, likeurkelkjes, figuurglazen, valt het eenigszins op, dat hoewel al deze
stukken niet enkel in hun versiering,
(1) Zie de reproductie op de volgende bladzijde - het portret van Willem von Brandenburg, den
grooten Keurvorst bevindt zich hier met den diamant op het glas geëtst.
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maar in hun geheel maaksel ongetwijfeld van inheemsche afkomst zijn, er zoo weinig
van Hollandsche glasmakers en hun werkplaatsen bekend schijnt.

Hevelglas, gegraveerde fluit en Venetiaansch kelkje.

Men weet dat er van het einde der 16e eeuw af in Antwerpen en Brussel
geprivilegieerde glasfabrieken bestaan hebben; men weet eveneens dat er in dien
zelfden tijd (misschien reeds vroeger) onbevoorrechte bestonden te Luik, te Mézières,
te Lille, enz., die de andere een zeer gevoelige concurrentie aandeden, doch van
hetgeen in de noordelijke provinciën in dit vak van kunstnijverheid mocht zijn
voorgevallen, wordt met geen woord gerept, wijl er velen schrijvers blijkbaar niets
van bekend is(1). En toch is het duidelijk dat in de noordelijke Nederlanden vrij wat
moet geproduceerd zijn, dat zich hier talrijke en bekwame glasbewerkers bevonden.

(1) Van Amsterdam weet men tenminste, dat zich daar een glasblazerij bevond bij ‘'t Doolhof
op de Roosegraft, aen 't end’, die met twee ovens werkte en waar ‘de kristalijne en fijne
glazen’ also goet en fijn gemaekt (werden) als oit Venitien gedaan heeft.’
Fokkens-beschrijvinge der wijt-vermaerde Koop-stadt Amstelredam, 1662.
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Behalve de algemeene waarschijnlijkheid dat in deze glaskunst, niet minder dan in
eenige andere techniek, de Hollanders der 17e eeuw vaardig zijn geweest, wijzen
enkele namen van glazen (Molenbeker, fluit, Hansje-in-den-Kelder) zeer positief op
Hollandschen oorsprong, terwijl van enkele andere, die men geneigd zou zijn aan
Duitsche vinding toe te wijzen, uitdrukkelijk gezegd wordt, dat zij oorspronkelijk
Hollandsch zijn(1).
De Hollandsche vaderen uit de 17e eeuw waren, als zij zich eens tot tafelen en
feestvieren zetten, vooral niet minder mans dan hunne Zuid-Nederlandsche en
misschien méér dan hun Duitsche tijdgenooten. Dan deed niemand het bij kleine
beetjes en de wijn stroomde rijkelijk. Feestvieren, tafelen was bij hun eten en drinken,
om geen leelijker woorden te zeggen, en van het moderne dineeren - veel praten en
weinig eten - hadden zij geen begrip. Ook beminden ze aardigheden in den geest des
tijds, zooals de glazen genaamd: Hansje-in-den-Kelder, die, uitgedronken, een uit
den zilveren voet opwippend poppetje te zien gaven, dat de zwangere vouwen van
het gezelschap mocht doen blozen, als zij wilden; zooals de hevelglazen die bij het
inschenken plotseling kleine springfonteinen aan de zijden in werking stellen, gewis
tot groot ongerief van kleeding en tafellaken. Doch bij zulke gelegenheden was de
geroemde Hollandsche zindelijkheid waarschijnlijk tot zwijgen gebracht.....
Ook de Molenbeker behoort tot deze tafelaardigheden en haar gebruik, om de
longenkracht van den aêmechtigen drinker door middel van een zilveren molentje
op een pijnlijke proef te stellen, is welbekend.
Doch veel aardiger en zinrijker dan deze grappen, die karakteristiek zijn voor de
beschaving dier tijden, is gewis de beker, geheeten Duc d'Alfs Uitluiding, waarvan
hier de reproductie gegeven is. Het gebruik van dit curieus voorwerp wordt in
‘Nederlands Displegtigheden’ van V. Alkemade & Van der Schelling aldus beschreven:
‘Tot een plegtige maaltijd, hebben Hooggemelde (de Generale) Staaten doen
maken eenige glaaze drinkklokjes, de gedaante van een schelle, en van binnen een
glaaze klepel hebbende, welke glas op den gelukkigen en voorspoedigen voortgang
van hunne daad, en 't welwezen van het nieuwe Gemeene Best zijnde uitgedronken,
hebben dezelfde met dezen Beker, als een schelle of klok nu omgekeerd zijnde, een
eenparig blij geklank gemaakt en (zoo men doen sprak) den Koning van Spanjen en
den Hertog van Alba uitgeluid. En zegt men, dat dit toen in bijzondere gezelschappen,
en zelfs onder 't gemeene volk is nagevolgd, en dat wel onder dit of diesgelijk gejuich:
Duc d'Alf die heeft het te zwaar verbruid,
Wij luyen den Koning van Spanjen uit.’

(1) AUGUST DEMMIN, Keramik-studien, p. 42, Het Pasglas, bijvoorbeeld.
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‘Duc d'Alfs Uitluiding.’

Het exemplaar in de Willet-collectie heeft een zilveren klepel, denkelijk omdat de
glazen met den tijd gebroken werd. Doch dit doet er niet toe: het blijft een
merkwaardig en suggestief drinkglas. Gelijk het typisch en van realistische bekoring
moge zijn, onze 17e eeuwsche vaderen zich te verbeelden met dronkemanskoppen
en glazig-glimmende oogjes in een rumoerige tafelronde, - en hoe er dan een proest
in een Molenbeker en een ander buikschuddend lolt om de onverwachte besproeiing
van zijn buurman door een hevelglas, waarnaar deze in stompe verbazing blijft zitten
staren, - zoo komt er iets verhevens uit dit andere vizioen van zoovele in
ruim-plooiend zwart gekleede mansgestalten, tafelend in een hooge donkerkleurige
zaal. En hun bleek-ernstige Calvinisten-gezichten, vol wilskracht, rusten op de
breed-gepijpte, hagelwitte halskragen.... Dan plotseling, nadat eenpariglijk de bekers
zijn geledigd, staan zij allen op en, ernstig, in de plechtige stilte luien zij, luien de
kristallen tinkeling uit de glazen klokjes en hooren naar den fijn-melodischen schal.
Zoo ooit, dan gevoelen zij hier een historisch moment, en dat van deze klanken aan
het uiterlijk van vele aardsche dingen veranderen gaat. Een nieuwe tijd werd ingeleid,
en na-klank gaf over het gansche land het geklingel van duizenden andere glazen
klokjes.....
Het Duitsche glaswerk der collectie-Willet-Holthuysen is het minst in tal en echter
kon het 't meest zijn, indien de verzamelaar er zich op toegelegd had van al die
tallooze variëteiten van het Oud-Duitsche drinkglas exemplaren bijeen te krijgen.
Zoovele glazen, zooveel namen en afwijkende vormen wier onderscheid thans niet
altijd meer duidelijk is.
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De drie heel aardige glazen, waarvan hier een afbeelding is opgenomen verkeeren
in dit geval, dat men niet recht weet of zij Angster dan wel Kutrolf (Gutruf) heeten
mogen.
Een Angster was een glazen vat met ronden van onder afgeplatten buik, op een ui
gelijkend, en met nauwen hals(1), die in een meer of min verbreed mondstuk eindigde.
Een Kutrolf of Gutruf, was een.... ongeveer gelijk ding. Van beide kon de hals ook
uit meerdere om elkaar gevlochten holle pijpjes bestaan, van beide was het verbreede
mondstuk vaak omgebogen(2)..... Wat is nu 't onderscheid? Niet te zeggen.
In de hierbij gegeven reproductie zijn het alle drie Angsters met gevlochten halzen,
twee met een recht, een met een omgebogen mondstuk. Angsters met rechten
enkelvoudigen hals bezit de verzameling niet en zij schijnen ook zeldzaam. Wat nu
verder de ouderdom dezer glazen betreft, schrijft Carl Friedrich in zijn meer genoemd
boekje, dat vóór het midden der 16e eeuw men de Angsters zonder bodemringetje
maakte. Die mét zulk een ringetje zijn dus minstens van het einde der 16e eeuw en
die met een geheel voetstuk, gelijk bij twee der afgebeelde glazen, gewis van nog
later datum, van het einde der 17e eeuw(3). Ook wijst hierop de omstandigheid, dat
het mondstuk hij het rechtsche glas zich verwijdt tot een volkomen roemer, hetgeen
bij de vroegere Angsters nooit voorkomt. Deze gelijken het meest op kleine flesschen,
op bloemvaasjes of dergelijke en wij, latere menschen, deze aardig-grillige dingen
bekijkend, hebben eenige moeite ons voor te stellen, dat het oorspronkelijk gewone
wijnglazen zijn. En toch is dit zoo. Men dronk er fijnen wijn uit en de nauwe of
gedraaide halzen dienden om zoolang mogelijk het bouquet van dien wijn te bewaren.
Later echter, in de 17e eeuw, gingen de angsters tot die soort glazen behooren,
waarmee men de jolijt der maaltijden trachtte te vermeêren. Het was blijkbaar een
heele toer, op eenigszins hebbelijke wijze en zonder morsen, den wijn door dien
gevlochten hals en in den mond te krijgen. In de 18e eeuw schijnen ze uit het gebruik
geraakt.
Ten slotte rest nog de bespreking van de twee merkwaardige glazen, wier
reproductie hierbij is gevoegd, op blz. 172. Het eene is een zonderlinge beker, bijna
even wijd als hoog. Er zijn met emailverf veelkleurige jachtvoorstellingen op
aangebracht, die in hun teekening matige eischen niet te boven gaan, doch met hun
oudgeworden kleuren op het groenige glas, toch wel zekere bekoring bezitten. Aan
deze en dergelijke voorwerpen trouwens wordt men het gewaar, hoezeer de tijden
en zeden veranderd zijn. Hetzij deze beker voor één man bestemd was,

(1) ‘Met nauwen hals’: angusto collo, vandaar de naam.
(2) Zie de beschrijving bij CARL FRIEDRICH: Die altdeutsche Gläser, pag. 191 vlg.
(3) Niet later echter dan het begin der 18e eeuw volgens Friedrich. Ibid. p. 92.
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hetzij hij in een gansch gezelschap rond ging, het moet toch altijd geweest zijn of
men uit een spoelkom dronk. En men kan zich denken de twee forsche knuisten om
de wijde kom, de behaarde lippen aan het dikke glas en dan de lange slurp hooren
en 't klokken van 't vocht..., waarna de drinker met hoffelijke neiging de onhandzame
schaal aan zijn buurman overgaf, dat die op zijn beurt zich te goed kon doen.

Angsters (Duitsch glas).

Andere tijden, andere tafel-zeden...
Doch al kan men, zich aan zulke fantasieën overgevend, zekere griezeling niet
ontgaan, een gevoel van benijding ligt vlak daarnaast, waar men de formidabele
vroolijkheid, de wijdsche pracht, het grootrustige zelfgevoel, de onvoorwaardelijke
overgegevenheid aan het genot dier 16e en 17e eeuwsche maaltijden gedenkt. En een
bokaal, als die andere, hierbij afgebeeld, is zeer geschikt zulke gedachten op te
wekken. In de vitrine, tusschen de andere glazen, boet hij een weinig van zijn
grootheid in. Doch men moet hem in de handen nemen, om te beseffen wat een
kapitaal ding, wat een prachtstuk het is en hoe rijk bewerkt. Van donkergroen glas,
is hij van boven tot onder bedekt met gegraveerde voorstellingen. Er is daar een
Duitsche Keizer, een Bisschop, een Keurvorst, allerlei dieren en planten, ten slotte,
een menigte letters, enkel en in monogram, alles gedateerd 1666. Hij is 11 cent. wijd
en 36 hoog en zorgvuldig afgedeeld door acht bruingeverfde glazen banden, waaraan
hij zijn naam ontleent: Pasglas, glorieus drinkglas van Nederlandschen oorsprong.
In den gedruischvollen kring der gasten gaat hij rond en elk drinkt juist zooveel van
den Rijnschen wijn als tusschen twee der bruine banden besloten is
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en niet meer. Wie te weinig of te veel neemt, moet verder slurpen tot een volgende
band, in de hoop dat het hem dan gelukke zijn juiste maat te krijgen, of anders tot
de daaropvolgende, en zoo voort onder het gelach en gejoel der omzittenden.

Pasglas en Duitsche beker.

Ook dit spel moge ons gulzig schijnen en onzindelijk en zeer zeker niet hygiënisch,
maar er is toch in het aspect van dit monumentale en zorgvuldig verzorgde drinkvat
iets dat spreekt van koninklijke vreugde en een wijdscher stijl van leven dan wij wel
den onzen mogen noemen. Niet een benijding zoozeer als wel eerbied worden wij
in ons gewaar voor dit Renaissance-leven, dat zulk tafelgerij behoefde en ook zeker
schemerig besef dat, te midden van oorlog en druk, dat meer materieele leven beter
in evenwicht was, rustiger zich gevoelde dan thans.
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Ik wil eindigen met het aardige rijmpje te citeeren dat te lezen staat op een pasglas
van de 17e eeuw:
‘Vivat. In Gesundheit unser Aller Innsgemein
Sollen die Päss ausgetrunken sein
Wär aber Seinen Pass nicht dreffen kan
Der Soll den andern gleich auch hahn.
Nun So will Ich Sehen zu
Dass Ich den Pass bescheidt auch thu
Wie es mein nachtbar hadt gemacht,
Da, hien will Ich auch Sein bedacht. Vivat.’

FR. C. JR.
(Wordt voortgezet).
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Kunstberichten van onze eigen correspondenten
Uit Antwerpen
Tentoonstelling Pros. de Wit, Henry Rul, kunstschilders, en Arsène
Matton, beeldhouwer in de Verlatzaal van 23 tot 30 maart 1902
Twee stille, bescheiden werkers, de Wit en Rul, die zich door ernstige verdiensten
onderscheiden. Pros. de Wit heeft veel gevoel voor kleur. Zijn doeken zijn meest
van een vaste, soliede tonaliteit, die soms wat zwaar en ondiep wordt, b.v. in
bladerenmassa's, waarin wel eens lucht, atmosfeer ontbreekt. Meestal stoffeert hij
zijn schilderijen met figuren of gebouwtjes, of schildert intérieurs, waarin hij wel
eens aan de kleurstemming van een Hendrik de Braekeleer wil doen denken. Langen
tijd liet hij niets van zich hooren, en wij Antwerpenaren mogen deze tentoonstelling
dan ook als een revelatie beschouwen. Tegenover zijn kleine, schetsachtige paneeltjes
uit vroeger tijd wijzen zijn tegenwoordige werken op werkelijken vooruitgang.
Henry Rul behandelt het landschap meer om het landschap zélf, zonder stoffage.
De heide vooral is hem lief, met haar paarsche bloemen, groeiend over goudgele
duinentoppen. Ook in de Brasschaetsche bosschen met hun grachten en riviertjes
heeft hij vele schilderachtige hoekjes ontdekt en vastgehouden. Hij ziet de natuur in
een hem eigen violetachtig waas, dat vooral tusschen de hooge dennestammen een
effect van mysterieuse diepte en atmosfeer teweeg brengt, maar op den duur wat
eentonig wordt. Tot volle schitterende kleurenpracht, als de Wit, komt hij nooit maar daarentegen hebben zijn doeken soms een fijnheid en distinctie van toon, die
eerstgenoemde meestal moet derven.
Arsène Matton's werk trekt ons minder aan. Naast een ongetwijfeld loffelijk streven
naar eigenaardige vinding, missen we er nagenoeg alle ernstige kwaliteiten, die een
beeldhouwer hoort te bezitten. - Toch kan men deze tentoonstelling in haar geheel
als welgeslaagd beschouwen - en mede tot de weinige werkelijk belangwekkende
kunstgebeurtenissen rekenen, welke dezen winter te Antwerpen mochten vermeld
worden.

Tentoonstelling van ‘Eenigen’ in het oud-museum, van 13 tot 27 april
1902
‘On-schoolschen’ zouden we deze ‘Eenigen’ kunnen noemen, zelf-gevormde krachten,
wars van akademisch onderwijs. Ingeboren talent, eigenaardige visie, dichterlijk
gevoel zijn bij de meesten wel te ontdekken - maar het is jammer dat deze mooie
gaven niet steeds tot volledige uitbeelding komen. Immers komt het er in plastische
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kunst al evenveel op aan (zoo niet méér) hoe men zegt, als wat men zegt - en bij deze
‘Eenigen’ blijkt de inspiratie meestal grooter te zijn geweest dan het
uitdrukkingsvermogen. Eigenaardig dat zoovele jongeren het teekenen, de vormleer,
de anatonie zoo erg verwaarloozen. Is het opzet, is het onmacht? Meer het laatste
dan het eerste, en daarbij vooral ongeduld om toch maar gauw met iets voor den dag
te komen. - De exposanten waren de volgende: R. Baseleer, † K. Collens, A. de Laet,
V. Hageman, C. Lambert, E. Naets,
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M. Nykerk, G. Morren, J. Smits, A.J. Strymans, W. Vaes, E. van Mieghem, E. van
Offel.

Kring ‘Arti’ in het kunstverbond, van 10 tot 20 april 1902
Hier zien we nagenoeg het omgekeerde van bij de ‘Eenigen’: veel technische kunde,
veel zorg in de uitvoering - weinig streven naar oorspronkelijkheid of sentiment.
Wat we hier zien is zeer reëel, tastbaar, nuchter - hier en daar zelfs stijf akademisch,
maar ook meestal correct van teekening en niet onaangenaam van kleur. Emiel Vloors
leverde knap werk in zijn Toekomstgedachten ('n jonge vrouw mijmerend bij poppen
en poppenkleedjes) een stevig geborstelden kop van een Gitana, een schets van de
Zee bij Malaga, en een paar andere reisherinneringen. Ook de landschapjes van L.A.
Roessingh zijn vermeldenswaard, hoewel ze wat te zeer uit één zelfden pot geschilderd
zijn. Verder exposeerden: G. Nauwelaerts, Ch. van Havermaet, L. Van Dievort en
Ed. Deckers (beeldhouwer); als geheel een keurig verzorgde tentoonstelling, maar
wat droogjes, wat koud.
XX.

Uit Brussel
Maatschappij voor schoone kunsten IXe jaarlijksche tentoonstelling van
12 april tot 19 mei 1902, in het Nieuwe Museum
In dit salon bewondert men een veertigtal doeken van Hippolyte Boulenger, alle
meesterlijk van uitvoering en van innig dichterlijk gevoel - waaronder vermaarde
stukken als de Oude Vijvers te Tervueren, de Mis van St. Huibrecht, het Naderen
van het Onweer en de Overstrooming; verder een indrukwekkende verzameling van
moderne fransche schilders - van Gustave Courbet (la Remise des Chevreuils en een
Naaktstudie), Honoré Daumier (de Schilder en een Herberg), Corot, Dupré, Gustave
Mareau, Meissonnier, Puvis de Chavannes, - of van nog levenden met reeds
gevestigden naam als Degas (Danseres, bij den fotograaf, en een Théaterscène,
Renoir, Ricard, Claude Monet, Raffaëli, Ziem (de Bosphorus) enz. enz.
Onder de vreemden vermelden we A. Mauve, Willem Maris, John Lewis Brown.
De nationale kunst wordt niet enkel vertegenwoordigd door gestorven meesters
van de beteekenis van Boulenger en Joseph Stevens, Binnenhuis van den
Kunstenmaker, de dood van den Broodwinner) maar ook door levenden, waardige
op volgers van onze groote schilders. Het werk van deze nieuweren lijdt niet door
de nabuurschap van gemelde groote Franschen. En de jongeren, de nieuwgekomenen,
als Leo Frederic, Victor Gilsoul (het prachtige landschap verleden jaar door den
Koning aangekocht, en onlangs in dit tijddschrift gereproduceerd, de tunnel des
Rochers de Frênes, bewonderenswaardig van toets, en verbazend door hetgeen een
kolorist van een betrekkelijk weinig loonend anderwerp kan maken); Paul Mathieu
(een hoekje uit de Kempen, nieuw van visie en dichterlijk behandeld); Charles Mertens
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(een Zeeuwsch huisgezin, grootsch van stijl en levens van innig gevoel); Isidore
Verheyden (een portret en een Kreek aan de boorden der Schelde). En al deze
schilders bieden kranig 't hoofd aan de gevaarlijke of minstens verontrustende
nabuurschap van anderen, als Franz Courtens, Eugène Smits, Xavier Mellery, Marie
Collart, Alexandre Struys, Jaak Rosseels, enz. enz.
Onder de beeldhouwers: Juliaan Dillens, Thomas Vinçotte, Charles Samuel, A.
de Tombay.
Als graveur vermelden we: A. Danse. - als aquarellisten: Uytterschaut en Henry
Stacquet. Niet te vergeten een jong teekenaar, van een elegancie, een gevatheid, een
haast Parijsche en zeker latijnsche zwierigheid in 't hanteeren der teekenstift: Charles
Michel.

Tentoonstelling Richard Baseleer Rubens-club, van 12 tot 20 april 1902
Richard Baseleer, de jonge Antwerpsche schilder, heeft
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zich te Brussel bekend gemaakt door een reeks persoonlijke en aantrekkelijke werken,
in de Rubens-club tentoongesteld. Baseleer is een teergevoelig dichter, die er reeds
in geslaagd is op zijn palet de vluchtige tinten te houden, die de Beneden-Schelde
hem aanbiedt. Dit losse palet vereenigt verscheidenheid en tengerheid van kleur in
water en lucht, met fijnheid en iriseering van het licht. Toch missen zijn penseelen
misschien wat veerkracht en forschheid, en blijft zijn toets wat links en onzeker.
Maar Baseleer komt er toch toe in zijn landschappen een aandoening te doen leven,
een aantrekking, een dichterlijke kracht, die ons lang staan houdt vóór deze
eenvoudige en toch grootsche doeken - en die nog lang blijft nawerken.
Op het thema der Beneden-Schelde heeft Baseleer veel meer gestreeld dan
geborsteld zijn doeken vol droomerij en extase; toch zouden we bij hem wat meer
lyrisme verlangen, en zijn stille en ingetogen bewondering voor de heerlijke verten
en de stroomvlakken, schijnt ons soms van een overdreven wijsheid en
voorzichtigheid, vergeleken bij de grootsche en overvloeiende natuur, waarvan hij
de zanger en de vertrouweling is. Hoe 't ook zij, we staan voor een oprecht en eerlijk
schilder - wars van gemakkelijk werk en goedkoopen bijval - en door de
tentoonstelling waarin hij zich te Brussel heeft bekend gemaakt, heeft hij voorzeker
de achting en de sympathie van onze kunstwereld verworven.

In het kunstverbond
hield Mevrouw Victor Gilsoul, de echtgenoote van onzen voortreffelijken
landschapschilder, onlangs een zeer vermeldenswaardige tentoonstelling: akwarellen,
meest alle de bloemen verheerlijkend; zooveel mooie gedichtjes, waarvan het teêre
gevoel de vaste en kranige toets niet verzwakt.
G.E.

Uit Delft
Toorop-tentoonstelling
De curieuse dingen op deze tentoonstelling, die veel 't zelfde had van die onlangs
gehouden was bij Oldenzeel, waren vijf werken uit Toorop's jeugd, waarbij van 1881
en 1883. De teekening van 1881 was een compositie, iets als uit den Spaanschen
tijd, 't gebouw was waarschijnlijk Delflands Gemeen-landshuis; dan een
Diaconie-mannetje, met een hoogen hoed; de bruine van den jas en van de stoel
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waren wèl geschilderd; een enkel stukje roode voering was er bij zichtbaar. Een
aquarel, meisje met vogels, (gedateerd 1883 hoewel waarschijnlijk van 1882) had
in de vlugheid waarmee de snelle vogeltjes neergezet waren en in kleurcombinaties
van tapijt enz., iets aangenaams. Er was nog een krijtportret van een ouden man.
Jong werk maar in den mensch toch al 't levende, bewogene. Verder nog een kleine
olieverf-studie van een jongen man.
De andere werken waren: voor Psyche en voor Fidessa van Louis Couperus;
Markensche visscher en Markensch meisje, op 't strand, 't portret van Pastoor van
Straalen te Katwijk, dat uitmunt door de fijne behandeling van den straffen,
wils-sterken kop; Wies; Schelpenvisscher een bruine ets met in den kop van den man
weer 't tragisch-verstarde dat zoovelen van Toorop's menschen hebben; Portret van
Stephan George (ets), alleen de lijn van hals tot neus en 't begin van 't haar;
Boerenhofstede met boom (ets); onder de wilgen, een meisje lezend, op d'achtergrond
huisjes, enz.; de Sneer, heeren visschers bij de sluizen van Katwijk met de
belachelijk-making er in van de ondeftige deftigheid van deze vette heeren; 't portretje
van Elsa Lukwel, 't vlechtekindje, een potloodteekening. De haren omkringelen 't
naar een bloem ziend hoofd en de fijnheid die dit klein meisje heeft is niet verminderd
door den teekenaar, maar met ijle vreugde nageteekend. Verder de etsen:
strandvonster, bosch met vijver, binnenplaats met boom. De vrouwen-buste met
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op den achtergrond de bergen en wolken; de gekleurde dingentjes: paard, bij de
Furka-pas, tulpen-rooiers, vaart in Noordwijk-binnen, schelpenvisscher. Portretten
van Aug. Prins, Stephan George, Albert Verwey, Eduard Zeldenrust, een studie voor
de Rôdeurs van 1892. Wat pointillés. En de dingen uit z'n eersten Katwijkschen tijd.
Ten slotte de teekening Séduction. Een vrouw en een man staand onder 'n boom, een
spa in den grond, een kruiwagen bij zich, in de takken van den boom licht te vatten
Symbool, een spinneweb; de man lokt de vrouw; een vliegende vleermuis, wat padden
op den grond en dit alles onder den vollen, zwaren boom. De man en de vrouw met
iets van Millets figuren; de stemming van 't landschap van 't fond (dat zeer schoon
is met zijn avond-teederheid) iets van de roereloosheid van Matthijs Maris.
PL.

Uit Gent
Tentoonstelling Charles Doudelet, Carolus Trémerie en Henri van Melle,
in het kunstverbond, van 27 maart tot 3 april 1902
Hooge fantasie is en blijft de hoofdtrek van Doudelet's karakter. Ook zien wij hem
't liefst, wanneer hij vrijen teugel viert aan zijn ingeboren neiging tot vreemde,
droomerige voorstellingen, en zich geen geweld aandoet om zich op ander terrein te
bewegen. Zoo blijven zijn werken uit vroeger tijd, waarvan er hier een aantal te zien
waren, in zekeren zin aantrekkelijker dan de vrucht van later pogen We vinden er
een zuiverder stemming in, een zich geven uit den heele, met vrijer uitzegging der
visioenen uit zijn droomwereld. - Doudelet is voor velen niet genietbaar, vooral niet
voor degenen, die de natuur zien met nuchter oog, en hun vreugde alleen vinden in
het uiterlijke der dingen. Voor hen, die ook zien met het oog des geestes, heeft
Doudelet's werk echter een zeer speciale bekoring, die hem als een teergevoelig en
zeer persoonlijk kunstenaar hoog doen schatten. - Onder de werken die ons het meest
aantrokken, vermelden we terloops: een tonig Avondlandschap, met nevelig verschiet;
zijn vroeger in De Vlaamse School gereproduceerd Liefdetornooi; het Echo der
duisternissen, een spookachtige voorstelling, intens gevoeld; kleurige Herfstbladeren;
vreemde, geheimzinnige Parken; een woud waarvan de dooreenkronkelende stammen
en knoesten er als dansende aapmenschen uitzien; - uit zijn later werk de Grot, voor
ons minder sympathiek - een mooi portret van een vrouw (Angelus) - een zeeuwsch
boertje - e.m.a. waarop we in dit bondige overzicht niet verder kunnen ingaan.
Carolus Trémerie en Henri van Melle zijn twee landschapschilders, die bescheiden
hun best doen en rustig voortwandelen op hun eenmaal ingeslagen wegje. Plotselinge
zijsprongen zijn van hen zeker niet te verwachten - maar er valt dan ook niets sterk
eigenaardigs of persoonlijks bij hen te kenschetsen.
O...

Uit Den Haag
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Een expositie van Haverman en Boermeester 21-26 maart
Hoe deze combinatie tot stand kwam - ik geloof dat het maken van veronderstellingen
tot min belangrijke resultaten zou voeren; waarom gaf men Haverman de hoofdvakken
in de groote zaal? - Wellicht, om de portretkunst de haar toekomende plaats te geven,
of stelde men Haverman's beteekenis hooger? Beide is waarschijnlijk, hoewel het
laatste voor enkelen nog een punt van overweging zou kunnen zijn.
Ik heb meenen op te merken dat Haverman, dáar waar hij zich het meest liet gaan,
ook dikwijls het sympathiekst was (wat niet bij elk kunstenaar het geval behoeft te
zijn) en het meest tot resultaten kwam die, behalve een tech-
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nisch knappe kant, ook de bekoring van de idee hebben. Dit trof mij weer bij het
portret van Mr. Blussé. Het is schetsmatig en staat als werkstuk bij veel ander hier
aanwezig werk ten achter, maar er is iets in dezen kop, waarvan de oogen vooral
karaktervol zijn, dat haar het boeiende beweeglijke en expressieve geeft (hoewel van
een andere soort naar inhoud en techniek) van een portret van Rembrandt Het zou
kunnen zijn, dat Haverman deze lof hier overdreven vindt en ze soortgelijk liever
ander werk toegedeeld wilde zien - ik blijve bij mijn objectiever oordeel, dat zich
naar den indruk welke zijn werk maakte, bepaalde.
Een kunstenaar is bij 't maken van een portret maar een bekend persoon in zekeren
zin gebondener. Hij moet zich bepalen naar eene visie op een persoon, die ook met
betrekking op diens daden aannemelijk moet zijn. De controle is scherper. En nu
lijkt me het portret van Ed. B. Koster, (zoo 't als portret bedoeld is) in dezen zin niet
té aannemelijk. Eene visie op deze persoonlijkheid had, dunkt ons, eene andere
moeten zijn. Deze teekening, als werkstuk anders uitnemend, geeft Koster te groot
en forsch, zoodat het innerlijke, hiermee in overeenstemming, ook niet volkomen
juist kan zijn.
De portretten van Royaards en Bouwmeester lijken ons aannemelijker. Er zou met
betrekking op dezen, die gewoonlijk in het mom van een ander het best en werkelijkst
leven, evenals een kunstenaar in zijn schepping en dus van den portrettist een
veelzijdiger en omvattender begrijpen vergen, heel wat interessants in 't midden te
brengen zijn; maar ná dit voorgaande bepalen we er ons toe, daar de mate der
gewoonheid al zoo zeer overschreden werd, met op te merken, dat dergelijke resultaten
al zeer aannemelijk zijn. Het portret van Royaards is suggestief, dat van Bouwmeester
kan tevens als den representant dienen van een gemoedelijken, maar zeer
levens-wijzen en snugger-slimmen Hollander. Voor den kop van Van Eeden zal men
geloof ik wel het minst in dubio staan. Men kan, de physische en psychische analyse
ervan voortreffelijk vindende, tot de erkenning komen dat weinigen als de maker
van dit werk, zoozeer tot onder den buitenkant van een gelaatshuid weten door te
dringen, er het beenige samenstel van vatten en zich in hunne uitbeelding ver van
duf geanatomiseer houdende, zoo uiterst sympathiek blijven. Verder exposeerde
Haverman hier nog behalve portretten, waaronder dat van Jhr. Mr. Rutgers van
Rozenburg, den beeldhouwer van Wijk enz., moeders en kinderen, waarbij ook dat
het welk meen ik reeds vroeger voor de Kroniek gereproduceerd werd, kinderfiguren
en een vrouwelijk naaktfiguur.
Er is zeker geen werk dat een kritiek langer van adem zou kunnen doen zijn, dan
dat van een portrettist van tijdgenooten. Bij dat van Roermeester, hoewel 't, naar
quantiteit, vrij wat keeren grooter is, kunnen we dan ook aanmerkelijk korter zijn.
De schilder exposeert eene serie schetsen, teekeningen en aquarellen meestal direct
naar de natuur om en bij Noorden gedaan. En hieraan ontleent dit werk wel een van
zijn grootste aantrekkelijkheden.
Roermeester's kunst sluit zich bij die der impressionisten aan. Zij rust op reëelen
bodem. Hij is een verdichter der realiteit. Meer nog dan zijne voorgangers heeft hij
de werkelijkheid noodig, met het gevolg dat zijn werk de grandesse van dat dezer
voorgangers mist, maar het in een zekere intimiteit wint Het is werkelijk
bewonderenswaardig in een klein bestek (Noorden) zoo veel afwisseling te kunnen
zien en, zoo weinig in herhaling vallende, steeds weer opnieuw aantrekkelijk te
blijven. Eenige wintertjes vooral getuigen hoe hij met de soberste uitbeelding nog
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weet te boeien, ja, wellicht nog het diepst tast, terwijl het haast episch voorvoeren
van eene boerenhuizinge getuigt hoe weinig hij zich zelf opdringt.
Eene catalogus ontbreekt en het eigenmachtig namen geven, om van de nood eene
deugd te maken, zou bij de soort van dit werk, alleszins tot te povere resultaten leiden.
Besluiten we dan met te zeggen, dat deze expositie van Roermeester er eene was,
die, hoewel niet indrukwekkend, toch al het kostelijke
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had van eene intieme verpoozing in het land eener natuur-frissche verbeelding.

B.J. BLOMMERS: INTERIEUR.

H.D.B.

Uit Leiden
Toorop-tentoonstelling
Meest oud werk: Tuin der Weeën, licht en schaduw, de meisjes Henny, een
olieverfstudie van een zware zee, maar ook eenige van zijn helste, nieuwste pointillés
waarbij vooral een als dauwvochtig land, de akkers met op d'achtergrond een dorp,
aantrekkelijk was. Een zeer kleine tentoonstelling naar 't aantal nummers.
PL.

Uit Rotterdam
Firma Van Gogh
De firma van Gogh heeft een zeer goede, degelijke tentoonstelling in den
Rotterdamschen kunstkring. Jozef Israëls is er vertegenwoordigd met een klein doek:
Schelpenvisschers en zijn prachtig: Langs velden en wegen. Ons dunkt, dat hoe ook
aangelegd, niemand die er zich een oogenblik in verdiept, kan ontsnappen aan het
gevoel van geringheid tegenover zulk een werk. Niet alleen zijn de middelen, is palet
en techniek van dezen meester steeds weer een raadsel, maar de uitkomst - die grijze,
leegliggende, eindelooze ruimte, het bleeke, lage licht aan den horizon, de stille,
oudgebogen figuur gedachteloos loopend naast de kar met staag trekkenden hond, de uitkomst is van zeer verwonderlijke diepte. Het staat ver boven eenigen
romantischen kant, ver boven het gemakkelijk en wat banaal meelijden met armen,
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eer doet het aan als een epos in zulk een kunstbegrip groot van voelen en hoog
bereiken van vak.
Van Thijs Maris is, behalve een klein werk: Geitje - bekende figuurtjes die hij ook
etste - bruingrijs van gamma, delicaat en bekoorlijk als al zijn werk, een prachtig
zelfportret, heerlijk mooi van kleur en factuur, vast en sober gedaan als was het werk
van zeventiende-eeuwers, eenvoudig, groot en vlak behandeld, een prachtstudie.
Van Jaap Maris is o.a. een mooi Snoepstertje een van de bekende kinderfiguurtjes
uit zijn vroegen tijd, serieus, zorgvuldig behandeld en een Stadsgezicht imposant als
hij altijd alles zag en weergaf op hoe kleine schaal ook.
Van Willem Maris o.a. een Witte Koe vlot, frisch, sappig geschilderd, een van zijn
mooie werken.
Van Aug. Allebé is ernstige, solide, harmonieuse kunst, Bij de tol, is werk,
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mooi van kleur en behandeling. - Breitner heeft op deze tentoonstelling een van zijn
stadsgrachten met sneeuw, paarden trekken er een sleperswagen. Een werk van
Breitner boeit altijd weer door zijn overrijke zwaarkleurigheid en de prachtige visie
van dezen artiest. Isaäk Israëls heeft ook een Amsterdamsch stadsgedeelte bij sneeuw;
men vergeet de dénoteerende figuren om het in lichttonig grijs gehouden stadsgezicht.
Karsen's Maanlicht, behoort wel onder zijn beste werk. De compositie van de deftige
stadsgracht in de stilte van den maannacht is prachtig weergegeven. Karsen's techniek
moet m.i. altijd sympathiek aandoen; hoewel tamelijk zwaar in de verf is zijn werk
glad en vast, zoodat de penseelstreek niet den indruk van stilte stoort, die meest in
het werk van dezen artiest ligt.
Van Jongkind is o.a. een Riviergezicht dun; doorschijnend de atmosfeer over het
glansende water. Van Bastert is een mooi Dooiweer, uit zijn gewetensvollen tijd.
Van W. de Zwart een Meisje met bloemen. Altijd heeft dat werk een prettige soliditeit
en pittigheid, de aantrekkelijkheid van degelijke knapheid.
Van de fransche artiesten is er een mooi werk van Monticelli vol gracie en vol
kleurenpracht, een feest van lijn en toon.
Van Fantin Latour boeide boven zijn Danseres, een klein doek Perziken. De
eigenaardige factuur geeft altijd iets bijzonders aan zijn werk, dat altijd knap is en
groote vastheid heeft.
Mooi en aantrekkelijk ook is altijd Daumier's kunst; zijn Zangles is niet anders
dan de hem eigen zware controurlijn ingevuld met vlakke kleur - en toch boeit het
onmiddellijk als meesterwerk.
Nog zijn velen vertegenwoordigd op deze tentoonstelling; ook zijn er etsen en
lithos, (o.a. van Millets) met kennis van zaken gekozen. Het geheel is een expositie
waarvan bijna elk werk van goed kunstgehalte is.
P.
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Boeken & tijdschriften
Kunstgeschiedenis
Cornelius Gurlitt: Geschichte der Kunst, in zwei Bänden, mit 15
Bildertafeln. Stuttgart, Arnold Bergsträsser, 1902. (Br. Mk. 44 -, geb. Mk.
48. -).
Karl Woermann: Geschichte der Kunst aller Zeiten und Völker. Erster
Band: Die Kunst der vor- und ausserchristlichen Völker. Mit 615 Abb.
im Text, 15 Tafeln in Farbendruck und 35 Tafeln in Holzschnitt und
Tonätzung. Leipzig und Wien, Bibliographisches Institut, 1900. (Geb. in
Halbl. Mk. 17. -).
ALS men een jaar of 10 geleden iemand vroeg, welk handboek voor algemeene
kunstg e s c h i e d e n i s wel het best was voor studie, dan kreeg men gewoonlijk ten
antwoord: Lübke, of Springer.
Tegenwoordig worden deze handboeken om verschillende redenen, lang niet meer
zoo beslist als DE boeken genoemd, die bij studie of onderwijs tot uitgangspunt en
leiddraad kunnen strekken. Er zijn zooveel meer kunstgeschiedenissen geschreven,
ieder met hun goede en slechte eigenschappen, er is zulk een overvloed van
speciaal-literatuur verschenen, dat men moeilijk meer kan zeggen, welk handboek
het best op de hoogte van zijn tijd is, de juiste wijze van indeeling bezit en het best
het evenwicht tusschen de verschillende onderdeelen bewaart.
In het algemeen moet men bij de beoordeeling van een boek, dat de Geschiedenis
der Kunst behandelt, in de eerste plaats nagaan, of de bij elk wetenschappelijk werk
zoo hoog noodige objectiviteit is in acht genomen, of de schrijver zich niet te sterk
door zijn persoonlijke gevoelens heeft laten meeslepen, vervolgens of hij alle voor
de samenstelling van zijn boek onmisbare gegevens heeft verzameld, op juiste wijze
samengevoegd en daaraan het passende reliëf heeft gegeven.
Naarmate zijn werk meer of minder aan die eischen voldoet, is het wetenschappelijk
beter of slechter. Ten slotte dient een dergelijk boek ook gesteld te zijn in een stijl,
die het leesbaar en onderhoudend maakt.
De schrijver van een ‘algemeene Kunstgeschiedenis’ heeft dus geen gemakkelijke
taak en het is geen wonder, dat menigeen, als hij na jaren van moeitevollen arbeid
een dergelijk boek heeft samengesteld, bemerken moet, dat hij voor die taak niet was
opgewassen.
Vele kunstgeschiedenissen, die in de laatste jaren, vooral in Duitschland, zijn
ontstaan, konden niet aan de gestelde eischen voldoen en hebben het moeten afleggen.
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Toch ontstaan er telkens nieuwe. De titels van de beide omvangrijkste, die wij hier
in het kort zullen bespreken, staan boven dit stukje afgedrukt.
Het eerste, Gurlitt's Geschichte der Kunst, kan onmogelijk den toets van
wetenschappelijkheid doorstaan. Hoe belangrijk ook wegens de persoonlijke
opvattingen van den talentvollen, smaakvollen schrijver, welke door zijn bekend
boek, Die Deutsche Kunst des 19 Jahrhunderts algemeen bekend zijn, kan het toch
nooit voldoen aan degenen, die feiten willen. Wil men des schrijvers opvattingen,
wil men weten, hoe hem de ontwikkeling der kunst toeschijnt, goed,

Onze Kunst. Jaargang 1

182
dan leze men zijn boek. Maar wil men een samenvattend beeld van hetgeen op dit
oogenblik van de ontwikkelingsgeschiedenis der kunst bekend is, dan kan men het
gerust ter zijde leggen.

DONATELLO: BORSTBEELD VAN NICOLLO DA UZZANO
[uit: Cornelius Gurlitt, Geschichte der Kunst. - Stuttgart, Arnold Bergsträsser.

De schrijver weet zeer goed, dat hem dit gemis aan objectiviteit zal worden
verweten, maar daarin juist zoekt hij zijn kracht: ‘ich möchte - zegt hij - die
Kunstgeschichte so schildern, wie mir(1) ihre Entwicklung sich abgespielt zu haben
scheint; nach dem ich mich, so weit ich eben konnte, mit dem Stand der Wissenschaft
vertraut zu machen suchte.’
Zie, dat is een opvatting van de geschiedenis, die eenvoudig een onware, een
eenzijdige, een van de onmacht en het ongeduld des schrijvers getuigende is. En
daarom zullen wij ons dan ook maar niet met een analyse van het in de twee dikke
smaakvol geïllustreerde deelen behandelde ophouden, daar op den inhoud menige
gegronde aanmerking te maken is, ook o.a. wat betreft onze Hollandsche en
Vlaamsche kunst, oude zoowel als nieuwe (Israëls, Bisschop, Neuhuys en Artz
worden genoemd, maar geen Mauve, geen Bosboom, geen Roelofs, geen Breitner
enz.!)
Liever zullen wij onze lezers met het onlangs verschenen eerste deel van K.
Woermann's Geschichte der Kunst in kennis brengen, een boek, dat èn door
wetenschappelijken opzet, èn door duidelijk gepaste beknoptheid dadelijk

(1) Wij cursiveeren.
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den lezer voor zich inneemt. De schrijver, de bekende directeur van het
schilderijenkabinet te Dresden, zet in zijn inleiding zijn standpunt uiteen en betoogt,
dat zijn boek zich niet aan de een of andere geestelijke of wereldlijke,
maatschappelijke of aesthetische leer aansluiten wil, maar eenvoudig de
kunstgeschiedenis op zich zelf en om haar zelfs wille beschrijven door het opbouwen
van haar ontwikkelingsgang naar de ons heden bekende feiten. Een methode dus,
geheel tegenovergesteld aan die van Gurlitt, maar, zooals wij reeds deden uitkomen,
o.i. de eenig juiste.

BRONSPLAAT UIT BENIN (17e eeuw
[uit: Karl Woermann, Geschichte der Kunst. Bd. I. - Leipzig und Wien, Bibliographisches Institut.

Het eerste deel van het boek, dat drie deelen zal omvatten, behandelt de kunst van
den voorchristelijken tijd en van de nietchristelijke volken.
Het eerste boek bespreekt de kunst der oer-, natuur en ‘Halbkulturvölker’, het
tweede de Egyptische, Mesopotamische en voor-Helleensche kunst, waarin vooral
de Myceensche periode met een bijzondere kennis van zaken in een gedeeltelijk
geheel nieuw daglicht wordt gesteld. De oud-Persische kunst besluit dit boek.
Het derde en vierde boek behandelen de kunst der Grieken en Romeinen, het vijfde
de heidensche kunst in Noord-

Onze Kunst. Jaargang 1

184
Europa en West-Azië, de twee volgende de Indische, Chineesche, Japansche en
Islamitische kunstuitingen.

DE RUINE VAN HET PARTHENON TE ATHENE
[uit: Karl Woermann, Geschichte der Kunst, Bd I. - Leipzig und Wien, Bibliographisches Institut.

Ten slotte volgt een zeer uitgebreid maar gemakkelijk te overzien
literatuur-overzicht en een register.
Het geheel is met talrijke uitstekende afbeeldingen versierd, waarvan wij er eenige
als proeve bij den tekst van deze aankondiging geven. De afbeeldingen zijn met zorg
gekozen en beantwoorden volkomen aan het doel, nl. verduidelijking van den text.
Zoo zijn b.v. tot beter begrip van het nabootsen van natuurornamenten bij
natuurvolken afbeeldingen gegeven van een slangenhuid, vlinders en dergel., terwijl
bij de verklaring van het acanthus-orament bij het Korinthisch kapiteel ook
afbeeldingen van natuurlijke acanthus-bladeren gegeven zijn. De gekleurde platen
zijn bijzonder goed geslaagd te noemen. Het boek, dat zeer aangenaam en kalm van
stijl is, is bovendien uiterst praktisch en men kan er dadelijk in vinden hetgeen men
zoekt.
Daarom zal het, dunkt ons, wel spoedig onder de meer bekende handboeken een
goede plaats gaan innemen, ja misschien wel eenige daarvan, gaan verdringen. Maar
dat moet de tijd leeren.
Wij kunnen hier niet anders doen, dan het boek aanbevelen
W.M.
30 Maart 1902.
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IDOLINO, (grieksch beeldje uit het Archeologisch Museum te Florence).
[uit: Karl Woermann, Geschichte der Kunst, Bd. I. Leipzig und Wien, Bibliographisches Institut.
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W.O.J. Nieuwenkamp
ONDER goed werk van Holland's jongeren behoort de kunst van Nieuwenkamp.
Zonder behoefte aan bravour, zonder chic, zijn zijn penteekeningen, houtsneden,
etsen, gewetensvol en overtuigd werk, hebben ze groote duidelijkheid van bedoelen
bij helderheid van uitvoeren, zijn ze klaar van zien en sober van toets en houden door
juistheid van lijn en kleur ook kracht en soliditeit op afstand. Hoewel het etsen minder
toevalligheden tot zijn dienst heeft, minder repentirs gedoogt en minder snel tot
schijnbaar succes voert dan olieverf, zijn de trucs om een schijnbaar resultaat van
volheid of van kleur te krijgen vele en zeer verleidelijke; Nieuwenkamp echter
gebruikt die zelden of niet, levert eerlijke kunst zonder goedkoop effectbejag, zijn
wijze van werken is een bedachtzame en voorzichtige, wellicht strookend met
karakter-aanleg; compositie en kleur zijn vast, en toonen bij groote deugdelijkheid
solide zelfbeheersching.
Het eerste werk dat van Nieuwenkamp uitkwam was, in medewerking met Graadt
van Roggen, een album: Dordrecht, zes etsen van W.O.J. Nieuwenkamp en J.M.
Graadt van Roggen. Degelijk van uitvoering, juist van voelen, ernstig gemeend, zit
er goed in: de diepe kleurrijkheid, de zwaarheid van oude, vervallen muren, van half
duistere buurten, het echt Hollandsche, zwartachtige van water doortrokken, massieve
muren, gebroken door willekeurig geplaatste vensteropeningen, en die eigenaardige
rijkdom in het pittoreske, wat Hollands oude steden in het bijzonder kenmerkt.
Nieuwenkamp's werk ziet er niet uit als met moeite geboren, niet vermoeid of
aarzelend; meer geeft het den indruk, of te voren de wil reeds was zóó te doen, dát
te bereiken, en of dan met doortastende hardnekkigheid volbracht werd wat was
bedoeld.
Een der beste en omvangrijkste etsen - te omvangrijk om te worden gereproduceerd
op zooveel kleiner schaal - is de Toren te Ransdorp. Het licht valt van achter de
imposante steenmassa, een
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groot gevaar is dus de daardoor ontstane toon, de tegenstelling te veel te accentueeren,
de donkere massa ondoorschijnend, hard te maken. Echter is hierin niet de voor de
hand liggende verleidelijk décoratieve kant van het onderwerp genomen, maar de
oude toren met zijn uit het duister opkomende versieringen is uitvoerig terug gegeven,
zonder echter door druk doen af te leiden van den zeer bijzonder eenvoudigen en
zwaren contourvorm. Als een oud brok onwrikbaarheid staat de zware massa vast
tegen het licht en in équilibre daarmede is de hooge lichtende wolkopstapeling, die
de compositielijn in evenwicht houdt. Nieuwenkamp ziet den wolkvorm zeer
eigenaardig aan, bijna vast omtrokken; en een enkele maal laat hij zich verleiden de
grilligheid, de eenheid der vormen weer te geven ten koste van het ijle, en het
gemouvementeerde, dat de solide schijnende dampen in hun karakter en wezen toch
bovenal moeten behouden; echter door het vasthouden der omtrekken bedoelt hij te
bereiken en bereikt hij ook veelal een indruk van grootheid die aan het geheel een
hooger en statiger aanzien geeft en dikwijls bij een eenvoudige opgave van intiem
tot breed wordt opgevoerd. De Haven van Enkhuizen is zulk een specimen. Het
levendig, mooi-lijnig silhouet van de kleine karakteristieke stad krijgt eigenaardig
grooter aanzien door de in verhouding reuzenlijnen der wolkmassa er boven. De
Wolkstudie is een vlugge impressie van groote, lichtende wolken boven het donker
van stadembryo.

W.O.J. NIEUWENKAMP:
STADHUIS TE SCHOONHOVEN (naar een houtsnede).

Er is een kenmerkend verschil tusschen vroeger en later werk van Nieuwenkamp.
Terwijl vroegere etsen meer op teruggave van kleur aangelegd zijn, gelijken de latere
meer op een streven naar stijl, een trachten te bereiken, op soberder wijze, het
essentieele van wat tot

Onze Kunst. Jaargang 1

t.o. 186

W.O.J. NIEUWENKAMP:
ENKHUIZEN (naar een ets).
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teruggeven dringt. Het werk wordt vlakker van behandeling, meer wetenschappelijk
gedaan zou men kunnen zeggen. Men voelt, dat de artiest een anderen weg in wil,
niet bovenal subjectief maar meer objectief zich stellen wil voor zijn doel.

W.O.J. NIEUWENKAMP: SPAARNDAM
(afgedrukt van de oorspr. houtsnede).

Een specimen van dit streven is wel zijn Monnikkendam evenals de Toren van
Ransdorp. Als van een hoogte ziet men op tallooze huizen, daken en in buurtjes en
straatjes, de wijde lijn der Zuiderzee er achter. In deze ets is niet weergegeven de
kleur der dingen, maar bovenal de groote vorm, de lijnwendingen, terwijl het hoogste
trachten is, met zoo weinig mogelijk ingewikkeld doen toch een volheid bereiken,
die vroeger door doorwerktheid verkregen werd.
Verder vermelden we twee kleine, mooie, gevoelige etsjes Rijp-

Onze Kunst. Jaargang 1

188
wetering en Boerderij in Gelderland. Deze vlugge teekeningetjes werden direkt op
het koper geëtst.

W.O.J. NIEUWENKAMP: DE BRUG TE MECHELEN
(naar een houtsnede).

In zijn Gids voor Bandoeng, Garoet en omstreken heeft Nieuwenkamp zijn studies
op Java gemaakt, weergegeven. Het is meest de geweldigheid van den boomengroei
en hun ingewikkeld getakte of wonderlijke besnoeiing die heeft geboeid en die in
alle vreemdheid is gevat. Toch ook heeft hij het eigenaardig landschap bestudeerd,
den traag golvenden bodem, de drassigheid der rijstvelden in kleine penteekeningen
eenvoudig als neergeschreven. Over het algemeen zijn Nieuwenkamp's
penteekeningen aangenaam, strak en zuiver getrokken en geresumeerd tot alleen het
noodige, wat aan Stadhuis te Veere en Grachtje in Oud-Beierland een prettige
naïveteit zonder gewildheid, een klare zeggingswijze geeft zonder aanmatiging iets
meer te willen toonen dan een terdege goed aangekeken onderwerp, in correcte en
duidelijke taal teruggebracht. Zoo ook zijn de zeer talrijke (ongeveer 400) illustraties
in verschillende bladen Eigen Haard, Lustige en Fliegende Blätter, Amsterdammer,
Elzevier, gemakkelijk en vlug maar correct geteekend of gewasschen werk, zonder
vervelenden zwier of artiestiekerig doen. Ook de enkele ornamentteekeningen,
ontwerpen voor boekbanden enz., toonen denzelfden zin voor strakheid en eenvoud.
Naast Nieuwenkamp's etsen staan de houtsneden, een kunstuiting op geheel anderen
basis gegrond en geheel andere eischen stellend. Terwijl het etswerk meest
ver-opgevoerd is en door den aard der zaak zich leent tot meer of minder groote
breedvoerigheid, eischt de houtsnee, naar grond der materie, een anderen kijk of
juister een ander
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LE PUY (stadje in 't Zuiden van Frankrijk)
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denkbeeld over het weer te gevene. De Brug te Mechelen en Gezicht op Brugge,
geven daarvan bewijs. Hier wordt het doel bereikt niet door tinten of tonen maar
meest in lange, vlakke, breede lijnen dichter of verder van elkaar verwijderd. De
Brug te Mechelen heeft, door de hoogte of liever de laagte van waar de artiest hem
nam een mooi, zwaar aspect en nieuwe belangrijkheid gekregen. Hoofdzaak, naast
de zwaargemetselde peilers is het water, dat slappe, zware bewegingen vormt en die
wondere, onvaste slingeringen, welke die dichte en toch zoo onvatbare stof die water
heet, maken kan. Deze houtsnee heeft iets zeer aantrekkelijks om zijn breed zien.
Bij het Gezicht op Brugge is de tegenstelling gezocht van den als zware omlijsting
gebruikten doorkijk onder den ouden molen op de onder helder licht liggende stad.
Ook deze houtsnee heeft in haar breede en bij wijlen forsche krassen iets pakkends
en boeiends.

W.O.J. NIEUWENKAMP: GEZICHT OP BRUGGE
(naar een houtsnede).

Spaarndam is een kleine, frissche, vroolijke houtsnee, een der vele kijkjes op onze
tallooze, kleine Hollandsche stadjes; ze is een van een serie, die later en bloc zal
uitkomen als: Kijkjes in Hollandsche steden en dorpen. De hier afgedrukte Torenbouw
is een van een suite composities van Bijbelsche onderwerpen, eveneens later uit te
komen.
Nieuwenkamp is een dergenen, die zich niet bekommert om populariteit of
goedkoop succes, buiten de wereld gaat hij zijn eigen weg, steeds zoekend naar beter
begrip der dingen, naar zuiverder weergave, naar onbevangener zien. Als zoovele
anderen moest hij eerst moeilijkheden overwinnen voor hij zich aan zijn kunst geheel
kon geven, en als zoovele anderen is hij een artiest die zichzelf gemaakt heeft, zonder
noemenswaardige opleiding te hebben genoten; zijn ernst en koppige wilskracht
konden leerschool ontberen. Eerst werkend van
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af '94 kwamen behalve zijn groot aantal illustraties en zijn houtsneden een vijftigtal
etsen van zijn hand. Sedert ruim een jaar zwerft Nieuwenkamp in zijn wel-ingerichte
woonschuit over Holland's wateren, zijn vele reizen, meer dan iets anders, hebben
hem doen inzien dat Holland's kleine steden hem bovenal blijvend boeien en rustig
en kalm ligt hij met zijn Zwerver dan hier dan daar voor anker, niet lang achtereen
maar steeds ernstig en met helder hoofd werkend. Zonder zich te verslaven aan kleine
gewoonten, die op den duur doodend werken voor bezieling, blijft zijn werk frisch
en spontaan gevoeld.
Tusschen de stroomingen in de kunstwereld staat Nieuwenkamp als een sympathiek
werker om zijn ernst en eerlijkheid.
B.P. VAN YSSELSTEIN.

W.O.J. NIEUWENKAMP: TORENBOUW
(afgedrukt van de oorspr. houtsnede.)
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DORDRECHT (naar een ets).
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De teekeningen der Vlaamsche meesters
De vaderlandsche school in de XVIe eeuw
PETER BREUGHEL DE OUDE (vervolg). - De tweede soort van teekeningen, die wij
van Breughel bezitten, zijn afbeeldingen van groepen of figuren, trouw naar het leven
gedaan. Enkele dezer stukken maken een heel tooneel uit: zoo de Boerenbruiloft uit
het British Museum, een zeer belangrijke samenstelling, waarvan de meester de
voornaamste groepen benuttigde voor de plaat door Petrus America gesneden, die
het achtregelig opschrift draagt: Locht op speelman ende latet wel dueren enz.
In de gravuur liet hij heel het landschap en een deel der personages wegvallen.
Zoo ook de Boeren aan tafel in het prentenkabinet van het Museum te Berlijn (Nr
725) en de Boer die een jongen betrapt, terwijl hij in zijn boom een vogelnest rooft.
De teekening van dit laatste onderwerp draagt het jaartal 1564 en bevindt zich in de
Uffizi te Florence; de schilderij, die Breughel er naar maakte, hoort toe aan het
Keizerlijk Museum te Weenen. Zoo nog de Bedevaart van Meulebeek, die de Albertina
bezit en waarvan een kopie zich in het Rijksmuseum te Amsterdam bevindt. Deze
laatste kwam voor in de veiling Ploos van Amstel (Amsterdam, 1800).
Het opschrift geeft het onderwerp aan: Dit sin dije pelgerommen die op Sint Jans
dach buyten bruessel te muelebeec danssen moeten ende als sy over een brugge
gedanst oft gesprongen hebben dan sin sy genesen voor een heel jaar van Sint Jans
sieckte p. bruegel MCCCCCLXIIII. Men ziet verscheiden vrouwen lijdende aan vallende
ziekte, die elk door twee mannen bij den arm gehouden over den weg naar de kapel
van Meulebeek dansen, terwijl de kwaal hen in vreemde gebaren trekt en wringt.
Tusschenin loopen een paar doedelzakspelers om den dans te begeleiden. Langs den
weg zitten de bedelaars zooals bij elke begankenis; in den achtergrond zijn boomen,
huizen en een kapel gekrabbeld. Het stuk vormt een belangrijke oorkonde bewijzende
hoe
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nauwgezet Breughel de volkszeden bestudeerde. Het werd in 1642 door Hondius
gegraveerd op drie platen met een beschrijving, die de verklaring door Breughel op
zijn teekening geschreven breedvoerig uiteenzet. Het landschap, in de teekening zeer
vluchtig aangeduid, is op de gravuur verder uitgewerkt.

PETER BREUGHEL DE OUDE: DE BEDEVAART VAN MEULEBEEK BIJ BRUSSEL (Albertina,
Weenen)

Nog een merkwaardige studieteekening zijn De Honigzamelaars zijn in het British
Museum voorhanden. Drie mannen met een vlechtwerk voor het aangezicht zijn aan
den arbeid bezig op het veld in de nabijheid van hoeve en kerk; zij zijn geheel naar
de waarheid gedaan, maar in de ongemeene kleedij der arbeiders ligt er iets
spookachtigs, dat op den fantastischen zin van Breughel moest werken. Het tooneel
is niet benuttigd tot gravuur of schilderij voor zoover ons bekend is; maar vreemd
genoeg bestaat er een tweede exemplaar van, dat stellig geen kopie is en toehoort
aan het Museum te Berlijn. Het draagt een opschrift waaruit men kan opmaken, dat
dit tooneeltje uit het boerenleven moest dienen om een spreekwoord toe te lichten
en dat luidt, zoover ik het ontcijferen kan:
Dye den nest weet dye weeten
fijnen kost te freeten.

Een volledig tafereel uit het volksleven is het Wafelbakken uit de
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PETER BREUGHEL DE OUDE: DE BOERENBRUILOFT
(British Museum, Londen).
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PETER BREUGHEL DE OUDE: DE HONIGZAMELAARS
(British Museum, Londen).
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Albertina, waar het eenvoudig huiselijk tafereeltje vertoond wordt, door min of meer
aan de fantazie ontleende groepen.
Voor zijne tooneelen uit het boeren- en volksleven, voor zijn spreekwoorden in
handeling, zijne zinnebeelden en allegorische samenstellingen als de Vier
Jaargetijden, de Vijf Zinnen, de Magere en de vette Keuken, de Kamp om de
geldkoffers, enz., had Breughel figuren noodig, die aan de ware wereld en aan het
leven van alle dagen ontleend zijn. Talrijk zijn de teekeningen, waarin hij zulke
figuren naar de natuur schetst. Al deze personages behooren tot de volksklas, zijn in
schamele, verhakkelde kleedij afgebeeld en bij voorkeur met iets potsierlijks in hunne
eenvoudigheid. Dat de meeste ervan bestemd zijn om te dienen als studiën voor
personages in zijne schilderijen wordt bewezen door de zorg, waarmede de kleuren
hunner grove plunje aangeduid worden. Zoo een zittende visscher in de Albertina
(Nr 84) met de aanduiding der kleuren in des schilders gebrekkige spelling: swardte
hoedt, swardtte broeck, swardtte leersen, swartte pantens (panden), grisse rock. Zoo
in het Rijksmuseum te Amsterdam een vrouwenfiguur met de aanduidingen: swardten
hoedt, witten bandt, swart lifken, witten bouwe, en daarnaast een manshoofd langs
achter gezien met: gryse hoedt, grisse rock; daar ook een bedelaar met zijn krukken
en de woorden: sombere mus, asgrauwen rock, gryse rock, en een andere
neergeknielde bedelaar met een hond bij zich en de opschriften naast het hoofd:
vijllen (vuilen) witten doeck met ro streepen daer op; tegenover de borst: vyllen tyck,
dikken sombere rock. Te Dresden, een man van voren gezien met een hoed op en de
armen over de borst gekruist en de aanteekeningen: swardtte hoedt, kulsseerdtte
(croiseerde) rock, grisse hossen (hozen), vylle wydte kousen en daar onder: naer het
leven. Deze laatste aanduiding komt nog voor op een andere teekening uit hetzelfde
Museum, verbeeldende een man en een vrouw langs achter gezien; men leest nevens
de vrouw: rosse mus, witte doeck, donckker grauwe rock, lichte swartte rock, swartte
kousen, naer het leven, en nevens den man: gelle lichte somberre rock en lager: swart,
groen, rot, blau, swartte pantens.
Het prentenkabinet van Berlijn bezit zeven geteekende figuren, allen met
bijschriften de kleuren der kleedij aanduidende en vermeldende dat zij naar het leven
geteekend zijn (Nrs 725, 727, 728, 729, 730, 731, 734). In het Museum Boymans
vonden wij nog vijf dergelijke teekeningen, waarvan drie de aanduiding naer het
leven dragen: oude vrouwtjes die achter een mand op de markt zitten, bedelaars op
krukken of omhangen met uitgerafelde en gelapte dekens, waarnevens men dan lezen
kan: grisse rock, ville swarte lappen, en swarte rock gille lappen; een verloopen
landsknecht met het zwaard aan de zijde, een geknakte pluim op de grisse muts, het
hoofd tusschen de schouders
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getrokken en de handen overeen in de mouwen gestoken: een heele galerij figuren
naar het leven uit het leger der landloopers, die honger en kou lijden.
Al deze studieteekeningen zijn vol pakkende waarheid en eigenaardigheid, meer
in de kleine bijzonderheden afgewerkt dan de geschilderde mannetjes, die bij Breughel
doorgaans uit den heele gekleurd zijn. Zij komen allen treffend bevestigen wat van
Mander van hem verhaalt, hoe hij met zijn vriend den koopman Hans Franckert den
boer op weg ging om zijn modellen te studeeren en hoe hij ‘seer suyver en aerdig
met de pen handelde, maeckende veel gesichtkens nae t' leven.’
Dat hij voor het karikatuurachtige in de waarheid een gretig oog had bemerken
wij in meest al die figuren; duidelijk ook staat deze zijn kentrek te lezen in het stuk
van grooter formaat dat de Albertina bezit en waarin wij een schilder aan het werk
zien met een bewonderenden sulachtigen liefhebber achter zich.
Van zijne drolligheden en hekserijen vinden wij niet veel afzonderlijke penschetsen.
Daarom en ook om zijn lichte sierlijke uitvoering verdient het raadselachtige stuk
vermeld, dat de Albertina bezit en waarin wij in een landschap twee boomstammen
zien op booten gedragen en die zelve een soort van ei ondersteunen, waarin men een
gezelschap aan tafel ziet. Deze gekke samenkoppeling werd te pas gebracht in een
ets, die behalve het wonderei tal van personages bevat, waaronder een schilder
waarschijnlijk Breughel zelven voorstellende. In de Albertina vinden wij nog het
tooneel met den walvisch, waar groote en kleine visschen uit komen, een stuk door
Petrus America gegraveerd. In het British Museum bevindt zich een ander onderwerp,
waarin het ei een rol speelt: een drinkende man zit er op en binnen de schaal ziet
men een hoofd met een zotskap; het stuk is gedagteekend 1569.
Evenals hij zijn menschen naar de natuur teekende schetste, hij zijn landgezichten
in het veld en naar de waarheid. Als voorbeeld geven wij een stuk, dat het British
Museum bezit en dat de handteekening draagt: BREVGHEL 1565. Het is een
eenvoudig gezicht van een groote boerderij, die zich aan de overzijde van een water
verheft in een vlak landschap(1).
Zoo kennen wij nog in den Louvre, een landschap zonder dagteekening, waarin
men een man met een hond ziet, en een zeegezicht van 1556; in de Albertina, een
bergachtig landschap van 1561; in het British Museum, een landschap met rotsachtige
bergen in den achtergrond, gedagteekend 1553; in het Museum te Berlijn, een kerk
op een hoogte, gedagteekend 1560, een zeestrand van hetzelfde jaar en een drietal
bergachtige landschappen zonder jaartal. Zooals men weet

(1) Gereproduceerd in het vorige artikel, tegenover blz. 80.
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PETER BREUGHEL DE OUDE: STUDIËN NAAR HET LEVEN
(Museum Boymans, Rotterdam).
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bestaat er een ets van Peter Breughel verbeeldende een zeestrand met de monding
van een rivier, te midden derwelke men een berg ziet; in de lucht is de val van Icarus
afgebeeld. De plaat draagt het opschrift: Petrus Breughel fec. Roma Ao 1553 Excud.
Houfs cum privo Caess. Duidelijker kon het niet, Breughel maakte de plaat te Rome
in 1553; Joris Hoefnagels drukte ze en gaf ze uit. Onze groote volkschilder was dus
in Italië in gemeld jaar. Twee natuurgezichten met dezelfde dagteekening bezit de
Louvre; een rotsig landschap met water en schepen van 1553 hoort toe aan het British
Museum. Een andere groote ets verbeeldende een Alpengezicht zal wel in hetzelfde
land gemaakt zijn. Op die reis over de Alpen vervaardigde hij ook de schetsen der
talrijke bergachtige landschappen, waarvan wij de teekeningen bezitten of die ons
door gravuren bekend zijn. Van toen dagteekenen nog zonder twijfel de teekeningen
van schepen door Frans Huys naar hem gegraveerd, de bergachtige landstreken door
Hieronymus Cock uitgegeven en de Faro di Messina door Frans Huys gegraveerd
en door laatst genoemden drukker uitgegeven.
Lang moet Breughel niet in Italië gebleven zijn. In 1551 was hij nog te Antwerpen,
waar hij als meester in de Lucasgilde werd aangenomen, in 1553 was hij te Rome
en dit zelfde jaar teekende hij te Antwerpen de Schaatsenrijders op de St. Jorisvest,
die wij kennen uit een gravuur van Petrus America, waarop te lezen staat: P. Breugel
delineavit et pinxit ad vivum 1553.
Breughel bracht uit het zuiden niets anders mee dan afbeeldingen naar vreemde
natuur. Na en vóór zijne reis was hij een Vlaming, de Vlaamsche kunstenaar bij
uitmuntendheid, die juist geen gunstig tafereel ophing van zijne landgenooten, maar
een die meer welgevallen vond in de eigen boeren dan in de vreemde heeren en
vorsten, een die hun eenvoudig leven en ruwe zeden een aantrekkelijker onderwerp
achtte dan al de heerlijkheden der wereld van hier beneden en van daar boven, en
die meer aard en schilderachtigheid vond in onze lage landen en boersche landouwen
dan in de ongemeene grootsche of grillige vormen der zuidelijke natuur. Hij was de
tegenvoeter van nagenoeg al zijn tijd- en landgenooten in de kunst, geen bedeesde,
gematigde tegenspreker, maar een schrille en dikwijls zelfs een baldadige. Dit
bewijzen zijne teekeningen wellicht nog het duidelijkste. Deze zijn allen met de pen
gedaan, in fijne geestige bewerking, met vlugge vaste hand. In zijne afzonderlijke
figuurtjes geeft hij soms niet veel meer dan een omtrek, soms ook werkt hij ze wat
bij, altijd even vlug, levendig, plezierig. Zijne teekeningen voor den graveur zijn
zwaarder, met vaste vettige pen gedaan en uitvoeriger bewerkt, zoodat de plaatsnijder
ze maar trouw te volgen had; soms ook zijn zij gewasschen met inkt, maar altijd even
knap, even vaardig en zeker.
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Grondig verschillend is zijne bewerking van die der andere Vlamingen. Van Eyck,
Memlinc en al de vroegste meesters maken van hun teekening een kunststuk op zich
zelf, met liefde en zorg afwerkende elk deel en onderdeel van hun arbeid, met
miniatuurachtige keurigheid hunne lijntjes en trekjes plaatsende. Breughel schetst
zijne figuurstudiën om een juist beeld van het geziene te behouden. Zijne teekeningen
voor den graveur geven het te behandelen onderwerp wel in meer verzorgde
bewerking, maar nimmer met de uitvoerigheid en fijnheid der ouderen. Als teekenaar
houdt hij den middenweg tusschen de miniaturisten der vijftiende en de koloristen
der zeventiende eeuw.
Op vele gravuren naar Breughels' werken leest men verklaringen van het onderwerp
in Latijnsche of Vlaamsche verzen. Deze proeven van letterkundige kunst zijn niet
door den teekenaar geleverd. Wel schreef hij soms eenige aanduidingen op zijne
teekeningen, maar die bepaalden zich bij het opgeven van het behandelde feit, zooals
in den dans der pelgrims van Meulebeek, of bij het aanteekenen der kleuren van het
model, zooals in zijne figuren naar het leven. De verzen meest van moraliseerenden
en soms van nog al onkieschen aard werden er door rijmelaars van zijnen tijd of van
den tijd der latere graveurs bijgevoegd.
MAX ROOSES.
(Wordt voortgezet.)

PETER BREUGHEL DE OUDE: STUDIEFIGUUR (Museum, Dresden).
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PETER BREUGHEL DE OUDE:
EEN GETEEKEND RAADSEL
(Albertina, Weenen).
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Kunstberichten van onze eigen correspondenten
Uit Amsterdam
Tentoonstelling van kunstwerken, vervaardigd door leden der
maatschappij ‘Arti et amicitiae’ april-mei 1902
Zonder eenig voorbehoud acht ik de drie schilderijtjes van J. Dooijewaard de
belangrijkste inzending van deze tentoonstelling en het zal stellig velen aangenaam
hebben getroffen te vernemen, dat aan dezen jeugdigen artiest door de Jury de eerste
prijs van het Willink-van Collen-fonds werd toegekend.
Het Jongetje is een vlot-gepenseeld paneeltje, zeer juist van kleur, flink van toets
en knap van teekening, het guitige in dit ondeugende bakkesje is niet overdreven,
maar toch sterk genoeg om een gullen glimlach op het gelaat van den beschouwer
te tooveren. Hooger nog staat m.i. het roode Breistertje, een eenvoudig geval, waarin
met bewonderenswaardige zekerheid de moeilijkheden overwonnen zijn, van het
onderlingjuist naar waarde weêrgeven der verschillende tinten rood. Uit dit zoo
ernstige werk kan men bovendien zien met welk een liefde deze artiest de dingen
aankijkt en hoe zelfs het geringste zijn belangstelling weet te boeien, - hoe goed is
b.v. het schoorsteenvalletje geschilderd, wat fraai van toon zijn de tegels in de schouw,
en met welk een durf en breedheid, niet ontaardend in bruutheid, is o.a. de tafel
weergegeven Niet zoo uitvoerig is de studie Lezend meisje, maar ook hier blijkt het
gevoel voor kleur van dezen schilder, o a. uit de verschillende blonde tinten der
vloersteenen.
Na aandachtige beschouwing van het zoo oprechte, onopgesmukte werk van
Dooijewaard moet ons de verzuchting van het hart: och! mochten vele jongeren
evenals hij eerst ernstig studeeren, vóórdat zij het wagen op tentoonstellingen in te
zenden, maar ook zouden wij wenschen, dat vele ouderen, die waarlijk niets
belangrijks hebben te zeggen, zich van exposeeren onthielden.
Want deze twee factoren zijn het vooral, die de tentoonstellingen in Arti zoo slap
doen schijnen, - er hangt zooveel middelmatigs, dat 't beschouwen eigenlijk niet
waard is, en dat toch zoo belemmerend werkt op het genieten van de aanwezige
supérieure doeken.
Van der Maarel zond drie belangrijke portretten, waarvan het langwerpige
damesportret in toon wel het beste is; zeer knap van techniek is hier de zwarte japon
met geele streepjes, en mooi is het vleesch van de hand, schijnend door de zwarte
stof, teruggegeven.
Haverman's Jong Meisje en portret van Edmée Broers behooren ook tot het beste
wat deze tentoonstelling biedt; het modelé van het kinderkopje is goed gevoeld,
terwijl het wit van de bijzonder-uitdrukkingsvolle oogen raak van kleur is. Van de
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portretten moet nog worden vermeld dat van Professor Hector Treub door Mevrouw
Rink-Boellaard, waarvan de gelijkenis voortreffelijk is, alleen in de schildering van
de handen valt nog iets onzekers, iets weifelachtigs te bespeuren, doch de
scherpzinnig-loerende uitdrukking van de oogen is uitmuntend.
Ook Georg Rueter en Salberg zonden twee sober behandelde vrouwenkoppen in.
In Spoor's damesportret zijn evenzeer veel goede kwaliteiten.
Mevrouw Bisschop-Robertson heeft
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weder een schitterend werk gezonden: Achterbuurtje te Noordwijk, - hoe herkent
men in het sober coloriet van dit sonore schilderij de ware artieste, en wat is zij een
gevaarlijke buur voor het werk van menige dilettante.
De inzending van Mejuffr. Voullaire, een Stilleven, knap van stofuitdrukking,
verkreeg den tweeden prijs van het Willink van Collen-fonds; - ook dit is werk van
een schilderes, die gevoel voor kleur heeft, en over een zeer goede techniek beschikt,
en geen werk onderneemt, dat boven hare krachten gaat.
Een bescheiden schilderijtje Mistig weêr van Mejuffr. Bosscha verdiende een beter
plaats dan het ten deel viel boven een onzinnig werk, een Processie van Mendes.
Hart Nibbrig's groot schilderij houdt het goed uit tegenover Gorter's In April, dat
wat hards, wat oleografieachtigs heeft. Herfstkleuren van laatstgenoemde, een vijver
omzoomd met goud-kleurige boomen is veel beter, maar toch heb ik Gorter wel eens
meer op dreef gezien. Het sneeuwgezicht van Hart Nibbrig wint het van zijn October.
Van Co Breman zijn er drie stukken, die de aandacht verdienen. In Morgennevel,
een groot doek, gedeeltelijk gepointilleerd en verwant aan Hart Nibbrig's wijze van
werken, is het wazige zeer goed uitgedrukt, en zonder effectbejag is hier bewezen,
dat ook langs minder bekende wegen, verrassende effecten zijn te verkrijgen. Ook
het vroolijke St.-Jan-Bloemenlandje en een grooter landschap bezitten
niet-alledaagsche picturale kwaliteiten.
Behalve de twee gloedrijke stillevens van Floris Verster, Gerookte Bokkingen en
Flox is er nog opmerkelijk werk in dit genre van J. Hendriks en Mejuffr. Wandscheer;
- een afzonderlijke vermelding verdient een sober stilleven Oost-Indische kers in een
potje tegen een wit fond van Van Schooten.
Ten slotte vermeld ik nog Akkeringa met spelende kinderen aan het strand, Bastert
met een goed schilderij Aan de Rivier (waarvoor hij de koninklijke gouden medaille
ontving), A. H Koning met een Winter, A. Koster met een Tulpenland, Lapidoth,
Van Soest en C. Kuypers met sobere landschappen, Wolter met een uitvoerig schilderij
Steenbikker knap van conceptie, Willy Sluiter met bomschuiten en Reicher met een
gloedvol stilleven Appels en een Neger.
Van Eduard Karsen is er een zeer intiem Tuintje, een klein schilderij, dat eigenlijk
een heele wand noodig zou hebben om volledig tot zijn recht te komen, van den
grijzen Stroebel een pittig studietje Voorportaal (17e eeuw).
Ook de inzendingen van Mastenbroek, Mejuffr. Ritsema en Antoon Molkenboer,
dienen te worden genoemd.
Van de teekeningen stip ik aan Gracht van Haverkamp, Chineesch popje van
Mevr. Jansen-Grothe, Aan de Zuiderzee, zittende visschers van Rink, en twee
gevoelige landschappen van Wiggers.
Onder de beeldhouwwerken een goedgelijkend portret van den schilder C. Bisschop
door Teixeira de Mattos, kranig van modelé, krachtig van factuur, en twee kleine
tijgerbeeldjes, een lekker Bikje en Vrijage met uitmuntend geboetseerde koppen van
denzelfde. Van de vier bronzen, die Van Wijk inzond is Schuitenjager stellig het
beste. Het logge schonkige van het paard is goed weergegeven, en de zittende figuur
is meesterlijk van opvatting.
Hoe de heer Hesselink er toe komt, werk in te zenden als zijn Bokser is mij een
volslagen raadsel, - dit beeldje, niets anders dan een gewoon academie-standje, mist
niet alleen karakter, maar is bovendien nog uiterst slecht van modelé.
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C V.
Hilversum, 10 Mei 1902.

Twaalfde jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken van leden der
vereeniging ‘Sint Lucas’, Stedelijk Museum 11 mei-15 juni 1902
De exposities van deze jonge Vereeniging worden ieder jaar belangrijker, en het
oordeelkundig hangen van de Commissie maakt het bezoek aan deze verzameling
tot een waar genot. Hier is zooveel mogelijk voldoende ruimte tusschen ieder werk
afzonderlijk gelaten en wordt het oog niet vermoeid door het aspect der
zwaar-vergulde lijsten, die zoo dikwijls den boventoon voeren, - hier is
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een stemmige rust, die weldadig aandoet, een kalmte, die bekoort. O! zeker, het is
niet alles eerste-rangs-werk, wat hier te zien is, en stellig had de toelatings-jury nòg
gestrenger kunnen zijn, maar bij het critiseeren dient wèl in 't oog te worden gehouden
dat men hier voor het meerendeel met beginners te doen heeft, al exposeeren er ook
ouderen, wier namen een goeden klank bezitten. Ook hier treft ons allereerst het zoo
serieuse werk van Dooijewaard. Al is zijn inzending niet zóó belangrijk als die in
Arti, zijn vlot-aangezette studie Meisje, het tonige schilderijtje Bij Grootmoeder, en
zijn raak-opgeschreven Gezicht op Harderwijk behooren tot het beste van deze
verzameling. Als deze jonge schilder zóó blijft werken als nu, dan mag er in de
toekomst veel van hem worden verwacht; - hij ziet uitmuntend kleur, beschikt over
een goede techniek en toont door de bescheidenheid zijner inzendingen te behooren
tot die stille werkers in den lande, die het ernstig met hun kunst meenen.
Welk een contrast vormen met deze inzending, de schilderijen van Théo en Antoon
Molkenboer; van welk een groote aanmatiging spreekt dat doek van eerstgenoemde,
Adam en Eva, blijkbaar geïnspireerd op de Primitieven, zonder er ook maar één der
kwaliteiten van te bezitten, - slecht van schildering en van kleur, zelfs niet knap van
teekekening, zal het voor velen een raadsel blijven, hoe 't mogelijk is dat deze schilder
daaraan, blijkens de inscriptie 1897-1902, vijf jaren heeft kunnen arbeiden!
In het werk van Antoon Molkenboer wil ik alleen wijzen op diens Liebesnacht.
Hier is een sollen met naïeveteit, een coquetteeren met fijn gevoel, dat ons wrevelig
stemt; - hoe banaal en afgezaagd zijn o.a. die duivenparen, en hoe onfrisch van kleur
doet dit gansche doek in de pretentieuse omlijsting; - neen! dan is mij veel liever het
groote werk van A.M. Luyt, al gevoelt men ook hier duidelijk, dat in dit militaire
stuk Na de Manoeuvres de schilder zich een al te zware opgaaf heeft gesteld, - dat
zijn kunnen nog geen gelijken tred houdt met zijn willen. - Hierin is echter geen
pretentie, - want, als geheel, is ook dit werk een belofte voor de toekomst.Een magistraal landschap van Théophile de Bock, vast van factuur hangt in de
eerste zaal als goed voorbeeld voor vele jongeren, en een pittige winter van Wijsmuller
sluit zich waardig hierbij aan
Gorter is hier veel beter vertegenwoordigd dan op Arti, o.a. door Voorjaarsdag
met de zoo goed weergegeven waterpartij; maar ook zijn Berken en Herfstdag, doch
vooral zijn kleine sobere studie Zandschuit bewijzen, dat hij de beste stukken voor
St. Lucas reserveerde, een feit, waarvan echter den ijverigen praeses der Vereeniging
geen verwijt kan worden gemaakt.
Co Breman's zonnige Hooipolder, te veel imitatie evenwel van Hart Nibbrig's
manier, is het beste van zijn drie stukken, - het hangt hier onder uitmuntende belichting
en behoort tot het degelijke werk der tentoonstelling.
Een gevoelig gedane teekening Achterbuurt van Coert, een sober goed-gezien
Stadsgrachtje van Bern. F. Eilers, een Boerenhuis van Mejuffr. van Heek, en een
Overijselsche boerenwoning van O. Kriens verdienen te worden genoemd, terwijl
Bodifée, Mondriaan, C. Kuypers, J.C. Ritsema en W.G.F. Jansen ook goede
landschappen te zien geven.
Hanau's aquarellen Lijnbaansgracht en Reguliersgracht wijzen op een zeer aparte
opvatting; er is iets droefgeestigs in dat subtiele werk, dat even aan het palet van
Witsen of Karsen doet denken, maar toch te sterk persoonlijk is om daarmede te
worden verward. - Op gevaar af van voor wijzer te worden gehouden dan de artiest
zelf, zou ik hier en daar een enkele pittiger kleurnoot willen aangebracht zien,
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waardoor vermoedelijk de teêrheid der andere tonen zoude winnen, en de wel wat
groote eentonigheid iets zoude worden verbroken.
Van de portretten noem ik allereerst het damesportret van C. Spoor, in fraaien
gouden toon gehouden, en waarvan de japon goed is geschilderd; als geheel nog
rustiger aandoend dan het door hem in Arti geëxposeerde. Bovendien heeft deze
schilder hier nog een kranige studie van een zwarte poes tegen een geel lapje, een
harmonieus stilleven en
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een flinken aanzet van een kinderportret.
Mejuffrouw C. Ritsema's studie van een meisjeskopje getuigt behalve van groote
technische vaardigheid, ook van veel gevoel voor kleur; het blanke vleesch van den
hals is goed weergegeven en constrasteert fraai met het rossige haar.
F. Salberg exposeert twee krachtige studies o.a. Een Scheveningsche Vrouw, terwijl
een bloemstuk Violen bewijst met welk een bravoure hij weet te schilderen.
Mejuffrouw Jo Koster's portret van een jong meisje is een met sobere middelen
zeer habiel gedane krijtteekening en van Mejuffr. Klinkhamer is er een subtiel en
doorwerkt portretje Alice.
Onder de stillevens munt vooral uit een klein werk van Reicher, in gouden toon,
dat denken doet aan een precieus oud schilderijtje, voorts goed-geobserveerde
Visschen van Willem E. Roelofs Jr en een bloemkool met aarden pot van Mejuffr.
E. Van Doesburgh, goed van stofuitdrukking. In Sleeswijk's stilleven is vooral het
geel koper goed weêrgegeven.
Jan Van Oort heeft een bizonder interessante inzending; allereerst een zorgvuldig
bewerkte aquarel Ara met een hoogst gelukkige wedergave van het schitterend
harmonieerend geel en blauw, dat dezen vogel kenmerkt, en een humoristische
teekening van kikvorschen, die een schildpadje als indringer begroeten.
Ten slotte vermeld ik nog een frisch boerinneportretje van Kleintjes, een zeer
goede naaktstudie van Ellens, een geestige krabbel Na den Afslag van W. Sluiter, en
opmerkelijk werk van Van der Waay, Henricus en Broedelet.Er is niet veel beeldhouwwerk. - Minca Bosch Reitz stond haar groep af: En zij
kuste haar kind en daar was niemand die haar troosten kon; bovendien zond deze
artieste een gipsfiguurtje Leed en lichtdrukken naar een nieuw ontwerp voor een
beeld Berusting.
A. Falise komt goed voor den dag met een knap in plan gehouden zilveren
Pausmedaille; bovendien heeft hij hier een kinderfiguurtje in een aardig gevonden
houding, dat in de details goede kwaliteiten bezit; het geheel is echter nog wat slap
van modelé, de handjes wat onbeholpen, maar de gekruiste beentjes met de daaronder
geknelde voetjes zijn goed geobserveerd en uitstekend weergegeven. Gaarne zullen
wij van dezen jeugdigen veelbelovenden beeldhouwer een volgend werk zien.
Hesselink zond een knap bronzen ruiterfiguurtje.
Op het gebied der gebruikskunst troffen mij meubelen van Jac. de Graaf, o.a. een
spiegeltje en een vestibulebank, stoeltjes van Theo Neuhuys, batik-werk van Lebeau,
van de Wall Perné en Théo Molkenboer, - (vooral een zijden lapje van laatstgenoemde
is superbe van kleur), en mooi aardewerk met pauweveermotieven van C.J. Van der
Hoef.
Uit een en ander moge blijken, dat deze tentoonstelling ten zeerste de aandacht
verdient.
C. VERSTER.
Hilversum, 15 Mei 1902.

Bij Frans Buffa & zonen Willem Maris riviergezicht
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Zijn Kunst. - Het werk van Willem Maris bezit nimmer de woelende, of
statig-gestegene, grootheid van Jacob's.
Het is door een minder hevig ontroerde, van een geringer vermogen, 't is
opgebouwd op een grond van gelijkmatig behagen en opgeruimdheid in van blanke
zon door-vluchte hemelen; in de welige levende huidekleuren van koebeest of
pluimage van eenden; en de achtergrond is Holland's jonger lichtgedrenkte lucht
over vlakten, of de stille kleure-roem van wilgen-schaduw aan plassen.
En 't in gedachten niet te zeer vergelijkend met anderen wien ook zon-schijnen
bekoorde, wien ook Holland's atmospheer beving met zoete siddering, is het zeker
niet te gering te achten onder de tegenwoordige schilders; heeft zijn kunst zich een
eigen domein gewonnen waar ze aandacht eischt en wekt.
't Is niet zoozeer 't luidruchtigste van de zomer die gewoonlijk 't voorwerp van z'n
aandacht is, niet 't gansch volle dagtij, maar 't schoone komen of af-ebben van 't licht,
als de sprankels glans in de lucht zijn, of na verdwijnen. Maar
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't is meestentijds wel 't van den zomer doorstoofde land.

WILLEM MARIS: RIVIERGEZICHT

De schilderwijze is blank, welig, met sappige slierten van verf; 'n wilge-tak vol
blaeren, biezen, of 'n weistreek wordt gul-weg uitgesmeerd.
Het is goed werk soms, aangenaam, niet van het eerste soort, maar een dat velen
bekoort, en niet ten onrechte.
PLT.

Uit Antwerpen
Als ik kan 40e tentoonstelling in het kunstverbond, van 24 april tot 1 mei
1902
Als ik kan geeft inderdaad blijk van jeugdige levenskracht. - Te véél misschien, want zou het niet beter zijn de tentoonstellingen wat te beperken, en liever wat
kieskeuriger te zijn? Nu toch loopt er nog zooveel werk onder, dat eigenlijk, in 't
belang der schilders zelven, voorloopig nog maar op 't atelier moest blijven hangen.
Het streven van den kring verdient echter waardeering en we vermelden gaarne
de exposanten: Ch. Bola d, A. Boudry, R. Bosiers, A. De Clerck, De Mey, G. Jacobs,
F.F. Koch, Rosa Leigh, J. Posenaer, Fr. Proost, H Rul, L. Spanoghe, A. Van Beurden
Jr., Clara von Sivers, M. Conrad, A. van Beurden, H. Van Perck.

Tentoonstelling Richard Baseleer, in het kunstverbond van 8 tot 15 mei
1902
Baseleer's werken, nu in het Kunstverbond tentoongesteld, waren onlangs te Brussel
te zien, en werden door onzen correspondent aldaar besproken. We moeten hier dus
bondig zijn.
Op één thema heeft Baseleer gepreludeerd: het thema der Beneden-Schelde, liefst
in de teeder versmeltende mineurtonen van nevel of schemering, met nu en dan de
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helder opklinkende noot van een gouden zonnestraal. - De wijde, effen watervlakten
zijn hem lief - het stille, voortdrijven van den stroom, breed en glad als een meer,
tuurt hij gaarne achterna - en weet hij weer te geven in zachte kleurschakeeringen
van parelmoer. Ingehouden, gedempt klinken zijn tonen, met iets van weemoed er
overheen - met iets van het groot-
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sche, dat doet voorgevoelen de nabijheid van de zee.
Zoo leeft er steeds een stemming in zijn doeken, er gaat een aandoening van uit,
niet heftig en overstelpend, maar stil inwerkend op het gemoed.
Toch is bij Baseleer de strijd met de stof nog niet uitgestreden; men voelt dat de
ontvangen indruk niet steeds in zijn ganschen omvang wordt weergegeven. - Ik zeide
dat Baseleer preludeerde; nog een weifeling, een zoeken is in zijn werk te bespeuren
- Maar reeds teekende zich in zijn accoorden een vaster gang, toch hoorde we de
aanloop van een breeder rythmus, die zeker eerlang op zal klinken in den vollen zang
van zijn meer gerijpt talent.
We stippen hier met genoegen aan dat het Belgisch gouvernement een der meest
volledige stukken heeft aangekocht: een roze, wazige morgen, met teedere
licht-refleksen in het tusschen vlakke zandbanken weg-ebbende water.

Verzameling Huybrechts
De prijzen voor de voornaamste schilderijen geboden, zullen we in ons eerstvolgend
nummer mededeelen. De ware aankoopers zijn voor het oogenblik nog niet met
juistheid bekend. De totale opbrengst bedroeg fr. 975.308.XX.

Uit Den Haag
Haagsche kunstkring Michel Duco crop nagelaten werken 12 april-4 mei
In het gebouw van de Kunstkring worden tentoongesteld nagelaten werken van Duco
Crop. Ik heb Crop in zijn werk niet altijd kunnen volgen, maar zijne ontwikkeling
is, voor zoo ver dit na te gaan is uit dit werk, uiterst logisch. Zijn eerste werk staat
onder invloed der Haagsche impressionisten, in het latere is een meer meegaan met
de jongeren te constateeren. Inmiddels openbaart zich na en met de lust om met
warrige lijnen te teekenen (een in ons overgangstijdperk meer voorkomend
verschijnsel, waarop we in deze rubriek niet verder kunnen ingaan) eene neiging tot
styleeren. Ook de behandeling wordt reeds opmerkelijk decoratief. Hierop volgen
waarschijnlijk de meer serieuse proeven op het gebied der dienende kunsten. De
dieren- en plantenwereld wordt nu aan eene ernstige studie, die zich tot detail-studie
toe uitbreidt, onderworpen. Eenige teekeningen schijnen een treffende overgang van
de absolute tot de dienende kunst te vormen. Eene, nog overwegend impressionistisch
van behandeling, stelt voor eenige stokrozen, bloeiende uien, enz., tegen eene houten
schutting, met als verdere achtergrond een veld met koeien van sommaire behandeling
De twee andere teekeningen zijn decoratief van behandeling; Ganzen heet de eene,
met op den voorgrond bloemen, en ganzen in het tweede plan. De andere: Tulpenveld,
heeft op den voorgrond tulpen, meer op het tweede plan vogel-verschrikkers: vogels
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aan staken gehangen; en op het derde plan eenige sparren tegen eene decoratief
opgevatte lucht.
Op dit laatste gebied, dat der dienende kunst, zou eenmaal de eigenlijke beteekenis
van Duco Crop gezocht moeten worden. Jan Stuyt, een vriend van den jonggestorvene,
schreef voor den catalogus een hartelijk herdenkend woord.
Uit deze inleiding is op te maken (en het hier tentoongestelde werk is er niets
anders van dan de bevestiging), dat Duco Crop iemand was met eene hartstochtelijke
liefde voor de natuur, maar die bij alle enthousiasme nooit vergat, dat de beste
getuigenis voor de ernst van zijn streven, het werken zelf was.
Iemand die het ‘Zie niet in U zelf, doch grijpt om U’(1), der Ouden in toepassing
bracht, hiermee eene gezonde reactie vormende tegen de te groote zelfbespiegeling
van vele jongeren, en met dit zeggen blijk gaf iemand te zijn, die zijn ideaal der
omstandigheden wist aan te passen, wat de hechtste basis vormt voor eene gezonde
kunst-ontwikkeling.
Het hier geëxposeerde werk bestaat

(1) Uit een brief van D.C. aan een vriend. Cat. blz. 5.
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uit: bloemstudies, dierstudies, landschappen, figuren-studies, symbolische teekeningen
(hieruit spreekt de meer ideëele kant van Duco Crop's streven; het zijn onderwerpen
ontleend aan de Mythologie, en naar hunnen aard voor dit doel zeer passend),
ontwerpen, olieverfstudies en katoendrukken.

Maison Bausch werken van Van Gogh en George Minne 17 april-8 mei
Van Van Gogh zijn hier geëxposeerd een 6-tal schilderijen, 2 aquarellen en 2
teekeningen. Onder de schilderijen is er een merkwaardig hierom, wijl zij Vincent's
visie op een schepping van Millet verbeeldt. Merkwaardig tevens hierom, wijl ze
reeds te kennen geeft, waarom Vincent die evenals alle Grooten aan den rand der
verdwazing leefde, maar die hij dichter en zich minder beheerschend naderde dan
de meesten, zich zoo tot Millet aangetrokken gevoelde. Het schilderij stelt een
bouwvlakte voor tegen den avond; de manesikkel staat reeds aan den hemel, de dauw
trekt uit den bodem en een paar boeren maken zich op naar huis. De eene is reeds
gezeten op een van de twee ezels die hen beiden naar het dorpje zullen dragen van
waaruit rookpluimen vredig naar den hemel stijgen, de andere op den voorgrond is
bezig zijn buis aan te trekken. Een ploeg, eene reusachtige en ietwat schrikwekkende
verschijning, staat links tegen den horizont, waartegen alle dingen groot verschijnen.
Bij Millet is de neiging de dingen zoo te zien op te merken. Vincent brengt ze dan
in een sfeer van vervreemding en is heftig en doordringend; Millet grootsch of, juister
omschreven, grandioos.
Men is bij Van Gogh geneigd zich somwijlen af te vragen, hoe 't toch stond met
een geest die tot dusdanige uitingen kwam. Zoo huist er ook in een aquarel, in een
vertrek waarin eene spinnende vrouw zit, iets, dat een' buitengewonen geest doet
kennen, maar een geest die zich gedurende zijne tochten in het rijk der schoone
verbeelding niet altijd beheerschte en zoo wel eens tot voorstellingen kwam, die
onwillekeurig sterk aan waan-voorstellingen herinneren zooals b.v. Stijn Streuvels
die, in een verdwazings-proces, boer Kasteele laat ondergaan. 't Is begrijpelijk dat
iemand als Van Gogh zich met een ontzaglijke liefde aangetrokken gevoelde tot de
weelderige groei(1) der natuur, van welks aromen hij, de onverzadigbare, zelden
genoeg dronk. Uitnemend zijn onder de andere hier aanwezige werken die meer
verband houden met deze liefde van den schilder (deze werken ontstonden bij Arles),
een hyacinthen- en tulpentuin, waar de stof der eersten en de fulpen gloed der laatsten
met onbetwistbaar meesterschap zijn uitgedrukt, eene penteekening, een soortgelijk
onderwerp behandelende en een zeer gedinstingueerd stilleven.
De pleisters die George Minne hier exposeert zijn zeer opmerkelijk. Eene
Résurrection deed ons even aan eene ets van Rembrandt denken. Het brons zal van
dit werk de zuivere dramatiek zeker nog verhoogen.
Les trois Saints. Deze met eene aristocratische statigheid en elegance loopende
figuren, waarvan de twee uitersten, psychologisch treffend, zich eenigszins tegen de
middelste aandringen, hebben de gezichten onder kappen verborgen. Dit werkt te
meer op de verbeelding, die gesuggereerd door den buitenkant, het innerlijke van
deze voorstelling voelt.
(1) In 't aantoonen van den groei blijkt somwijlen de invloed van Millet ook zeer sterk.
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L'orateur. De kop van dezen schonkigen mageren man is expressief tot suggestief
toe. Op zijn gelaat zien we als weerspiegeld, wat de massa die hij beheerscht, bewegen
moet.
Verder zijn hier nog van Minne eene Résurrection, een Jeune Garçon en een
verwonde jongen: Blessé.

Bij Buffa tentoonstelling van aquarellen door Hollandsche meesters 17
april tot ± 8 mei
Bij Buffa is op 't oogenblik een dier tentoonstellingen, die, behalve recent werk, ook
onder het oude zoo nu en dan eene verassing plegen te brengen. Zoo is hier o.a. een,
voor Weissenbruch bijzonder, met een weinig waterverf opgewerkt teekenin-
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getje: een dame onder boom-schaduw op eene bank, met lichteffektjes door de blaren,
en nog een stadsgezichtje; van Willem Maris, die in langen tijd niet aquarelleerde
weer eens eene frissche en kranige waterverfteekening, die vooral nu de lente komt,
met zijne kostelijke groenen onder een doorzonde lucht, heerlijk te genieten is. Israëls'
werk blijft meestal, evenals dat van Rembrandt, eene verrassing. Behalve een
binnenhuisje (dat, vergis ik mij niet, onlangs voor de Wereldkroniek gereproduceerd
werd) met eene vrouw en een meisje die naaien, waarvan het juiste toonverschil van
het doorzichtige gordijn, eene vrouwenmuts en het naaiwerk voldoende zijn om het
besef te wekken dat hier eene meesterhand werkte, is er een binnenhuisje van hem
waarin een oud vrouwtje aan een open venster naar buiten starende, peinst en waar
de op en neer trekkende schemering tafel, stoelen, spinnewiel, de wanden en verder
huisraad met die wonderlijke poëzie omgeeft die ons in de sfeer brengt waar het
leven als een mysterie verschijnt. Zou de juiste mate van vereering die het ons past
dezen grootsten thans levenden Hollander te betoonen, wel genoegzaam omschreven
zijn?
Verder is er nog van den meester eene kleine teekening in grijsbruine kleuren, die
me op een verren afstand door de kleur even aan Mauve deed denken: een kind met
een kat in een achterhuis, terwijl door een deurkier licht valt, een van uit de kerk in
de natuur komend meisje, een herder bij eene wilg, (dit werk doet sterk denken aan
de compositie waarnaar Graadt van Roggen eene ets maakte) en een oude man.
Hiermede heb ik van hem, geloof ik, alles genoemd.
Mauve is vertegenwoordigd met eene vrij groote aquarel: een meisje langs
geboomte koeien hoedende, in een mooie grijze dagtoon, Bosboom met een paar
kostelijke kerk-interieurs, een groot en een klein, Jacob Maris met een stadsgezicht,
Gabriël met een frissche aquarel, een kijkje op een polderland en Rochussen met een
paar waterverfteekeningen, waaronder De Koning van Thule. Tevens zag ik hier een
deel der ontwerpen die hij voor Van der Waay en Witkamp's Beleg van Haarlem
maakte. Dan hebben we te noemen eene uitstekende Mesdag, nog eenige
Weissenbruchs, waaronder koeien bij een weide-plas en een strand in een mooie
parel-grijze blonde avondtoon, Voerman met een stilleven en een paar van zijn
etherische droomerijen met sterk sprekende voordracht en verder nog over 't algemeen
goed werk (volgorde Catalogus) van Poggenbeek (een met waterverf opgewerkt
krabbeltje), Rink, Weismuller (met een winter in een zachte blonde toon), Bauffe,
J. Van Essen, W. Steelink, Van der Weele, Kamerlingh Onnes, Zoetelief Tromp,
Schregel (die goede vorderingen maakt), Willem Weissenbruch, Bastert, Willem
Roelofs en Sara Henze.

Pulchri studio tentoonstelling van aquarellen, teekeningen, etsen,
lithographiën en beeldhouwwerk door werkende leden 1 mei-1 juni 1902
De absolute volmaaktheid van een kunstwerk van welke soort ook, veronderstelt de
schoonheid van beide: idée en factuur. Dit is ook het geval met het werk van allen
die tot de ouden der z.g. Haagsche school behooren, dus ook met den vaak zoo
verkeerd begrepen Jozef Israëls. Zijn werk ontbreekt op deze expositie, en schijnt
ze nu niet onvolledig te zijn? Het rijk is zonder koning.
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Het is treffend dat dit samengaan van schoonheid der idée en factuur, eenige
werken tot de besten der hier aanwezige maakt. Akkeringa exposeert 2 bloemstukken,
waar bij het eene Begonia's vooral de factuur, bij het andere Magnolia's, waar de
reine stervenspracht dezer bloemen aanschouwbaar wordt gemaakt, de idée
roemenswaardig is, maar waar de eenheid van beiden niet gemist wordt Gabriël: het
aanzicht van zijn werk is uiterst bescheiden; maar de innerlijke gloed, die uit het
werk van dezen eminenten oude spreekt doet de genieting ervan stijgen tot stille
verrukking; hoe wordt onder het licht van dezen innerlijken brand, de superieure
teekening, factuur, doorvoeld.
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Haverman's Toewijding is weer treffend van juiste en gevoelige waarneming, en niet
alleen wat de gelaatsuitdrukkingen aangaat, de houding der moeder is superbe. Du
Chattel toont in de Avondstond hoedanigheden van de oude kracht. Dit is weer een
dier werken die zich in de waardeering zullen staande houden. In eene stemmige
omgeving zal deze aquarel eerst voldoende werken. Noemen we in dit verband nog
de méditatiën van Wiggers: De Noordberg en Huisje te Blaricum dan is wellicht het
werk dat het best aan bovenstaande voorwaarden voldoet, genoemd. Josselin de Jong
met eene pastel Arbeiders in eene pletterij, Th. Schwartze met eene nog grootere
pastel, een meisjesportret dat zeer knap van behandeling en mooi van kleur is, en
Mevr. Mesdag-van Houten met In het bosch van Zorgvliet sluiten zich hier bij aan.
Het werk van vele jongeren zou bij het betrachten van zuiverder toepassing van
het procedé veel winnen. Albert Roelofs, die dikwijls te veel invloed van Mancini
verraadt, Gruppé die misschien te veel maar toch conscientieuser werkt en vooral in
zijn landschappen (soms met figuur) tot aantrekkelijke resultaten komt, A. Broedelet
en Mevr. Bisschop-Robertson... de mate van hun gevoel is nog niet in voldoende
overeenstemming met de mate van volkomen weten en kunnen. Anna Abrahams,
Arntzenius, Bastert, Richard Bisschop, Dupuis, Etha Fles, Franken, Höppe, Frits
Jansen, Anth. de Jong (met een over 't algemeen goed doorgevoerde aquarel, eene
stemmingsvolle maannacht), Anna Kerling, Klinkenberg, Mej. Marius (met een
uitmuntend stilleven, dat wezenlijk al de jaren, dat we 't al te zien hebben gehad, niet
is gaan vervelen), Martens, Van Mastenbroek, Melis (met invloeden van Blommers
en Neuhuys), Mesdag, Mevr. Mesdag-Van Calcar, Müller, Nakken, Oppenoorth,
Pabst, Rink, Rip, Willem Roelofs, Roermeester, (die wel eens zuiverder van factuur
is), Salberg, Schildt, Sluiter, Smissaert, Hobbe Smith, Steelink, Van der Waay (die
zeer treffend den indruk van een avond-concert-pauze weergeeft, G. Windt, Zoetelief
Tromp en De Zwart zijn 't verder die voldoende of vrij voldoende vertegenwoordigd
zijn en deze expositie helpen dragen.

Haagsche kunstkring collectie Ph. Zilcken kijkdagen 10-11 mei (part.),
12 mei (publiek) verkoopdagen 13, 14 en 15 mei 1902
Wat bewoog Zilcken om van zijne collectie afstand te doen, zullen velen zich
afvragen? Van Deyssel geeft hier in een inleidend woord voor den geïllustreerden
catalogus het antwoord op, waaruit alles te begrijpen is. Hij zegt ‘dat (er) voor den
meest verfijnden en aan zijne schatten meest gehechten kunstverzamelaar wel eens
een tijd kan aanbreken dat dit alles, al die schoonheden om hem heen, waarnaar hij
gewend was niet alléen te kijken, - hem te veel wordt; dat zijn huis hem te groot
wordt, dat hij van al die zaken, schoentjes, pullen, kastjes, prenten, - nu er niemand
meer is om daarvoor te zorgen, zóo als alleen een in smaak en genegenheid voor de
voorwerpen naverwante het voldoende kán - niet meer dan een weinig voor zich zelf
wenscht te behouden.’
We kunnen hier ter plaatse onmogelijk deze collectie meer ingaand behandelen
Zij bestaat uit 833 nummers (waarvan evenwel bij ons laatste bezoek eenige der
meest belangrijke nog niet aanwezig waren) waarvan b.v. onder No 1 éen ets, onder
No 11 er 82 begrepen worden. Noemen wij iets van het voornaamste en willen wij
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om ons beeld te completeeren iets van het minder belangrijke noemen.... dan vinden
wij dit niet en ons beeld blijft hoogst onvolledig.
Etsen zijn er natuurlijk vooral veel. Van Bauer, Corot, Daugbigny, Daumier, Goya,
Jozef Israëls, Mauve, J. en M. Maris, Millet, Rodin, Rops (eene zeer groote collectie),
D.G. Rossetti, Rousseau, Steinlen en Zilcken zelf om eenigen te noemen. Verder
lithographiën, affiches; oude prenten (waaronder zeldzame en mooie exemplaren;
prenten van Japansche meesters als Automaro en den schilder van de tragiek:
Toyokouni); teekeningen van moderne meesters; van oude als Asselijn, Bloemaert,
de Bray, van Goyen, Saft-
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leven, J. van de Velde en W. van de Velde de jongere; moderne schilderijen; en oude
o a. van Simon van der Does, Simon de Vlieger en J. Wijnants met Adr. van de Velde
samen; manuscripten: een Livre d'heures en een Psalterium; boeken over
kunst-techniek; kunst-geschiedenis; plaatwerken; geïllustreerde werken uit de 18e
en de 19e eeuw; periodieken; werken over kostumes en schoeisel; literatuur waaronder
een laatste drukproef van La débacle en het handschrift van Verlaine's Quinze jours
en Hollande, geschreven op kladjes van couverts, ziekenlijsten enz en verder vol
curiositeiten; een collectie schoeisel van verschillende volken; verder meubelen;
doozen; porselein, faïence; Oostersche kunst; Oostersche wapens; toilet-artikelen
van Javaansche vrouwen; stoffen; tapijten; glas- en koperwerk; miniaturen, beeldjes,
enz. Deze laatste afdeeling is niet de minst belangrijke.
Men ziet er is heel wat en het is treffend hoe deze kostelijke collectie die eens deel
heeft uitgemaakt van ‘een der meest van goeden smaak en gracelijkheid vervulde
woningen van het tegenwoordige kunstlievende Holland,’ zelfs in dezen toestand
nog een geur van intimiteit ademt.

In het Mauritshuis
Voor het Mauritshuis werd aangekocht een stilleven van Willem Kalf. Een blauw
porselijnen schotel met wat vruchten, 'n half geschilde citroen, 'n roos, rozenknoppen,
'n zilveren schotel, bokalen: éen liggend en een staande, 'n flesch, 'n glas en 'n stuk
brood of gebak, op een marmeren console waarvan ook nog een zwaar tafelkleed
afhangt dat den linkschen onderhoek van het schilderij inneemt. Het is tegen en op
een donkerbruin fond geschilderd; een gedeelte der gele citroenschil heeft het hoogste
licht, het gebak een zeer intiem halflicht. Hoe men dezen schilder juist den Rembrandt
van het stilleven heeft genoemd - het zou belangrijk zijn dit na te gaan. Intusschen
moet van hem in Kassel een schilderij zijn, dat - naar mij werd verzekerd - op grooter
verwantschap wijst Werkelijk doet ook dit schilderij aan Rembrandt denken, maar
meer nog aan den Delftschen Vermeer, bij wiens aanschouwings-wijze zich het
onderwerp dan ook beter aanpast. Men heeft in den laatsten tijd verondersteld, dat
Vermeer een leerling zou kunnen geweest zijn van Fabritius, den vermoedelijken
leerling van Rembrandt. Dit zou eenig licht kunnen werpen op Vermeer's verhouding
(vroegere neiging) tot den Groot-meester. Kalf staat naar zijn wezen tusschen Vermeer
en Rembrandt in, maar, zooals we reeds zeiden, dicht bij Vermeer. Alleen vindt men
een violenter aanschouwing der dingen. Mag men naar aanleiding van éen schilderij
gevolgtrekkingen maken, dan zou men zeggen dat de maker ervan iemand was die
met volledig beheerschte hartstocht schilderde, maar welke hartstocht als een inwendig
smeulende brand aanwézig was. Men kan er zeker van zijn, dat hij zijn kleuren reeds
dadelijk raak wist te mengen óp het palet en ze met zelden falende zekerheid
aanbracht. Maar ook was hij iemand, die, wanneer de pieuze aandacht hem ontging,
even als de Delftsche Vermeer uit te veel berekening wel eens duf werd (de roos
bederft veel van de goede meening, die men over dezen schilder zou kunnen hebben).
De voorwerpen staan vrij in de luchtomhulling, zijn zonder kontoeren met een
zeldzaam begrip van stof, gewicht en beteekenis en met een uitdrukking geschilderd
die ze een eigen leven schijnt te geven. Althans zoo kan men zich voorstellen, dat 't
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in zijn beste werk 't geval zal zijn. En hierin raken dan ook deze uitersten, Rembrandt
en Vermeer (zooals wij die kennen) elkaar.
Mij bracht dit werk sterk een bloemstuk van Verster (uit diens vroegeren tijd) in
de herinnering, waar de mysterieuse groei der planten als innerlijk aanvoelbaar was
gegeven en die hierin niet zóo ver van Rembrandt, ook wat de beteekenis der kleur
betreft, afstond. Denkt men nu aan Verster's frontverandering en brengt men hiermee
in verband wat wij zoo even opmerkten, de vermoedelijke meer directe invloed van
Rembrandt op den jongen Vermeer, dan is eene plaats, zooals die Kalf inneemt, voor
wie de schijnbare verwikkeling in deze geestesstroomingen weet te ontwar-
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ren, bij eenig nadenken nóg duidelijker bepaald. Jacob Maris, die o.a. ook door
Vermeer en Rembrandt beïnvloed is geweest, kan hier, ook om redenen van
beknoptheid, buiten beschouwing blijven.
De mindere bekendheid van Kalf en de belangrijkheid van dit zijn werk deed ons
voor deze rubriek nog al uitvoerig zijn.
Verder is het Mauritshuis nog verrijkt met een Van Beieren, een dergelijk stilleven
als dat van Kalf, maar gecompliceerder. Van opzet is 't grandioser dan 't andere hier
aanwezige visch- en kreeftstilleven van V.B., maar weer niet zoo heerlijk en breed
van schildering. Een paar kreeftjes doen aan dat kostelijke werk denken. Een
porselijnen schotel is sterk verschoten, en blijkbaar (de Hr. Martin houdt dit voor
zeker) een kleine kist ook. Eene eenigszins Rembrantieke verlichting van uit een
hoog raam (dat wel niet aanwezig is, maar waarvan wij de spiegeling op verschillende
voorwerpen waarnemen) brengt eventjes den Meester te binnen.
De belangrijke Cuyp, die nu ook door den Heer Bredius in bruikleen is gegeven,
is uit 's schilders rijpste periode, maar heeft niet het uitzicht van een gewone Cuyp.
Het verbeeldt een effekt na den regen. Links, bij den horizont, trekt de bui af. Rechts,
hoog geboomte, van waar onder uit drie, in de gehoorige stilte pratende mannen in
het zonlicht treden (links ligt nog een koe), dat door de wijkende wolken brekende,
het natte gras als fluweel doet vonkelen. Aan de rand van het tweede plan, als ik me
wel herinner een weinig verduisterd, staat een kasteel.
Men kan zich verbeelden dat Cuyp bij een zijner tochten rivieropwaarts (links op
het schilderij bevindt zich nog een stuk rivierinham) dit onderwerp zag en 't met
weinig verandering thuis schilderde. Trekt men eene lijn van de top den boomgroep
over het kasteel naar een struikgewas links (Diagonal-perspektive) en brengt men
hiermede het verloop der lijnen van lucht en land in verbinding, dan heeft men zeker
een der marquantste voorbeelden te aanschouwen van 't door schilders somwijlen
onbewust opvolgen van bijzondere perspektivische wetten.
H.D.B.

Uit Rotterdam
Mendes da Costa en van Daalhoff bij de wed. Oldenzeel van 20 april tot
10 mei 1902
Ditmaal exposeert Mendes da Costa zijn mooi, vast werk in de kleine kunstzaal van
Mevrouw Wed. Oldenzeel.
Als steeds is het een verfrissching die eenvoudig gehouden vormpjes in hun
eenvoudig materiaal van grijze gebakken en geglazuurde aarde te bewonderen.
Mendes verstaat de kunst nooit banaal te zijn of zich op goedkoope wijze van de
dingen af te maken. Elk voorwerp dat uit zijn hand komt heeft een cachet
wel-gemaakt, wel-verzorgd, en volkomen af te zijn en hoe eenvoudig ook van
lijnopgave, nooit mist zijn werk een gebonden sierlijkheid, een eigen bevalligheid.
Ook heeft het geen gewild- of buitensporigheid, maar is de uitkomst van stil en kalm
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doordenken gepaard met groote vormenwijsheid; een wijsheid, die - naast natuurlijken
aanleg van voelen - werd verkregen door hard en hardnekkig werken.
Mendes is op dit oogenblik wel de eenige in Holland die het mensch- en dierbeeld
weet om te zetten in ornament. Er uitlichtend het essentiëele van hun soort, kan
Mendes alle druk bewegen van zijn figuren wegdoen, terwijl hij overhoudt den meest
expressieven hoofdvorm, dien hij als versieringsmotief gebruikt. Zijn indische
danseresjes, zijn aapfiguurtjes, terecht reeds lang bewonderd, zijn met zulk een liefde
en doordringenden ernst behandeld, dat alle voorwerpen daarop geïnspireerd, steeds
opnieuw boeien. Ze boeien niet alleen omdat - niettegenstaande het in stijl gebrachte
- zoo goed is weergegeven de slanke langzaam zich bewegende gracie van het jong
figuurtje of de ineengehurkte, bijna geheimzinnige neerslachtigheid van het
menschachtig aapje; maar hun belangrijkheid schuilt ook in de knappe behandeling,
in de kies-keurigheid der lijnbeweging.
Evenals zoovele voorwerpen uit den bloeitijd onzer kunst is ook Mendes' werk
aangenaam om in de hand te heb-
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ben, te betasten. Nergens scherpe lijnen, punten of uitsteeksels. Ook mist het de
povere magerheid, of het barokke van sommig modern werk, en heeft het - als onze
zeventiende eeuwsche kunst - de kenmerken vol, zonder pretentieus; pittig, zonder
gewild; zuiver en goed af te zijn.
Vergeleken bij vroeger is Mendes' werk steeds breeder en vollediger geworden,
wij hopen zeer, dat de toekomst ons steeds meer van zijn gaaf werk zal hebben te
geven.
Onder het werk van van Daalhoff tevens geexposeerd, was o.i. niet
vertegenwoordigd zijn meest supérieure arbeid, eerlijkheidshalve onthouden wij ons
daarom van een meening of opvatting daaromtrent.

Bauer in den Rotterdamschen kunstkring van 19 april tot 18 mei 1902
Reeds werd aan dit tijdschrift een bericht ingezonden, tijdens het werk van Bauer in
Amsterdam was tentoongesteld; daardoor moet - om niet in herhaling te vervallen ons bericht kort zijn. Enkele nummers - zeer terecht aangeteekend bij de
Amsterdamsche expositie - worden hier gemist, toch is hier nog weelde en
kostbaarheid te over. Niet dat ze zich opdringt: Bauer's kunst heeft de groote kwaliteit
op zijn plaats te blijven. Het springt niet uit de lijst, noch komt in brokken naar voren,
maar ze wijkt integendeel terug, blijft aan de vlakte van den muur en voldoet zoo
aan den eisch, binnen de omlijsting te blijven, waaraan menig kunstwerk te kort
komt. Bauer's kunst, met zijn onderwerpen van overstelpende weelde, met zijn
woelige optochten en Oostersche paleizen is geen realiteit, meer visioenen zijn het
uit die wereld van duizend-en-één-nacht. En de wijze van werken? Het is alsof Bauer
speelt met zijn penseel of etsnaald, zoo gaan zijn zwierige lijnen hun weg zoeken; 't
is alsof hij half werktuigelijk begint te fantaiseeren en eerst al werkend zijn
verbeelding vasten vorm krijgt, zijn werk geboren wordt niet na wel-overwogen
denken, maar begonnen als met enkele noten waaruit zich de melodie ontwikkelt.
Maar toch niet als op losse schroeven staat Bauer's werk, zijn compositievermogen
is overbluffend. Hoe wèl weet hij een vogel, een schaduw, een silhouetvorm op zijn
plaats te zetten zoodat de geheele compositie in evenwicht komt. Hoe weet hij in
tonen den voorgrond te scheiden van het tweede plan zoodat alles klaar tegen elkaar
staat, niettegenstaande de meestal diffuse lijnen. En met wat een - als 't ware Oosterschen zwier bewegen zich Bauer's lijnen. Bezie een figuur hoog te paard in
groote voornaamheid of gehurkt in wijdsche kleederdracht, bezie die verwarrende
penseelscharreling of de zich kronkelende etslijnen: 't is alles overdaad van fantaisie,
alles weelderigheid van het Oosten.
Toch beziet Bauer dat alles met Hollandsche oogen. Om al die pracht weer te
geven, heeft hij slechts weinig geldende kleurgamma noodig. Zelfs zijn zijn aquarellen
veelal slechts in een grijze tint, opgevoerd met wat kleur.
Bauer houdt de eischen van waterverf - tegenwoordig zoo dikwijls voorbij gezien
- scherp in het oog. Zijn aquarellen zijn nat gewasschen en munten uit in fijn- en
dunheid van behandelen, ze zijn rijk en voornaam niettegenstaande hun soberen toon
en hun doorzichtigheid. En in al Bauer's werk is datzelfde ruime zien, de omvatting
van groote of wijde massa, niet geleerd of gewild, maar de aangeboren behoefte over
de dingen heen te kijken. Zelden een détail behandeling of enkel figuur, maar meest

Onze Kunst. Jaargang 1

altijd een overzicht over groote steden met koepelende daken en torens, over groote
menschenmassa in optocht tusschen muren onder hooge, zware reuzenpoorten of
met vaandels te paard op marsch.
Bauer staat geheel apart onder onze artiesten, geen die aan hem is verwant, geen
die hem navolgt, geen die zulk een verbeeldings- en uitbeeldingsvermogen heeft.
Zelfs op een der etsen van ongeveer tien centimeter bij twee centimeter hoogte wemelt
het op de zeer kleine oppervlakte van ruiters in drat. Bauer's etsen hebben prachtige
kwaliteiten wat de factuur aangaat. Het gevoelig, prachtig satijnig soort Japansch
papier waarop veel van zijn werk ge-
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drukt wordt, doet wel de meest fijne lijnen en nuances uitkomen maar ook zonder
dat wordt, naast Bauer's etswerk, dat van zeer vele anderen arm en stroef, of van een
effect, verkregen door minder mooie middelen. Enkele nummers die ons bijzonder
boeiden op te noemen zou ons te ver voeren, trouwens in de meeste der
tentoongestelde werken zijn kwaliteiten die het opnoemen waard zouden zijn.
Terugkomend van deze tentoonstelling, behoudt men in herinnering van alle
waterverfteekeningen en de groote hoeveelheid etsen - waarvan de kleinere in
kunstwaarde gezet kunnen worden naast de grootere - een indruk van een geweldig
werkvermogen, een onvatbare gemakkelijkheid van doen, maar daarboven vooral
van een geniale verbeelding die het Oosten begrepen heeft in zijn meest weelderigen
en overstelpenden vorm.

Vierjaarlijksche tentoonstelling, ingericht door de Academie van beeldende
kunsten van 10 mei tot 22 juni 1902
De z.g. Vierjaarlijksche Tentoonstelling ditmaal te Rotterdam gehouden, verschilt
in zoover van dergelijke exposities, dat waar HH. Commissieleden voor deze
tentoonstellingen soms vrij toegefelijk zijn, er ditmaal sterk werd geschift en groote
absurditeiten dus ontbreken. Dat er nog veel banaals langs de wanden hangt valt niet
te ontkennen, echter kunnen wij hier en daar goed werk constateeren.
Alphabetisch genomen merkten wij op de n.v. stukken:
Addicks Meisjesfiguurtje is serieus gedaan, deugdelijk van opvatting, frisch en
prettig.
Akkeringa heeft altijd iets persoonlijks, iets verdienstelijks, zijn Nettenboetsters
heeft goede kwaliteiten en is van aangename soliditeit.
Bastert werkt handig, maar maakt zich ook onbehoorlijk handig af van zijn
gegevens, in Herfstochtend is onvergeeflijk de wijze waarop het groen tegen de lucht
staat en de boomen karakterloos zijn.
Mevr. Baukema's Doorwerth wint het zeer van haar Dorp bij Arnhem. Doorwerth
is een teekening van groote ernst en mooie techniek.
Richard Bisschop's kleur moge wat zwaar zijn, ze is van diep gehalte, zijn
Visschersbanken in de kerk te Maassluis is een aangenaam doek, mooi van toets, als
van gamma. Mevr. Bisschop-Robertson heeft haar altijd meesleepend palet. Het
buurtje is voor ons één pracht van forsche kleur Blommers Zomer heeft, bij goed
licht, iets zonnigs en doorschijnends, maar hoe moet hij achterstaan naast Breitner's
kalm, diep werk. Hoe ook, Breitner kan men niet onbewogen voorbijgaan, er is iets
grootsch en ernstigs in zijn stukken dat boeien blijft. Het hier aanwezige werk is een
mooi specimen in zijn heerlijk kleurgehalte, in het wijken achter de lijst zoodat ruimte
prachtig wordt achter het diepbruin van het werkpaard. Mocht eindelijk het bestuur
van het Museum Boymans dit werk eens aankoopen!
Boonen heeft een aardig Stadsgezicht, dakenzicht zou men kunnen zeggen, vol
brio geschilderd.
Coert heeft een klein Hoekje uit een achterbuurt een procédé in gekleurde was.
Het is aantrekkelijk om zijn eenvoud en opgevoerdheid. Vooral het bovenste gedeelte
is gelukkig en over het algemeen staat alles goed in elkaar. Het wit van de muur leek
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ons hier en daar nog wat vlekkerig en daardoor te druk, over het algemeen echter
was het een doekje waarop men telkens weer terug komt. Dirksen van Angeren heeft
hier een goede ets, mooi van kleur, eigendommelijk van techniek. Jammer dat van
Gabriël ditmaal o.i. geen gunstiger stuk werd ontvangen voor deze expositie. Gorter's
kunst heeft een goede plaats, te goed dacht ons voor het weinig verdienstelijk en vrij
vervelend werk.
Het portret door Haverman ingezonden is degelijk als Haverman's werk steeds is
in zijn minitieuse behandeling. Hoeveel hooger staat dit nuchtere en ware kijken en hoe heel veel liever zien wij dit soort werk - dan zoo veel artistiek gesmeer. Geluk
heeft ook mooie kwaliteiten al lijkt het ons niet zoo ver als het portret, maar
vergeleken bij het
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portret van Mevr. v. L. door Thérèse Schwartze is het opeens weer knap en mooi.
Horssen's werk is hard, zijn Clematis heeft noch kleur, noch stofuitdrukking. Met
vreugd zagen we Hijner's Kabeljauw; zijn palet is oneindig bescheidener en rijker
geworden; dit stilleven behoort onder de beste van dit genre van de tentoonstelling.
Ives Browne is ver beneden zijn onderwerp gebleven, dat ook geene kleine opgave
is. Zeer hopen wij, dat naaktfiguren in de open lucht er anders uitzien dan deze. Het
zilverige, fijne dat kinderhuid te midden van groen heeft wordt hier vervangen door
een groezelig bruin ateliertintje. W.G.F. Jansen heeft een slechte plaats; hij verdiende
beter o.i., aangenaam van kleur en penseelbehandeling, prettig en ernstig als zijn
klein doekje Landschap is. Karsen's werk zagen we ook slecht belicht. Zijn Hooischelf
en Stadsgezicht, hoe bekend ook, treffen altijd weer opnieuw door mooi kleurgamma,
deugdelijk werken en groot sentiment.
Konter zond een goed meisjeskopje. Wat week en dun nog, maar met aardige
kwaliteiten. Mejuffrouw Koster gaat, als meest, boven haar kracht. Het gegeven is
aardig en fleurig, de bedoeling iets karakteristieks en sterkkleurigs te geven
begrijpelijk, maar de uitkomst is er eene van vrij te vreden zijn, omdat men niet
verder zien kan.
Evenals Hijner exposeert Corn's Kuypers gelukkig. De kleur is weliswaar voor
buiten wat zwaar en zwart en eentonig, toch is het saprijker, kleurrijker, gedurfder
werk dan vroeger Avond van Le Comte, is een aardig gegeven, aardig gezien en
afgesneden, aardig geschilderd, het onderwerp maakt het werk aantrekkelijk en geeft
er een schijn van belangrijkheid aan. Van Leemputten heeft Een Zondagmorgen op
den Dijk zonnig bedoeld, maar inderdaad in zijn wittigheid zonloos. Als er geen
schaduw onder de figuren was gebracht zou het in kleur evengoed een grijzen dag
kunnen zijn. Zijn aquarel Octoberavond, is ongelijk veel beter en heeft zeer mooie
kwaliteiten in wijze van werken en kleur. Mejuffrouw Machielse heeft een aardig
palet, haar stillelevens hebben iets zeer rustigs en ingetogens, een aanzicht van ernstig
streven en doorzetten, ze zijn daardoor zeer aantrekkelijk.
Willem Maris zond de zijn eigen zomerweelde Eenden in het groen met zijn
frissche sappigheid en het rake buiten zijn. Ook dát zou een mooie aanwinst zijn
voor het Museum van Rotterdam. Mastenbroek's Binnenhaven is beter dan Langs de
Haven, maar waarom den grooten Jaap Maris nagebootst en daarvan niets terecht
gebracht? Melis' werk is niet aangenaam van toets, er is daarin iets zeer oneenvoudigs,
zijn figuren lijken in gips gebeiteld, ook is de kleur weinig aantrekkelijk. Heel wat
beschaafder is het palet van Mevr. Mesdag-van Houten; haar stilleleven is, zooals
de meeste harer stillelevens - van gelukkig kleurgamma. Met genoegen ook zagen
wij Mesdag's Na den Storm het is een beter doek dan wij in langen tijd van zijn hand
zagen. Waarom werd het werk van Gerard Muller aangenomen? Dirk Nijland heeft
een doorwerkte penteekening, op korten afstand sterk aan kopergravure doende
denken. Deze jonge, temperamentvolle artiest heeft een gelukkige koppigheid, hij
lijkt ons hard te werken en zichzelf goed onder den duim te hebben. Werk als van
Offermans en Oldewelt moet men maar snel voorbijgaan om het zoo spoedig mogelijk
te vergeten.
Perlmutter is bizar, toch is het een artiest die aan het woord is. Rip's werk is treurig,
dat van Albert Roelofs smakelijk van kleur, hij is artiest en colorist. Al doet dit klein
doekje onwillekeurig aan Mancini's manier van werken denken het is geen banale
navolging. Het Portret in potlood van Rueter is ernstig werk. In het werk van Schildt
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is duidelijk te zien hoe aanvankelijk succes gevaarlijk is. Ofschoon mogelijk knap,
heeft zijn werk ons nooit aangetrokken, ditmaal echter schijnt het ons zeker pretentieus
en daarbij niet bereikt. Het gloedlooze van de verf, het doode ziellooze er van mist
alle fijnheid. Heele brokken van het groote doek zijn vuil van kleur inplaats de
bedoelde grijsheid; het heeft dezelfde weinig aangename wijze van doen van Weiland,
de laatste echter is bescheidener. Heeft Schild werkelijk de ware artiest in de ziel,
dat hij dan minder tevreden over zichzelf zij. Van
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Soest's Winter was weer een vreugdevolle verrassing. Deze snelle vooruitgang is een
gelukwensch waard. Zijn werk heeft groote zuiverheid en soliditeit, zijn bedoelen is
vast, eenvoudig en sterk uitgedrukt. Het stilleven van Mevrouw Stork is een aardig
bescheiden pogen. De heer en mevrouw Tadama zonden beiden vrij omvankelijke
doeken; vooral mevrouw. - Haar werk heeft o.i. kwaliteiten van een buitenlander die
hollandsch zien wil en het niet snapt; de Egmondervaart, van Fokko Tadama, staat
in aardig gamma, maar het is week en oppervlakkig en moest, wilde het goed zijn,
oneindig verder worden opgevoerd. Verster's palet is altijd mooi, kleurrijk en sterk,
toch zien wij nog liever zijn werk waarin hij zijn opgave dieper, klaarder en vollediger
uitdrukt. Het werk van v.d. Voo heeft iets kwasi serieus en is inderdaad slecht
verzorgd. Weiland's werk is goedkoop, maar eerlijk gemeend. Avond en Zomerdag,
van Wijsmuller, heeft veel goeds, het is ruim en licht en vrij van geurmakerij. Het
werk van Zoetelief Tromp was ons een tegenval, vroeger zagen wij vrij wat degelijker
werk van hem. De techniek van Moeders verjaardag is onrustig en vervelend; terwijl
het meisjeskopje wijkt treedt de muur naar voren, als geheel heeft het op kleinen
afstand eenheid noch atmosfeer. Het Landschap te Soest, van W. de Zwart is zwaar
van kleur, maar mooi en gloedvol als zijn palet is vergeet men die mogelijke te groote
zwaarheid om de degelijke en mooie manier van de dingen te zien.
Toon Dupuis' bronzen zijn mogelijk knap maar niet boeiend. Teixeira de Mattos'
werk meenen wij niet nieuw, maar met enthousiasme gemaakt. Wirtz heeft een klein
pleister Javaansche danseres geïnspireerd op Mendes da Costa.
P.
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[Tweede halfjaar]

Frans Courtens
EEN belangrijke tentoonstelling onlangs door Frans Courtens in het Kunstverbond
te Brussel ingericht,(1) vestigde weer de aandacht op dezen zoo terecht beroemden
kunstenaar, die nu in de volle kracht staat van zijn jaren en van zijn talent.
Nog vóór de opening van deze tentoonstelling had ik de gelegenheid de werken
die ze bevatte, met meer andere nog, te zien, in het aardige woonhuis van den schilder,
in de Uurplaatstraat te Schaarbeek. Vroeger kende ik van Courtens slechts enkele
stukken, verloren in onze meer vervelend dan mooie Driejaarlijksche
Tentoonstellingen, of in een van die World's Fairs, waar kilometerlange muren vol
schilderijen, ons meer benauwdheid en hoofdpijn, dan esthetisch genot bezorgen. Ik
had wel genoeg van hem gezien, om zijn rijk temperament en zijn verrassende
techniek te leeren bewonderen, maar toch had ik die kracht en die veelzijdigheid niet
verwacht! Zoo de landschappen ook talrijker zijn dan de onderwerpen van anderen
aard, blijft Courtens niettemin een van die zeldzame, volledige schilders, zooals er
altijd in de mooie en groote kunsteeuwen hebben geleefd, vol geestdrift voor al wat
in de Natuur leeft en bestaat. De twee langdurige bezoeken die ik den schilder in zijn
werkplaats heb gebracht, waren voor mij dus een verrassing en een openbaring.
Het zou hier de plaats zijn om een uitvoerig portret van Courtens te geven - om
in te gaan op biographische bijzonderheden, maar andere schrijvers hebben elders
die taak aangevat, en liever wil ik de enkele bladzijden, waarover ik beschik, wijden
aan de bespreking van zijn werk.
Ik zal me er toe bepalen den man met enkele woorden te kenschetsen: dadelijk
werd ik ingenomen door zijn openhartigheid en zijn eenvoud. Courtens, wiens naam
bovenaan staat in het guldenboek der hedendaagsche schilderkunst, heeft zoo
heelemaal niets van den

(1) Van 2 tot 27 April 1902.
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‘artiest’ dien men zoowat in alle kringen aantreft, en waarvan de ijdelheid, de
aanstellerij, het gezwets, de baatzucht, de verwaandheid, de geldzucht, de
zwartmakerij, de excentriciteit, de slechte toon, de onbetamelijkheid, de botte
onwetendheid.... u zoozeer de keel uithangen, dat deze gebreken zelfs de waardeering
en de bewondering in gevaar brengen, die men in alle eerlijkheid voor zijn werk zou
moeten gevoelen. Neen - de schilder waarover ik spreek, hij die geridderd is door
iedere orde, zelfs met de hoogste titels; - die in alle wedstrijden premies, diploma's,
medaljes behaalde; - die op de handen werd gedragen door de kritiek van alle landen
- die gevierd werd als een vorst der kunst aan die Duitsche Hoven waar de groote
overleveringen bewaard werden van een Hertog van Weimar, beschermer van Goethe,
of van een Koning van Beyeren, vriend van Wagner; - die lieveling der ingewijden,
de half-god der massa, wiens werken tot ongehoorde prijzen worden verkocht: - heeft
zoo heelemaal niets van den cabotin, den boheem of den parvenu - van een die er
zich boven-opwerkt of er zich boven-opgewerkt hééft. De sterksten zijn de
zachtmoedigsten, zegde de dichter. Met meer recht zou men nog kunnen zeggen: de
sterksten zijn het meest bescheiden. En Courtens bevestigt boven alles de waarheid
van dit gezegde. Ondanks zijn buitengewoon talent, zijn wereldroem, is die forsche
en krachtige Vlaming in zijn doen en zijn voorkomen dezelfde gebleven, die meer
dan vijf-en-twintig jaar geleden zijn geboortestadje, Dendermonde en de betooverende
Scheldeboorden verliet, om tegen den zin van zijn ouders, aanzienlijke handelslieden,
aan kunst te gaan doen te Brussel, en zich uitsluitend te wijden aan deze
afschrikwekkende schildersloopbaan, welke, zooals zijn ouders het zeker wel zullen
gezegd hebben, meer van haar beoefenaars uithongert, verslindt, ten gronde en tot
wanhoop brengt - dan zij er verrijkt, onsterfelijk maakt of ook alleen maar in 't leven
houdt. De jaren zijn sedert dien tocht van den jongen Frans voorbijgegaan, maar de
vijftiger van heden is nog even flink, nog even krachtig en nog even geestdriftig als
in de eerste dagen van zijn inwijding in 't kunstenaarsleven, toen hij in 't centrum der
groote stad kwam aangeland, in een vrij atelier van de Groote Markt, de Patte de
Dindon, en broederlijk omging met een twintigtal schilders, waarvan enkelen, als
Stacquet, Uytterschout en Pantazis, later evenals hij zelf, hun weg zouden vinden.
Courtens spreekt niet veel, maar spreekt goed; hij geeft zich niet dadelijk aan den
eersten den beste; hij bezit de openhartigheid, maar ook de bescheidenheid en
ingetogenheid van den waren Vlaming; hij monstert dengene met wie hij spreekt, en
wanneer hij hem zijn vertrouwen waardig acht, opent hij hem zijn gemoed en spreekt
hem van Kunst - maar eerbiedig, zonder die breedbespraaktheid, die bluf van den
vakman of die winkelierspraat, die Barbey d'Aurévilly,
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bij het verlaten van een feestmaal van letterkundigen deed uitroepen: ‘de volgende
keer ga ik met metselaars eten!’ Courtens drukt zich uit in een beeldrijke,
schilderachtige taal, met niet minder sprekend gebaar zijn reeds zoo kleurige en haast
plastische woorden bekrachtigend. Wanneer hij zich opwindt schiet er licht uit zijn
kleine levendige oogen; soms verhoogt een hartelijke lach het sappige en kranige
van zijn taal.
Courtens geeft ons den indruk van een gelukkig mensch, van een wijze, een werker
die zijn geluk waardig is, en de gunst der fortuin, zoowel als de streeling der glorie
verdiend heeft. Hij leeft alleen voor de kunst, en voor zijn talrijk en innemende
huisgenooten: - een gezellin die hem waardig is, begaafde en gezonde kinderen. Met
de zijnen verblijft hij slechts zelden in de stad, hoogstens eenige weken, 's winters;
voor 't overige leeft hij als heere-boer op zijn villa te Sint-Gilles-Waas, bij
Dendermonde, of te Vogelenzang bij Haarlem - ofwel zwerft hij met zijn rollend
huis - een soort kermiswagen zooals ook de arme Door Verstraete er een bezat - naar
heinde en ver door zijn geliefde landen, vooral door die Hollandsche polders, waarvan
hij zooveel houdt, met hun trillende en vochtige atmosfeer en hun licht zoo zacht en
betooverend als een weemoedige glimlach, even met tranen bevochtigd.
Courtens onderhoudt met de buitenwereld alleen de hoognoodige betrekkingen,
waaraan men zich niet kan onttrekken zonder voor een menschenhater door te gaan.
Hij is overigens volstrekt niet egoïst of droefgeestig, maar een voorbeeldig confrater.
Na zijn grooten bijval in Duitschland opende hij zelf immers de Staatsmuzeums en
particuliere verzamelingen voor andere Vlaamsche schilders? En dat alles zeer
eenvoudig weg, zonder er zich op te laten voorstaan, met een tact die als de hoogste
uitdrukking is van goedhartigheid. Courtens wordt te zeer in beslag genomen door
zijn werk, om tijd te vinden tot het optreden in wereldsche of officiëele kringen; in
het volle bezit van zijn kunst, zoo beroemd als 't maar kan - werkt en slaaft hij nog
steeds even hard als in zijn eerste leerjaren. Slaven? Neen, ik druk me verkeerd uit,
want het werk is voor Courtens een vreugde, een genot, de meest noodzakelijke reden
van bestaan.
Zal ik hier van zijn eerstelingen spreken? Te Dendermonde had hij de lessen der
Academie gevolgd, die onder het bestuur stond van Jaak Rosseels, zeldzame gaven
aan den dag leggend, en al de prijzen behalend, die der hoogere klassen inbegrepen.
Na eenige genre-stukjes als de Jonge Student, Zeeuwsch Meisje, Vergeet mij niet,
door zijn vrienden opgemerkt toen hij deel maakte van hun Cenakel in de Patte de
Dindon, stelde hij in een van onze Driejaarlijksche Tentoonstellingen een doek ten
toon, dat zijn beroemd-
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heid den stoot zou geven en grooten ophef maakte: de Mosselschuit. In dat oude en
vervallen vaartuig vindt men bij een zoo stoutmoedige factuur en haast brutale kracht
een onuitsprekelijk, onweerstaanbaar dichterlijk gevoel. Het greep ons aan en
ontroerde ons, als de ontmoeting van een armen versleten werkman, van een invalide,
van een oude snorrebaard door veldtochten ondermijnd. Men telt de schipbreuken
en de averij door dit ellendig wrak geleden, als de mouwstrepen van een oud-gediende,
of de lappen op de plunje van een werkman - de veldslagen die de eene heeft
bijgewoond, de ongelukken waarvan de andere het slachtoffer is geweest. Die
Mosselschuit, nu in het Museum van Stuttgart, was zoo innig gevoeld als een vers
van Heine, zoo interessant als de twee Grenadieren of de trommelaar Legrand.

FRANS COURTENS: DE MORGEN.

Toen schilderde Courtens zijn Zondagmiddag in een Vlaamsch dorp, die we nu
nog in het moderne Museum te Brussel bewonderen - misschien meer bezadigd van
schildering dan 't vorig stuk, maar zoo wonderwel de poëzie van onze Vlaamsche
gouwen samenvattend. Wat kalmte, wat stilte na het Lof, wanneer de geloovigen
langzaam huis-
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waarts keeren door die paden, met de groene hagen van tuintjes en boomgaarden
omzoomd!
Reeds zeker van zijn kunnen schepte hij er behagen in schilderijen van innig gevoel
met wonderen van brio en toets te doen afwisselen. Na een nacht in het Besjeshuis,
zoo roerend als een gedicht van Maeterlinck, schilderde hij een realistisch tooneel,
vol rechtstreeksche opmerkingskracht. Door de poëzie der kleur, door streeling en
treffendheid van tonen en tegenstellingen veredelde hij het meest prozaïsche Koolveld.
Van toen af deed hij aan de eenig ware schilderkunst, de eenige die deugt, die zich
niet bekommert om het onderwerp, ten minste het literaire en anecdotische onderwerp,
en er zich op toelegt de poëzie, de geest, het mysterie der dingen plastisch voor te
stellen.
En naarmate zijn visie doordringender, fijner en scherper werd, verkreeg ook zijn
techniek - zijn hand, meer flinkheid, veerkracht, bedrevenheid. Hij ging uitmunten
in de meest afgewisselde stijlen en gamma's. Naast ondoordringbaar, nevelachtig,
weemoedig regenweder, behandelt hij de zegevierende Gouden regen, verheerlijking
van den herfst, gebladerte zóo vurig, dat het de stille waters schijnt te ontvlammen
waarin het weerkaatst wordt, zooals, in de XXIe zang der Ilias, Vulkanos de
Skamander in brand steekt. Courtens beperkt zich niet tot een bepaald genre, een
midden, een jaargetijde of een uur. Beurtelings schildert hij het licht en de duisternis;
het sneeuwkleed of het mostapijt; het water, rood van doode bladeren of gerimpeld
door het luwtje; een oude boerin, bibberend vóór den haard of een koewachtster, die
in een weide aan 't melken is; de bloeiende boomgaard en het rosse woud; de volle
zee en de kust; de sappige Hollandsche weiden en de dorre Kempische zandvlakten;
de speelsche bronnen der riviertjes, en de grootsche zeearmen, uitstortingen der
groote stroomen. De verblindende luminist der Maasboorden, - een wonderbaar
meesterwerk (drie jaar geleden te Antwerpen tentoongesteld) - verdiept zich op tijd
en stond in nevel en schaduw, de schilder van avond en herfst wordt de schilder van
morgen en lente.
In de behandeling is bij even veelzijdig en veelomvattend als in de keus zijner
onderwerpen. Hij schildert evenmin uitsluitend naar de natuur als uitsluitend in zijn
atelier: beide manieren past hij toe, al naar het oogenblik met zijn stemming of de
behandelde stof overeenkomt. Wanneer men zeggen mag dat hij gezien en gevoeld
heeft in de natuur al wat hij heeft geschilderd, - is het niet minder waar dat menig
schilderij de vrucht is van vele werkuren, de samenvatting van verscheiden indrukken.
Van daar juist de intensiteit van zijn schilderijen. In één doek vat Courtens samen,
het betooverende van vele zonsopgangen, het geëlectriseerde van vele onweerachtige
namiddagen,
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de regen van vele grijze dagen, de sneeuwstormen van een heelen winter, de uiterste
weemoed van een heelen herfst.
Deze geniale colorist, deze bezinger van licht en kleur, de schilder waarop het
woord van Swinburne over Ben Jonson zoo goed van toepassing is: il maestro dei
color che sanno (de meester der zichtbare kleur) - deed zich aan ons voor,
aantrekkelijker dan ooit, met een veertigtal werken, die even verscheiden van indruk
waren, als meesterlijk van behandeling.
Een waar genot zijn deze sappige en gevoelde schilderijen voor hen, die de kleur
om de kleur zelf liefhebben, de schilderkunst per se zooals ik daareven zeide, zonder
zich in te laten met beschouwingen over school, procédé, mode, literatuur of van
gewoon snobisme. - We krijgen hier inderdaad poëzie in de schilderkunst, de ware,
de eenige die er bij te pas komt.
Evenals zekere muziek, en nog wel de mooiste, best een programma missen kan,
had de uitstekende schilder zijn werken zonder titel kunnen laten, zoozeer spreken
ze uit zich zelf. Er een benaming aan geven, is er de beteekenis van beperken. Evenals
de sonaten en synfonieën van Beethoven, waaraan de meester haast nooit een titel
gaf, als bij uitzondering een enkel woord als: Pastorale, Eroica, Pathétique,
Appassionata - zijn de schilderijen van Courtens uitboezemingen van de ziel en de
stemming van den kunstenaar, evenzeer als afbeeldingen der natuur - en evenals
muziek zouden ze alleen maar een nummer moeten dragen, met de aanwijzing van
het tempo: scherzo, adagio, allegro, maestoso.
Ik was zelfs zeer verlegen toen de schilder mij, in zijn werkplaats, raad vroeg
omtrent de titels die hij zou geven aan enkele van zijn gedichten, gloeiende oden als
dithyramben, weemoedige elegieën, bloemige idyllen, vertrouwelijke liedjes of
landelijke vilanellen - want ik vreesde inderdaad dat een titel de hooge beteekenis,
de innerlijke strooming, het dynamisme der schilderij zou beperken.
Het zoo hoog maar nooit te veel geprezen palet van Courtens, dat de schilders
bestudeeren zooals musici de partities van Wagner, om er de zeldzame harmoniën
in te ontdekken, de wondere instrumenteering, de klankcombinaties - of zooals de
moderne Fransche dichters hun vak leeren bij Hugo, Baudelaire of Verlaine - Courtens'
palet bereidde weer nieuwe verrassingen en onverwachte aandoeningen, zelfs aan
de bewonderaars, die reeds dachten dat hij zijn laatste woord had gezegd. Hoe
overvloedig en verscheiden dit palet ook was, heeft de meester het toch nog steeds
verrijkt; hij vernieuwt het tot in het oneindige, zooals de uitzichten en de
kleurschakeeringen van de natuur zelve. Ik zou haast zeggen dat dit palet de kleuren
der natuur nog overtreft. Wat heerlijke tinten, die zijn als uitgedacht, geschapen,
door den meester,
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ontstolen aan het mysterie van 't licht en van den vluchtigen ether - vinden we niet
in zijn laatste schilderijen!
Ziehier een van de groote doeken, in het Kunstverbond tentoongesteld: de Morgen,
een gezicht op een vaart in Holland, het lievelingsland van den schilder. Kan men
zich zoeter oogenstreeling denken, dan die paarsche tonen van de nevelvlokken, en
vooral hun weerkaatsing in het droomerig-teedere water? Of is er, in de schitterende
en pralende gamma een oogenweelde vergelijkbaar met die laatste herfstdagen?
Courtens die den vlammenden October, den wonder-colorist zelf overtreffen zou,
heeft nooit glorieuser brand in het kreupelhout van den laten herfst ontstoken. In de
laatste stralen, een ander belangrijk doek, herinnering aan den herfst, is het de
gloeiende weelde van smeulend vuur, in tegenstelling met den laaienden brand in
het vorig schilderij.
Maar zooals ik reeds zeide, beperkt Courtens zich niet bij een enkel jaargetijde.
In zijn Boomgaard, een heerlijk stuk, verheerlijkt hij de lente, April, in een even
lichte als maagdelijke kleurengamma - helder groen, rozig wit - die de meest gevierde
Parijsche luminist hem zou benijden.
Courtens beperkt er zich zelfs niet toe, bepaalde, enkelvoudige effekten af te
beelden. Hij komt er toe op zijn doeken meer ingewikkelde indrukken weer te geven,
er gemengde aandoeningen uit te doen stroomen. Tot dit soort schilderijen behoort
zijn Voorspel tot den morgen, dat waarlijk den indruk geeft van dauw, in een zanderige
streek, waarvan een voorbijtrekkende troep schapen het stof doet opvliegen. Weldra
zal het stikheet worden, de zon zal die morgennevels hebben opgedronken; weldra
zal dit woestijnhoekje, met den molen op het heuveltje, die in langen tijd niet zal
draaien - onbegaanbaar worden; maar voor 't oogenblik verzacht en verlenigt de
ochtendnevel het geweld der hoogzomerhitte. Stof en dauw, vijandige elementen
zou men zeggen, die niet te vereenigen of te vermengen zijn; en toch slaagt Courtens
er in deze schijnbare samenkoppeling tot stand te brengen door de alvermogende
kracht van zijn penseel. Deze indruk van warme vochtigheid, vind ik weer, maar
minder overstelpend, serener, droomeriger, in die heerlijke rust der Koeien, met die
zachtblauwe lucht, met teeder dampige achtergrond, waarin twee dunne
berkenstammen en een vlucht vogels, als bezwijmd in de hitte, nog verhoogen de
diepte, de vervagende verte, de schroeiende atmosfeer.
In een anderen toon: in quarantaine (een doek dat ik in 't atelier van den schilder
zag), een vreemdsoortig zeestuk, transpositie van een verhaal van Edgar Poe,
Narrative of A. Gordon Pym, b.v., of van een morbide gedicht van Baudelaire. En
toch bestaat hier alleen analogie of overeenstemming en geen gelijkheid van indruk
- want niets is
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meer verwijderd van de verfoeielijke literaire schilderkunst, met gegeven onderwerp
en programma, dan deze verdachte schuiten, op een rij geschikt, een eind van het
strand. De tonaliteit zelve van deze schilderij - die onheilslucht, dit zware en troebele
water, als besmet, - spreekt luid van een geheimzinnige plaag.

FRANS COURTENS NA HET LOF.

En wat weemoed, wat verkwijning in die schilderijen, waarin de regen behandeld
wordt, in steden of aan de boorden der zee, in het binnenloopen der mail, in het einde
van den herfst, in grijs weer, of in Stortvlaag te Rotterdam, droeve, grijze synfonie,
waar de grauwe lucht, de groenige ruiten, de vuil-witte vacht van een trekpaard een
akkoord of liever een dissonante van uiterste droefenis aanslaan.
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FRANS COURTENS: BOORDEN DER MAAS.

Het herstellen der netten gebeurt ook met regenweer, en de uiterste en haast
onheilspellende vijandigheid van het noodweer, geeft aan de vrouwen die op het
strand zitten te werken iets van een samenkomst van nornen of schikgodinnen.
En die Sneeuwstorm, met zijn ontredderde schepen, vastgemuurd door de strengheid
des winters, die schuiten verwant aan den Mosselbak van vroeger, en evenals deze
menschelijk en deerniswaardig, doen denken aan de oude garde van den doortocht
der Beresina, en aan het beroemde Il neigeait.... uit les Châtiments.
In na het Lof zijn het niet zoozeer de oudjes die uit het dorpskerkje komen als wel
de toren zelf, oprijzend in de schemerlucht met zijn bouwvallig en verweerd
metselwerk, zoo verbazend weergegeven in okergele en roodbruine tinten - die een
toon doet klinken van ingetogenheid, droefheid, oudachtigheid, - de godsdienstige
en haast dweepzieke toon van het schilderij.
Onder de vroolijke, lachende indrukken leeft warm en lichtend de herinnering aan
het glimlachende Dorpje, een rooskleurig hoekje, dat de schilder me in zijn atelier
vertoonde; ik herinner me ook die bekoorlijke Vrouw met de Tulpen - incarnatie van
het veelkleurige en stralende Holland, uitlossend op den grijzen achtergrond; verder
nog naar de Melkerij, met zijn stilzwijgende, plechtige koemelker, die van zijn werk
terugkeert, het emmerjuk op de schouders, over het bruggetje stappend, met zijn
blauw wams, kleurschitterend als een feestvlag, en dit heerlijke Geitenwachsterstje,
met die harmonie van violette tinten, waarvan de dominante door het keurslijf van
het meisje wordt aangegeven, en die naast de oranje-achtige bruinen in de vacht der
geiten
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nog beter uitkomen: een schilderij vol trilling en lenteadem.

FRANS COURTENS: GEITENWACHTSTER.

Maar vooral heb ik een levendigen indruk bewaard van die prachtige Boorden der
Maas, het groote schilderij waarvan ik zooeven sprak, en waarvoor ik lang heb
stilgestaan, genietend die kleuren van het figuurtje, op het voorplan in zijn schuit
gezeten, met bruin fluweelen broek, en krachtig blauw vest, dat de toon geeft aan
een afnemende ladder blauwe tinten, een weifelend spoor van vloeiend azuur, dat
versmelt tot lichtend zilver in de verte, aan een horizon die even aanlokkelijk is als
de stroomvlakte zelf. Ik ken niets mooier dan dit grootsch en tevens bekoorlijk doek,
met die majestatische lucht en het tooverachtig water, die melodieuse schakeeringen,
verleidelijk haast als de zang van sirenen en niksen die men er in zou willen droomen.
In het Kunstverbond was nog een stuk, eveneens Boorden der Maas geheeten,
maar op een verder van de zee verwijderde plek; maar hoe bevallig en tooverachtig
toch, hoe bewonderenswaardig vooral om die met lichte wolkjes bezaaide lucht, die
zoo dadelijk in 't volle blauw schijnen te zullen versmelten.
Al deze schilderijen zouden moeten vermeld worden - want alle verschillen ze
van accent; ieder brengt telkens weer een nieuwe revelatie. Nooit valt Courtens in
herhaling. Steeds vindt hij nieuwe inspiratie, steeds is hij wakker, dol op wat hij ziet.
Geen van zijn doeken verraadt vermoeienis of verzadigdheid - geen draagt ook sporen
van overproductie, van gehaast of machinaal werk. Op wat oogenblik of in welk land
Courtens de natuur ook waarneemt, hij vindt haar steeds belangwekkend,
wenschenswaardig en verdienend zijne hulde en lyrisme.
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Want een lyricus der kleur is die forsche Vlaming, een lyricus, zooals al onze groote
meesters het waren, Rubens bovenaan. Courtens' landschappen trillen als oden. Praat
hem niet van het enge, beperkte realisme, van de koude nauwkeurigheid, van de
lastige gewetensvolheid waarnaar gestreefd wordt door zoovele schilders naar de
natuur; rijker aan documenten dan aan gevoel, bepalen deze er zich bij de heerlijke
meesteres, de eeuwige Ingeefster platonisch te bewonderen, te ontleden. Zij
eerbiedigen haar te zeer om haar te omhelzen en er zich mee te vereenigen in
hartstochtelijke omarming. - Courtens versterkt het jeugdige vuur zijner bewondering,
met de gloed en de geestdrift van den overwinnaar. Hij overmeestert de natuur en
doet haar opschitteren, verheerlijkt haar. Elk van zijn schilderijen vertoont ons niet
alleen een lofzang van den kunstenaar, maar ook een gedaanteverwisseling der godin,
ten gunste van haar heldhaftigen en stoutmoedigen veroveraar.
GEORGES EEKHOUD.
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Kunst in de advertentie
KUNNEN advertenties smaakvol zijn?
Moeten deze altijd ònsmaakvol zijn?
Vragen, bij het zien, hoe tegenwoordig bijna elk tijdschrift dat verschijnt vergezeld
is van een gedeelte dat met den inhoud niets gemeen heeft, met den vorm van de
uitgave zelden in overeenstemming is en tot verfraaiïng van het uiterlijk nooit
bijdraagt.
Menige uitgave kan zich wel is waar niet, of moeielijk, staande houden zonder
den commercieelen steun van juist dat onsmaakvolle gedeelte: de advertenties.
Wij zijn er al aan gewend geraakt dat een sierlijk kleed voor een dikwijls goedgezet
en zorgvuldig gedrukt tijdschrift ter wille van mercantiele overwegingen moet
opgeofferd worden en wij denken er niet aan dat dit werk even goed in een
smaakvollen vorm had kunnen verschijnen.
Wel vullen de advertenties in den regel den omslag en slechts eenige pagina's vóór
en achter in de aflevering die meestal afzonderlijk zijn genummerd, zoodat wanneer
het werk bij den binder komt, door dezen die afzonderlijke bladzijden dan ook
stilzwijgend worden weggenomen.
En gebeurt het wel eens, dat eene annonce op de achterzijde van de laatste onevene
bladzijde is gedrukt en op die wijze met het gebonden werk den weg tot onze
bibliotheek vindt, gebruikelijk is het toch in een gebonden jaargang van een tijdschrift,
zoo min als in een boek geen advertenties te dulden.
Het natuurlijk gemis aan verband tusschen advertenties en inhoud is de voornaamste
reden dat de eersten niet bewaard blijven, maar is daarmede bewezen dat ze als
grafisch werk geen waarde hadden kunnen hebben?
Er is toch evenmin verband tusschen de affiches die tegen onze huizen zijn geplakt
en de bewoners.
Advertenties hebben een even tijdelijke bestemming als de groote
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aanplakbilletten, maar men is wèl in gaan zien dat, waar de affiche kon zijn storend
en leelijk, zij even goed, door een kunstenaar ontworpen, een belangrijk element kon
worden, én om voorstelling en uitvoering én om goeden smaak wel degelijk op
kunstwaarde kon aanspraak maken.
Artisten als Chéret, Grasset, Steinlen, Mucha en anderen hebben bewezen van de
affiche iets werkelijk smaakvols te kunnen maken: een schilderij voor de straat,
waarlijk populaire kunst.
Collectionneurs hebben ze verzameld, boeken en tijdschriften hebben er over
geschreven; op tentoonstellingen hebben ze als grafische kunst geprijkt en de Maître
de l'affiche, heeft zich op gelijken rang weten te stellen met den kunstschilder.
Zoo vertoont ook de kleinere affiche: de showcard, het geïllustreerde prospectus,
een streven naar een meer smaakvolle opvatting, zoo is thans de beurt aan de
advertentie!
‘In kleine advertenties zit de groote verdienste,’ hoorden wij onlangs een uitgever
zeggen; dat verklaart het dicht ineen geschoven mozaïek van honderden kleine
berichtjes.
Dat het voor de dagbladen niet wel mogelijk is in dat mozaïek wat meer smaak
ten toon te spreiden ligt voor de hand; de methodische dikwijls alphabetische
schikking, die b.v. in sommige Engelsche dagbladen voorkomt kan onzen zetter niet
behagen. Zooals in onze straten bijna elke gevel verschillend is, zoo zoekt onze zetter
de grootst mogelijke afwisseling te brengen in zijn advertentie-kolom; ‘groote letters
naar plaatsruimte’ werken hiertoe mede.
Aan het dagblad, snel gezet, meestentijd machinaal, op goedkoop papier met geen
ruimte te verliezen, kunnen geen hooge eischen van grafischen aard gesteld worden;
deze advertenties die geen artistiek karakter zouden kunnen dragen, laten wij buiten
bespreking.
Bedenkelijk is het evenwel dat bladen en tijdschriften die zich meer op kunstterrein
begeven, terwille van commercieele overwegingen hun uiterlijk verwaarloozen.
Heeft het adverteeren in de laatste jaren een geweldige vlucht genomen, nieuw is het
denkbeeld geenszins. Het is moeielijk vast te stellen wanneer de eigenlijke advertentie
zijn eerste verschijning maakt.
Bij de Joden bestond de gewoonte alleen mondeling hun waren aan te kondigen.
Het Hebreeuwsche woord Kara beteekent ‘luid roepen’ of aankondigen, en deze
bekendmaking of proclamatie geschiedde gewoonlijk in de straten en op de drukste
pleinen.
De Egyptenaren kenden de geschreven ‘advertentie.’ In de ruïnen van Thebe zijn
papyri gevonden van meer dan drie duizend jaren oud waarop belooningen worden
uitgeloofd voor het geven van
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beschrijvingen van weggeloopen slaven, en wij stellen ons voor dat deze stukken er
wel vrij wat aangenamer zullen hebben uitgezien dan menige van onze moderne
annonces.

De Grieken kwamen een stap nader tot ons begrip van adverteeren, want zij deden
hun publieke-aankondigingen zoowel mondeling als geschreven.
De taak van den omroeper schijnt op enkele uitzonderingen na beperkt te zijn
geweest, tot mededeeling van gebeurtenissen in den Staat, en het getuigt voor den
fijnen smaak van dit volk, dat zij hun omroeper deden vergezellen door eenen muzicus
om hem bij slechte uitspraak of onjuisten toon ter hulp te komen.
Voor het bekend maken van hun wetten gebruikten de Grieken verschillende
soorten van looden tabletten maar ook voor berichten van anderen aard.
Een Grieksche schrijver deelt mede, dat het volk van Phineum in Arcadia beweerde
dat Ulyssus een bronzen standbeeld aan Neptunus wijdde in de hoop door de
tusschenkomst van dien god de paarden terug te krijgen die hij verloren had en dat
hij daarom een inscriptie plaatste op het voetstuk van het beeld waarin een belooning
werd toegezegd aan ieder die de dieren zoude vinden en er voor zorg dragen.
Ongeveer 250 jaar v.C. schrijft een dichter in Syracuse als de zoon van Venus
ontvlucht was, hoe zij haar kus als loon toezegt aan hem die Eros heeft gezien en:
‘als gij hem terug brengt, zult gij, vreemdeling niet de enkele kus maar iets méér nog
ontvangen;’ een vage maar meer suggestieve toezegging dan de belooning in onze
couranten.
Van de Romeinen zijn verscheiden sporen van aankondigingen gevonden.
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In Pompeï ziet men nog vele intact gebleven mededeelingen die in zwarte of roode
letters, menigmaal van afbeeldingen vergezeld op de witte muren der huizen waren
geschreven of geschilderd.
Een andere wijze van reclame bestond door middel van de werken van dichters
en tooneelschrijvers; zoo verhaalt Plinius van een dichter die een huis huurde, een
oratorium bouwde en onder zijn toehoorders prospecti verspreidde dat denkelijk
was-tafels zullen zijn geweest.
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In de middeleeuwen toen de kennis van lezen en schrijven uitsluitend door de
geestelijkheid en in de kloosters werd beoefend bleef het volk zoo onwetend mogelijk,
slechte wegen en moeielijk reizen beletten een ruim onderling verkeer, en bijna alle
leeken van koning tot vazal waren volkomen ongeletterd.
De publieke omroeper was dus weer het eenige middel om berichten te verspreiden;
doch de eenvoudige manier waarop zaken werden gedaan maakte diens betrekking
vrijwel tot een senecure en proclamatie van oorlog of vrede en verkoopingen van
lijfeigenen, waren zoowat de eenige gelegenheden waarbij hij door middel van zijn
hoorn het publiek kon bij elkaar toeteren en van zijn welsprekendheid getuigenis
afleggen.
Eindelijk in het begin van de 16e eeuw, als de boekdrukkunst meer algemeen
verspreid en door de uitvinding van de losse lettertype veel vereenvoudigd, het
nieuwsblad zijn intrede had gedaan, maken wij kennis met de eerste eigenlijke
gedrukte advertenties.
Pamfletten en kleine boeken met nieuwstijdingen werden gedrukt in Weenen en
in Duitschland maar hun verschijning was vrij ongeregeld, zoodat daarvan ter
nauwernood iets meer bekend is dan het feit dat zij bestaan hebben.
De eer van de regeling van de couranten-annonce komt Frankrijk toe: in 1612
verscheen voor het eerst het Journal Général des Affiches dat nu nog heden ten dage
onder den titel van Petites Affiches het blad is dat wat advertenties betreft het ruimste
in de behoeften voorziet.
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De eerste eenigszins met zorg en smaak behandelde advertentie vinden wij in 1633
in de Courante uyt Italien ende Duytschland door Broer Jansz in Amsterdam
uitgegeven.
In 1668 wordt in een Engelsch blad de Mercurius Politicus de eerste thee
aangekondigd: ‘That excellent and by all Physicians approved China drink called by
the Chineans tcha by other nations tay allias tee,’ een drank die
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toentertijde voor een prijs van £6. tot £10. per pond werd verkocht.

En sinds zijn thee, koffie, cacao de voorname onderwerpen gebleven voor de groote
en meest in het oog vallende advertenties.
Wij hebben slechts de Graphic, Londen News en meer tijdschriften op te nemen
om ons te verbazen hoe hoogst onsmaakvol het kleed is, waarin deze bladen die toch
bedoelen eerder onder de uitgaven van kunst dan onder de nieuwsbladen gerangschikt
te worden, verschijnen.
Zulk een blad met advertenties geeft een mozaïek te aanschouwen van berichten
en berichtjes, die op de meest in 't oog vallende wijze trachten de aandacht te trekken,
de letters zijn zoo veel doenlijk van de meest verschillende grootte en type gekozen,
de teekenstift te hulp geroepen, zorgt voor de meest zotte voorstellingen, die het
karakter of den aard van het aangeprezene moeten doen opvallen en door de
gezamentlijke pogingen van teekenaar en zetter is een geheel tot stand gekomen dat
een uiting is van de meest onharmonieuse verwarring.
En het zijn niet de Engelsche tijdschriften alléén waarvan het advertentie gedeelte
zoo in het oogvallend onsmaakvol is, de Fransche
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en Duitsche zijn niet veel beter; de fotografische reproductie die maakt dat een
teekening op elke willekeurige schaal kan verkleind worden is mede oorzaak dat
geen der teekeningen, op verschillende schaal geteekend, onderling eenig verband
vertoonen.

Doch dat is niet de bedoeling - iedere advertentie moet door grootte of voorstelling
afzonderlijk in het oog springen als of het een wedstrijd gold tusschen onze
Hebreeuwsche ‘Karas’.
En nòg, hoe weinig houdt dikwijls de afbeelding rekening met den zin van de
annonce!
Wie zou ooit vermoeden dat een gebrilde geleerde met bakkebaarden in toga en
bef, den university cap op het hoofd, als kunstrijder staande op twee galoppeerende
honden, een aanprijzing is voor eene combinatie van de fijnste tabaksoorten!
Hoe zot de voorstelling ook zij, duidelijker is dan ten minste de bekende teekening
waarop onder toezicht van eene bonne die bezig is een kind te verschoonen een vijftal
mannen ‘mit leichter Wellenschlag’ in verschillende vormen van badkuipen over
een geruitte vloer hobbelen. Maar hoe in het oog vallend, de herhaalde terugkeer van
datzelfde prentje maakt dat wij het ten slotte niet meer opmerken.
Een doeltreffender wijze van aandacht te trekken is dan zooals bij de bekende
annonce van den hofkapper Haby, om de andere week te worden aangegrijnsd door
den man met den snor ‘es ist erreicht,’ of het vriendelijk verrukte volle gelaat te zien
van den man voor wien met ‘allen voraus’ het scheren zoo'n genoegen is.
Bij die afbeeldingen speelt ook de fotografie een groote rol, en al blijft de
zincografie altijd wat zweven bij den text, een doeltreffende wijze om de advertentie
toe te lichten kan er mee bereikt worden.
De dienstregelingen b.v. van de Oostenrijksch-Hongaarsche Staatsspoorweg, die
opgeluisterd zijn met verschillende stadsgezichten en landschappen door een
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smaakvolle teekening goed omlijst, zijn het bewijs dat in die richting iets kan gedaan
worden.
In de meeste tijdschriften op het gebied der decoratieve kunst is
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dan ook merkbaar dat uitgever en zetter het oog hebben gehouden op hun
reclame-kolom en vinden we menige advertentie die door welgekozen en goed gezette
typen op zich zelf een fraai stukje drukwerk vormt.

Andere zijn bepaald voor dit doel geteekend en het doet den ontwerpers alle eer aan
dat zij er in geslaagd zijn door de fraaie groepeering en de juiste proportie der letters,
tot een sober geheel te zijn gekomen van hooge grafische waarde.
Een zeer smaakvol geheel vormt ook dikwijls de geteekende letter, met een als
vlak-ornament opgevatte omlijsting, van ornament of figuur.
Dan ziet men menig goed geheel van letters met de voorstelling op den aard der
annonce betrekking hebbende, terwijl ook somtijds de voorstelling hoofdzaak is maar
door welgeplaatste letters op smaakvolle wijze wordt ondersteund; en als de
voorstelling meer als illustratie dan als ornament is opgevat, geeft het vlakke karakter
en de juiste plaatsing der letters er toch voldoende het karakter van advertentie aan.
Er zijn dus in de goede richting al pogingen gedaan tot verbetering, voor beter
drukwerk heeft men meer oog gekregen.
Het is William Morris, die door de oprichting van de Kelmscott Press een groote
stoot heeft gegeven om wat smaak in de typografie te brengen.
Hij heeft getracht zijn doel te bereiken door het doen herleven, zoover practisch
mogelijk van de oude wijze van drukken.
Door hem ontworpen lettertypen met fluweelzwarte inkt gedrukt, ingedrukt als 't
ware op eigengemaakt papier zijn edele brokken typografie, kunstwerken.
Onder de moderne artisten die zich er op toegelegd hebben ook in den vorm en
type van de letters verbetering te brengen, behoort vooral Walter Crane, die van het
standpunt van den teekenaar uitgaande er naar gezocht heeft de letter met teekening
en versiering tot één harmonisch geheel te brengen.
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De Amerikaansche lettergieter heeft in de laatste jaren een groote verscheidenheid
van typen gegeven, die uitmunten door eenvoud en duidelijkheid, waarbij typen zijn
die met al de eigenaardige onzuiverheden van uit de hand geteekend te zijn, zich
daardoor op passende wijze aan teekeningen aansluiten en voor geïllustreerde
advertenties bij uitstek geschikt zijn.
Dat er wel iets gedaan wordt op dit gebied bewijst een prijsvraag door The Studio
uitgeschreven, tot aanmoediging van de Kunst in het adverteeren.
Voor den typograaf en den teekenaar opent zich hier een ruim veld om samen te
bearbeiden.
K. SLUYTERMAN.
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Kunstberichten van onze eigen correspondenten
Uit Antwerpen
Verkooping der verzameling Huybrechts, op 12, 13, 14 en 15 mei 1902
Onder de leiding van den Heer E. LE ROY, van Parijs en de GEBR. LE ROY van
Brussel - bijgestaan door de HH. F. DELEHAYE & ZN. te Antwerpen Ziehier welke
prijzen voor de voornaamste stukken uit deze collectie werden geboden (in franks,
zonder de kosten):
Nr. 3, P. Breughel de oude, de Volkstelling te Bethlehem: 9.000 (Museum, Brussel).
- Nr. 15, J. van Craesbeek, Vechtpartij: 5.600 (Brahme, Parijs). - Nr. 16, A. van
Dijck, Christus aan de kolom: 21.000 (Brahme, Parijs). - Nr. 17, A. van Dijck,
Aanbidding der Herders: 8.000 (Preyer, Amsterdam). - Nr. 23, J. Jordaens, *
Mansportret: 52.000 (Colnaghi & Co, Londen). - Nr. 24, J. Jordaens, *de Serenade:
3.100 (Le Blon, Antwerpen). - Nr. 25, J. Jordaens, Apollo en Marsyas: 1.900
(Museum, Gent). - Nr. 27, Quinten Massijs, *De Maagd met het kind: 27.500 (Le
Roy, Parijs). - Nr. 28, Memlinc, Drieluik: 16.000 (Le Roy, Parijs). - Nr. 34, Rubens
en Snyders, Sater en Bacchante: 5.100 (Le Roy, Parijs). - Nr. 35, Rubens, Bacchus:
1.900 (Beyne, Brussel). - Nr. 36, Rubens, Portret van Isabella Brant: 4.300
(Montagnac, Parijs). - Nr. 37, Rubens, O.L.V. Hemelvaart, schets: 20.200
(Kleynberger, Parijs). - Nr. 47, F. Snijders, Vossenjacht: 6.700 (Museum, Gent). Nr. 48, F. Snijders, Stilleven: 3.100 (La Porte, St.
De met * gemerkte stukken werden in Onze Kunst gereproduceerd.
Quentin). - Nr. 50, D. Teniers Jr., Verzoeking van St. Antonius: 8 000 (Brahme,
Parijs). - Nr. 51, D. Teniers Jr., Kaartspelers: 2.100 (Van Thielt, Brussel).
Nr. 59, W. Van Aelst, Vruchten: 4.100 (R. Baudouin, Antwerpen). - Nr. 63, N.
Berchem, Landschap: 2.650 (Delbeke, Antwerpen). - Nr 66, A. Van Beyeren, Visschen:
3.900 (Scribe, Gent). - Nr. 69. R. Brakenburg, de jaloersche Vrouw: 2.100 (Delbeke,
Antwerpen). - Nr. 75, A. Cuyp, de Prins van Oranje bij het Beleg van Breda: 10 600
(Halleyn, Antwerpen). - Nr. 76, A. Cuyp, het Naderen van 't Onweer: 14.400 (Muller,
Amsterdam). - Nr. 77, A. Cuyp, Portret: 8.000 (Preyer, Amsterdam). - Nr. 80, P. Van
der Faes, portret van Jeanne Lopez de Toledo: 4.100 (Montagnac, Parijs). - Nr. 81,
Jan van Goyen, Landschap met Figuren: 3 100 (Brahme, Parijs). - Nr. 83, Jan van
Goyen, Zeegezicht: 2.500 (Brahme Parijs. - Nr. 84, Jan van Goyen, Winterlandschap:
8.100 (Mersch, Parijs). - Nr. 88, M. Hobbema, Landschap: 19.500 (Kleinberger,
Parijs). - Nr. 89, M. Hobbema, Landschap: 11.500 (Le Roy, Parijs). - Nr. 91. K. du
Jardin, Landschap met Figuren: 3.000 (Brahme, Parijs). - Nrs. 93 en 94, Lucas van
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Leyden. Christus vóor Caïphas en de Kruisafdoening: te zamen 1.985 (Heugel, Parijs).
- Nrs. 95 en 96, N. Maas, *Portretten van den Baron en de Baronnes de Gottignies:
te samen 18.300 (Le Blon, Antwerpen). - Nr. 110, A. van Ostade, St. Jansfeest: 3.200
(L. Delehaye, Antwerpen). - Nr. 117, P. Potter, Weide: 10.100 (Mersch, Parijs). Nr. 122, J. Ruisdael, Bergstroom: 15 700 (Van Praag Londen). Nr. 123, J. Ruisdael
en Lingelbach, Landschap bij Haarlem: 7.300 (Mersch, Parijs). - Nr. 137, S. de
Vlieger, Zeegezicht: 3.900
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(Le Roy, Parijs). - Nr. 138, A. de Vries, Portret: 3,200 (Nottebohm, Antwerpen). Nr.
144, Ph. Wouwerman, Winterlandschap: 7.600 (Brahme, Parijs).
Nr. 155, Italiaansche School (aard van Raphaël), de Maagd met het kind: 34.500
(Mersch, Parijs). - Nr. 159, J. Fouquet, de Maagd met het Kind: 34.000 (Museum,
Brussel).
Nr. 203, J. Van Beers, eigen Portret: 4.000 (Ingenohl, Antwerpen). - Nr 204, J.
Van Beers, het Japansche poppetje: 4.500 (Catto, Brussel). - Nr. 205, J. Van Beers,
Sarah Bernhardt: 3.100 (Museum, Brussel). - Nr. 217, H. de Braekeleer, *de Les:
16.500 (Museum Brussel) - Nr. 218, H. de Braekeleer, *de Eetzaal in de woning van
Leys: 4.500 (Vicomte du Bus, Brussel). - Nrs. 224 tot 238, L. Brunin, De voornaamste
stukken van ±2000 tot 4.600 (meest te Antwerpen verkocht). - Nr. 246, F. Courtens,
de Molen: 2.400 (van der Poorten, Brussel). - Nr. 249, J. L Dyckmans, de
Koewachtster: 6.500 (Drion, Brussel). - Nr. 260, Ch. de Groux, Moedershap: 3.000
(Osterrieth, Antwerpen). - Nr. 269, N. de Keyser, Gretchen in de kerk: 3.100 (Keusters,
Antwerpen). - Nrs. 277 tot 292, F. Lamorinière: de voornaamste stukken 2.600,
3.000 en 6.600 (meest binnen België verkocht). - Nr. 295, H. Leys, Margaretha van
Parma: 23.000 (Museum, Brussel). - Nr. 296, H Leys, *de Katholieke vrouwen:
25.000 (Vicomte du Bus Brussel) - Nr. 297, H. Leys, het Atelier: 5000 (Nottebohm,
Antwerpen). - Nr. 298, H. Leys, de Vogelverkooper: 26.000 (Vicomte du Bus,
Brussel). - Nr. 299, H. Leys, de Spaansche Furie: 5.000 (Museum, Brussel). - Nr.
300, H. Leys, de Trommelaar: 8.000 (Catto, Brussel). - Nr. 301, H. Leys, Vlaamsche
Visschers: 3.100 (Carels, Gent). - Nr. 302, H. Leys, Figurenstudie: 2.000 (Museum
Brussel). - Nr. 310, J. Lies, de Vluchtelingen: 8.200 (Le Blon, Antwerpen). - Nr.
311, J. Lies, de Avond: 6 500 (Delbeke, Antwerpen). - Nr. 312, J. Lies, de Boorden
der Schelde: 11.000 (Maquinay, Antwerpen). - Nr. 320, J.B. Madou, Vechtpartij:
2.700 (Le Roy, Parijs). - Nr. 334, Karel Ooms, de Joden in de middeleeuwen: 8.100
(d'Haenens, Antwerpen). Nr. 343. A. Stevens,* Alle Geluk: 25.500 (Museum, Brussel).
- Nr. 344, A. Stevens, een Parijsche sfinks: 13.500 (Vicomte du Bus, Brussel). - Nr.
361, tot 369, K. Verlat: voornaamste stukken van ±2.000 tot 3.500 (binnen België).
Nr. 390, Ch.F. Daubigny, Les Falaises de l'Etrelat: 8.000 (Mersch, Parijs). - Nr.
394, N. Diaz, le Maléfice: 10.500 (Blomme, Brussel). - Nr. 400, Fantin Latour: Slaap
van Venus: 12.000 (Wittoeck, Brussel). - Nr. 412, Th. Roussecu, de Hoeve: 18.500
(Wittoeck, Brussel) - Nr. 416, C. Troyon, Ossen: 17.600 (Le Roy, Brussel) - Nr. 420,
J. Constable, de Duinen: 6.000 (Mersch, Parijs). - Nr. 421. H.W. Davis, de Duinen:
6.100 (Le Roy, Brussel).

Uit Brussel
Tentoonstellingen Henri van der Hecht Felix Guillaume Pieter Stobbaerts
Enkele interessante salonnetjes besloten het schildersaizoen van dit jaar. - En nu,
artisten, naar buiten! De natuur in, en weer versche indrukken opgedaan.
De belangwekkendste van deze tentoonstellingen was zonder twijfel die van wijlen
Henri van der Hecht, in het Kunstverbond. Deze meester-landschapschilder, leerling
van Portaels, behoorde tot de schitterende school van Boulenger, Dubois, Artan,
Speckaert en Verwee. Hij onderscheidde zich van de andere landschapschilders van
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zijn geslacht door een soort eclectisme ten opzichte van de gekozen brokjes natuur.
In stee van uitsluitend in éen streek te vertoeven werkte hij zoowel in de valleien der
Maas als in de vlakten van Holland, in de vochtige, dorre landschappen van 't
Noorden, als in de rotsachtige streken van 't Zuiden Vandaar een groote
verscheidenheid in zijn werk. In het Kunstverbond waren niet minder dan 77 nagelaten
doeken van hem tentoongesteld - buitengewoon levendig van behandeling en
verradende alle een kolorist van echten stempel Hoe krachtig en vroolijk zijn groen,
- dat zoo
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heldhaftig de warme Vlaamsche overleveringen in stand hield in een tijd van dweepen
met grijze onweersluchten en ziekelijke kleur!
Naast zijn sappige factuur bezat de meester ook werkelijk gevoel, al uitte dit zich
dan ook bescheiden. Er ging aandoening uit van zijn werk, zoowel als bekoring van
kleur en toets.
In het Kunstverbond kregen we verder enkele werken te zien van den heer Felix
Guilleaume: een paar portretten, een olieverfstudie en een tiental pastels. Flink en
gewetensvol werk, vast van behandeling en juist gevoeld.
Ten slotte moeten we een mooie tentoonstelling vermelden van Pieter Stobbaerts,
den neef van den beroemden dierenschilder - die dezen luidklinkenden naam niet
slecht draagt.
G.E.

Uit Den Haag
Bij Buffa de oude wetschrijver van Jozef Israëls
Eene schets voor dit schilderij vindt men in het boek over Spanje, met het verhaal
van de ontmoeting die de meester in Tanger had. Het werk is nu voleindigd, naar 't
heet. Reeds een jaar geleden, deelde mij iemand mede, had hij de eerste opzet gezien.
Eenige andere schetsen voor dit schilderij heeft de heer Buffa mede in zijn bezit.
Wij gelooven, dat dit werk in een stemmig verlicht vertrek eerst in zijn volle hooge
schoonheid te genieten zal zijn. Brengt men, door op een afstand te gaan staan, een
voldoende massa werkende atmosfeer tusschen zich en het schilderij dan begint het
eerst in de zelfde volheid te werken en is de indruk boven mate.
De oude die in deze tooverij van gouden licht en donker zit, bezit met een breed
gebaar het gansche perkament. Met zijn koninklijk hoofd naar het werk gebogen
murmelt hij in volle aandacht en toewijding de eeuwen-oude woorden na. De vreemde
klank ervan verluidt in de omgevende atmosfeer en smelt er mee samen tot zulk een
geheel van wonderbare poëzie, dat onze aandacht ademloos staart.
Welk eene perspektieven openen er zich! Deze arbeid zij is door de eeuwen in
eindeloozen rythmus herhaald. - En zou er geen analogie te vinden zijn tusschen de
werkzaamheid van dezen oude en die van den meester zelf waarvan elk der teekenen
een Myrakel verbergt? Wie, vragen we ons af, is toch eigenlijk Hollandsch grootsten
zanger?

Haagsche kunstkring tentoonstelling van schilderijen, teekeningen en
lithographien 5-24 juni
Van Steenwyk, Tutein Nolthenius, Jordens, Edz. Koning, het werk in deze volgorde
geeft eenigszins een beeld van de geleidelijke ontwikkeling der 2e generatie na de
groote Hagenaars. Een juist inzicht rangschikte de werken in deze volgorde. Van
Steenwyk behandelt veel onderwerpen uit het visschersleven. Hier zien we dit in een
aantal werken, meest aquarellen. En hij die 't dichtst bij het impressionisme staat is
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het meest onevenredig wat bereiken aangaat. Deze wijze van schilderen, het
behandelen van dit visschersvolk in typische kleerderdracht, in primaire kleuren
haast decoratief tegen elkaar, terwijl het toch nog absolute kunst wil blijven, schijnt
langzaam zeer in de mode te komen, in zooverre het eene mode is die door tijd's
wetten bepaald wordt. Soms trekt Van Steenwyk, zooals in een binnenhuis in olieverf,
door werkelijk bijzondere hoedanigheden in kleur en techniek en idée onze diepere
aandacht, soms merken we niet onbelangrijke resultaten in aquarellen, zelfs wat het
kundige weergeven van den schijn, het uiterlijk van een onderwerp aangaat, dan
blijkt hij weer hoogst middelmatig en bijwijlen blijft er niets anders te apprecieeren
dan eenige mate van kleurgevoel en lust tot typeering, die veelal door gebrekkige
teekening primitief blijft. Maar het blijft een verdienste dat hij eene schepping als
Thuis komende Oostinje vaarders ten minste leven weet in te blazen, te
opmerkenswaardiger daar zoo iets grooteren wel eens in mindere mate wilde gelukken.
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R. Tutein Nolthenius, de belangrijkheid van zijn oeuvre zullen velen wel wat in de
schaduw gesteld vinden door dat van Hart Nibbrig. Evenwel is ook hij iemand, die
een eigen plaats inneemt. Zijne aanschouwing is teer, zijne lust schijnt zich vooral
tot het zonnige te bepalen, zijne schilderwijze, die van het plein air is, tot het
uitbeelden van deze weer-stemmingen het best in staat, wat de resultaten ten goede
komt. Hij komt verder zeer gelijkmatig voor den dag Zijne techniek veroorzaakt
dichtbij zelfs eene goede werking, is gewoonlijk boven het middelmatige, soms knap
en eene enkele maal vinden we een doorzonde of eene van warmte grijze en zichtbaar
loomende lucht aanvoelbaar uitgedrukt. Tot bijzonder enthousiasme geeft zijn werk
geene aanleiding, eer tot eene gelijkmatige en stille verheuging met eenige kalme
blijheid.
Schijnt bij hem het begrip der ruimte nog vooral te overheerschen en is het de
atmosfeer die zijne werking kenbaar maakt en op den voorgrond treedt, in zooverre
hij den schijn der dingen beheerscht, bij Jordens is er meer verdieping naar een
anderen kant, meer analyse, zooals wij die straks bij Edz. Koning in nog meerdere
mate zullen opmerken. Het bijzondere in de natuur schijnt hem bovenal aan te trekken;
de liefde tot het kleine, dat evenwel altijd nog als deel van het groote geheel begrepen
wordt, is de zijne. Dit werk kan in hooge mate opfrisschend werken en iemand die
moe geworden door het voortdurende meeleven van de gevoelens der groote geesten,
zooals dat bij te overdadige mate van genieten, die grooten zelf zou kunnen gebeuren,
zal geloof ik in dit werk eene afleiding vinden van de grootere gebeurtenissen des
levens en er toch de weerspiegeling niet van missen. Werkelijk het verdiepen in deze
maatschappij van planten enz., die op hunne primitieve wijze een gezonde strijd om
het bestaan voeren, die het leven is, aan de saprijke oevers der Angerlosche beek,
die den schilder de stof voor drie zijner beste werken gaf, is niet iets gerings. Alle
kunst blijft toch ten slotte eene afspiegeling van de gevoelens en hartstochten in de
verhouding zooals zij in de wereld te vinden zijn. En hoeveel hooger is deze kunst
niet te stellen dan het kwasi impressionistisch gedoe waarvan de bedrijvers onlangs
zeer terecht schoone verontwaardiging en ironie en geestige spot hebben te verduren
gehad. Het werk van Jordens is over 't geheel zuiver van kleur, serieus afgewerkt tot
in de détails toe en toch wordt alles beheerscht door dat Eene, dat het tot kunst maakt
en ons de genieting geeft. Hij blijft frisch door zijne bovenmatig zuivere en kuische
liefde tot de natuur zooals zij in hare overvloedige veelheid is en hij vormt een
natuurlijk tegenwicht tegen de geestes-attitude der Haagsche visionairs.
Impressionistische visie in zekeren zin blijft toch nog het werk van Jordens; hij
zal geene inmenging dulden die het werk der natuur vervormt, hij vertolkt de
gevoelens, de idée door het materiaal (dat is de natuur zóo als zij in de zuivere
voorstelling bestaat) dat elke rasschilder gebruikt.
In Edz. Koning begroeten wij eene eigenaardige verschijning in onze
schilderswereld, eene waarvan velen in den tijd der alleen-heerschappij van het
impressionisme de komst niet vermoed zullen hebben. Met hem komt eigenlijk voor
't eerst weer meer wezenlijk op den voorgrond die eigenaardig Germaansche
karaktertrek de natuur te beleven, de natuurverschijnselen, onbestemde gevoelens
enz. eene gestalte te geven in onze schilderkunst. Hij verplaatst ons in de wereld dier
volkvoorstellingen die kenbaar wordt uit oude verhalen en sprookjes en die geneigd
is pijpkruid voor spoken te houden en wat vermolmd wilgenhout voor de
phosphoriseerende oogen eener heks.
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In Irissen verplaatst hij ons in de gewone natuur, maar lijkt dit ook niet eene wereld
zoo reëel en tevens zoo onreëel als Streuvels die voor ons verbeeldt, geuren en kleuren
van alle bloemen, met het sprookjesachtig schemeren van een huisje door het
geboomte? Irissen heet deze voorstelling waar de twee bloemen in een plas op den
voorgrond naar elkaar over neigen evenals een jongen en een prinsesselijk meisje
het verderop voor de opening in het geboomte voor het huisje ook doen. Dit benoemen
kenschetst den schilder. Op
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eene enkele teekening zien wij een konijn vluchten. Waarvoor? vinden we, op eene
tweede teekening, weer met een vluchtend konijn, de oplossing? Hier verrijst uit het
hooge kruid eene kleine heks leunende op de traditioneele stok. De stemming, een
onbestemd gevoel krijgt hier eene gestalte.
Meer dan al dezen gaat Koning tot analyse over; nog meer dan bij Jordens heeft
zijne voorstelling een episch, verhalend karakter. Zoolang hij van een boom moet
vertellen kan hij bij die boom blijven; moet hij evenwel een gevoel vertolken dan
vraagt die analyse het geven van een gestalte aan dit meer zuiver ideëele; het
ongeziene moet verpersoonlijkt worden. En wat is natuurlijker dan te putten uit eene
onuitputtelijke volksfantasie?
Hebben we hiermee eene eigenaardige kant van zijn karakter (de schilder vestigde
voor 't eerst meer bijzonder de aandacht op zich door zijne illustraties voor de kleine
Johannes) aangegeven, en zijn hier weinig gegevens om er een anderen, den meer
reëelen kant van aan te toonen. Het is van zelf, dat bij dit overwegen van de
dichterlijke verbeelding eene andere eenheid in dit werk gezocht moet worden dan
de gewone, hoe wel ze in wezen 't zelfde is. De natuurliefde van dezen schilder is
soms haast die van een botanicus, hij ontleedt gaarne. Eene prachtige heerlijke
maannacht, meer impressionistisch van behandeling, toont hem van eene andere
kant, elders in eene Boerderij is het gegeven meer realistisch behandeld. Studies van
paddestoelen enz. voltooien het beeld van dezen schilder.
Dit zijn dus de afstammelingen der rasschilders, de vertegenwoordigers der
generatie, die reeds tot meerdere bezonkenheid zijn gekomen. Waarlijk het schijnt
alsof dezen de toekomst behoort.

Binnenhuis ‘Die Haghe’
Deze inrichting voor toegepaste kunst werd in 't leven geroepen door de Heeren
Hageraats en Devroye, terwijl de eerste chef d'atelier is. In eene benedenzaal bevindt
zich oude kunst o.a. een prachtige Renaissance-kist, eene eigenaardige Empire-wieg,
Louis Seize-meubels en kant, enz. Voorts schilderwerk: van Albert Cuyp, Van der
Venne, een aquarel van den Delftschen Vermeer enz. In een vertrekje apart ziet men
dan nog Gothiek uit de XIVe en XVe eeuw, waaronder eenige zeldzaam mooie houten
beeldgroepen.
In de gangen zagen we o.a. werk van Toorop. In een mooi verlichte en ruime
bovenzaal modern werk o.a. van Meunier, George Minne, Brouwer, Amstelhoek;
een etalage van Thorn Prikker uitgevoerd door het Binnenhuis en meubelen van het
Binnenhuis zelf.
Dit zij voorloopig gezegd. Een volgende keer, zoo we er aanleiding toe vinden,
komen we hierop meer ingaand terug.
H.D.B.

Uit Rotterdam
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Vereeniging ‘Voor de kunst’ tentoonstelling van gebruikskunst in ‘Pro
patria.’ van 7 tot 22 mei
Voor de Kunst houdt haar eerste tentoonstelling; ze ziet er wel-verzorgd en smaakvol
gearrangeerd uit.
Inzenders zijn: Amstelhoek, aarde- en koperwerk. Onder den Sint Maarten,
koperwerk en meubelen. De heeren Loebèr boekbanden, Charles van Wijk
beeldhouwwerk en Will. C. Brouwer aardewerk.
Het werk dat Amstelhoek inzond spant de kroon; de vormen van de verschillende
voorwerpen zijn zuiver, de kleur sober, het glazuur malsch en sterk, de versiering
kies-keurig en van mooi overleg. Het pogen en het bereiken van deze club kunstenaars
- handwerk tot hun devies gekozen hebbend - is sympathiek om hun weinige holheid
en overmoedigheid in deze tijden van jacht naar effect. Ze werkt stil maar degelijk
en de uitkomst is bij vele dingen een uitnemende. Ook het koperwerk heeft hetzelfde
streven naar ernst en deugdelijkheid. Zelf allereerst zullen deze artiesten niet alles
geslaagd noemen maar nooit zal een ding uit die ateliers hinderlijk banaal
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zijn of onaangenaam uit den band springen.
De artiesten van Onder den Sint Maarten moeten het daarbij afleggen. Van de
ingezonden meubelen konden ons slechts twee stoelen prettig aandoen. Dikwijls leek
ons in de voorwerpen het verband slap of onjuist, de draagpunten b.v. van het bureau,
waarschijnlijk niet in werkelijkheid, maar voor het oog niet die soliditeit te hebben
van draagvermogen dat zulk een meubel eischt. De koperversiering bij vele
aangebracht was ons voor versiering te dun en te weinig in harmonie met het meubel.
De geheele inzending deed ons te veel aan enkel lijnen denken, dun, scherp en droog,
geen eenvoud waarachter ingehouden diepte en grootheid van gedachten, maar
eenvoud uit armoede of gesproten uit voorzichtigheid, dan eenmaal aangenomen
systeem, of eenvoud uit gebrek aan fantaisie of doordenken.
Loebèr zond ons zijn boekbanden waarvan Psyche nog steeds het beste is. Wij
juichen zijn streven zeer toe, weten van zijn kennis en kunde en van zijn ernst en
eenvoud legt hij zelf getuigen af door mooie Japansche en Indische strooweefsels,
knipsels enz. te voegen bij zijn inzending. Er zijn daaronder prachtige dingen.
Will. C. Brouwer gaf zijn aardewerk. Het is een enthousiast voor zijn vak - toch
tot ons leedwezen - viel zijn inzending ons tegen. Vergeleken bij het werk van drie
jaar geleden moeten wij o.i. geen vooruitgang constateeren. Die vormpjes waren
aardig, de versiering bijna meetkunstig mooi vast, maar nu het later gekomene heeft
niet die hoogte in kunst als we hoopten. De twee bekers boertig en oud-hollandsch
bedoeld, leken ons niet geslaagd, de aparte modellen voor relief-versiering flauw en
weinig karakteristiek We hopen zeer, dat Brouwer ons niet verlaten zal onder de
kunstenaars die iets zullen bijbrengen tot verbetering onzer gebruikskunst.
Charles van Wijk zond enkele beeldhouwwerken. Een schets in gips, twee
enkelfiguren. Zeer zeker ontbreekt het van Wijk niet aan temperament en hebben
wij een echt artiest voor ons en toch - dat hij de dingen wat nuchterder bekijke, dat
hij wat drooger durve studeeren; door het artiestiekerige wat zijn werk kenmerkt,
bedekt hij voor degenen die zich in zijn werk willen doordenken zijn zwakheid niet.
Alleen door minder vluchtig, minder tevreden te zijn zal hij sterker worden, nu lijkt
hij ons op het gevaarlijk hellend vlak, dat zijn werk een uiterlijk heeft van genialiteit
en inderdaad ligt er o.i. geen diep genoege studie achter, om zich op die wijze te
mogen laten gaan.
P.
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DE VERDRIJVING VAN HERODES
uit: R.H. Hobart Cust, The Pavement Masters of Siena. - London, George Bell & Sons.

Boeken & tijdschriften
Robert H. Hobart Cust The pavement masters of Siena London, G Bell
& sons 1901.
F. Mason Perkins Giotto London, G. Bell & sons 1902.
E.T. Cook A popular handbook to the National gallery, II volumes London,
Macmillan and Co Ltd New-York: The Macmillan Cy. 1901.
ER is tegenwoordig wel geen taal, waarin zooveel populaire kunstgeschiedenis wordt
geschreven, als in de Engelsche. Het aantal in Engeland verschenen monographiën
over kunstenaars en kunstperiodes is, vooral in de laatste jaren, bijzonder sterk
toegenomen.
Onder die uitgaven nemen een eerste plaats de serieën, door de firma G. Bell &
Sons te Londen uitgegeven, welke onder wetenschappelijk toezicht staan van Dr. G.
C Williamson.
Met een nieuwe uitgave van twee dezer serieën zullen wij dezen keer onze
literatuur-aankondiging beginnen.
De eerste behoort tot de serie Handbooks of the Great Craftsmen en handelt over
the Pavement Masters of Siena.
De schrijver, Robert H. Hobart Cust uit Oxford, heeft zich ten doel gesteld, een
beschrijving te geven van het beroemde plaveisel van de kathedraal te Siena, dat in
de XVe en XVIe eeuw door verscheiden meesters is vervaardigd, en wier werk hij
uitvoerig bespreekt.
Eerst behandelt Cust de geschiedenis van het plaveisel, vervolgens de afzonderlijke,
religieuse voorstellingen ervan, en ten slotte het leven en het werk der Pavement
Masters.
Zeer praktische overzichten, literatuuropgave en techniek-beschrijving van het
plaveisel zijn bij den tekst gevoegd.

Onze Kunst. Jaargang 1

Het geheel is in een bijzonder bevattelijken onderhoudenden stijl geschreven en
voorzien van talrijke, meerendeels goedgeslaagde reproducties, waarvan

Onze Kunst. Jaargang 1

27
wij er hier ter kennismaking twee afdrukken.
Hetgeen wij omtrent de illustraties van bovengenoemd boek opmerkten, geldt ook
voor het nieuwe deeltje uit de serie van Great Masters in Painting & Sculpture, door
dezelfde firma en denzelfden wetenschappelijken uitgever bezorgd.
Over Giotto, den grooten baanbreker in de Italiaansche schilderkunst der vijftiende
eeuw, loopt dit door F. Mason Perkins geschreven boek. De tekst is duidelijk en
zakelijk en geeft het meest wetenswaardige over dezen grooten man. Vergelijken
wij deze monografie echter met de bekende, die Thode eenige jaren geleden in
Knackfusz' Künstler monographiën over Giotto gaf, dan moeten wij aan de laatste
(die toch voor dezelfde soort van lezers geschreven is) de voorkeur geven wegens
de meerdere warmte, het grooter meevoelen met 's kunstenaars werk, het beter inzicht
in zijn leven, dat uit Thode's werk spreekt, een werk dat daarom toch niet minder
zakelijk of minder nauwkeurig is dan dat van Perkins.
Nog een derde Engelsche kunstuitgave ligt ter aankondiging voor ons, n.l. de zesde
geheel herziene en omgewerkte druk van E.J. Cook's, Popular Handbook to the
National Gallery.
De inhoud brengt geheel hetgeen de titel belooft. In twee handige deeltjes worden
de schilderijen, welke in de National Gallery en de Tate Gallery zijn tentoongesteld,
- dus m.a.w. de oude en moderne Engelsche kunst en de foreign schools - besproken.

DE HELLESPONTSCHE SIBYL
[uit: R. Hobart Cust, The Pavement Masters of Siena. - Londen, George Bell & Sons.

De rangschikking is volgens de nummers der schilderijen. Van iederen schilder
wordt een levensbeschrijving gegeven en eenige esthetische opmerkingen over zijn
werken. Deze beschrijvingen zijn over het algemeen niet geheel op de hoogte van
hun tijd, vooral wat de niet-Engelsche en niet-Italiaansche scholen betreft.
In het algemeen kennen de Engelschen, naast hun eigen schilders, bijna niet anders
dan de oude Italianen. Van de Hollanders b.v. maken zij zoo goed als geen studie.
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Of dit nog onder invloed is van Ruskin, die de Hollandsche school der zeventiende
eeuw heel leelijk vond, omdat ze niet in zijn esthetisch kader paste en hij ze niet
begrijpen kon, het schijnt haast zoo. In ieder geval, hoe

Onze Kunst. Jaargang 1

28
het zij, met de kennis van literatuur over Hollandsche kunst is het bij Cook nogal
treurig gesteld.
Men leze b.v. eens hetgeen hij zegt van Jan Vermeer van Delft en diens
verschillende manieren. Ook wordt zonder blikken of blozen aan dezen meester
toegeschreven een groot stuk, voorstellende een heer en een jongen, dat niets met
Vermeer te maken heeft en sinds eenigen tijd door de directie van het museum
verwijderd is. Van Gerrit Dou, die als vrijgezel gestorven is, neemt de schrijver
desniettemin een portrait of his wife op; van Rembrandt zegt hij, dat hij was called
also van Rhyn, from having been born on the banks of that river! Overigens vertelt
hij nog meer rare dingen van dezen en andere Hollandsche meesters.
Dit is jammer van Cook's boek. Want er zijn veel te goede stukken in, dan dat het
geen recht van bestaan zou hebben. De Engelsche scholen zijn zeer goed behandeld,
evenzoo b.v. Holbein en de voornaamste Italianen.
Goede registers maken het boekje praktisch voor het gebruik zoowel in het museum
als voor studie.
Ten slotte zij hier in het kort de aandacht gevestigd op een Duitsch boek over een
Engelsch kunstenaar, nl. de monografie van O. Van Schleinitz over Burne-Jones,
een der laatste deeltjes van Knackfusz' Künstlermonographiën. Het boek is, als in
die serie gebruikelijk, goed en rijk geïllustreerd. De text is zakelijk, ietwat
kunstfilosofisch naar Duitschen aard. Kortom, een boek, dat ook zonder deze
aankondiging zijn weg wel vinden zal.
W.M.
Den Haag, 10 Juni 1902.

INTREDE VAN CHRISTUS IN JERUSALEM
Illustratie uit: F. Mason Perkins: Giotto. - London, George Bell & Sons.
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De tentoonstelling der Vlaamsche primitieven te Brugge
I.
BRUGGE was zonder twijfel de eenige stad in ons land waar een tentoonstelling
van Vlaamsche primitieven in een passend midden kon gehouden worden; en ook
was het de eenige stad waar de tafereelen het welsprekendst zouden zijn voor hare
geschiedenis en voor hare beschaving, waarvan zij immers een getrouwe spiegel
zijn. Want, al gingen schilders in andere steden colonies stichten van Vlaamsche
kunst, is het onbetwistbaar dat gansch onze primitieve kunst nauw verbonden is aan
de geschiedenis van Brugge en dat die colonies buiten de stad slechts vertakkingen
waren, uitgaaande van het weeldrige kunstmidden dat daar gevestigd was en sterk
bewarend het karakter van de groote primitieve meesters: van Eyck, Christus,
Memlinc, David, Pourbus, die er als hoogepriesters het heiligdom der Vlaamsche
kunst bewaarden. Tot lang na den val van deze stad in het midden der 15de eeuw,
bleef haar invloed stralend voortleven, zooals de zonneschijf nog voor onze oogen
schittert, wanneer zij in werkelijkheid reeds onder de lijn van den gezichteinder
verdwenen is.
Als passend midden biedt Brugge nog aan, die harmonie in gebouwen die men
zelden in andere steden vindt: niet die eenvormigheid van stijl, zooals te Nurenberg,
maar een aangename afwisseling in den bouwtrant, gaande van het strenge romaansch,
over het decoratieve gothiek vol lijnenpracht en fantasie, tot de rijke Renaissance.
En zoo biedt voor iedere periode van geschiedenis en beschaving, vertegenwoordigd
door het blijvend monument, het tafereel een geïdealiseerde synthesis aan. Het oog
gaat van de werkelijkheid van het gebouw en van zijn uiterlijke en innerlijke
versiering, tot een beeld van het leven, van den geest van den tijd, op het paneel
gebracht door
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een man van genie, die, zelfs wanneer hij een godsdienstig of bijbelsch onderwerp
behandelde, alle ‘couleur locale’ opofferde, om met een ongewone getrouwheid een
man van zijn tijd te zijn. Juist omdat de Vlaamsche primitieven zoo sterk onder den
invloed gestaan hebben van hunne onmiddellijke omgeving, en zij naast den
eigenaardigen stempel van hun geboorteland zich zoo zeer één hebben gemaakt met
het midden waarin zij zich kwamen vestigen, is dat midden van zoo groot belang
voor de studie van hunne werken. Dit kan vooral blijken uit het feit, dat men soms
uit een kapiteeltje, een gebouw, een stadsgezicht tusschen het loover van den
achtergrond, eenige geveltjes gezien door een venster of weerkaatst in een spiegeltje,
den oorsprong of den datum van een schilderij kan opmaken.
Het belang van de plaatselijke geschiedenis is niet minder groot dan dat der
omgeving. In een tijdstip waar de voorname kunstenaars bijna immer rechtstreeks
in dienst waren bij vorst of gemeente, moet hun werk onvermijdelijk onder dezen
invloed staan en al de wisselvalligheden van hun bestaan medegeleefd hebben. En
daar Brugge tot lang na zijn val het middenpunt was van heel het maatschappelijk
leven in Vlaanderen, onderging ook het kunstwerk rechtstreeks de invloed van dat
moreele leven.
Vorstelijke orden waarmede de adellijke geslachten vereerd werden en die men
dan terugvindt, gedragen door de geconterfeite donators, hebben het mogelijk gemaakt
de tijdsorde van deze tafereelen en soms den naam van den schilder op te sporen;
omwentelingen in de gemeenten, vereeuwigd door een symbolisch tafereel, maakten
het mogelijk den waren schilder ervan te ontdekken (zoo de twee paneelen van den
omgekochten en gestraften rechter, door Geerard David).
Ook het godsdienstig leven van het volk herleeft in bijna ieder schilderij en de
hagiographie is onmisbaar in de studie der primitieve schilderschool.
Brugge, gedurende vier eeuwen middenpunt van maatschappelijk en handelsleven,
zetel der regeering, brandpunt van alle twisten tusschen het volk en het vorstelijk
huis, - heeft ook het intellectueel en kunstleven in zich samengevat, en daarom is de
geschiedenis der Vlaamsche primitieve schilderschool bijna uitsluitend de
geschiedenis der Brugsche schilderschool, omdat midden, geschiedenis en
kunstbeweging onafscheidbaar zijn. Na Brugge verplaatst zich het centrum naar
Antwerpen en zoo is ook deze stad de bakermat van gansch onze kunstgeschiedenis
na de periode der primitieven. -

II.
Het ligt niet op den weg van dit tijdschrift, de zoowat driehonderd puike werken der
Vlaamsche primitieve kunst te bespreken, die in het
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Provinciaal Raadshuis te Brugge tentoongesteld zijn. De Catalogus van W.H. James
Weale zal aan dat doel beantwoorden en een warme hulde dient gebracht te worden
aan den onvermoeibaren grijsaard die deze taak op zich genomen heeft. Immers hij
alleen was hiertoe bevoegd, hij, de levende encyclopedie van Brugge's geschiedenis
op elk gebied, hij die licht wierp op de zoo duistere biographie der van Eyck's, van
Memlinc, van Geerard David. Tot belangrijke en zaakrijke discussie zal deze
tentoonstelling stellig aanleiding geven, nu er voor het eerst schilderijen, over geheel
Europa verspreid, zullen kunnen vergeleken worden.
Maar ons doel is, in deze lange reeks werken den weg te zoeken der
kunstontwikkeling, die golvingen van hoogten en laagten na te gaan en trachten te
genieten, niet enkel door de oppervlakkige beschouwing van de lijn- en kleuren
harmonie, maar te genieten door de opsporing van al de moeite die de kunstenaar
zich gaf om zijn ideaal nabij te komen en zoo doende, als het ware, te dringen in het
kunstleven van den kunstenaar zelf en te genieten wat hij in zijne schepping genoot.
Bij den eersten oogopslag verraadt onze schilderschool haren germaanschen
oorsprong. Zij die, zooals Fierens-Gevaert, onze schilderschool onder den Franschen
invloed willen plaatsen, steunend enkel op het feit dat eenige Vlaamsche kunstenaars
te Dijon gingen werken en dat Jan van Brugge, Claes Sluter e.a. in dienst waren van
Karel V, laten zich eenvoudig leiden door een ‘parti pris’ want dit zou enkel bewijzen
dat de Vlaamsche schilderschool haar invloed tot in Frankrijk deed gelden.
Wat men bezit van deze prae-van Eycken is te gering om met zekerheid te beslissen
welken invloed zij ondergingen: toch vertoonen de groote figuren uit het tapijtwerk
der Openbaring (hoofdkerk van Angers) waarvan de schetsen door Jan van Brugge
gemaakt werden, ditzelfde karakter van grootheid, van strengen ernst, die men later
zal terug vinden bij de van Eyck's en die wel, met de kleur, de kenmerken zijn van
de Vlaamsche school. De tentoonstelling bevat ongelukkig niets van deze eerste
proeven.
Integendeel is de tentoongestelde Calvarieberg (4)*) uit de hoofdkerk van
Sint-Salvator een welsprekend bewijs van den Duitschen invloed op onze eerste
schilderschool. Is het stuk ook Vlaamsch door de kleur, toch draagt het, zooals James
Weale het met recht doet opmerken, al de karaktertrekken der Westfaalsche school:
magere figuren, weinig verzorgde handen en voeten, gebrek aan trillend leven in het
vleesch.

*) De nummers naast de titels der schilderijen verwijzen tot den catalogus der tentoonstelling.
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De gezichten zijn weinig sprekend: het gevoel wordt veel meer uitgedrukt door de
houding van het lichaam dan door de wezenstrekken.
Overigens is de Duitsche invloed niet alleen merkbaar in de schilderijen, maar de
geschiedenis bewijst dat wij onvermijdelijk dien invloed moesten ondergaan. Een
handelsbaan liep van Brugge naar Keulen en een druk verkeer bestond tusschen deze
twee steden; langs die baan kwam niet alleen de handel, maar ook de denkbeelden
volgden dien weg, en het bewijs ervan ligt in het feit dat twee godsdienstige sekten
van den Rijn afkwamen: eerst de Geeselaars en daarna, in 1373, de Dansers die in
Vlaanderen aanhangers kwamen zoeken.
De streek tusschen den Rijn en de Maas is de bakermat van onze Vlaamsche kunst
geweest. Zij heeft van daar den eersten aanstoot ontvangen - en van daar zijn
gekomen: de van Eyck's, Memlinc, G. David - en vooral merkwaardig is, dat deze
kunstenaars hunne kunst niet in Brugge aanleerden, maar dat zij er aankwamen toen
hun talent reeds tot volle rijpheid was gekomen.
Hierdoor wordt het duidelijk dat de werken van een zelfden meester soms zoo
verschillend zijn - de eene geschilderd zijnde terwijl hij nog gansch onder den invloed
stond van de Duitsche school die zich tot aan de Maas uitstrekte, de andere na een
tijd lang den invloed ondergaan te hebben van het nieuwe midden waarin hij zich
heeft gevestigd.
Onze eerste meesters gebruikten het landschap nog niet als achtergrond voor hunne
schilderijen. Zij schilderden gewoonlijk op een gouden grond, versierd met arabesken
zooals op het paneel van Sint-Salvator's kerk, ofwel met emblemen ontleend aan de
wapens van een adellijk geslacht, zooals in het eigenaardige stuk - het grafschrift
van vrouw Yolente Belle (1) - toebehoorend aan de Hospicen van Yperen: bellen en
sterren, uit het wapen van Yolente Belle en van haar man Joos Bride, zijn in 't zwart
geteekend op den gouden grond.
Een dergelijke decoratie van arabesken ziet men op het triptiek toebehoorend aan
den Heer E.F. Weber te Hamburg: De heilige Drievuldigheid (2) op het middenstuk,
en twee der vier apostelen op elk der zijluiken; alsook op het klein tabernakeltje (3)
van den heer Ch. L. Cardon van Brussel: een gebeeldhouwde heilige maagd zittend
voor een drieluik dat als een kapel rondom het beeld kan gesloten worden. Hier ook
hebben de tafereeltjes geen anderen achtergrond dan eenige arabesken op goud. In
dit schilderijtje zijn vooral de vier engelen op het bovendeel van middenpaneel en
zijluiken zeer belangrijk, daar zij als het oorbeeld zijn van de musiceerende engelen,
die men later terugvindt bij de van Eyck's en bij Memlinc. Vooral met die van
Memlinc leveren deze engelen eenige verwantschap op.
Deze drie paneelen worden door hunne eigenaars, maar zonder
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veel bewijsredenen, aan Broederlam toegeschreven; alleen de Heilige Drievuldigheid
toebehoorend aan den heer E.F. Weber vertoont een hoogere kunstvolle uitvoering
die de hand van een meester - wellicht Broederlam - verraadt.
Het is te betreuren dat de echte Broederlam van het Museum van Dijon hier niet
aanwezig is: hij zou de vergelijking met de toegeschreven tafereelen vergemakkelijkt
hebben en vooral zou hij een der mooiste brokken getoond hebben van onze vroegste
meesters, waarop het landschap voor het eerst voorkomt.

III.
Indien het Comiteit der tentoonstelling meer het praktische doel van algemeene
kunstopvoeding in het oog had gehouden, dan zou het bij middel van de photographie,
zekere leemten aangevuld hebben waardoor ons nu de overgang van de
pseudo-Broederlam's tot Hubert en Jan van Eyck voorkomt als een sprong van het
onvolmaakte tot het volmaakte. Zulke sprong bestaat evenmin in de kunst als in de
natuur. Alles gebeurt geleidelijk. Het is mijn doel niet te gaan bewijzen, met de
photo's der tapijtwerken van Jan van Brugge in de hand, dat Hubert van Eyck b.v.
iets geleerd heeft van den schilder van Karel V, of dat de muurschilderingen waarmede
onze kerken ongetwijfeld van onder tot boven versierd waren, eenigen invloed
uitoefenden op de kunst van de gebroeders van Eyck. Naar mijn oordeel zijn Hubert
en Jan van Eyck in Vlaanderen gekomen in de volle ontwikkeling van hun talent, na
hunne kunstopvoeding genoten te hebben in de Maas- en Rijnvallei; en zoo er tusschen
de Aanbidding van het Lam Gods en de cartons der Openbaring van de hoofdkerk
van Angers veel punten van vergelijking bestaan, vooral in de groote zittende figuren,
bewijst dit enkel dat Hubert van Eyck en Jan van Brugge uit de zelfde bron geput
hebben. Doch het was van groot belang te bewijzen, door het aanvullen van die
leemten, dat de verschijning der van Eyck's niet gebeurde in een bar en dor land,
maar in een streek waar de kunst reeds een hooge ontwikkeling had bereikt, dat het
midden, de school ten volle waardig was die er op ging bloeien en alle elementen
bezat om dien bloei tot volle ontluiking te brengen.
De kunstkritiek heeft tot hiertoe slechts weinige gegevens kunnen verzamelen om
het aandeel vast te stellen dat Hubert gehad heeft aan het meesterwerk der Aanbidding.
Men weet alleen dat hij het werk ontwierp en begon en dat zijn broeder het voltooide.
Tot hoever Hubert het bracht weet men niet, alleen vermoedt men dat hij heel het
middengedeelte schilderde (wat nu nog te Gent in Sint-Baafs hangt). Is dit zoo - en
de vergelijking tusschen de echte werken van Jan en het middendeel der Aanbidding
schijnt het te bevestigen - dan
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gevoelt men voor het tafereel dat de heer F. Cook van Richmond ten toonstelt, een
treffende indruk dat die Heilige vrouwen bij het ledige graf van Christus (7)
geschilderd zijn door dezelfde hand die de Aanbidding van het Lam Gods penseelde.
Stoutweg heeft J. Weale het zoo gecatalogeerd. Doch bij nader onderzoek verflauwt
die indruk en komt men tot de slotsom dat men nòch met een Hubert nòch met een
Jan van Eyck te doen heeft, maar met een meester van hunne school, en met een
meester van eersten rang.
De Aanbidding van het Lam - indien het comiteit erin geslaagd was dit tafereel in
zijn oorspronkelijk geheel te Brugge samen te brengen - zou alléén voldoende geweest
zijn om heel den geest van de van Eyck's en van hunne school te kenmerken. Men
vindt er het genie van de meesters terug in al zijn onderdeelen: in de samenstelling,
in de groepeering, in de kleur, in het portret, in het landschap, en vooral in het
prachtvol realisme dat ons op onovertroffen wijze doet doordringen tot het innerlijke
en het uiterlijke wezen van hun tijd. Ontbreekt de Aanbidding van het Lam Gods in
zijn geheel, toch bezit de tentoonstelling van Brugge genoeg stukken die ons zullen
toelaten de karaktertrekken van Jan van Eyck na te gaan en het wonderbare van zijn
kunst te genieten; daar zijn: De Wijding van St. Thomas van Cantorbery (8) de twee
luiken Adam en Eva (9), de Vereering der heilige maagd door den kannunik van de
Paele (10), het Portret van van Eyck's vrouw (12) uit het Brugsche museum, de H.
Maagd bij de fontein (13) uit het Museum van Antwerpen, om alleen de onbetwistbaar
echte stukken te vermelden.
Geen authentiek schilderij van Jan van Eyck in deze tentoonstelling laat ons toe
de merkwaardige verschijning van het landschap in onze schilderschool, te
bestudeeren. Er is hier wel een triptiek, toegeschreven aan Jan van Eyck: een Heilige
Maagd met kind Jesus en Donator (14), toebehoorend aan den heer G. Helleputte
van Leuven, maar blijkbaar heeft dit tafereel niets gemeens met van Eyck of zijn
school en is wel, zooals Ludwig Kaemmerer vermoedt, een valsche van Eyck, gemaakt
naar een teekening in de Albertina te Weenen, aan Petrus Christus toegeschreven.
Indien wij hier een echte van Eyck hadden met een landschap, dan zouden wij dit
zonderlinge feit kunnen nagaan, hoe die anders zoo door en door realistische meester,
aan het landschap van Vlaanderen volstrekt niets voor zijn achtergronden ontleend
heeft. Wel integendeel vindt men de Rijn- of Maasvallei, met hare heuvelen terug
op zijne schilderijen, maar bewerkt, geïdealiseerd.
In ééns bracht van Eyck het landschap, door zijn wondere perspectief, door zijn
diepte, door zijn kleurenharmonie, tot een volmaaktheid, tot dan toe onbekend, en
ongeëvenaard door zijn volgelingen.
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Was de Wijding van St. Thomas à Becket (8, hertog van Devonshire, Chatsworth)
niet geheel en al overschilderd, zoodat er van het origineele niets meer bestaat dan
de rijke en statige groepeering van prelaten en vorst, rondom den bisschop van
Cantorbery, dan zou men in dit tafereel dat den datum 1421 draagt een der eerste
werken van Jan van Eyck kunnen bestudeeren. De studie neemt integendeel een
aanvang met éen der meesterwerken van den schilder: Adam en Eva (9) van het
Gentsche polyptiek.
Met dien Adam en Eva veropenbaart zich het genie van Jan van Eyck in zijn volle
pracht. Hier heerscht volkomen realisme. Het zijn naakte portretten, naar levende
modellen geschilderd. En welke modellen? Zelfs geen uitgekozen modellen: de eerste
man de beste; de eerste vrouw de beste, gepenseeld in al hunne bijzonderheden, met
al de brutaliteit van hunne weinig uitgelezen vormen.
In deze twee beelden vindt men een der groote karaktertrekken van het talent van
van Eyck: zijn slaafsche nauwgezetheid vòòr het model, die van hem maken moest
den onovertroffen portretschilder die het hem voorstaande beeld ontleedde tot in de
kleinste vezeltjes en tevens de dorheid wist te vermijden en de ziel op het gelaat te
veropenbaren.
En hiervan biedt de tentoonstelling het wondervolle voorbeeld aan in het portret
van de Vrouw van Jan van Eyck (12). Niets is onvolledig in dit paneeltje dat
nauwelijks 32 op 36 cm. groot is en dat voor iemand die het origineel niet gezien
heeft maar enkel een photographie, een beeld schijnt te wezen van ten minste
levensgrootte. Geen detail is verwaarloosd, het wit linnen gepijpte kapsel dat het
hoofd bedekt is afgewerkt tot in de kleinste plooitjes, het pelswerk dat het kleed
versierd tot in de minste haartjes. En nochtans hoe welsprekend treedt het gelaat uit
de lijst! die oogen met vasten blik, die gesloten fijne lippen, dat hooge voorhoofd,
wijzen op het vastberadene, wilskrachtige en verstandige van die vrouw. De gewone
kalme trekken, de vaste, kloeke neus, verraden een stille huisvrouw, die, al was haar
man hofschilder, buitengewoon gezant bij vreemde vorsten, en wellicht een drukke
gast van gansch het vorstellijk en adellijk leven, liefst het kalm geluk genoot van
haar burgerlijk huishouden.
Naast het eenvoudige portret zijner vrouw, spiegel van het kalme huiselijk leven,
hangt de Heilige Maagd aangebeden door Joris van de Paele (10), als een spiegel
van het weelderige prachtvolle leven van het Burgondische hof. Is alles eenvoudig
rijk in het vrouwelijk portret, alles is overvloeiend van schitterenden rijkdom, van
goud en edelgesteenten, in deze aanbidding der Moeder Maagd.
Al de hoedanigheden die Van Eyck kentschetsen als portretschilder vindt men
terug in de figuren van den kanunnik van de Paele, van
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St. Donatus en van St. Joris, die, geharnast als een ridder, in eerbiedvolle beweging
zijn glinsterenden helm opheft. En zelfs de heilige Maagd en het kind Jezus zijn
portretten, vooral het wichtje dat in brutale, onvolmaakte kindervormen, zich voordoet
als een gewoon en leelijk menschenkind. Maar wat in het bijzonder onze aandacht
verdient, is die ‘mise en page’, die symetrie in het plaatsen der figuren die gansch
de middeleeuwen door als model zal gebruikt worden in de schilderkunst: de heilige
Maagd in het midden, de begiftiger aan de eene zijde, naast hem zijn beschermheilige,
een engel of een heilige aan de andere zijde; ofwel aan beide zijden een lid van het
huisgezin door hunne patroonheiligen aan de H. Maagd voorgesteld.
En de voornaamste karaktertrek in dit paneel - een der grootste door van Eyck
geschilderd - is wel die prachtige harmonie in het geheel: geen deel schaadt het
andere: alle deelen zijn van gelijke waarde, omdat de schilder er niet één beneden
zijn talent achtte, omdat hij zooveel liefde gevoelde voor het rijke kleed van St.
Donatus, als voor het gelaat van Joris van de Paele; de groote lijnen loopen sierlijk
tusschen al de mindere lijnen der détails; en diezelfde harmonie heerscht in de kleuren:
de spikkeling van goud en edelgesteenten verheft de breedere partijen van mantels
en kleederen.
Terloops zij nog vermeld: De heilige Maagd bij een springfontein (13, Museum
van Antwerpen) en een copie (11) door van Eyck van de heilige Maagd uit het groote
tafereel van kanunnik van de Paele, die ons de meesterlijke kundigheid van den
schilder vertoonen in die miniatuur-paneeltjes die zoo volledig zijn als de grootere
werken en die zulk een hevigen indruk van grootheid nalaten als de uitgestrekte
doeken der latere romanisten.
Daarnaast eenige stukken toegeschreven aan Jan van Eyck maar waarvan de
echtheid slechts op vermoedens berust, zooals het Portret van een jongen man (15,
Gymnasium van Herrmannstadt) en het Portret van een ouden man (16, Collectie
Oppenheim, Keulen), die wel tot de school van van Eyck behooren.
Kortom de indruk die aangrijpt, wanneer men om zich heen ziet, en men een groot
deel der kunstfamilie van den meester kan bewonderen rondom deze Aanbidding
der Heilige Maagd door kanunnik J. van de Paele, dan komt men tot de slotsom dat
Brugge wel het meesterstuk van den schilder bezit, zooals men ook tot die zelfde
slotsom komt wanneer men de Brugsche Memlinc's en de Brugsche David's bij die
van andere verzamelingen vergelijkt.

IV
Jan van Eyck blijft heel alleen staan als een heerlijke meester van wien de wetenschap
tot hiertoe geen onmiddellijke leerlingen ontdekt
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heeft, maar wiens invloed onvermijdelijk was op de meesters die hem volgden en
die de overgangsperiode uitmaken tot dien nieuwen schitterenden bloei der Brugsche
schilderschool met de verschijning van Memlinc en Geraard David.
Naast schilderijen van onbekenden, zijn hier in de tentoonstelling een prachtige
reeks echte of vermoedelijke werken verzameld van een vijftal meesters uit die
overgangsperiode, namelijk van PETRUS CHRISTUS, van den meester genaamd VAN
FLÉMALLE van ROGIER VAN DER WEYDEN, van DIRK BOUTS en van HUGO VAN DER
GOES.
Van Petrus Christus weet men met zekerheid dat hij te Brugge werkte (hij stierf
er na 1472); een wapen van Brugge op één der schilderijen van den meester genaamd
van Flémalle, laat ons vermoeden dat ook deze in de stad der hertogen van Burgondië
werkzaam is geweest, zoodat we deze twee schilders rechtstreeks aan de Brugsche
schilderschool kunnen verbinden
Met Rogier van der Weyden en Dirk Bouts, beginnen die eerste vertakkingen die
buiten Brugge, te Brussel en te Leuven nieuwe kunstcentrums gingen stichten, die
later werden opgeslorpt door de rijke Antwerpsche handelsstad en waaruit de heerlijke
Antwerpsche school ontstond.
Het noodlottige einde van Hugo van der Goes liet dezen meester niet toe een school
te vormen en de zeer zeldzame schilderijen die men van hem kent, plaatsen hem in
de geschiedenis der schilderkunst, als een overgang van Jan van Eyck tot Memlinc.
Petrus Christus en de meester van Flémalle, zijn in deze tentoonstelling op bijzonder
gelukkige wijze vertegenwoordigd, niet door het aantal echte stukken, maar door
hunne hoedanigheid. Het eenige authentieke paneel van Petrus Christus, dat James
Weale ten onrechte, geloof ik, betitelt De legende der heilige Godeberte (17, Collectie
Oppenheim, Keulen), is een der parels van deze tentoonstelling: een jonge man en
een jong meisje komen bij St. Elooi, patroon der goudsmeden, hun verlovingsring
koopen. Dit tafereel schijnt me heel eenvoudig een gelegenheids-portret te zijn van
twee jonge lieden, bij hunne verloving. Door vergelijking met dit echte stuk is men
aan P. Christus enkele andere werken gaan toeschrijven, zooals de Kruisafname (20,
Museum van Brussel) die in groepeering en houding der personen, alsook in kleur
veel gelijkenis oplevert met den Calvarieberg (19) toebehoorende aan den hertog
van Anhalt, (Woerlitz), een klein wonder van fijnheid.
Een tweetal portretten, éen (146, verzameling L. Nardus, Parijs) een magere figuur
van een jongen man, met rood hoofddeksel, versierd met een gouden munt en houdend
een roode bloem in de hand en éen (18, verzameling P. Salting, Londen) een kleiner
maar meer
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gedétailleerd portret van een jongeling, volledigen het denkbeeld dat men zich van
dezen volgeling van Jan van Eyck kan vormen: stout is zijn kleur, als die van alle
Vlaamsche meesters, vooral een felle roode toon is hem lief; haarfijn is zijn uitvoering
in de kleine paneeltjes, maar slordig soms zijn behandeling der handen, zoo de eene
hand van St. Elooi (17) die bijna vormloos is. Ook bezit hij niet die beslistheid en
die zwierigheid der lijnen die de schilderijen van van Eyck zoo vormvol en zoo
streelend voor het oog maken.
Heel anders van techniek is de meester, genaamd van Flémalle of van de Merode,
alzoo geheeten door Dr. von Tschudi omdat een zijner voornaamste tafereelen
voortkomt van het huis der ridders van Jerusalem te Flémalle bij Luik, ofwel omdat
een ander voornaam stuk van dien meester in bezit is van de gravin de Merode.
De harde omlijning der figuren, de donkere, zwarte schaduwen, de minder heldere
toon der kleuren, maken dat de paneelen van dien meester niet zoo zeer den indruk
verwekken, dat men voor één onzer kleurlievende Vlaamsche schilders staat, alhoewel
zekere bijzonderheden verraden dat hij wel degelijk een Vlaming is.
Maar hoe belangrijk toch is deze meester! hoe indrukwekkend is zijne Heilige
Maagd met het kind Jezus (23, verzameling de Somzée) een zware figuur van een
Vlaamsche boerenvrouw, met dikke afhangende wangen, de oogen vol moederlijke
teederheid neergeslagen op het kind, maar ook vol van het genot dat de gezwollen
boezem bij haar verwekt; en hoe diep dramatisch is zijn Afdoening van het Kruis
(22, Koninklijk Instituut, Liverpool) waar vooral een heilige vrouw, gehuld in een
grooten zwarten mantel en terzijde gezien - enkel neus en kin, scherp en zwart
afgeteekend zijn zichtbaar - zoo diep aangrijpt door de stille soberheid van lijn en
kleur. En als een voorlooper van Bosch, toont de meester ons rondom het kruis een
reeks zonderlinge types van hoekige, grijnzende tronies, ruw en potsierlijk, zooals
Bosch er plaatst in zijn Ecce Homo, (303, Maeterlinck, Gent).
Het Museum van Leuven zond ook nog van dezen meester een Doode Jesus,
rustend op den schoot van God Vader, omringd door engelen. De figuur van God
den Vader is het strenge, ernstige type, geschapen door Hubert van Eyck, dat we
terugvinden bij Memlinc en David.
Nauwer in verband met Jan van Eyck is de Doorniksche meester Rogier van der
Weyden. - De Brugsche tentoonstelling bezit slechts naast een groot getal
toegeschreven paneelen een drietal hoofdwerken van dezen meester, die zoo belangrijk
is in de geschiedenis van onze schilderschool, door het groot aantal werken op allerlei
gebied door hem voortgebracht en door den invloed dien hij uitoefende op Dirk Bouts
en vooral op zijn leerling Memlinc.
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De prachtige Pietà (25, Museum van Brussel) is vol oorspronkelijkheid. Men vindt
hier niet die uiterste nauwgezetheid van uitvoering die van Eyck kenmerkt, maar wat
meer losheid in de behandeling; men staat hier voor een schilder die zoekt naar
dramatisch effekt, en die zijn achtergrond - bij de voorgaande meesters gewoonlijk
een kalm conventioneel landschap - laat medewerken tot het bekomen van den
gewenschten tragischen indruk: de zonsondergang die de gezichteinder dezer Pietà
in laaiende vlam ontsteekt doet nog meer de aangrijpende droefheid uitkomen van
de heilige vrouwen die het lijk van den dooden Christus ondersteunen. Het is
belangwekkend dit paneeltje te vergelijken bij een dergelijke Pietà (32) van Antonello
van Messina (verzameling A. d'Albenas-Montpellier). Hier ook werkt de achtergrond
mede om de houding der weenende vrouwen nog meer te dramatiseeren: een naakte
omheiningsmuur van een stad, een sombere kerk, een in puin vallend kasteel, in de
verte de met sneeuw bedekte toppen eener bergketen. Eén der heilige Vrouwen
vooral, gansch gehuld in een rooden mantel, neergehurkt, en vertoonend slechts een
deel van haar gelaat, is sterk aangrijpend van droefheid.
De kunstfamilietrekken die Rogier van der Weyden aan Jan van Eyck, en Memlinc
aan den eerste verbinden, zijn treffender in het Portret van Pieter Bladelin (26, M.
von Kaufmann, Berlijn) dat in de bang starende oogen zoo vol is van dramatische
uitdrukking, waarvan de kracht nog verhoogd wordt door den donkergroenen
achtergrond waarop het hoofd scherp uitlost.
Dit portret is niet een anatomische ontleding als de portretten van Jan van Eyck,
en toch is het te zeer bewerkt om die streelende onbestemdheid te vertoonen die de
portretten van Memlinc kenmerken.
Aan Rogier van der Weyden wordt ook het rechterluik toegeschreven van een
diptiek: Jeroom van Busleyden beschermd door den heiligen Jeroom, (101,
toebehoorend aan F.P. Morrell, Londen). Het is ook een der merkwaardige stukken
dezer tentoonstelling. De hoofden van een kanunnik van Busleyden en van zijn
beschermheilige, geschilderd in de amberachtige tonaliteit die men ook in de Pietà
(25), en in de twee luikjes van een triptiek (97, M. Sedelmeyer, Parijs) terugvindt,
zijn heerlijk van kalme expressie.
Alleen het luik van R. van der Weyden: Tooneelen uit het Leven van St. Jozef (29,
O.-L.-V. Kerk te Antwerpen) laat ons toe de verwantschap na te gaan tusschen dezen
meester en zijn vermoedelijken leerling Dirk Bouts. De tentoonstelling biedt ons een
viertal goede exemplaren aan van den Leuvenschen schilder: De Marteldood van St.
Erasmus (35, St. Pieterskerk, Leuven), Het Laatste Avondmaal (36, zelfde kerk), De
Marteldood van St. Hippolytus (37, Hoofdkerk van St. Salvator, Brugge), een Portret
van een Onbekende (38, Baron
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Albert Oppenheim, Keulen), naast eenige mindere tafereelen uit verschillende
verzamelingen.
Evenals bij zijn meester zijn de figuren lang en stijf, en daarenboven weinig
verscheiden: hetzelfde type van vorst komt vaak terug in dezelfde rijke kleedij die
Dirk Bouts met voorliefde schijnt te behandelen.
Met D. Bouts, die ongetwijfeld groote hoedanigheden bezit waarvan zijn
meesterwerken te Brussel en te Munchen getuigen, zijn we een heel eind verwijderd
van de prachtige school der van Eyck's: nog ontwaart men haar invloed in de grondige
studie der hoofden, in de getrouwe en nauwkeurige behandeling der bijzonderheden,
in het realisme dat al de volgelingen van van Eyck tot aan Memlinc kenmerkt, maar
de zwierigheid in de lijn, de harmonie van het geheel, zelfs de zuivere, warme kleur,
zijn verloren, en het is slechts in van der Goes en in de prachtige school van Memlinc
dat we weer die uitmuntende hoedanigheden zullen terugvinden in al hunne zuivere
heerlijkheid.
Er zijn ongelukkig geen echte werken van Hugo van der Goes in deze
tentoonstelling aanwezig om een oordeel over dezen meester te kunnen uitdrukken
in verband met de andere meesters der Vlaamsche school hier vertegenwoordigd:
De Dood van de Heilige Maagd (51, Museum van Brugge); het triptiek: de Aanbidding
der Koningen (52, Prins van Liechtenstein, Weenen), worden hem wel toegeschreven,
maar zonder grondige bewijzen, vooral voor wat het eerste paneel betreft.
Doch onvermeld kunnen we niet gaan voorbij een linkerluik van een diptiek,
voorstellend het Portret van een Kanunnik beschermd door een heiligen Krijger,(*)
(100, Museum van Glasgow). Toegeschreven aan Hugo van der Goes, wordt in deze
tentoonstelling het stuk aan hem ontnomen om onder de reeks onbekenden
gerangschikt te worden. Van wie het ook zij, zoo heerlijk zijn de hoofden en de
handen bestudeerd, zoo rijk is de kleur, zoo zwierig is de lijn, zoo fijn behandeld al
de bijzonderheden van kleedij en juweelen, dat het paneel den grooten meester Jan
van Eyck niet onwaardig zou zijn.
HENDRIK DE MAREZ.
(Wordt voortgezet).

(*) Gereproduceerd in De Vlaamse School, 1901, blz. 104.
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Over de betrekkingen tusschen de Italiaansche en de Nederlandsche
schilderkunst ten tijde der Renaissance
Eerste studie (Slot)
WAARIN overtroffen de Vlaamsche schilders der XVe eeuw de Italianen? Welke
verdiensten hadden de Vlaamsche schilderijen boven de Italiaansche? En welke
waren, meer bepaald, hun hoedanigheden waardoor vooral de Italiaansche kunstenaars
getroffen werden? - Om dit duidelijk te maken, zullen we enkele Vlaamsche werken
uit de XVe eeuw van nabij beschouwen, en wel in de eerste plaats degene die in Italië
gebleven zijn; zóo zal de strijd tusschen beide kunsten ons in zijn ware licht en zijn
oorspronkelijke omgeving voor den geest komen.
Een kapitaal werk van de Vlaamsche kunst der XVe eeuw is in dezelfde stad
gebleven waar het zich van den beginne af bevond: het groote drieluik van HUGO
VAN DER GOES, de Aanbidding der Herders, nu in de Uffizi te Florence. Dit schilderij,
besteld door den zaakgelastigde der Medici te Brugge, Thomas Portinari, voor de
kerk van het gasthuis van S. Maria Nuova, en rond 1475-1476 uitgevoerd(1), is tot in
de laatste jaren in het bezit gebleven van het gasthuis, waaruit de kleine verzameling
schilderijen nu onlangs naar de Uffizi is overgebracht(2). Het middenluik stelt het
Kindeken Jesus voor, door de

(1) Volgens een mededeeling van Dr. A. Warburg. (Sitzungsbericht der Kunstgeschichtlichen
Gesellschaft zu Berlin vom 8. Nov. 1901.)
(2) Het werk van van der Goes heeft niets bij deze verplaatsing gewonnen. Men staat er te dicht
bij en de schelle verlichting doet de beschadiging sterker uitkomen, die men er, naar mijn
meening niet zoo lang geleden, heeft aan toegebracht. Alleen de rechtervleugel kan ons nog
een denkbeeld van het oorspronkelijke koloriet geven. Daarbij zijn de luiken nu tegen den
muur vastgehecht, zoodat men den achterkant niet meer kan zien. De indruk die het werk
maakte in de niet te sterk verlichte zaal die vroeger de verzameling van het gasthuis bevatte,
was heel wat machtiger, en zeker meer in overeenstemming met den indruk die het zal
gemaakt hebben in de kerk. En bovendien, men was er gewoonlijk alléén!
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H. Maagd aangebeden, met St. Jozef, de engelen en de herders; op het linkerluik de
donateur, Thomas Portinari en zijne twee zonen, met St. Thomas(1) en St. Antonius;
op het rechterluik de vrouw van Portinari en hare dochter, de HH. Maria Magdalena
en Margareta; in den achtergrond de optocht der Drie Koningen. Op de keerzijde der
vleugels een Boodschap in grauwschildering.
Wat ons het eerst treft in dit stuk wanneer we het naast werken van Italiaansche
meesters uit denzelfden tijd zien, is zijn eenheid. Maar dit vergt nadere bepaling:
deze eenheid is een ideale eenheid, een eenheid van gevoel. Zij ligt in de godsdienstige
aandoening die uit het werk straalt: een vreugde vol ernst, gemengd met eerbied en
bewondering wordt niet alleen op de aangezichten uitgedrukt, maar hangt in heel de
atmosfeer. Men voelt dat een hoogstgewichtige gebeurtenis heeft plaats gehad, een
gebeurtenis die het wezen der wereld zal veranderen; het geloof straalt uit al de
gezichten, de aanbidding ligt in alle harten en openbaart zich oprecht, natuurlijk,
zonder eenige aanstellerij - in fijngevoelde nuanceering, volgens den rang der figuren.
De groep herders is in dit opzicht waarlijk hoogst merkwaardig: alleen een Vlaming
is in staat op deze wijze het naïeve en ruwe gevoel der landlieden weer te geven. De
verteedering, de eerbiedige nieuwsgierigheid, de onnoozele gelukzaligheid van die
eenvoudigen van geest zijn er zoo juist gevoeld en weergegeven, dat die typen nu
nog zoo reëel zijn als vóór vierhonderd jaar, en b.v. uitstekend zouden passen als
illustratie voor een verhaal van Stijn Streuvels.
En de luiken volledigen voortreffelijk den algemeenen indruk: de gestalten der
heiligen zijn hoog, ernstig, plechtig; de donateur en zijn huisgezin zijn verdiept in
hun gebed. Een adem van ingetogenheid zweeft om het middentooneel.
Ziedaar in kleurlooze woorden wat ons vooral treft. Werden ook de Italianen der
e
XV eeuw hierdoor getroffen? Ik meen vlakweg ‘neen’ te mogen antwoorden! Hun
godsdienstig gevoel verschilde in hoofdzaak met dat der Vlamingen. De bijbelsche
tooneelen werden bij hen niet tot beelden van stilte en ingetogenheid. Zij stelden ze
zich voor vol leven, gedramatiseerd, in den geest der godsdienstplechtigheden die
ze voor oogen hadden. En ik geloof dat in de Italiaansche kerken van dien tijd niet
méér ingetogenheid heerschte dan nu! Voor de Quattrocentisti stond een optocht der
Drie Koningen gelijk met een schitterenden stoet, waaraan de rijkste families der
stad deelnamen; een Geboorte werd een Italiaansch binnenhuis, een ‘bezoek aan de
kraamvrouw’; een offer in een tempel werd een officieele plechtigheid waarin de
grootste waardigheidsbekleeders der gemeente optraden.

(1) En niet St. Matthijs, die hier niets mee te maken heeft.
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HUGO VAN DER GOES: DE AANBIDDING DER HERDERS
Middenstuk van het Drieluik nu in de Uffizi te Florence.
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DE DONATEUR THOMAS PORTINARI EN ZIJNE BESCHERMHEILIGEN
PORTINARI'S VROUW EN DOCHTER EN HUNNE BESCHERMHEILIGEN
Zijluiken van het stuk van Hugo Van der Goes, in de Uffizi te Florence.
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Het Christendom was in Italië niet anders meer dan de traditioneele godsdienst, en
zijn mythen zelve begeesterden hun artisten niet meer.

[fotografie Brogi
DOMENICO GHIRLANDAIO: DE AANBIDDING DER HERDERS
(Museum der Academie, Florence).

Zij streefden er niet naar de ziel uit te drukken van de gewijde onderwerpen die ze
moesten voorstellen; zij trachtten integendeel aan hun dwang te ontkomen, want zij
wilden het leven weergeven zóó als zij het voelden en zagen in al zijn veelzijdige
uitzichten, in al zijn verscheiden bewegingen, in al de schoonheid van zijn vormen.
Dikwijls schijnen ons hunne werken verward; de aandacht is verspreid over te veel
verschillende voorwerpen, versnipperd door overvloeiende rijkdom van afzonderlijk
en voor zichzelf behandelde motieven. Zij zochten nochtans een eenheid en de stof
die ze aanbrachten moest tot een nieuwe synthesis dienen. Maar het was niet een
eenheid van gevoel of van indruk: het was een eenheid van samenstelling, het was
het in harmonie brengen van de veelvoudige in de werkelijkheid gevonden
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motieven, hoe complex ze ook waren. Het was het samenvatten van al de plastische
vormen van het leven in een toonbeeld van ideale schoonheid.
En op dit gebied konden de Vlamingen hun niets leeren(1): de moeilijkheden die
ze hadden overwonnen waren oneindig veel eenvoudiger dan die welke de Italianen
ontmoetten. Dezen beschouwden de muurschildering, het fresco als de belangrijkste:
door haar alleen kon een meester de maatstaf geven van zijn kunnen.
Nu is het frescoschilderen in vele opzichten heel wat anders dan het schilderen
van tafereelen. Vooreerst zijn fresco's over 't algemeen veel grooter; ze moeten
uitgevoerd worden in een bepaald gebouw, waarmee ze noodzakelijkerwijze moeten
verbonden blijven, terwijl een schilderij kan verplaatst worden, geheel in het atelier
wordt geschilderd en dus zoo goed als onafhankelijk is van de plaats waar ze zich
bevindt. Daarbij is een fresco soms zeer hoog geplaatst en kan men het alleen in zijn
groote lijnen zien, en dan nog van een abnormaal standpunt uit. Hierdoor krijgt de
samenstelling, de algemeene lijn in een fresco een overwegend belang, en moet de
schilder zijn tooneelen duidelijk en sprekend voorstellen; hierdoor doen zich ook
moeilijkheden voor van technischen aard, vooral van perspectief.
Van de XIVe eeuw af waren de meeste Italiaansche kerken van binnen - soms van
den vloer tot aan 't gewelf - beschilderd met fresco's die de geloovigen de gewijde
geschiedenis en het leven der heiligen veraanschouwelijkten. Giotto had zeer goed
begrepen dat deze geschilderde verhalen moesten samengevat worden in een reeks
dramatische tooneelen, genomen op hun hoogtepunt, op het moment dat gelaatstrekken
en houdingen het innigst van uitdrukking waren.
De Italiaansche kunst blijft dit princiep getrouw tot in haar vollen bloei. In de XVe
eeuw wordt er vooral naar volmaking der techniek gestreefd: de Quattrocentisti
trachten voortdurend hun procédés te verbeteren; stuk voor stuk maken ze zich de
middelen eigen, al de natuurvormen in hun zichtbaren samenhang naar waarheid
weer te geven; zij zetten dit zoeken haast als geleerden door. Hun werken alleen
geven er reeds het bewijs van; maar we weten ook dat velen hunner theoretische
verhandelingen hebben geschreven, waarvan er nog enkele van tot ons zijn gekomen,
o.a. het leerboek over Schilderkunst van L.B. Alberti, dat over Doorzichtkunde van
Piero della Francesca en dat over Schilderkunst van Leonardo da Vinci.

(1) Het drieluik van Hugo van der Goes b.v., is van een eenvoud van samenstelling die de
Florentijnen wel kinderachtig zullen gevonden hebben. Het schijnt dat alleen de groep herders
indruk op hen heeft gemaakt: men vindt een terugkeer van dit motief in de Aanbidding der
Herders van Ghirlandaio in de Academia delle belle Arti en in een Geboorte van een
onbekende in Sto Spirito.
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Er zijn geen theoretische werken van Vlaamsche meesters uit de XVe eeuw bekend,
en men krijgt ook bij het bestudeeren van hun werken niet den indruk dat ze zich
daarmee bezig hielden. Van van Eyck af tot aan het begin van het italianiseerend
tijdperk bespeurt men niet veel vooruitgang in de techniek. De enkele ernstige
moeilijkheden, die de Vlaamsche realisten ontmoetten, werden, zoo schijnt het,
instinctmatig en voldoende, hoewel slechts bij benadering, opgelost en gaven geen
aanleiding tot latere opsporingen. De fouten van proportie die op de fresco's in 't oog
sprongen, vielen veel minder op in de schilderijen, en de Vlaamsche schilderijen
vertoonden een getrouwheid die was doorgevoerd tot in de minste onderdeelen in
het weergeven van de gezichten, een juistheid die aan illusie grensde in het afbeelden
van stoffen en voorwerpen, een fijnheid en waarheid in de achtergrond-landschappen,
in zichtbare atmosfeer gehuld, - en daardoor gaven ze zoozeer den indruk der
werkelijkheid, dat het gebrekkige of geheel ontbrekende van zekere
realiteits-elementen niet meer hinderlijk was.
Geen lessen in compositie, anatomie of doorzichtkunde konden de Italianen bij
de Vlamingen nemen. Maar de Vlaamsche schilderijen vertoonden een eigenschap
die hen vooral treffen moest, omdat zij die niet in dezelfde mate bezaten: de kracht,
den glans en den rijkdom van het koloriet. Vasari heeft er, in de XVIe eeuw vooral,
toe bijgedragen de legende van de uitvinding der olieverfschildering door Jan van
Eyck te verspreiden. En uit de vorige eeuw reeds zijn ons veel getuigenissen
toegekomen over het schilderen met olieverf door de Vlamingen beoefend, en over
hun vaardigheid in het bewerken van deze verf - o.a. die van Cennini in het begin
van de XVe eeuw en van Filarete rond 1460. Vasari beschouwt het als een geheim
dat door van Eyck werd bewaard en aan zijn opvolgers nagelaten, en dat Antonello
da Messina in Vlaanderen zou zijn gaan leeren om het naar Italië over te brengen.
De waarheid is dat de Vlamingen een methode toepasten die een beteren uitslag
opleverde dan de eenvoudige tempera der Italianen, en dat deze zich gaarne een door
hen hoog op prijs gesteld procédé eigen maakten. Enkelen bleven tot het uiterste
getrouw aan de oude manier, maar tegen het einde der XVe eeuw was het Vlaamsche
procédé algemeen aangenomen in Italië en men trachtte het nog te volmaken.
Leonardo deed in dien zin zelfs vele mislukte pogingen. - De Vlamingen hadden
bovendien nog iets anders vóór bij de Italianen: de volmaaktheid van het détail, de
uitvoerigheid waarmee ze al de rimpels van een gezicht weergaven, al de plooitjes,
al de ongelijkheden van de huid - de zorg die zij besteedden aan het natuurgetrouw
weergeven van geborduurde stoffen, sieraden, bloemen, tot de kleinste accessoires.
Zij bereikten een fijnheid van uitvoering waar-
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van men in Italië geen denkbeeld had. De Italianen, meer gewoon aan de breedere
en vluchtiger behandeling van het fresco, kwamen moeilijk tot deze uitvoerigheid,
zelfs dan wanneer zij kleiner stukken schilderden. Men weet dat in de
fresco-schildering het voorbereiden hoofdzaak is. Het komt er vooral op aan een
goed carton te maken, een teekening, waarin de hoofdlijnen der samenstelling worden
vastgesteld. Deze teekening wordt door een of ander mechanisch middel op den muur
overgebracht; dan voert de kunstenaar de schildering uit, en wel een stuk van vooraf
bepaalde grootte, op één dag, want er moet steeds op een laag vochtige kalk gewerkt
worden. Dit procédé maakt iedere aarzeling, iedere hervatting onmogelijk en is niet
tot peuterwerk geschikt. Het fresco is eigenlijk een gekleurde teekening; ook is het
niet te verwonderen dat in zekere contracten vermeld wordt, dat de meesters zich
enkel verbinden het carton te ontwerpen en de hoofden te schilderen, het overige aan
leerlingen overlatend.
Het schijnt dat het fresco bij de Italianen een invloed op geest en hand heeft
uitgeoefend, die hun tot in hun schilderijen toe alleen de hoofdzaak deed weergeven,
zonder veel zorg aan het détail te besteden. Zij die meestal op kleine schaal werkten,
waren hoofdzakelijk opvolgers van de miniaturisten (en dit was het geval met Beato
Angelico) en evenals de miniaturisten was het veelmeer hun streven schitterende
kleurvakken naasteen te leggen, uitlossend op een gouden, fijnbewerkten achtergrond,
dan van met getrouwheid het uitzicht der dingen weer te geven.
De Italiaansche schilders waren overigens niet blind voor deze kwaliteiten der
Vlamingen en men kan er den invloed van nagaan b.v. bij een Ghirlandaio of een
Piero della Francesca, evengoed als bij een Leonardo da Vinci (vooral wanneer men
afgaat op de beschrijving van enkele zijner verloren werken), en dit zonder nog te
spreken van de Noord-Italiaansche scholen, en vooral van de Venetiaansche, die
natuurlijkerwijze reeds overeenkomsten met de Vlaamsche opleverde.
En de liefhebbers zelf waren zeer op Vlaamsche kunst gesteld. Voor hen kwam
ook het fresco als zijnde niet verkoopbaar, niet in aanmerking: de schilderkunst was
beperkt tot de schilderijen, vooral de kleinere stukken, die men in zijn kamer kon
hangen en van nabij in alle onderdeelen bezien. Wanneer men dit in aanmerking
neemt, is het licht te begrijpen dat de voorkeur aan de Vlamingen werd gegeven. Te
Florence bevindt zich nog een kleine Memlinc, een Maagd met het Kind van een
zeldzame fijnheid en van het teederste koloriet. Het was zeker een genot in zijn
intieme vertrekken dit kleine meesterstuk te bewaren, het in eerbiedige handen te
kunnen houden en het alleen aan kenners te toonen, die het konden genieten. De
Graflegging van Rogier van der Weyden, hoewel van grooter afmeting, was ook
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voor het huis geschilderd, en moest zoodanig geplaatst worden dat men het van nabij
kon zien, en niet als nu zoo hoog dat men de fijne uitvoering niet kan bewonderen.
In het Museum te Turijn is een schilderij van Memlinc met al de tooneelen uit de
Passie, op zeer kleine schaal, dat buitengewoon subtiel van bewerking is.

[fotografie Alinari
HANS MEMLINC: MARIA MET HET KIND EN ENGELEN
(Uffizi, Florence).

Deze en heel wat meer andere schilderijen van dien aard moesten langen tijd de
vreugde van de Italiaansche verzamelaars zijn geweest. Hun vaderland kon hen niets
leveren, dat er bij haalde: men beschouwe slechts de meest verzorgde schilderijen
van Botticelli, b.v. zijn kleine Aanbidding der Wijzen in de Uffizi, zij schijnen van
een haast grove uitvoering naast de Vlaamsche schilderijen: zijn middelen tot
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het weergeven van den rijkdom der stoffen en ornamenten zijn arm en hij gaat
voortdurend over tot de methode der miniaturisten: hij gebruikt overvloedig goud.
Er waren in de XVe eeuw wel enkele Italiaansche schilders in staat de menschelijke
vormen met een ver gedreven realisme af te beelden en zelf de natuurlijke gedaante
der dingen met veel waarheid weer te geven. Zoo b.v. Mantegna, die in zijn triptiek
van de Uffizi niet moet onderdoen voor de Vlamingen in volmaaktheid van detail
en tevens een grootschheid van stijl vertoont, die zij misten. Maar niet één gaf de
atmosfeer van de Vlaamsche interieurs, de Zuidelijken onbekend - noch de intimiteit
der landschapjes met riviertjes doorkronkeld, met boschjes bezaaid en begrensd met
heldere en doorzichtige horizonten.
De Italiaansche liefhebbers vroegen de Vlamingen om een ander soort schilderwerk,
dat wij bij hen niet zouden zoeken: het naakt. Bartolommeo Facio zag bij zekeren
kardinaal Ottaviano een schilderij van Jan van Eyck, met naakte vrouwen uit het bad
komende, die hij met ongewone uitvoerigheid beschrijft(1). Vasari vermeldt ook deze
of een dergelijke schilderij van den meester. Van der Weyden had een dergelijk
onderwerp behandeld waarop ook twee jongelieden voorkwamen die door een reet
gluurden en lachten; ten tijde van Facio was dit werk te Genua.
Deze werken zijn, voor zoover ik weet, verloren. Wat ons aan Vlaamsche
schilderijen naar het naakt overblijft is niet bizonder aantrekkelijk en niet van aard
om ons de smaak der Italiaansche verzamelaars uit te leggen. Om dezen te verstaan
moet men in aanmerking nemen dat die schilderijen herkomstig zijn uit een tijd toen
de Italianen het naakt nog heelemaal niet als zelfstandig onderwerp behandelden, en
zeker niet met die fijnheid van uitvoering die de Vlamingen er aan wisten te geven.
Het onderwerp zelf van deze schilderijen moest de liefhebbers behagen, die er toen
reeds hun kleine ‘Musées secrets’ op nahielden. En het feit van er weer te vinden in
de verzameling van een Italiaansch kardinaal, is eer geschikt om ons te versterken
in de meening, dat de koopers niet het meest door de kunstwaarde van die

(1) Deze beschrijving is interessant genoeg om haar in haar geheel over te nemen: ‘..... eximia
forma feminae e balneo exeuntes occultiores corporis partes teuni linteo velatae notabili
rubore, e quîs unius os tantummodo pectusque demonstrans posteriores corporis partes per
speculum pictum lateri oppositum ita expressit ut et terga, quemadmodum pectus videas. In
eadem tabula est in balneo lucerna ardenti simillima, et anus, quae sudare videatur, catulus
aquam lambens, et idem equi, hominesque perbrevi statura, montes, nemora, pagi, castella
tanto artificio elaborata, ut alia ab aliis quinquaginta millibus passuum distare credas. Sed
nihil prope admirabilius in eodem opere, quam speculum in eadem tabula depictum, in quo
quaecumque inibi descripta sunt, tanquam in vero speculo prospicias.’
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werken werden aangetrokken. De Italiaansche kunstenaars behandelden het naakt
op geheel andere wijze, en het is zeker niet hierin dat de Vlaamsche invloed zich op
hen deed gelden.

[fotografie Alinari
LUCAS VAN LEYDEN (?): CHRISTUS IN HET GRAF
(Uffizi, Florence).

Wat ik tot nu toe gezegd heb, is van toepassing op Italië in het algemeen. Zonder
twijfel was de Nederlandsche of algemeener de Germaansche invloed meer uitgestrekt,
of duurzamer of kwam slechts
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later in zekere plaatselijke scholen. Er bestaan geen scherp getrokken grenzen tusschen
de kunst der verschillende volkeren: zekere streken zijn natuurlijkerwijze het kruispunt
van uiteenloopende stroomingen. In dit opzicht zou het Noorden van Italië en in 't
bizonder de Venetiaansche school vóór het bloeitijdperk van de XVIe eeuw een
afzonderlijke studie verdienen. Maar ik wil voor het oogenblik alleen spreken van
den invloed der Nederlandsche kunst op de groote beweging der Italiaansche
Renaissance, zóo als zij zich openbaarde in het midden van Italië, in Toskanje en
Ombrië - de beweging die met den aanvang der XVIe eeuw enkele machtige
personaliteiten deed opkomen, en aan alle Europeesche kunsten een nieuwe richting
gaf. Deze invloed was zwak, door de innerlijke kracht en het scherp omlijnde
oorspronkelijke karakter van de beweging in Italië - zooals ik in een volgende studie
zal aantoonen.
Toen de Italiaansche Renaissance zegevierde, was de Nederlandsche kunst nòch
uitgeput, nòch onmachtig tot voortgaan op haar eigen weg, buiten de traditie van de
school der van Eycken, die haar een eeuw lang had overheerscht. Het bestaan van
een figuur als Lukas van Leyden is er het bewijs van. Te zijnen tijde was de
Italiaansche kunst niet meer vatbaar voor bepaalde buitenlandsche invloeden. Maar
hij werd in Italië hoog op prijs gesteld als graveur, en met Albrecht Dürer op dezelfde
lijn gesteld(1).
Van de nogal talrijke schilderijen aan hem toegekend, die nog in Italië zijn, waar
zijn naam (Luca d'Olanda), met die van Dürer (Alberto Durero) en van Holbein
(Olbeno) nagenoeg de eenige Germaansche namen waren die de Italianen onthouden
hadden - wordt door de moderne kritiek geen enkel voor echt gehouden. Maar er is
een stuk dat men niet mag onvermeld laten, door wie het ook geschilderd werd - nl.
de heerlijke Christus in het Graf tentoongesteld in de Tribuna der Uffizi te Florence(2).
Dit werk van zoo grooten stijl en zoo aangrijpend van aandoening herinnert ons nog
in vele opzichten aan de Vlaamsche school der XVe eeuw maar overtreft verre haar
kunnen, en behoort, naar alle waarschijnlijkheid tot de volgende eeuw. De rosse
gloed die het figuur verlicht, de indruk van het halfdonker, het uitlos-

(1) De invloed der Germaansche gravure, evenals die van de Vlaamsche tapijtweefkunst op de
Italiaansche kunst der Renaissance zou een bizondere studie verdienen. Ik vermeld terloops
dat Michelangelo in zijn jeugd, volgens getuigenis van Vasari, een gravuur van Martino
Tedesco (Martin Schongauer) copieert, St. Antonius voorstellende door demonen bezeten.
(2) Het is haast niet te gelooven dat dit stuk niet vermeld is in den op volledigdigheid aanspraak
makenden gids Der Cicerone (8e uitgave, 1901). Evenals Homeros sluimert Direktor Bode
wel eens.
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sen van die smartvolle gestalte op de tragische duisternis, is als het ware een voorbode
van Rembrandt. Zeker konden de Italianen niets van dit werk leeren; hun kunst
bewoog, zich in heel anderen kring - maar het bestond naast de hunne, en was er
onafhankelijk van: men kan er de elementen van een schoonheid vinden van een
ander wezen dan die welke zij hadden weergegeven; het was een geniale poging op
een weg die zij niet hadden geopend en die later zoo ruim zou worden bewandeld.
JAC. MESNIL.
November 1901.
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Kunstberichten van onze eigen correspondenten
Uit Den Haag
Pulchri studio tentoonstelling van Johs Bosboom (collectie van den hr. en
mevr. Mesdag) 7 juni - 15 juli
Bosboom is de schilder der kerken (en boerendeelen) Dit bepaalt ook zijne
aanschouwing van de natuur. Hij doordringt deze niet als Maris, evenals het door de
primitieven en in den aanvangstijd der kunst, toen men wel het begrip van 't
ruimtelijke zijn in een gebouw styleerde om er den Geest Gods te ontvangen, ook
niet gedaan werd. In een kerk wist en zag hij het begrip van 't Zijn, en zoo was zij
hem ook Natuur. Zag hij Er de verrijzenis van een nieuw gebouw uit het donker der
onbewustheid, dan is dit hem eene vreugde waarvan de zon begint te schijnen uit de
hoogte der hemelen(1).
Maar hij was toch een van de eersten die voor Holland eene nieuwe traditie hielp
scheppen (welk feit een gedeelte van zijn grooten invloed verklaart) en het wezen
der natuur op eene eigene wijze begreep.
De beoordeelaar van Bosboom heeft niet te vergeten dat deze veelal onderwerpen
schilderde die op zich zelf reeds kunstwerken zijn, en bij de bepaling van het wezen
van zijn kunstenaarschap heeft hij eerst na te gaan van welke geaardheid deze zijn.
De architektuur heeft, evenals de muziek, een lyrisch karakter. Zoo spraken Fr. von
Schlegel en Goethe van ‘gefrorner’ en ‘versteinter Musik’; het rythme harer vormen
wordt, in éen blik overzien, tot harmonie. Men beseffe de bekoring die de teekenaar
Bosboom uitoefende. Er zijn weinigen die, na Rembrandt in deze mate het rythme
der perspectief, een harer wezenstrekken, aanvoelbaar wisten te maken.
Zoo zou Bosboom in de boerendeelen o.a. de primitievere constructie, het
oorzakelijke logische verband aantrekken. Maar dit alles vooral den teekenaar.
In zijne werken weerspiegelt zich de wereldorde in volkomener harmonie.
De schilderkunst, die in Rembrandt kulmineerde, is door Hegel de kunst van het
Kristendom genoemd. Het is alsof zij in Bosboom nog eens terugziet op den
afgelegden weg. Het is misschien van belang hier eene opmerking van Mesdag op
te teekenen die, doelende op Bosboom's beroemde teekening ‘Kerk te Alkmaar’, mij
zeide dat zoo'n kerk nooit door iemand gemaakt was.
Er zijn er velen die de beteekenis van Bosboom doorvoeld hebben, er zijn weinigen
die dit verstaanbaar gemaakt hebben. Zooals ik vroeger reeds eens, ter gelegenheid
van Breitner's expositie, heb opgemerkt, is de schilderkunst aangewezen in éen
moment der eeuwige wording toch het begrip dier eeuwige wording te geven, waarom
zij bij voorkeur het oude, het beleefde, iets dat eene geschiedenis, een ‘geworden
(1) Watertoren te Scheveningen (in opbouw).
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zijn’ toont, als onderwerp kiest. Men denke hier (b.v.) aan Rembrandt, Millet en
Israëls; aan Rembrandt die weinig kinderen schilderde dan in een zamenzijn van
generaties, waarin hij weer een begrip van wording geeft, en aan Toorop's ‘Geloof
en Loon’. Zoo zag ook Bosboom in de kerken het kort begrip van de geschiedenis
der menschheid en
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waar hij verschillende momenten gaf, gaf hij de graduaties in de godsdienstige
gevoelens der menschheid, het dringen van een wereld naar het oneindige in tragische
en blije momenten. Zijn kerken, zij zijn vol van verstorven echo's, de atmosfeer is
er met onbestemde gevoelens doorademd, de lichtkronen, die Luchters van het Heelal,
zijn er verdoofd, maar het schijnt soms alsof er de magische weerschijn van in dieper
schemeringen nog beeft. De banken, de gestoelten, de vloeren, pilaren en muren, zij
zijn versleten door het gebruik van tallooze geslachten, zij dragen teekenen, indrukken
die door hartstocht vorm kregen. Bij de grooten krijgt soms eene gemeenplaats
beteekenis. Zoo van iemand, dan kan men van Bosboom getuigen dat hij steenen
kon doen spreken.
Er is reeds herhaaldelijk gewezen op de invloed die Bosboom o.a. van Rembrandt
onderging. In verschillend werk is dit hier merkbaar. Treffend, ook nog in verband
met het voorgaande, is dan dat Bosboom in eenige geschilderde ‘Synagogen’,
onderwerpen die ook Rembrandt aantrokken, het diepst tast en eenige der sterkst
sprekende kanten van den Meester der meesters raakt. Treffend ook nog omdat
Bosboom hierin aan de figuren merkbaar veel beteekenis verleent, zoodat in de
verbinding van een lyrisch en een episch element de dramatiek die het wezen van
Rembrant's kunst is, benaderd wordt. Deze schilderijen zijn (het is bekend dat
Bosboom meest teekeningen maakte) te beschouwen als de geschiedenis der
oogenblikken waarin Bosboom het sterkst leefde.
Ik laat de lyrische emphase achterwege, evenals ik ook kortheidshalve niet van de
geestes-attitudie van den godsdienstplegenden mensch heb gerept, iets wat in eene
afdoende beschouwing over Bosboom noodzakelijk moet betrokken worden. Maar
't zou me een lust zijn een oogenblik dieper in te gaan op het gevoelsleven van een
man die het troebele leven tot zulk eene vereening wist te klaren, die ik hooger stel
dan de primitieven, omdat hij universeler, meer een wereldgeest, dramatischer en
dus meer mensch was, en wiens kunst een zuiverder religie nog was dan die der oude
Indiërs.
Deze expositie omvat, naar opgave der catalogus, een 9-tal schilderijen en 85
teekeningen.
25 Juni 1902.

Binnenhuis ‘Die Haghe’ Dirk Nijland
Zooals deze jongere zich op deze expositie voordoet is hij een typische figuur uit dit
tijdperk van kentering voor de schilderkunst. Hij schijnt een intellektuëel ontwikkelde
te zijn, heeft veel gezien en beleefd, schijnt a priori - ook door het zien van werk van
anderen - zijn wereld te kennen. Vergelijkt men een jongere als deze bij een geest
als Bosboom, die zich als eene van de schoonste harmonie in de rythmischen opbouw
en groei van zijn werk deed kennen, dan ontbreekt dezen ervarene en toch onervarene
nog veel. Heeft hij zijne levenskennis wel voldoende geordend, vragen we?
Maar welk eene kracht bezit hij toch ook. Had de Duitsche aesthetiek ons besef
omtrent de evolutie der kunst niet voldoende verhelderd en aangetoond dat in de
toekomst het drama zal overheerschen, deze jongere zou een der velen zijn die een
vermoeden omtrent deze overheersching, hetwelk zou kunnen bestaan, eene schijn
van juistheid geven. De schilderkunst, die in Rembrandt de meest absolute en
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voldongen vorm heeft in de eenheid der twee tegendeelen licht en donker, in een
gedurende de eeuwen logisch ontwikkeld, gerijpt schema, hetwelk het begrip der
werkelijkheid verzichtbaard insluit, heeft na dien tijd langzamerhand een meer dienend
karakter verkregen. Wel blijft zij als absolute kunst naast haar ander uiterste de
gebruikskunst bestaan, maar vergelijkt men haar wezen van nu met dat ten tijde van
Rembrandt, dan valt het meer decoratieve van haar karakter direct op.
Men wettige deze kleine uitweiding, daar zij van een standpunt dat rekenschap
houdt met het wezen van de evolutie der kunst, eenige helderheid verschaft. Dit
verklaart verder hoe Rembrandt karakter gaf, Millet, Daumier Vincent, Toorop en
zoo ook Nyland
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meer het type. Deze laatsten geven bij de uitgang der schilderkunst evenals bij elke
aanvang een algemeener levensbeeld, zijn eerder geneigd tot symbool dan b.v. de
rasschilder, de eigenlijkste schilder Rembrandt, voelen zich minder aan het moment,
waarin zich voor den schilder de idée manifesteert, gebonden, zijn meer litterair. Zoo
ook Nijland die invloeden onderging van de Romaansche kunst, van de oude
Vlamingen en Hollanders en van enkele onzer modernen als Vincent en Toorop en
van de méditatieve strooming. Zijn werk heeft behalve een onmiskenbaar dramitische
Schwung een bijwijlen illustratief en, wie zou het dezen jeugdige geestdriftige euvel
duiden, tendentieus karakter. Zijn materiaal is meestal de pen en het zwart krijt. Zijn
Boomhaven te Dordrecht, mag roemenswaardig zijn om eene zekere techniek en van
volgehoudenheid, wat wij gewoon zijn geworden te verstaan onder een rasschilder
spreekt er eigenlijk nog niet uit. Hij mag ten eenen tijde met eene voorbeeldelooze
nauwgezetheid te werk gaan, een volgende keer bezit zijne kunstdrift hem te zeer,
de inbeelding is dikwijls grandioos, maar er ontbreekt nog wel eens dat onmisbare
bestanddeel van eene volschoone teekening, wat wij zooeven in ons verslag over
Bosboom met het rythme der perspektief aanduidden. Soms schijnt hij de grenzen
aan den schilder gesteld te willen overschrijden. Wil hij ons het rumoer dat in eene
stad heerscht, alleen suggereeren, de schilderkunst vermag dit. Alleen de toevoeging
van het woord: rumoer bij den titel is verdacht of minstens overdadig. Met Job geeft
hij een arbeider, reusachtig tegen eene bewogen en doorsmookte lucht boven eene
fabrieksstad. Dit type - het is geen karakter - met zijn bijbelsche naam is een tijdsbeeld
dat eeuwen in de verbeelding wil doen rijzen. De teekeningen Moulin de la Galette
en Kapitalisme en arbeiders kan men onder de allegorische kunst rangschikken, en
voor wie deze schildersnatuur begrijpt zijn ze allerminst te malen. Noemen we
vervolgens nog eenige sprekende (en hiérom alleen in dit geval) titels als: Le
Marcheur, Krotten en Sloppen te St. Gilles, Oude Wilgen, De Zaaier, De Zwerver,
Misère, Der Wegweiser (Lied van Schubert), 'n Nacht, De Molen, 'n Enthousiast, 'n
Cynicus, Op 'n Vergadering, M'n oude schoenen, De Stad (stadsobsessie) en eenige
types uit de Morgue te Parijs), die den psycholoog aanduiden, dan geven we der
fantasie een te gereede taak, dan dat het vormen van een beeld van dezen opmerkelijk
artiest die een wereld van hooghartigheid, satire, ironie, humor en.... medelijden
schijnt te verbergen, te moeilijk zou zijn. De eigenaardige verscheidenheid van zijn
uitingen bewijzen dat hij nog aan het terrein verkennen is. Laten we hopen dat hij in
conscientieuser, bezonkener vorming zich zelven bewuster, en daarmede zijn weg
vinde.

Scheveningen internationale tentoonstelling voor de verloting ten bate
der weduwen en weezen der boeren en verdere slachtoffers 1 juli-15
september 1902
Ongeveer 5000 nummers vormden deze expositie. Kenschetsend is dat er zooveel
vrouwen inzonden.
Daar deze expositie uit bijzondere reden tot stand kwam en dus geen tijdsbeeld
geeft, daar er van zuivere weerspiegeling van het huidige standpunt der schilderkunst
der verschillende landen geen sprake kan zijn, is 't onnoodig in deze rubriek tot
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kenschetsing der verschillende afdeelingen (waaronder Engeland ontbreekt, hoewel
er wel Engelsch werk of werk met een dusdanig karakter zal zijn) over te gaan. Maar
hoewel dus eene logische samenhang in de kunststroomingen ontbreekt, zoo is toch
ook hier wel op te merken dat die in Holland met zijne hechtste traditie het
geleidelijkst verloopen. Welk verschijnsel de deugdelijkheid der soort bewijzende,
de meening helpt versterken, dat over 't geheel de Hollandsche moderne kunst als
schilderkunst 't zuiverst en hoogst staat. In Holland vond de Idée weer de meest
voldongen vorm in gestadige, hechte ontwikkeling.
H.d.B.
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De tentoonstelling der Vlaamsche primitieven te Brugge
V.
WANNEER men in de kronijkschrijvers de geschiedenis van Brugge in den loop
der XVe eeuw doorbladert, dan treft men in de nauwkeurige opsomming van allerlei
feiten, bijna jaarlijks de melding aan, van een opstand, van een steekspel van den
Witten Beer, van een expeditie extra-muros, van een kapittel van het Gulden Vlies,
van een vorstelijk huwelijk, zoodat Brugge, waar zeevaart, handel en nijverheid reeds
aan de straten en markten een woelig rumoer moesten bijzetten, met al haar feesten,
al haar samenloopen van gewapende gilden, éen der woeligste steden moest zijn die
men zich uitdenken kan.
Daar, in die onrustige stad, verscheen omstreeks 1467, de zachte droomer, Hans
Memlinc. Evenals zijn geniale voorganger van Eyck, had hij de groote handelsbaan
gevolgd, langswaar de zwaar geladen wagens van het Hansa-verkeer trokken, en
weer kwam de Germaansche kunst een nieuwen kloeken adem inblazen in de
Vlaamsche kunst. De roem der werken van van Eyck en van Rogier van der Weyden,
trok de vreemde meesters naar ons land aan, evenzeer als de weelde die te Brugge
heerschte.
Memlinc, die afkomstig was uit het land van Mainz, vestigde zich te Brugge, nadat
hij waarschijnlijk leerling geweest was bij Rogier van der Weyden.
Het drukke verkeer van vreemdelingen in onze streken, bracht in onze Vlaamsche
kunst, een zeker cosmopolitisme, verbrak die groote oorspronkelijkheid die eigen is
aan van Eyck, en het bewijs ervan ligt in het feit, dat men heel gemakkelijk aan
Antonello van Messina het portret is gaan toeschrijven van Nicolas di Forzore Spinelli
(55, Museum van Antwerpen) dat nu door de critici aan Memlinc
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teruggegeven werd, terwijl men heel dikwijls de werken van Rogier van der Weyden,
is gaan verwarren met die van Martin Schongauer. Italië, Frankrijk, Duitschland,
komen iets van ons nemen, maar laten ons onvermijdelijk iets na, maar of onze
meesters ook komen van Maeseyck, van Mainz, van Oudewater, zoodra zij op onzen
bodem zijn, in ons midden, putten zij als het ware uit dien bodem zelf dien
kenmerkenden trek onzer Vlaamsche kunst: de kleur.
Deze tentoonstelling is wel de glorificatie van Memlinc; het grootste deel zijner
echte werken en het maximum zijner meesterwerken zijn hier verzameld.
Het portret van Nicolas di Forzore Spinelli, den beroemden Italiaanschen
muntgraveur, (55), dat éen zijner jongste werken moet zijn, toont ons den meester
in het volle bezit van een schitterend talent. De fijn bewerkte en tevens vast omlijnde
kop staat vol relief tegen een achtergrond van een fijn landschap van boomen en
water met witte zwaantjes waaraan de fijne witte wolkjes - die men ook terug vindt
in de Aanbidding der Drie Koningen (60, Sint Jans Hospitaal Brugge) - een grooteren
indruk van atmosfeer teweegbrengen dan tot hiertoe in de tafereelen der voorgaande
meesters het geval was.
Tot hetzelfde tijdstip behoort het drieluik De heilige Maagd met Sir John Donne,
vrouw en kind en beschermheiligen (58, Duke of Devonshire, Chatsworth), echt
werk, dat vergeleken bij dergelijke onderwerpen uit het Sint Jans Hospitaal van
Brugge, merkelijk van mindere kunstwaarde is, wellicht omdat het tafereel geschilderd
werd gedurende een kort verblijf van Sir John Donne te Brugge ter gelegenheid van
het huwelijk van Karel den Stoute met Margareta van York.
Tot deze twee eerste werken verbinden zich twee lange reeksen dergelijke paneelen
van zelfden aard.
Aan de eene zijde de portretten. In dat van Spinelli (55), in dat van een onbekende
(73, Mauritshuis den Haag)(1), voorstellend een man met gekruld haar, dikken gebroken
neus, in biddende houding; en in die twee prachtige luiken van het Gymnasium van
Herrmannstadt (74 en 75) voorstellend het eene, een begiftiger met zijn zoontje - het
gelaat van den ouden man is tot in de geringste deelen ontleed - het andere zijn vrouw,
alsook in het Portret van een oude vrouw (71, M.N., Parijs), waar zoo weinig kleur,
zooveel expressie verwekt, vertoont Memlinc al de eigenschappen van den meester
der Vlaamsche school: van Eyck. Het zijn diep bestudeerde koppen van een strenge
anatomie, waar de lijn beslist alle vormen afteekent; zij verbeelden - zooals het portret
van van Eyck's vrouw: karakters. Daarnaast komt van gansch anderen aard een lange
reeks portretten, waaronder die meesterstukjes van Brugge: Sibylle Sambetha (62,
Sint Jans Hospitaal),

(1) Gereproduceerd in De Vlaamsche School 1898, blz. 267.
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ROGIER VAN DER WEYDEN (?)
MARIA MET HET KIND IN EENE GEBEELDHOUWDE NIS.
(Op oorspronkelijke grootte).
(Verzameling van den Graaf van Northbrook, Londen).
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Maarten van Nieuwenhove (67, id.), de twee portretten Willem Moreel en Barbara
van Vlaenderberch (64 en 65, Museum van Brussel), al deze volstrekt echte werken,
de twee: Thomas Portunari en zijn vrouw (57 en 58, Leopold Goldschmidt, Parijs)
waarvan de amberachtige gele toon zoo warm is, en tal van andere portretten uit de
verzamelingen Oppenheim te Keulen, George Salting te Londen, die allen - de
echtheid terzijde gelaten - datzelfde karakter vertoonen: een zekere onbestemdheid
in het gelaat, een zekere droomerigheid in de oogen, een zachtheid in de
wezenstrekken, een soort afwezigheid van energie.
Dit zijn twee treffend verschillende manieren in de opvatting van het portret bij
Memlinc, waarvan de tweede hem vooral eigen is, daar men die enkel ontmoet in de
volstrekt echte werken van den meester.
Tot het tweede tafereel van Memlinc: het Triptiek van Sir John Donne, verbindt
zich die lange reeks godsdienstige tafereelen waarin de heilige Maagd vooral als
voornaamste figuur optreedt.
Memlinc heeft van de heilige Maagd een ideaal beeld geschapen. De realist van
Eyck stelt ze ons voor als een gewone vrouw uit zijn tijd; de droomer Memlinc
ontneemt haar zooveel mogelijk het menschelijk karakter om op haar kalm en effen
langwerpig gelaat, dat nauwelijks rozig gekleurd is, in hare zachte streelende oogen,
op haar fijnen mond, die zachtmoedigheid te leggen, die past aan een ideaal wezen.
De glorieuse maagd van van Eyck lacht als een gelukkige moeder; de maagden van
Memlinc zijn passieloos. Zoo vindt men ze in het Mystiek huwelijk der heilige
Catharina (59, St. Jans Hospitaal Brugge), in de Aanbidding der Koningen (60, id.)
in de Heilige Maagd van het Dieptiek van Maarten van Nieuwenhove (67, id.) en in
een vijftal andere schilderijen van dergelijken aard in deze tentoonstelling aanwezig.
Zijn engelen integendeel hebben om hun mond een glimlach van een ongewone
gelukzaligheid. Ook de Jesus-kinderen van Memlinc verwijderen zich meer van de
realistische kinderen van van Eyck, en vertoonen in hun breed voorhoofd een teeken
van hoogere bovennatuurlijke ontwikkeling dan de gewone menschenkinderen.
Tafereel na tafereel ontleden, ware om zoo te zeggen gansch Memlinc's werk
bestudeeren en dat valt niet in de perken van deze studie.
We hebben zijn karakteristieken trek ontmoet in zijn portretten. Een blik op een
drietal zijner meesterwerken zal ons toelaten van de andere prachtige gaven van
dezen meester te genieten.
Van al de tafereelen waarin hij een godsdienstig onderwerp behandelde, met of
zonder portret van begiftiger, zijn het hoogaltaarstuk: Het Mystiek huwelijk der heilige
Catharina (59, St. Jans Hospitaal te Brugge) en De heiligen Christophorus, Maurus
en Gilles met begiftigers (66, Museum van Brugge) wel de heerlijkste die zijn penseel
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schiep. De heilige maagd tronend onder een portiek op een zetel, houdt op haar schoot
het kind Jesus dat aan de heilige Catharina, die aan de rechterzijde der Maagd knielt,
den ring aan den vinger steekt. De heilige Barbara zit aan de andere zijde en leest in
een boek. Een engel speelt op de harp, rechts; een andere engel knielt links en houdt
op de borst een boek open dat Maria doorbladert; de eerste engel lacht gelukzalig,
de tweede staart ernstig. Achter haar Johannes de Dooper en Johannes de Evangelist.

HANS MEMLINC: CHRISTUS MET DE ENGELEN, linkerluik, (Museum, Antwerpen).

Een landschap loopt op den achtergrond, zichtbaar tusschen de pijlers van den
portiek. De rechterluik verbeeldt de onthoofding van Johannes; de linkerluik Johannes
op Pathmos, starend naar de visioenen van de Openbaring. Op de buitenzijde der
luiken zijn de portretten van de begiftigers: rechts de broeders Antoon Seghers en
Jacobus De Kueninc, links de zusters Agnes Casembrood en Clara Van Hulsen met
hunne respectieve beschermheiligen.
Hier hebben wij het gothiek tafereel in al zijn prachtvolle symetrie: alle beelden
vinden rondom de heilige maagd hun evenwicht. Al de figuren van dit heerlijk tafereel
zijn kalm en passieloos, zelfs de figuren die de onthoofding van Johannes bijwonen
drukken enkel door een eenvoudige beweging der handen hun gevoelens uit; ook
Johannes op Pathmos die het visioen ziet van Hongersnood, Pest, Oorlog en Dood,
neerdalend op aarde en den val der sterren, zit kalm voor dit schrikwekkend tafereel.
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HANS MEMLINC: CHRISTUS MET DE ENGELEN, middenstuk, (Museum, Antwerpen).

Memlinc zoekt niet zooals zijn voorganger van der Weyden naar effekt: hij dwingt
ons te droomen voor zijn paneelen zooals hij droomde voor zijn onderwerp. Die
prachtige schikking der personen, de rijkdom van alle stoffelijke deelen, de
nauwkeurige uitvoering, de glans der kleuren en hunne harmonische schakeering,
de hooge adel van alle figuren waaraan hij alles ontnam dat vulgair mocht schijnen,
dwingen onze aandacht af, veroveren ons zoodanig dat we het heilig geluk gaan
voelen der maagd Catharina wanneer zij den goddelijken huwelijksring om haar
vinger voelt glijden, dat we schrikken voor de gruweldaad van Johannes' moord, dat
we zelf huiveren voor het visioen van Johannes te Pathmos. Memlinc is de meester
der kalme contemplatie. Hij geeft het onderwerp in kalme eenvoudige grootschheid;
hij laat aan den toeschouwer den last over te gevoelen voor zijne figuren. Een
herhaling van het middenluik van het hoogaltaar vindt men in een paneel
tentoongesteld door den heer Goldschmidt van Parijs (63).
Een treffende tegenstelling leveren ons de Rijve der Heilige Ursula (68, Sint Jans
Hospitaal) en de Christus met engelen (84, Museum van Antwerpen). In de acht
paneeltjes en in de zes medaillons van de kostbare rijve heeft Memlinc getoond welk
een wonderbare miniaturist hij was, en de drie paneelen herkomstig uit de kerk van
Najera bewijzen dat hij ook een voortreffelijk decorateur was. Wat grootschheid
spreekt er niet uit die prachtige, kalme Christusfiguur in keizerlijk
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gewaad, meer dan natuurgrootte, omringd door musiceerende engelen, die stellig
van de zelfde hand zijn als die in de medaillons der Rijve van Sint Ursula.

HANS MEMLINC: CHRISTUS MET DE ENGELEN, rechterluik, (Museum, Antwerpen).

Zoo groot is de verleiding van deze heerlijke verzameling meesterstukken van
Memlinc dat men ze moeilijk kan verlaten. Een enkel woord nog van het tweede
standaardwerk dat Brugge van hem bewaart: De heiligen Christophorus, Maurus en
Gillis met de begiftigers: Willem Moreel en zijn vrouw en hunne kinderen (66,
Museum van Brugge). De tijd die aan bijna al de andere werken van den meester
hunne heldere bijna wonderbare frissche kleur liet, lei op dit paneel een zekere ‘patine’
die de kleuren wat verdoofde.
Hier zien we hoe gewetensvol de middeleeuwsche kunstenaar was in de uitvoering
van zijn werken: de begiftiger van het paneel verlangde een schilderij waarop de
heiligen Christophorus, Maurus en Gillis voorkwamen, heiligen die met elkander
geen betrekking hadden. De kunstenaar plaatste ze alle drie in een landschap:
Christophorus in het midden, de voeten badend in een beek en dragend op de
schouders den zwaren last van het kind Jesus; de twee andere heiligen op de oevers.
Het tafereel op zich zelf had geen beteekenis, maar toch bewerkte de kunstenaar het
geheel met dezelfde liefde als die welke hij gevoelde voor tafereelen waarvan hij
zelf het onderwerp koos of waarvan het onderwerp een geheel uitmaakt dat hem kon
begeesteren.
In dit tafereel spreekt het heerlijkst het voornaamste kunst-princiep
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van Memlinc: naast een zuivere uitvoering, zoo weinig beweging mogelijk: statige
kalmte. Zoo is de heilige Maurus een onvergetelijk beeld van grootheid en
verhevenheid in de strenge rechte lijn van zijn edele houding. Beschouw ook het
daarnaast hangend stuk: De Boodschap (85, Prins A. Radziwill, Berlijn) waar de
Heilige Maagd bij het nieuws harer vruchtbaarheid in onmacht valt in de armen van
twee engelen: hoe lenig de beweging van het bezwijmende lichaam, en hoe diep
indrukwekkend in de soberheid der lijn!
Nog talrijk zijn de werken hier aanwezig, echte of toegeschreven, die het mogelijk
maken ons een volledig denkbeeld te vormen van de kunst van den Brugschen
meester; in het portret vertoont hij twee manieren: de manier die herinnert aan van
Eyck: nauwkeurige ontleding van het gelaat; en zijn eigen manier: weglating van de
intieme details om het gelaat te veredelen. In zijn maagdenfiguren, en in bijna al zijn
vrouwenfiguren vertoont zich een onverstoorbare kalmte en hetzelfde model dient
hem voor al zijn typen. Kleine witte wolkjes komen door zijn hemelen zweven en
verwekken meer dan bij zijn voorgangers het gevoel der atmosfeer. Een schitterende
roode kleur is hem vooral lief, die aan zijn schilderijen een ongewone levendigheid
verleent.
Waar van Eyck ontleedt, waar van der Weyden dramatiseert, daar houdt zich
Memlinc in een kalme droomerij, vol stille, ingetogen poëzie.

VI.
Memlinc had in zijn werkplaats een jongeling die bij hem de schilderkunst aanleerde:
Jan Verhanneman. Heeft die niets voortgebracht en komen hem geen werken toe die
onder Memlinc's naam of onder de algemeene aanduiding van ‘school van Memlinc’
prijken? Onopgelost vraagstuk! James Weale schrijft aan Louis Boels enkele tafereelen
toe die tot hiertoe aan de kunstschool van Memlinc behoorden, namelijk die paneelen,
waar de Heilige Maagd troont onder een portiek tusschen twee engelen (79, Hertog
van Anhalt, Woerlitz) en (82, Mev. Stephenson Clarke, Hayward's Heath) alsook
die der Uffizi te Florence(1).
Aan James Weale hebben wij verder de ontdekking te danken van een schilder en
van een reeks zijner echte paneelen, die de vergelijking met den grooten Brugschen
meester doorstaat. Die schilder is Geraard David van Oudewater. Ook dezen meester
kan men in de Tentoonstelling der Vlaamsche primitieven in de prachtigste zijner
echte werken bestudeeren.
Zijne twee paneelen: Het Oordeel van Cambyses (121, Museum van Brugge) en
De Vlading van den Onrechtvaardigen rechter (122 id.)

(1) Gereproduceerd in Onze Kunst, 1902, II, blz. 47.
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vertoonen ons van de eerste onderwerpen die niet aan het godsdienstig leven ontleend
zijn en die symbolische feiten uit onze politieke geschiedenis verbeelden. Het Oordeel
van Cambyses, den vorst die een onrechtvaardigen rechter Sysamnes laat aanhouden,
symboliseert de beschuldiging van Lanchals en enkele leden van het Brugsche
magistraat, onder de aantijging van kuiperijen; het tweede paneel, waar de beulen
het vel afstroopen van den onrechtvaardigen rechter om er den zetel mede te bekleeden
die door zijn zoon zal gebruikt worden is een herinnering aan de executie van Lanchals
en zijne maten. Leven, expressie in de gelaten, beweging, een warme bruingele toon
in de kleur, zijn treffende karaktertrekken van deze twee paneelen.
Doch het is in het drieluik den Doop van Christus (123, Museum van Brugge) dat
de kunst van Geraard David het dichtst staat bij die van Memlinc. Christus staande
in den Jordaan wordt gedoopt door Johannes; een engel in rijk gewaad houdt het
kleed van Christus. Een zeer uitgebreid landschap op den achtergrond; op de
binnenluiken rechts de begiftiger Jan des Trompes en zijn zoon met den heligen
Johannes Evangelist, links de eerste vrouw van Jan des Trompes en hare vier dochters,
beschermd door de H. Elisabeth; op den buitenkant der luiken, links de heilige maagd
met het kind Jezus, rechts de tweede vrouw van Jan des Trompes met de H. Maria
Magdalena. Als tonaliteit staat dit tafereel zeer dicht bij het drieluik van Memlinc:
de familie Moreel (66, Museum van Brugge). Het is dezelfde soberheid van tinten;
dezelfde minutie in de uitvoering van alle bijzonderheden, watergolfjes, bloemen,
boomen, en hetzelfde prachtige rotsachtige landschap dat vooral in de schilderij van
Geraard David zulk een gewichtige rol speelt, dat het landschap met zijn boomen
omstrengeld met klimop, met zijn valleien, met zijn talrijke kleine personages en
met zijn sterk bewolkten hemel, een schilderij op zich zelf uitmaakt.
Maar onovertroffen in het geheele werk van Geraard David is het paneel dat het
Museum van Rowaan zond, voorstellend de Heilige maagd met het kind Jezus omringd
door engelen en heilige maagden (124). In den uitersten rechterhoek het portret van
G. David, in den uitersten linkerhoek Cornelie Cnoop, zijne vrouw. Dit schilderij
gaf de meester als een geschenk aan de Carmeliten van Sion van Brugge.
Een dergelijk onderwerp De Heilige Maagd met kind Jezus omringd door Heilige
Maagden (114, Museum van Brussel), voorstellend het mystiek huwelijk der heilige
Catharina, werd vroeger aan de Duitsche school toegeschreven en terecht misschien,
hoewel het tafereel als een geschenk gegeven werd aan het altaar van het Gilde der
Drie Sanctinnen te Brugge in 1489. Dit feit bewijst niet beslist dat het een werk is
van een Brugsch kunstenaar en de attributie aan de Duitsche school zou
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echter eens te meer bewijzen welke nauwe betrekkingen bestonden tusschen
Duitschland en Vlaanderen.
De vergelijking tusschen deze twee paneelen laat ons toe nog inniger de prachtige
heerlijkheid te genieten van het meesterwerk van Geraard David. Stijf, hoekig en
plat zijn de figuren in het tafereel van Brussel; schitterend de kleuren, maar hard en
weinig samensmeltend.
Daar tegenover vertoont het tafereel van Geraard David een prachtige sierlijkheid
van lijnen, zoo zwierig en lenig als lag daarin reeds al de vormenweelde van Rubens
en van Dyck; de figuren dicht naast elkander zittend, laten hunne warme kleuren
samensmelten; de aangezichten zijn vol relief; er is afwisseling in de uitdrukking en
in de wezenstrekken. Kortom dit is een wonderpaneel dat als een verbindingsteeken
mag beschouwd worden tusschen de primitieve school en de opdagende school
waaruit Rubens en van Dijck zullen optreden. Met het Mystiek huwelijk der heilige
Catharina van Memlinc en de Glorieuse Maagd van van Eyck, behoort het paneel
van Geraard David tot de drie perels die het puik dezer tentoonstelling zijn.
We kunnen Geraard David niet verlaten, zonder een blik te werpen op een
Aanbidding der Koningen (135, Museum van Brussel) die de heilige maagd voorstelt
in den stal van Bethleëm, het kind Jezus houdend op den schoot. De drie koningen
gevolgd door een langen stoet die kronkelend langs de wegen komt gelijk een
Italiaansche triomfstoet, aanbidden het kind. Van Eyck, Memlinc, David, Gossaert,
kregen beurtelings het vaderschap van dit prachtig paneel dat een juweel is in het
Brusselsch Museum. In de nabijheid van Het oordeel van Cambyses en van de
Executie van den onrechtvaardigen rechter, schijnt dit stuk wel tot het werk van G.
David te behooren: de warme bruingele kleur en zekere typen van figuren stemmen
in deze drie schilderijen goed overeen.
Geraard David schijnt me aan den aanvang der XVIe eeuw te staan als het heerlijk
keerpunt in de geschiedenis onzer kunst, en als een treffend bewijs dat de evolutie
die in onze kunst plaats greep en de verschijning voorbereidde van de school van
Rubens, niet enkel te danken is aan den Italiaanschen invloed, maar ook en voor een
groot deel aan allerlei invloeden spruitend uit ons midden zelf; en het paneel van
Rowaan verwekt in mij het intieme gevoel dat zonder Italië, Rubens en van Dijck
tóch uit onzen bodem zouden gesproten zijn, als het natuurlijk gevolg van onze
kunstevolutie.
HENDRIK DE MAREZ.
(Wordt voortgezet.)
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Onder den St. Maarten

DE ingenieur Pool heeft, stellen we ons voor, bovenstaanden naam voor zijn fabriek
van gebruiksvoorwerpen gekozen in een oogenblik van poëtische begeestering. De
schaduw van den St. Maarten, den gothieken kerktoren van Zalt-Bommel, viel op
zijn werkplaats en de schaduw - voor dezen kunstnijvere werd het licht! - van de
middeleeuwen lag over heel Zalt-Bommel verspreid. Men vindt daar behalve
‘Bommel's sterken wal’ door den vaderlandschen dichter vermeld, en datgene wat
den geest tot in de tijden van bloeiend gildewezen en daarmee bloeiend kunstambacht
terug brengen kan.
Komen kijken in Zalt-Bommel, is een soort leercursus door maken
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in de propadeutiek der zeventiende eeuwsche architectonische beginselen en tevens
den zin scherpen in den eerbied voor deze kunst, die door het gebruik van eeuwen
niets van zijn aesthetische waarde verloren heeft.

Nieuwe Fabriek te Haarlem.

Wat een wind en regens, sneeuwvlagen en hagelbuien zijn er over die geveltjes
gegaan en wat een gebeurtenissen zijn hier besproken en wat een gedachten zijn er
door de hoofden getogen van hen, die hier de een na den ander hebben geloopen,
gewoond en geleefd! En opeens als de blik nieuwsgierig een zijstraatje binnenglijdt
en juist bekoord zal worden door het wit van een muur, met rood en groen en geel
en blauw omkranst, alles schitterend in den zonneschijn, glijdt daarop weer - voor
de hoeveelste maal? vraagt men zich - de architectuur van den St. Maarten omhoog,
den ouden St. Maarten, waarom de kraaien zwerven, waarop helmkruid groeit en
waaraan de eeuwen hebben geknaagd, - zonder succes.
De bouwmeester is geslaagd: het monument moest onvergankelijk zijn! En het is
onvergankelijk want niettegenstaande alle gepraat over den tand des tijds en ‘sic
transit’ moeten als wij naar den St. Maarten opzien, en zeggen: ‘Hij is mooi,’ die
woorden de uiting zijn van de zelfde kunstaandoening, die ons voorgeslacht een
gelijk: ‘Hij is mooi’ deed spreken.
Maar wie een nieuwe dorpel mooier vindt dan een die door duizenden voetstappen
is uitgesleten en wie het koper of ander metaal waardevoller acht al naar gelang het
meer ruikt naar den winkel, zal van het Zalt-Bommelsch en in 't algemeen van het
schoon onzer vaderen weinig bespeuren. Het is een mooi dat van onze wereld, waarin
de mode zich het recht geusurpeerd heeft over de aesthetische waarde der dingen te
beslissen, geheel is vervreemd.
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salonfähig maakt, niet in het poetsgoed, dat de metalen blinkend moet houden; en
evenmin ligt het in de versieringen, waarmee Duitsche en Belgische architecten
tegenwoordig een kunstnijverheid willen scheppen.

Schets voor een werkkamer.

Deze laatste zijn eigenlijk even vijandig aan het mooi der middeleeuwsche
gebruiksvoorwerpen, als de smaaklooze bekoorlijkheid, die de domme huisvrouw
van tegenwoordig van haar behanger eischt. Het mooi dat wij hier bedoelen - eigenlijk
diende men er een nieuw substantief voor te vinden omdat het met kunst en versiering
niet in direct verband staat, - is het complex van talrijke goede eigenschappen,
waaronder die der doelmatigheid wel degene is, die het gemakkelijkst met een woord
is aan te duiden. Toch constateert men, staande voor een mooi ouderwetsch meubel,
doelmatigheid niet alleen! Men ziet er een rationalisme in, in verband met de
bestemming; men neemt er berekening in waar, in verband met de noodzakelijkheid
aan de sloopende gevolgen van het gebruik weerstand te bieden. En daarnaast toch
ook weer dat verstandelijke en rationeele in de proporties, dat de architectuur ervan
natuurlijk maken. We gelooven niet dat de kunstnijvere van vroeger zich al die goede
hoedanigheden zoo bewust was, dat hij ze op de manier van het bovenstaande helaas, gebrekkig! - onder woorden bracht. Dat behoefde toen niet en zou ook nu
niet behoeven, indien onze moderne kunstnijverheid, die heet zijn oorsprong genomen
te hebben uit de middeleeuwsche, niet bezig was af te dwalen in de richting der
volslagen verdwazing. Intusschen
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voor wie de waarde van oude architectuur en oude meubelkunst heeft doorvoeld, is
die détailleering onnoodig.

We zeiden boven dat de Heer Pool in een oogenblik van primaire begeestering den
naam van St. Maarten, die met zijn rationeel schoon dat van Zalt-Bommel zoo fraai
beheerscht, aan zijn werkplaatsen verbond. Wie het eens is, met wat we opmerkten
over de eigenlijke beteekenis van het schoon der middeleeuwsche kunstnijverheid,
zal tevens begrijpen, welke waarde men aan die symbolische handeling van den Heer
Pool heeft te hechten. Misschien heeft hij een jaar lang ook gedweept en gedroomd
van een kunstnijverheid die precies op de middeleeuwsche zou moeten gelijken, met
afschaffing van de machines, met het vervaardigen van uitsluitend handwerk, met
gilden- en leerling-wezen en na veel arbeids verworven meesterschap in de kunst.
Maar bij een bezoek aan de werkplaatsen te Zalt-Bommel bleek ons tot ons genoegen,
dat hij van die voorzeker wel heel schoonen droom, die echter een anachronisme is,
al lang bekomen was; en beloond werd met de overtuiging dat ook zonder adoratie
van het handwerk het ideaal toch zeer goed te benaderen is.

Onze Kunst. Jaargang 1

Wat er dus van Zalt-Bommel, de St. Maarten en de middeleeuwen overgebleven is
in ‘Onder den St. Maarten’? Het is dat aandachtig streven naar rationalisme in zulk
een vorm dat het de kunstbegeerte bevredigen kan maar niet overvoedt, - een ei van
Colombus in onzen tijd, waarin het Amerika van de kunstnijverheid feitelijk nog
maar aan den gezichteinder schemert.

We zeiden het boven alreeds, het atelier van ‘Onder den St. Maarten’ is aan geen der
dogma's die voor een poosje het evangelie der kunstnijverheid vormden, blijven
hechten. De dweeperij met het
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oude is geofferd, het handwerk acht men er zoo'n onfeilbare voorwaarde niet meer;
versiering is beperkt tot het minst noodzakelijke d.w.z. het gewenschte; zoodat er
van al datgene, waarvoor men zich in andere kunstnijverheidproducten langzamerhand
gaat ergeren, niets overgebleven is dat deze beide onfeilbare condities: goed,
ratiotioneel, degelijk en mooi werk leveren, èn werken tegen een prijs, die het produkt
ook binnen het bereik van een grooter publiek brengt dan dat waarvan het
waardeeringsvermogen, door een dwazen geest van deftigheid en
anders-dan-iedereen-zijn, verdorven is.
Bij ‘Onder den St. Maarten’ is er geen sprake van de meubelen, het koperwerk
etc. tegen opzettelijk hooggestelde prijzen te verkoopen met de hoop dat de ‘hoogere
standen’ het zullen aanvaarden als een offer aan hun weelderigheid en aldus de mode
het voertuig zal worden waardoor het artikel ‘er in’ moeten worden gebracht. Grooter
gevaar voor een voorwerp tot werkelijk gebruik bestemd, in dienst van de schoonheid
vervaardigd en met de hoop op werkelijke waardeering de wereld ingezonden, dan
die voorliefde der weelde-aristocratie en de deze op de voeten volgende mode, bestaat
er niet. En het is dan ook van den aanvang af onze overtuiging geweest, dat slechts
dàn het tegenwoordig streven der kunstnijveren gelukken zal, wanneer het zich
grondvest op de waardeering van het met hoofd arbeidende volksdeel en dus de
illusie aan louter kunst offert aan de trouwens veel hechtere van vak-practisch nut.
We zullen hier niets mededeelen van de ‘wetenswaardigheden’, die omtrent de
oprichting en uitbreiding van de werkplaatsen ‘Onder den St. Maarten’ - die intusschen
thans ook te Haarlem haar vertakking hebben - op te sommen zouden zijn. Ook zullen
we den persoon van den stichter buiten beschouwing laten. Aangaande hem en het
eerst bedoelde is in artikels, in andere bladen over de Zalt-Bommelsche kunst-industrie
vroeger geschreven, vermoedelijk alles gezegd wat er te zeggen valt. Wie er
nieuwsgierig naar is, moet het dus ook daar maar zoeken. Liever wagen we ons aan
een moeilijker maar tevens dankbaarder werk, nl. de goede eigenschappen van dezen
vorm van kunstnijverheid zoodanig aan te toonen dat zulk een toestand eenigermate
voorbereid mag heeten, als waarin noch van fantaisiemeubeltjes noch van ‘style
Libre-Esthétique’ in onze burgerhuishoudens meer sprake is.
‘Smaak en karakter van den mensch zegt de heer C.F.J. Louis Rieher in een artikel
in het Bouwkundig Weekblad mede aan Onder den St. Maarten gewijd, en dat ons
voor de samenstelling van deze beschouwing werd verstrekt, ‘zoo ook zijn
ontwikkeling weerspiegelen zich in de inrichting zijner woning. Bepaalt deze zich
tot zekeren eenvoud, dan getuigt zij vaak van de meeste waarheidsliefde,
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het meeste karakter.’

Schets voor een klein vertrek.

De stelling kan, als een treffende waarheid, in tweeërlei zin worden opgevat. Ten
eerste zoodanig dat ze er op wijst hoe het beplakken met fineer van een tafel, die,
als men er onder kijkt, vervaardigd blijkt van goedkoop hout, het vergulden van
dingetjes die maar van gips zijn, het versieren van onderdeelen met (leelijke!)
ornamentjes die ook al opgeplakt blijken, en het poetsen en ploeteren en knoeien,
broddelen, de uitgebreidheid waaraan wij, die onze jeugd en jongelingsjaren altijd
maar in kamers met fantasiemeubelen hebben doorgebracht, eigenlijk geen begrip
hebben, maar maar een laf boerenbedrog is, waaraan goed beschouwd alleen een
menschheid, die nog in de kinderschoenen staat, zich schuldig mag maken. Die
versiering, de wanhoop van den huisvader die ervaren heeft, dat dat mooi slechts
met ondegelijkheid werd gekocht, wordt door de rationeele kritiek onmiddelijk als
een dwaasheid die bovendien alle ruimte laat aan de gruwelijke fantasie van den
ontwerper, onmiddelijk verworpen. In de meubelen en de verdere voortbrengsels
van ‘Onder den St. Maarten’ treft men ze natuurlijk niet aan. Met
bewonderenswaardige eerlijkheid wordt daar al het ruw materiaal vertoond: pakt ge
een stoel aan, ge hebt het eiken-, greine- of mahoniehout (ongepolitoerd, het dient
er nog eens bij gezegd) in uw handen. Een koperen lamp, een dito theepotje, een
bouilloir, het zoo wonder-fraaie ruw materiaal, door onze industrie op zoo
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schandelijke wijze miskent en in nog hooger mate mismaakt, glanst in al zijn degelijke
bekoring ons tegen. Men bezwaart er in ‘Onder den St. Maarten’ zijn geweten niet
met die leugens, dat bedrog, die struisvogelpolitiek, waarvan elke ‘meubelbazar’ een
staalkaart is die den waren kunstnijverheidsman doet griezelen. Men is er eerlijk,
verrassend eerlijk, eerlijk in beginsel. Wees niet bang: knollen voor citroenen koopen,
kan men er eenvoudig niet! Hebt ge uw keus gedaan, vrees niet dat ge, als ge uw
goede geld hebt neergelegd, ijzer dat goud lijkt hebt gekocht of pakkisten die wel
gaarne voor mahoniehout doorgaan. Neen, neen, ge weet het bij den eersten blik wat
het is, en ge moogt het draaien en keeren, voelen en tasten en altijd vindt ge uw
eersten indruk bevestigd: koper is koper, hout is hout, ijzer is ijzer en zoo tot in het
oneindige. Zoo doet men in ‘Onder den St. Maarten’. En gij kooper, wat hebt gij, na
het voorbeeld u zoo gegeven is, te doen? Het is niet moeilijk. Ge hebt eenvoudig ook
eerlijk te zijn en alle aanstellerij en deftigheid afschaffend te erkennen dat, als uw
beurs het nu eenmaal niet toelaat, dat ge op fluweel of pluche zit, ge u tevreê stelt
(het is niet heel moeilijk, want ook dat kan mooi wezen) met een gevlochten matten
zitting, en als ge de rekening vreest, die een gevolg zou zijn van mahonie of eiken
meubelen, uw trots zoekt in eenvoudiger materiaal en dientengevolge den leelijken,
akeligen namaak, die een schande is voor een verstandig mensch, uit uw huis verbant.

Dat wat aangaat de eerlijkheid, die ‘Onder den St. Maarten’ zelf toepast en aan het
publiek de toepassing ervan leert.De tweede eigenaardigheid, die men in die werkplaatsen aantreft, is eerbied voor
het ruw-materiaal.
We willen nu eens heel duidelijk zijn, of liever we moeten wel, want deze dingen
zijn al meer gezegd en herhalen we ze, dan is dat alleen gerechtvaardigd doordat er
menschen zijn, die ze toen niet hebben begrepen en dus duidelijkheid als eerste
vereischte stellen. We zijn dus duidelijk: als men u eens dwong te zitten met uw eene
been in een S-vorm gebogen en het andere in uw hals gelegd en uw handen en armen
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saamgerold tot twee spiraaltjes zooals men ze meest aantreft aan koperen lichtkronen.
Naar den smaak van den ontwerper van deze zou uw lichaam dan ‘versierd’ zijn;
maar niettemin zou de positie u minder aangenaam lijken. Stel u nu voor een werkman
van ‘Onder den St. Maarten’, die met liefde zijn hand laat gaan over een pas
geschaafde plank van mooi hout, of met goede hoop op een mooi voorwerp, een
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stuk glanzend gepolijst koper op zijn hand weegt. Met wat overdrijving zou men van
dien werkman kunnen zeggen dat het hem pijn zou doen wanneer hij verplicht werd
plank of koper te vervormen tot een versiering die even weinig geëigend is voor het
materiaal als de ‘versierde’ houding van uw lichaam. Die verkrachting van den aard
van plank of koperen staaf stuit hem tegen de borst of met andere woorden, hij heeft
eerbied voor zijn materiaal. Een plank heeft een draad, die een bepaald gebruik
voorschrijft; ze is zachter dan metaal, ze mag dus niet in bochten worden gebogen
als of ze een stuk steen was en mag niet worden uitgezaagd tot krulletjes en
draaierijtes, die haar alle weerstandsvermogen ontnemen. En het massieve, zware,
glanzende stuk koper moet massief, zwaar en glanzend blijven: het moet ‘een stuk
koper’ blijven ook na dat het bewerkt is, krachtig, natuurlijk, een bonk metaal!

Inzending op de Internationale Kunstnijverheids-tentoonstelling te Turijn, ontwerp van K. Sluyterman.

De eerbied voor het materiaal, die daarvan het gevolg is en soms van eerlijkheid
niet geheel te onderscheiden, wordt in hooge mate
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‘Onder den St. Maarten’ toegepast. Een plank blijft er een plank, een lat een lat, een
paal een paal. Het wordt aan elkander gelascht, vastgespijkerd tot kasten, tafels,
stoelen en banken. Maar ook daarna zal een klein kind er lat, plank en paal kunnen
aanwijzen. En ook de schaarsche versiering die daarna wordt aangebracht doet het
materiaal nooit geweld aan. Van aanhangsels en opplaksels nooit sprake. En in
hoofdzaak wordt het beginsel gehandhaafd dat het oorspronkelijk materiaal feitelijk
al mooi genoeg is om alle versiering te kunnen ontberen. In vergelijking met de
fantazie-meubelfabriek is de arbeid ‘Onder den St. Maarten’ verricht, dus vooral
negatief; alleen wat fout, belachelijk en dom is, wordt hier nagelaten. En het positieve,
dat is, zooals we boven zeiden, het complex van al die goede eigenschappen, die
zich niet zoo maar laten detailleeren. Vooral in het koperwerk, werkt dat streven naar
het behoud van het karakter van het materiaal ten duidelijkste. Onder de reflexen
van veel vlakken gaat de bekoring van het koper verloren; het is dus in gladden vorm
bewerkt, scherpe hoeken zijn vermeden: het is het koper gebleven dat uit de smeltkroes
kwam. Vergelijk daarmee eens den inhoud van een lampenwinkel waar het koper de
meest perfiede martelingen ondergaat, en ge begrijpt dat het inderdaad een groote
liefde en eerbied voor het materiaal is, dat hier aan al dat booze wist te ontkomen.
Maar er is nog een andere vorm van eenvoud en zelfbeperking, van eerlijkheid,
die van deze huismeubelen, die onder den invloed van een goed beginsel ontstaan,
uit kan gaan. Het is die eerlijkheid, die wij aanduiden toen we ieder den raad gaven
niet te trachten het meubilair méér of anders te doen schijnen dan het inderdaad is.
Het zal op den duur, zoodra het publiek het vermogen maar verkrijgt zich zelf te
wennen zich zijn waarde in de maatschappij bewust te worden, een heerlijk gevoel
zijn, in den eenvoud waartoe de meerderheid verplicht is de schoonheid te vinden,
die men jaren en jaren lang vergeefs nastreefde door het nabootsen van een schijn
van deftigheid, door een dwaze opeenstapeling van versieringen. De geheele populaire
meubelindustrie ook dan wanneer men het woord meubel neemt in den allerruimsten
zin van het woord, is er op ingericht met luttel eerlijk werk of een zondvloed van
producten af te leveren, die berekend zijn op de tot nu toe onoverwonnen neiging
den hoogsten stand naar den schijn althans na te doen. In het huishouden van den
kleinen ambtenaar en van den werkman zelf kan men wanhopige pogingen waarnemen
het salon van den millioenair te evenaren. Het beginsel van den namaak is in onze
fabrieken zoozeer doorgedrongen dat men vergeet het te constateeren, en de woede
tot versieren, direct gevolg daarvan heeft zulke afmetingen aangenomen, dat het
karakter van elk voorwerp welk men ook voor den geest haalt verloren is gegaan
onder
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krulletjes et tierelantijntjes, die zonder uitzondering bovendien leelijk zijn.

Huiskamer.

Het is toeval óf een bewijs voor de juistheid van zekere sociale leer, dat tegelijk
met het zich meer bewust worden van de standen zich ook in de kunstnijverheid een
streven voordoet dat het onderling verschil in stand vermag uit te drukken. Eenmaal
zal, en dit o.i. binnen niet al te langen tijd, de stand die op het oogenblik de meest
gewichtige rol speelt, die nl. der arbeiders met het hoofd, en hoewel het dan nog geen
geleerd proletariaat is, zich toch slechts bij uitzondering in weelde baadt, de
kunstnijverheid naar het voorbeeld van Onder den St. Maarten als speciaal de zijne
aanvaarden. De kunst van van de Velde, de Engelsch-Duitsche kunstnijverheid mogen
zij die evenals de werkman veel arbeidsvermogen moet spendeeren om aan den kost
te komen, overlaten aan de rijken, wien zich het genoegen kunnen gunnen een kamer
aan straat ‘modern’ in te laten richten, opdat het oog van den voorbijganger daar
eens als in een rarekiekast verdwale.
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Boekenkast; ontwerp van K. Sluyterman.

Een practischer, duurzamer en goedkooper huisraad verlangen zij, en - aan dat
verlangen is voldaan. Het spreekt van zelf, - al zijn er thans ook weinigen, die die
waarheid in praktijk durven brengen - dat wie van een in vlijt verworven beperkt
jaargeld moet leven, zich de weelde niet veroorloven kan met een ‘Libre
Esthétique’-mode mede te doen, om haar na een paar jaar voor een andere nieuwere
mode weer te verlaten. Wie van hen meubels koopt, moet ze koopen voor het leven,
en verlangt naast bruikbaarheid ook een zekere schoonheid, welke niet door slijtage
verdwijnt. We kunnen verzekeren, dat de meubels als die waarvan hiernevens een
paar afbeeldingen zijn toegevoegd, duurzaam zijn en de schoonheid ervan krachtig,
natuurlijk genoeg is om niet met de eerste nieuwheid te verdwijnen. Ieder die zich
wel eens fantasie-meubeltjes heeft aangeschaft, moet zich de spijt herinneren die
hem plaagde bij het eerste vlekje dat een vettige hand op het pluche der zitting
aanbracht of het eerste krasje dat een scherp voorwerp op het fineer achterliet. Met
dit kleinigheidje was het ‘heele stel geschonden’ en de liefhebberij, zich door
opoffering van eenige honderden guldens verschaft, er totaal af. Wien de meubels
als van ‘Onder den St. Maarten’ weet te waardeeren, staat dat gevaar niet te vreezen.
Het is daarmee als met de slijtende eiken dorpel, als met echt oud-Hollandsche
meubelen, als met den St. Maarten, die met de jaren mooier worden. Wat doet het
ertoe of er een vlekje inkt op komt, of een spaantje wordt afgeslagen? Ge waardeert
die meubelen immers niet omdat ze nieuw zijn of omdat ge er geld voor hebt betaald?
Ge hebt ze toch niet om ze te sparen! Ze weerstaan het gebruik en hoe meer de
‘slijtage’ (die voor deze meubelen een kwestie van tientallen van jaren is, waar uw
fantasie-stoeltje u soms na een maand of acht
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begeeft), erover heen gaat, hoe meer ge het practische, degelijke, en het waar-mooie
zult gaan waardeeren. De mooiheid zit er niet op, in de vorm van politoer of
opgeplakte en uitgezaagde krulletjes. Ze zit er in: en als de mooiheid van
fantaisie-meubels allengs vervlogen is en ge er naar zit te kijken als tegen een
oude-vrijster en negligé, staan die andere meubels daar, juist door het gebruik rijper
geworden nog altijd even mooi voor u.

Kijkje in een der monsterkamers.

En dit mooi dan in de laatste en bescheidene plaats. Dat mooi als een achtergrond,
die ge op den duur niet oplet en van zelf schijnt te spreken; want het is onzin, dat ge
daar in een woon- of werkvertrek zou zitten als de wachter in een muzeumpje van
‘kunstvoorwerpen’, die als schatten moeten worden aangezien. Neen, ze zijn niet
mooi die meubelen, die we te Zalt-Bommel zagen; behalve dan dat ze wat anders
d.w.z. rationeeler dan andere meubelen zijn, is er eigenlijk niets bijzonders aan. En
we zijn overtuigd, dat wie eenmaal gewend is geraakt aan een interieur met deze
meubelen, de voortreffelijkheid ervan slechts voelen zal als een heel vaag niet te
definieeren welbehagen, zonder te begrijpen welk een moeite het heeft gekost, en
hoeveel ervaring en mislukte proefnemingen heengingen voor dat het recept ervoor
gevonden was.
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Het komt ons voor dat het bovenstaande ongeveer de uitdrukking is van de wenschen
welke de mensch die niet zoo rijk is dat hij aan ‘kunst’ kan doen, en toch van dat
wonderlijk levensgenoegen dat de rechtvaardiging is van de beoefening der kunst,
niet al te karig wil bediend zijn in verband met zijn dagelijksche omgeving. En verder
dat de werkplaatsen ‘Onder den St. Maarten’ aan die wenschen vrijwel beantwoorden.
Wie met het bestaan en de producten der werkplaatsen bekend is, behoeft zich niet
meer belachlijk te vinden als hij tracht zich een oordeel te vormen over schilderijen
waarvan hij toch nooit een van in zijn bezit zal hebben, of over Chineesch, Japaneesch
porcelein, goud- en zilverwerk dat hij nooit in zijn woonkamer en altijd achter ramen
van den winkelier bewonderen zal. Voor hem is thans ook een kunst geschapen die
aan zijn voorwaarden voldoet en even krachtig zich uit als de genoemde.
Maar dit streven naar billijkheid heeft op de werkplaatsen ‘Onder den St. Maarten’
een invloed gehad, welke ze geheel doet onderscheiden van die ‘ateliers’ van waar
uit de moderne winkels, waar de nieuwe richting zijn intocht heeft gedaan, van
materiaal worden voorzien. Bij een bezoek aan ‘Onder den St. Maarten’ kregen we
den indruk dat de aanvang van deze werkplaatsen echter een dergelijke is geweest
en dat er tijden waren, dat het streven er voorzat, de schoone nog niet gelouterde
theorie de tiran te doen zijn over de overigens niet zoo heel erg te verachten practijk.
Lang heeft dat echter niet geduurd, en gedachten die gelijk moeten geweest zijn aan
die waarmee we hierboven van onze waardeering over ‘Onder den St. Maarten’ uiting
gaven zijn opgekomen en hebben de individueele kunstbeoefening gemaakt tot een
practisch bedrijf, waaraan niet alleen aesthetische zorgen verbonden zijn; of met
andere woorden de artistieke meubelfabrikage zijn plaats kwam innemen op het laag
bij de grondsche gebied der vaderlandsche industrie. Met het zich uitsluitend doen
leiden door de artistieke intentie was het toen uit. Als dreigende drommen kwamen
die practische eischen op en daarachter als een tweede gelid de maatschappelijke,
finantieële en andere zorgen. En het atelier werd nu inderdaad een werkplaats, met
annex een kantoor van waar uit het bedrijf met den krachtigen geest van den
businessman werd beheerd. Maar toch, al zijn dan misschien enkele persoonlijke
illusies opgegaan, werd er met hardnekkigheid vastgehouden aan de goede beginselen
die den St. Maarten aan den zoon van Zalt-Bommel, die in zijn schaduw geboren
was, had geleerd.
Voor de volledigheid dienen we nu nog iets te zeggen van het koperwerk dat
‘Onder den St. Maarten’ wordt vervaardigd. Een enkele oningewijde mocht eens
meenen dat het alleen meubelen waren die in de schaduw van den toren ontstaan.
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Schrijftafel.

De koperslagerij ‘Onder den St. Maarten’ is slechts bedoeld en bleef dan ook
gehandhaafd ter completeering van de meubelmakerij. Buffetten, kasten en dergelijke
meubelen verlangden een koperbeslag: scharnieren, sleutelplaten etc. Natuurlijk kon
‘Onder den St. Maarten’ niet te koop gaan bij andere gevestigde koperslagerijen:
noch het moois van de geijkte meubelen, noch dat waarmee de nieuwe richting de
wereld kwam verbazen kan dienstig zijn, bij het monteeren van die sobere meubelen
waarvan de afwezigheid van elke niet degelijk gemotiveerde versiering wel het
hoofdkenmerk is. Zoo kwamen de St. Maarten'sche sleutelplaten, scharnieren,
jassenhangers, deurgrepen. En ten deele misschien dat om de werkplaats gaande te
te houden het bedrijf werd uitgebreid tot enkele geciseleerde of gladde potten, schotels,
lampen, theestellen en bouilloirs. Ook hier wordt getracht de laagst mogelijke prijzen
te bereiken. Over de techniek interressanter nog in veel opzichten dan die welke in
de meubelmakerij haar toepassing vindt zullen we hier niets zeggen; vooreerst omdat
we ons daartoe niet bevoegd achten en ten tweede omdat we al voldoende beloond
zullen zijn als we een aantal lezers een principieele belangstelling hebben
ingeboezemd voor onder den St. Maarten's opvatting der kunstnijverheid; met
technische beschouwingen, willen we dus niemand afschrikken.
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Doch ook over de aesthetische waarde van het koperwerk zullen we kort zijn, of we
drukken ons misschien juister uit, wanneer we zeggen: moeten we kort zijn, want
het zijn geen dingen die een uitleg noodig hebben, al is het geheim hunner
volkomenheid ook het gevolg van een langdurig proces. We zijn de gelukkige bezitters
van een koperen theestel waarvan we de schoonheid niet anders kunnen aanduiden
dan als een zekere niet nader te definieeren voortreffelijkheid, die voor zich zelve
spreekt en toch niet op luidruchtige wijze de aandacht vraagt. Het is eenvoudig en
natuurlijk en zonder veel pretentie zooals de een of andere bloem bij welker
schoonheid men niet naar den maker vraagt, omdat men niet kan aannemen dat een
maker zulk een staat van volmaaktheid zou kunnen bereiken.
Het geheim van deze voortreffelijkheid ligt voorzeker voor een groot deel daarin,
dat dit koperwerk niet de ziellooze uitvoering is van een den werkman opgedrongen
ontwerp, maar dat het allengs onder de handen van den koperslager die in zijn vak
wat meer ziet dan een middel om aan den kost te komen, wordt en verwordt. In de
koperslagerij van ‘Onder den St. Maarten’ zagen we een ontwerp naast een werkstuk.
En het viel ons op, dat enkele details, die in het ontwerp gemaniereerd leken, in het
werkstuk, die gewoonheid en natuurlijkheid aangenomen hadden, welke men in al
dat werk oplet. Wel een bewijs dat de hand van den koperslager geen dood ding is,
maar dat door haar geklop de ‘ziel’ gesmeed wordt, die het werkstuk tot een kunststuk
maakt.
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Zijn we thans uitgesproken?
Er is nog een ding waarmee, door er de aandacht op te vestigen, we dit opstel
slechts eenigermate volledig kunnen maken.
Onder den St. Maarten is een fabriek, die zich in begint te werken in ons
maatschappelijk leven en naar zijn opzet dit dan ook noodzakelijk moet doen. Het
groote argument tegen vele bestaande ‘Kunstnijverheids-ateliers’, waar een artiest
zijn ontwerp maakte, zonder voldoende kennis van de practijk er zijn economisch
weerstandsvermogen daarin zocht dat hij voor het uitgevoerde werkstuk als unicum
een hoogen prijs vroeg, moest ten slotte op een fiasco uitloopen. Zoo nivelleerend
hebben echter de laatste tientallen van jaren wel gewerkt dat er in de maatschappij
voor een industrie die berekend was op de weeldezucht en modegrillen van den
hoogsten stand, geen ruimte meer
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is.

Buffet. - Eigendom van den Heer de Ranitz.

Maar ook in ander opzicht moet deze speculatie op de voor excentriciteit in hoofdzaak
bedreven door het intermediair van een smakeloos winkelier weldra zich uitbreiden
tot aan de grenzen van de doellooze dwaasheid. Immers, er is geen motief, waardoor
de fantazie - om niet te spreken van het boerenbedrog - aan banden kan worden
gelegd en dientengevolge kan het niet anders of de productie van als hoogartistiek
gedebiteerde kunstnijverheid vindt in zijn eigen dwaasheid eenmaal en dat zeer
spoedig, (in België is het reeds het geval) zijn graf. En in latere jaren zal het publiek
dat nu nog met zekeren nieuwsgierigen eerbied aantreedt voor de winkels, waar de
‘moderne richting’ zooals ze ook den gevel-bouw is toegepast, voor uithangbord
dient, zal
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lachen om een nijverheid die het meende te kunnen stellen buiten de werkelijke
maatschappij.

Interieur.

Dat ‘Onder den St. Maarten’ integendeel wel ingroeit in ons maatschappelijk leven
meenen we in het bovenstaande eenigszins te hebben doen blijken. Alleen reeds het
in gebruik stellen van de machine ter verlaging van den prijs der meubelen was een
concessie, die nu wel zonder schade voor de artistieke waarde van het product kon
gebeuren, maar toch in zooverre een offer dat wat kostte blijkt, als men bedenkt hoe
zeer de ware kunstnijverheidsman met het handwerk dweept. Maar de artiest moest
buigen voor den man der praktijk en het atelierwerk voor het kantoor!
‘Onder den St. Maarten’ is geen ‘artistiek atelier’ waar de een of andere kunstenaar
in het wilde weg zijn proefnemingen doet en de productie ervan, gelukt of niet gelukt,
de wereld instuurt. Het is een fabriek die onder krachtige leiding staat. De werklieden
doen er hun
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taak, begeesterd door een beheer dat het artistiek vermogen putte uit de zelfde bron,
waaraan de langharige schilder het zijne heeft te danken. Alleen kwam daarbij als
gezel, het gezonde verstand, en het kritisch vermogen dat wikt en weegt, maar dat
wel zijn werkstuk als volmaakt aan de wereld ter waardeering geeft. En zoo komt
het dat we op elk stuk waarop het merk van ‘Onder den St. Maarten,’ staat, die niet
nader te defineeren voortreffelijkheid waarnemen, welke we in ons theestelletje
begroetten bij de eersten aanblik en telkens weer met grooter waardeering
constateeren.
Gaat de lezer ons nu verwijten dat we eigenlijk maar een beetje hebben gezegd over
‘Onder den St. Maarten’ zijn verleden, zijn heden en zijn mogelijke toekomst?
Het is waar, dat we in plaats met feiten en wetenswaardigheden, aankwamen met
persoonlijke opinies en beweringen waarvan we de juistheid niet eens bewezen. Maar
bij dit opstel zijn wat illustraties gevoegd, waarvan de origineelen te Zalt-Bommel,
te Haarlem en elders gaarne worden vertoond; wetenswaardigheden zijn elders al
eens een paar maal neergeschreven over ‘Onder den St. Maarten’...
Dit diene ons ter verontschuldiging! De St. Maarten zal het ons wel vergeven,
wanneer we eigen meeningen wat op den voorgrond drongen; we trachtten zijn taal
te spreken en zoo ons dat een enkele maal is gelukt zijn we overtuigd goed werk
gedaan te hebben.
ED. THORN PRIKKER.
Arnhem, Aug. 1902

Boekentafel.
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Duitsche of Nederlandsche kunst?
IN Deutsche Kunst und Dekoration van Augustus wordt een begin gemaakt met de
behandeling der Turijnsche tentoonstelling, en wel onder toekenning van de
eere-plaats aan onze Hollandsche Afdeeling.
Maar die eer wordt ons dan met de andere hand weer weggenomen, doordat de
schrijver: ‘über die kleinen Vorurteile hinaus’ ons tegelijk inlijft bij Groot-Duitschland
opdat we dan samen als ‘Groot-Duitschland’ aan de wereldkultuur mogen geven,
wat Engeland en Frankrijk al gedaan hebben, doch niet langer in staat zijn nu te
volbrengen.
De schrijver van dit echt Duitsche artikeltje, George Fuchs, heeft het verstand
gehad te onderkennen, waarin de beschavingsbeteekenis van onze nieuwe
kunst-industrie ligt: in onzen op goede tradities gegronden eenvoud en gezonden
smaak, in de zuivere innerlijkheid van onzen arbeid. En wie dit onderkent, valt men
moeilijk hard om wat doorjagen op een echt nationaal stokpaardje.
Intusschen dient, ook zonder dat men zich aan ‘kleine Vorurteile’ wil vasthaken,
toch hier even in het licht gesteld, hoe wonderlijk deze schrijver, die trouwens met
zijn feiten graag wat scharrelt, bij zijn doorrennen van den weg is geraakt.
In den aanvang van zijn artikel heeft hij met een verwijzing naar eene uitlating
van den Duitschen keizer zijn landgenooten verweten dat zij de taak niet zien, die
de wereld thans verwacht dat Duitschland in deze vernieuwing van het kunsthandwerk
zal gaan vervullen. Dan wordt vastgesteld, dat òns volk blijkt die taak wel te zien,
wèl te kunnen vervullen. En in een oogwenk worden we daarom bij Groot-Duitschland
ingelijfd verklaard.
Heel duidelijk is het nu wel, dat deze oplossing er toch eigenlijk geen is. Het
kunstje heeft iets van de slimmigheid van een verloopen student, wien zijn vader
verwijt niets te hebben bereikt, en die in
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antwoord wijst op zijn knappen neef: ‘Zoo blijft de studie dan toch in de familie.’
Zeker. Wij Hollanders zijn van de Germaansche familie. Wij denken er niet aan,
de verwantschap te verloochenen. Wij hebben eveneens niet de minste neiging, de
wisseling van de vruchten onzer beschaving met Duitschland te staken. Wij nemen
met dankbaarheid aan wat het groote Germaansche volk ons allen tot mee-genieten
biedt: het werk zijner componisten allereerst, zijn wetenschap en zijn literatuur. Maar
als wij dan onzerzijds in schilderkunst en kunsthandwerk de meerderen mogen blijken,
willen we die meerderheid toch niet dadelijk cadeau doen op het altaar - niet van den
Germaanschen stam (dat zou nog gaan!) maar van ‘Gross Deutschland’.
En wij moeten dat weigeren, op gevaar van juist al wàt we bizonders tot de
wereldbeschaving kunnen bijbrengen, op te lossen in het bruischwater ‘des Deutschen
Lyricismus’.
Want wij Hollanders hebben nu eenmaal iets aparts in deze kunst, wat de Duitschers
sinds vele eeuwen missen. Wij hebben in de Middeleeuwen, in den Renaissancetijd
en nu laatstelijk in de tweede helft der 19e eeuw een schilderkunst voortgebracht,
zoo gansch zuiver schilderachtig, zoo sterk in kleurgevoel en toon, zoo machtig en
degelijk, zoo ingehouden, zoo diep en onvermengd van wezen als Duitschland nà
Holbein en Dürer niet meer heeft gekend. En ons kunsthandwerk in zijn beste
openbaringen heeft eveneens dit karakter van eenvoud, zuiverheid en zelfbewuste
zekerheid bewaard, dat voor de Duitschers met hun romantiek en hun neiging tot het
reglementeeren, dóórsnijden of verwazen van al het geestelijke, tot het theoretiseeren
over het onbewuste leven, waaruit de Kunst onbewust groeien moet, juist zoo oneindig
moeielijk te bereiken is. Dubbel moeilijk nu hun arbeid aan het nieuwe kunsthandwerk
gelijktijdig valt met den groei van het rijkwordend ploertendom, welks gunst er voor
gezocht wordt
Het Duitsche volk heeft de menschheid zóóveel gegeven, dat het zijn ‘kulturelle
Bedeutung’ geacht mag worden te hebben bereikt, óók al blijft de nabloei van Holbein
en Dürer ganschelijk achterwege en al geeft het in de architectuur en het
kunsthandwerk van dezen tijd der wereld geen voorganger.
Maar begrijpen de Duitschers dat heel hun geestelijk-artistieke beschaving eene
zuivering behoeft, onder den invloed van de voorname tradities, door óns bewaard,
laten zij dan ook eerlijk genoeg wezen te bekennen, dat zij dáarin ons te volgen
hebben, en dat wat de Germaansche stam in schilderkunst beteekend heeft en in
moderne bouw- en sierkunst de wereld nog geven zal, zal moeten komen onder de
vlag van Nederland. - Geen ‘Gross-Deutsche’, maar een Groot-
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Nederlandsche cultuurtaak. Immers WIJ hebben de kleurgave, en de tradities, en de
voornaamheid, die zich niet aanstelt, noch aan het uiterlijk der dingen zich vergaapt,
en in deze kunsten dat diep-innerlijke van een heel zuiver doorvoelde emotie.
Het gaat hier om heel wat hoogers dan een nationale ijdelheid. Het gaat hier om
het wezen der nieuwere Germaansche kunst, waar zonder zij waardeloos blijven zou
voor heel de menschheid.
Als Nederland zich nu in de armen van Duitschland werpen zou, beteekende dit
voor ons en heel de wereld een teruggang. Wil Duitschland ons volgen, het zal een
zuivering worden, en dus een vooruitgang.
Daarom is er hier geen keus.
L. SIMONS.
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Kunstberichten van onze eigen correspondenten
Uit Gent
Gustaaf van Aise geb. te Gent den 24 octob. 1854, † aldaar 20 juli 1902
Een droevige gebeurtenis heeft de kunstwereld getroffen. Gustaaf van Aise is
gestorven, een paar maanden geleden, in de volle kracht van zijn jaren en van zijn
talent, - maar helaas na wat al strijd, wat verdriet, wat ontberingen en ellende zelfs,
die er niet weinig toe bijdroegen om dit meer nerveuse dan krachtige gestel te
ondermijnen en te verwoesten. Die flinke en degelijke kunstenaar werd niet
aangemoedigd zooals hij het verdiende. In dezen tijd van maak- en flikwerkers,
impressionnisten of liever nog van momentaneïsten en ephéméristen - was van Aise
een der weinigen die nog aan ‘groote Kunst’ durfden doen, en grootsche, voorname
doeken durfden aanvatten, breed en stevig van behandeling, weidsch van opvatting
- maar uiterst moeielijk om aan den man te brengen. Zonder overdrijving mag men
zelfs beweren, dat na Leys en Jan van Beers in zijn vroegste werken, er in België
geen zoo kranige historiestukken meer geschilderd werden.
Van zijn optreden af, rond 1875, heeft van Aise de belangstelling gaande gemaakt
door zijn hooge verdiensten van teekening en samenstelling - vooral in zijn Sint
Lieven een Blinde genezende, met een groot aantal figuren vol leven en beweging,
waarin niets conventioneels of theatraals te bespeuren is. Alleen de kleur liet nog te
wenschen over, en onderging de invloed van het doodsche grijs en groen van Bastien
Lepage, te dien tijde erg in de mode.
Van Aise heeft lang te Parijs gewoond, waar hij zelfs een tijd lang met van Beers
en Jef Lambeaux één atelier gebruikte. Te Parijs schilderde hij zijn Lodewijk XI en
Olivier le Daim en zijn Quinten Massijs, vooral merkwaardig door het karakter en
de uitdrukking der koppen. In dit tweede stuk vooral was de moeder van Quinten
vooral met een haast middeleeuwsche vroomheid behandeld, die aan een van Eyck
of een Memlinc deed denken. Toch was de kleur nog koud en onvoldoende. Hetzelfde
geldt voor de volgende stukken, van 1879 tot 1881 tentoongesteld. de schilder Key
het portret van den Hertog van Alva voltooiende, Jesus en Magdalena, de barmhartige
Samaritaan, enz.
In 1880 keerde van Aise naar België weer. Met de lucht van het vaderland vond
hij algauw het schitterende koloriet weer, waarmee Vlaanderen haast al haar
kunstenaars begiftigt, die onder zijn hemel geboren worden. Maar om hooger
volmaaktheid, grooter kracht en kunde te verwerven, ondernam de kunstenaar een
reis naar Italië en Spanje. Daar bewonderde hij vol geestdrift de reuzen: Michelangelo,
Leonardo, Tiziano en Velasquez.
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In 1883 keerde hij voor goed weer, en vestigde zich te Gent, zijn geboortestad.
Talrijk zijn de verdienstelijke werken, welke hij in dien tijd voltooide; vermelden
we zijn Zondagavond, de Vaandrig, de gele Ruiter, het Kind met de Duiven. Van
toen af werd hij even knap kolorist als stijlvol teekenaar. Verder schilderde hij
portretten, waaronder vele van waarlijk meesterlijke behandeling, b.v. die van den
musicus Karel Miry, van den Heer en Mevr. Hobé, van
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Z.M. Leopold II, van den graaf de Merode, enz. Toch bleef hij steeds uitmunten in
de historieschildering, in bijbelsche of legendarische onderwerpen. Zijn Maria met
Jesus en Johannes, zijn Peter de Heremijt de eerste kruisvaart predikende, zijn
Salome, zijn drie Monniken, zijn Legende van St. Maarten, zijn Jacob van Artevelde,
zouden volstaan om hem de eerste plaats te doen toekennen tusschen onze beoefenaars
van ‘groote’ kunst.

† GUSTAAF VAN AISE

De dood heeft hem neergeslagen op het oogenblik dat het Staatsbestuur hem
eindelijk een belangrijke bestelling ging doen en dat er spraak was een van zijn groote
historische stukken voor het Brusselsch Museum aan te koopen.
G.E.

Uit Den Haag
Pulchri studio Antonio Mancini 25 juli - 26 augustus
De waardeering der Hollanders voor Mancini ging vooral uit van Het zieke Kind, en
men vond in andere schilderijen kwaliteiten die het bijzondere dat in deze
schildersfiguur stak, aanstonds deden aanvaarden. Maar nog altijd verheffen zich
stemmen voor en tegen den schilder op eene wijze waaruit blijkt dat niemand afdoende
weet te constateeren in hoeverre dit werk recht van bestaan heeft.
Het is misschien niet onbelangrijk voorloopig éenig licht te verschaffen in zooverre
als deze rubriek dat toelaat.
Met schoone juistheid en helderheid voor het besef heeft Hegel voor altijd
neergeschreven deze uitspraak: ‘..... das Schöne hat sein Leben in dem Scheine’. Het
materiaal der schilderkunst is het licht en donker, dat zich in kleuren kenbaar maakt;
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haar middel is de kleurstof, eene materie die hier het best den schijn opwekt, daar
zij zich in de orde der verschijnselen als van zelf en het eerst opdringt, en dus het
‘aangewezen’ middel is. Mancini verlaat niet alleen het procedé gedeeltelijk zooals
dat, door de traditie geijkt, alle schijn van opgedrongenheid verloor, waar hij glas,
metaal, pluis van touw, enz. gebruikte, maar hij trachtte ‘werkelijke’ schaduw te
geven door 't aanbrengen van hoogsels, terwijl dikwijls glans en schijn van metaal,
glaswerk, enz. werden nagebootst (?) door 't aanbrengen dezer stoffen zelf. Vertradt
de werkelijkheid hier de schijn? - Men vergete niet dat een schilderij op eene afstand
als eenheid overzien worde, dat daarnaar de deelen gevoegd zijn en dat hiernaar de
waarheid der voorstelling te meten is. Daar waar ons gevoel (verondersteld dat dit
juist zij) ons waarschuwt, ligt de moeilijk te bepalen, niet te overtreden grens.
Dan is in verband met Mancini's werk op te merken dat de z.g.
tijds-aanschouwingskunsten in onzen tijd overheerschende zijn. Zoo is er in de kunst
van Mancini ook veel overeenkomst in wezen met de mimische kunst, eene soort
die vroeger in zijn land veel levenskracht bezat, en die ter uitbeelding, als middel,
(o.m.) het menschelijk lichaam gebruikt. De geestes-attitude van den mimischen
kunstenaar heeft de meeste overeenkomst met die van den plastischen. Dit verklare
in het verband der evolutie-verschijnselen in de kunst, ten deele en eenigszins de
vreemdsoortig
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gevonden werkelijkheidszin van den kunstenaar.

† TACO MESDAG.

Verder is in verband met het voorgaande, dit altijd of veelal over 't hoofd geziene
op te merken, dat Mancini wisselende hartstocht gaf en dat hij dit als schilder in een
moment moest weergeven. Dan wijzen we (kortheidshalve) nog even, en nog steeds
in verband met het voorgaande, op het ‘beweeglijke’ van zijn kleurenwerking, welk
verschijnsel evenals die bij de schilders van het plein-air geen moeilijke verklaring
zoude vinden.
Met dit alles is deze kunstenaars-figuur eene opmerkelijke verschijning. Het
aandoenlijke schilderij Het zieke Kind met de gele bloem plaatst ons in een sfeer van
visionnaire verrukking waar in de verwoesting de geboorte wordt gezien, en hiermee
geeft de schilder een levensbeeld waarvan de universeele beteekenis samengaat met
eene helderheid van betoog, die in de andere werken minder benaderd wordt. Dit
andere werk geeft m.i. eenigszins een beeld van de troebelheid der huidige
Romaansche beschaving en hoewel 't voor ons een moeilijk werk zou zijn hetwelk
licht onzuivere resultaten zou opleveren, om in te gaan op de levenssfeer van Mancini's
figuren, wijl ons de kennis van zijn land en daarmede die van het materiaal waarmee
hij de Idee vertolkt te zeer ontbreekt... is toch wel op te maken dat zijn figuren wel
individuen zijn, maar minder karakters en dat hij deze over 't geheel allerminst tevens
tot een type weet te verheffen. Hij is minder universeel, minder diep en minder
dichterlijk dan de Barbizonners en de groote Hollanders; de veelheid van zijn kennis
is, bij die van dezen, vooral bij die van de laatsten vergeleken, wel wat gering, en
wordt de schijnbaar prachtvolle figuur van dezen Italiaan ook niet wat armelijk, te
zeer uiterlijk van tooi, bij de overstelpende rijkdom van innerlijkheid van onze eigen
kunstenaars? In het mom van een bedelaar versteekt zich ten onzent meer dan éen
koning.

Onze Kunst. Jaargang 1

Taco Mesdag geb. 21 sept. 1829 † 5 aug. 1902
Evenals de zeeschilder was ook Taco eerst in den handel en wijdde zich pas op reeds
bejaarden leeftijd gehéel aan de kunst. Hij was altijd een kunstminnaar, die vroeger
met zijn broer dezelfde leermeesters heeft gehad; die terwijl hij nog in den handel
was, reeds kunstschatten verzamelde en zoo langzamerhand met veel smaak eene
prachtige collectie: werk van de groote Fransche en Hollandsche meesters,
antiquiteiten, oud tapijtwerk, oud-Delftsch, enz. bijeenbracht tot een geheel van
omgeving, die men als de spiegel van zijn persoonlijkheid zou kunnen beschouwen.
Hij had het karakter der Noorderlingen: gesloten en niet zeer voor het uiterlijk
vermaak toegankelijk, terwijl de lust tot heldere correctheid door zijn vroegere
werkzaamheid kan versterkt zijn. Iemand, die achter eene schijn van onbewogenheid
een teer gemoed, dat hij zeer kwetsbaar wist, verborg en eene innige belangstelling
voor alles wat buiten hem zelf stond. Eens toen men te kennen gaf dat men hem wel
onkundig dacht van het gewone wereldsche verloop, kon Mevr. Mesdag (-van Calcar)
verzekeren, dat zij hem beter dan de meesten op de hoogte wist. Klopte men
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bij hem aan om steun, dan hielp hij op zoo'n kiesche en bedekte wijze dat soms zijne
huisgenooten van deze daad zelfs niets vermoedden. Met zijn broer was hij, zooals
men dat noemt, een van de steunpilaren van Pulchri en op deze wijze droeg hij, de
beteekenis van een genootschap als dit voor de kunst beseffende, ook weer tot den
bloei van deze laatste bij.
Hij had ook, wat de physionomie aangaat, wel iets met den zee-schilder gemeen
De karakter-overeenkomst is bij alle verschil toch duidelijk. Zocht de een zijn
onderwerpen aan de zee, in welks wisselende verschijning zich gedurende zijn
kunstenaarswerkzaamheid een wereld weerspiegelen zou, de ander voelde zich
evenzeer getrokken tot de vlakke noordelijke heide: de witgewolde zee, met haar
wisselend en verschietend licht aan den einder en hare stillere en aandoenlijker
melancolie. En hier, waar hij eveneens ruimer kon adem halen, terwijl de wereld
toch in zijne verbeelding leefde, vond hij de motieven tot weerspiegeling zijner
gevoelens. Hij is niet in en met zijn vak gegroeid, maar heeft als ‘kunst’ minnaar het
verloop der schilderkunst gedurende eene periode gevolgd, zoodat het den ‘natuur’
minnaar (ook in zijne kunst blijft hij in eenvoud zeer dicht bij de natuur, zoodat zijn
werk hierdoor eenigszins episch is), in wien een opmerkelijk talent sluimerde, niet
te moeilijk was die kwaliteiten te ontwikkelen die hem zijn goede naam in de
kunstwereld spoedig zouden verzekeren.
H.D.B.
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H.J. Haverman
EEN twintig of vijf en twintig jaar geleden kwam, te gelijk met de heerlijke opbloei
der Haagsche School, een heele generatie van schilders aan, die, gevormd onder de
kundige en conscientieuse leiding van den voortreffelijken schilder A. Allebé,
hoogleeraar en directeur der Rijksacademie van Beeldende Kunsten te Amsterdam,
wiens fijne beschaving op een heel geslacht van jongeren een stempel heeft gedrukt,
al heel spoedig blijk gaven dat zij, liever dan in het sop der groote Haagsche meesters
mee te varen, een eigen, onafhankelijken weg zochten, ieder naar hun aard. De meeste
hunner waren dan ook figuurschilders, hetzij door neiging, hetzij door de positieve
en vaste opleiding die zij ontvangen hadden. Ook kan het wezen dat de vorming van
een talent in een stad als Amsterdam - en enkelen van hen waren Amsterdammers waar de verhoudingen grooter zijn, de lijnen positiever en de menschen dikwijls
marquanter, hiertoe aanleiding geeft; zooals het ook is dat de richtingen zich daar
feller afbakenen, dat de bewogenheden der maatschappij, zoowel geestelijke - men
denke aan de Nieuwe Gidsbeweging die van daar uitging - als materieele, daar sterker
gevoeld worden, terwijl het cosmopolitischer den Haag, in een blanker atmosfeer,
onder het staag gekabbel der zee, de hoeken spoediger afrondend, voor het
contemplative landschapschilderen, al sinds Potters dagen de aangewezen plaats was.
In ieder geval in deze generatie kan men al de stroomingen, tegenstroomingen, de
acties en reacties, al de tegenelkaar indruischende idealen, waarvan het eene zoekt
vorm te geven aan zijn bewondering voor de schoonheid van vroegere tijden, het
andere tot aanschouwing zoekt te brengen het ongrijpbare geloof der twijfelaars van
dezen tijd en weer een ander zijn ideaal gericht houdt op een altijd wijkende toekomst
van gemeenschapskunst, terwijl daartegenover het intellectualisme een steeds sterker
uitgesproken persoonlijkheid in den mensch zoekt, een portretkunst, waarvan men
de prototype kan vinden in die tijden, waar de gemeenschap van
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godsdienst en maatschappij in het koele licht der Renaissance eindigend, het individu
meer naar voren komt. Intusschen zoo het gemeenschapsideaal lachender is, zoo is
voor den portretschilder van heden het scherpe naspeuren van het persoonlijke in
aangezicht of houding ook weer te beschouwen als een soort reactie, of liever als
een opneming van die zijde van het leven, welke de meer picturale meesters van de
zeventiende eeuw zoowel als die der negentiende, ter zijde hebben gelaten. Toen
Ary Scheffer, lang nadat deze groote schilder reeds algemeen beroemd was, van uit
Parijs het Mauritshuis bezocht, achtte hij, bij alle bewondering voor die meesters,
met de volle erkenning van wat hem bij hun vergeleken ontbrak, zich gelukkig dat
deel van het leven opgenomen te hebben, dat zij ongebruikt lieten liggen.

H.J. HAVERMAN: PORTRET VAN JACOB MARIS (schilderij).
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H.J. HAVERMAN:
TOEWIJDING (aquarel).
Eigendom van den H.G. Sues - Maison Artz, den Haag.
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H. J HAVERMAN: PORTRET VAN J.H. KRELAGE TE HAARLEM (schilderij).

Dit gedaan te hebben tegenover de groote Haagsche school, is het oorspronkelijke
van artiesten als Derkinderen, Toorop, Veth, is ook het persoonlijke van Haverman.
Haverman dan, is, en acht zich, ofschoon met een tusschenperiode op de
teekenacademie te Antwerpen, geheel de leerling van Allebé. Begaafd met een
ontzettende werkkracht, die men beter wilskracht kon noemen, begon Haverman met
knappe, veel belovende, maar naar den trant, wat droge studies te maken. De
Vereeniging tot Bevordering van Beeldende Kunsten bezit een naakt figuur van hem,
dat voor zijn werk van dien tijd zeer karakteristiek is. Wat later, vrij
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gelaten uit een geserreerde leiding, kwam Haverman van een reis naar Spanje en
Algiers met kleurige studies, impressies, enkele schilderijen ook, voor den dag; goed,
enkelvoudig en krachtig werk, als men verwachten kon van een zoo viriel talent,
zonder evenwel daar die formule gevonden te hebben waarin hij het leven zou
uitdrukken, zonder daar, hoe oprecht hij het vreemde land ook aanzag, te geraken
tot de herkenning van zijn eigen persoonlijkheid: een drang tot karakteriseeren van
het individu, tot critisch worden toe, waarvan de consequentie het portretschilderen
is.
Een portret! Dat wil bij hem niet zeggen een schilderachtig poseeren en drapeeren
van zijn model, niet de een of andere kleurschikking, hoewel hij den laatsten tijd ook
hiertoe geraakt, - maar voor hem is het een zich verdiepen in het karakter, een zich
inleven in de gedachten die zijn model bezig houden, critisch, niet in den
ontkennenden maar in den herkennenden zin. Het is een opzoeken van de uit de
gedachten en voelingen ontstane plooien, rimpels, eigenheden, een bestudeeren van
de houding, een accentueeren van de trekjes om mond, neus en oogen, zoolang tot
hij het raadsel van het gelaat opgelost heeft, en onderstrepen kan, zoodat zijn beste
portretten een verheldering van den persoon geven.
Toch troffen zijn eerste portretten ons - Haverman woont niet te vergeefsch in den
Haag, - meer door de franchise der direct op het model bestudeerde kleuranalyses
dan door een scherp vastzetten in omtrekken of lijnen. Wij herinneren ons een portret
van dr. v. D. dat in het weergeven van het blanke en blonde even sterk was als in het
weergeven van de typische structuur van den kop. Door dezelfde franchise trof het
waterverfportret van den kunstschilder Richard Bisschop, waarvan het principe wel
degelijk de kleur was en de lust tot maken van dit portret naar alle waarschijnlijkheid
de kleur tot begin had. En ook nu zien we portretten en van zijn beste, waar de
kleurcombinatie, zij het de sobere van een warm bruin tegen ivoor, met vasten zin
is doorgezet en, zoo we het paarlemoerige dezer eerste portretten niet meer
terugvinden in de latere, zoo is er in deze nieuwe kleurcombinatie iets voornamers.
Het treffendste voorbeeld van deze wijze is in het jong meisjeskopje dat onlangs in
Pulchri-Studio geëxposeerd was. De kracht van den teekenaar die Haverman is, deed
zich hier meer voelen dan dat men die wel zag, en het schilderen van het ivoorige
wit van het gelaat verweekte dit geenszins, maar bevestigde in het vaste schilderen,
in de voornaamheid van voordracht, de trotsche houding. Maar wat in de eerste
portretten ook zich reeds dadelijk uitsprak was een verdieping in het karakter, een
zekere strakheid, een altijd door weloverlegdheid, een volhouden van de formule,
dat wil zeggen een zich nooit laten meeslepen door het impressionisme, een
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H.J. HAVERMAN:
GELUK (lithografie).
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vasthouden van de teekening, zij het ook dat deze niet die scherpte van waarnemen
bevatte, welke wij later in zijn met krijt geteekende portretten zouden bewonderen.

H.J. HAVERMAN: PORTRET VAN MEVROUW BROERS VAN BEUSEKOM (schilderij).
Eigendom van den H. Edmée Broers, den Haag.

In een teekening met zwart krijt, kan de indruk onverzwakter weergegeven worden,
de opvatting van het modellé is daar vrijer, kan wisselen naar den aard van den te
typiseeren kop; zij kan volstaan met een contour, met het even aanzetten der schaduw,
met een uitvoerig modellé, eenvoudig, geestig of gewild al naar de lust van den
schilder is. Dat deze kritische wijze van zien bovenal karakterkoppen, of zoo dit wat
wijdsch is, wetenschappelijke specialiteiten vordert,
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volgt van zelf. Door het aanhoudend, ik zou haast zeggen gedwongen teekenen van
menschen die zich op een of ander gebied onderscheidden, heeft dit vermogen van
scherpzien zich bij Haverman nog versterkt, en niet alleen dit, maar in het bestudeeren
van zijn model en face en en profiel, dus uit de aanhoudende analyses der
wezentrekken, uit de vrije behandeling die het krijt geeft, weggooiend de eene manier
om naar den aard van den kop, een nieuwe formule te vinden, verrijkt met heel wat
ervaring en vele menschenkennis, was het dezen artiest dan ook gegeven de synthese
te puren, die zijn profiel van van Deyssel is. Want waarlijk, meer karakterverdieping,
zuiverder vorm, meer stijl kan in een contour dat ons bij wijlen doet denken aan een
medaille, niet gegeven worden, terwijl toch de levendigheid van expressie, op de
teekening zelf verhoogd, met een tikje kleur op de bloem in het knoopsgat, den fat
releveert die den persoon van den grooten stylist van onzen tijd kenmerkt. Kon men
de formule waarin Haverman de persoonlijkheid van van Deyssel synthetiseerde,
vergelijken met een Italiaansche munt, zoo staat die van den Leidschen hoogleeraar
prof. van de Sande-Bakhuyzen, wiens onregelmatige kop niet in een contour vast te
zetten viel en wien de schilder in ongewilde spontaniteit, gegrepen heeft in een zwerm
van strepen als sabelhouwen, waaruit de oogen klaar en levendig naar voren tintelen,
- daar, als een volzin van Busken Huet: raak, geestig en lenig van bouw. Tot de beste
behoort ook het geteekende portret van Dr. Frederik van Eeden, wiens niet
gemakkelijk te lezen physionomie door dezen portretschilder al heel gelukkig
gedéchiffreerd is; behooren ook onder meer de eenvoudigere van Jhr. Schorer, van
Louis Bouwmeester, de picturaler in het vierkant staande van den oud-minister
Borgesius en het lithografische portret van Nicolaas Beets. Het zijn deze portretten
die vooral den naam van Haverman gemaakt hebben, of juister die, waarin zijn
persoonlijkheid zich het sterkst bevestigd heeft.
Maar er is nog een andere zijde aan het talent van dezen artiest. Door zijn
lijnexpressie in de beschermde geste, waarin de moeder het kind omvat houdt, heeft
hij een nieuwe zijde van het moederschap tot aanschouwing gebracht. Er is hartstocht
in deze bescherming, hartstocht in dat gebaar van één zijn moeder en kind, in de
omarming. De hand waarmee zij het kind vasthoudt is niet de geslotene der Madonna,
die alleen de toppen der vingers aandrukt tegen het kind; zijn handen geven de greep
weer, waarmede de moeder het kind aan zich vastklampt, nooit gerust in het weten
van den machtigen vijand der moeders die nimmer slaapt, die rond waart om de
levens der wankele kleinen; het is de moeder van een nieuwere levensopvatting,
waarin het geloovige berusten niet langer past, waar de oude dankbaarheid der
kinderen aan hunne ouders voor het hun
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H.J. HAVERMAN:
BAKER EN KINDEREN (aquarel).
Eigendom van Mr. S. van Houten, den Haag.
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H.J. HAVERMAN:
MOEDERSCHAP (lithografie).
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geschonden leven omgekeerd wordt en de moeder in haar dienende liefde aan haar
kinderen als vergeving schijnt te vragen voor een leven, waarvan zij niet weet of zij
de macht zal hebben om het gelukkig te maken. Maar hij geeft ons ook oogenblikken
te zien vol moederweelde, oogenblikken waarbij zij bezig is met die intieme zorgen
voor het kind, waarin elke moeder, de eenvoudige van hart, de ongeruste en de
denkende ten allen tijde behagen schept. Van deze eerste soort is de lithographie
indertijd in de Kroniek verschenen, in de lijnexpressie wel de treffendste; maar ook
die moeders zijn waar en gevoelig weergegeven waar zij, rondwandelend door kamer
of tuin, hun gezicht verbergen in de poezelheid van het kind, terwijl de lange
rythmische lijn der vrouw in het fijne decor van een stadstuintje: een stuk gazon en
eenige heesters, een stamroos in lichte kleuren buiten, hetzij in een donkerder gamma
binnen, in die intieme houding, die men alleen in het huiselijk leven kan opmerken,
zich beweegt. Deze teekeningen onderscheiden zich door fijne kleurschikking, iets
van geel tegen een fijn groen en het blank van schelppaadjes of ook, en het is dan
binnenshuis, een meer gedragen toon, waarin de lijn van het figuur gesteund worden
zonder zich geheel op te lossen. Typische bakers ook, rimpelig het gezicht in
provinciale kleederdracht met de stijf geplooide schort, in den tuin op een zonnig
plekje het kind ronddragend in dien wiegenden gang hun eigen. In deze aquarellen
vertoont Haverman zich geheel de leerling van Allebé, volgehouden de behandeling
in alle hoeken evenzeer of het de rozenstruik, het grasveld, het wandelpad of de
figuur zelf is, zijn deze in zijn beste momenten door hun weloverwogenheid, van
een bizondere zuiverheid.
Het schijnt dat de meeste artiesten van beteekenis zoo om en bij de veertig jaar Haverman werd in 1858 geboren - de een wat vroeger, de andere wat later ‘er zijn.’
Wij willen gelooven dat dit de werktijd is waar de schilder versterkt in zijn
persoonlijkheid, intenser geworden in zijn grondeigenschappen, stelliger in de
herkenning zijner gaven, een nauwer cirkel om zichzelf getrokken zal hebben. De
kracht van een persoonlijkheid zit toch in zijn neigingen, niet daar tegenin. Gelukkig
de artiest die deze kracht in zichzelf ter rechter tijd herkennen mocht.
G.H. MARIUS.
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De tentoonstelling der Vlaamsche primitieven te Brugge (Slot)
VII.
MET den volkomen val van Brugge als handelsstad in het midden der XVe eeuw,
verdwijnt ook voor haar de suprematie op kunstgebied. Antwerpen heeft tot zich
geroepen den rijkdom en zoo gaat ook tot haar de kunst.
Tot de pleiade der groote meesters der Brugsche school behoort nog een schilder
die in deze tentoonstelling door een zestal paneelen vertegenwoordigd is en dien
men niet - om eenigszins de chronologische orde te volgen - had moeten verwijzen
tot den versten hoek der laatste zaal. Ik bedoel namelijk Hieronymus Bosch, alias
van Aken. Met hem verschijnt de gekke, ontbonden fantasie in onze Vlaamsche
kunst. Waar van Eyck het nauwkeurige zag in het gelaat, Memlinc het verhevene,
daar ziet hij de caricatuur. Het volk dat in zijn Ecce Homo (137, L. Maeterlinck,
Gent), voor den gegeeselden Christus staat en in zijn Christus met het kruis (285,
Société des Amis du Musée de Gand), den Heiland begeleidt, kenmerkt zich door
allerlei vreemde tronies. Het zijn menschen die opzettelijk ‘muilen trekken’, en verder
zien we hoe Breughel, die in dit genre zijn opvolger is, van hem verschilt. Een
Bekoring van den H. Antonius (287, Cels, Brussel) en Diableries (289, C.L. Cardon,
Brussel), die twee navolgingen zijn van tafereelen van Bosch, geven staaltjes van
zijn gekke fantasie in het verzinnen van allerlei onmogelijke tooneeltjes, waar naakte
personages zich in de dolzinnigste houdingen vertoonen.
Een echte veropenbaring in deze tentoonstelling is de verzameling van een aantal
werken rechts en links verspreid, hier toegeschreven aan Mostaert, daar gekend onder
den naam van Meester der Mater Dolorosa, elders zonder attributie, en die, nu zij
naast elkander staan, een onbetwistbare verwantschap laten blijken.
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Steunend op enkele teekens van analogie met de school van Geraard David en ter
andere zijde op de omstandigheid dat Geraard David een leerling had, Adriaen
Ysenbrant die door Sanderus als een schilder van groot talent vermeld wordt, is men
deze reeks werken aan dezen laatsten meester gaan toeschrijven. Daar geen enkel
echt werk van Ysenbrant gekend is, is deze attributie zeer gewaagd en daarom blijft
zij ook zeer betwistbaar. Zoo zal de benaming van: Meester van O.L.V. der 7 Weeën,
(beter dan Meester der Mater Dolorosa) de beste blijven.
Het typische werk dat aan dezen schilder de vermelde benaming verleende is een
luik uit de kerk van O.L.V. te Brugge, voorstellend de Moeder Gods in een nis
omringd door zeven medaillons met de zeven Weeën van Maria (178). Vroeger
vormde dit paneel met een ander stuk uit het Museum van Brussel voorstellend de
begiftigers Joris van de Velde en zijn vrouw Barbara Le Maire met hunne kinderen
en beschermheiligen (179), een tweeluik, nu tijdelijk weer gereconstitueerd.
Een diepe indruk maakt de Moeder Gods in haar nis: haar somber kleed doet het
sober behandeld gelaat, vol aangrijpende droefheid sterk uitkomen, alsook de fijne
handen, saamgevouwen liggend in den schoot.
De kunstenaar ziet met heel andere oogen dan zijn voorgangers: onder den invloed
der Italiaansche Renaissance brengt hij in zijn schilderijen de Renaissance
bouwmotieven, die Lanceloot Blondeel later zoozeer zal overdrijven. De details zijn
met groote nauwkeurigheid uitgevoerd - zoo de zeven medaillons, zoo ook het
landschap - maar de aangezichten, vooral die der begiftigers, zijn plat, en de schilder
maakt gebruik van zekere conventioneele penseeltrekken, zooals bijvoorbeeld een
witte streep op den neus om er de meest uitspringende en meest verlichte lijn van
aan te duiden. Ook de handen zijn niet meer met die nauwkeurigheid der vroegere
meesters geschilderd, aanduidend de minste plooien in de vingers: hier is het een
naast elkander plaatsen van verlichte en beschaduwde vlekken in een omlijning die
bij den Meester der O.L.V. van de 7 weeën, zeer verzorgd en zeer juist is. Het is het
einde der realistische primitieve en het begin der moderne impressionnistische
techniek; van Eyck staat aan het eene einde, Frans Hals aan het andere en alle twee
scheppen menschengezichten met veel uitdrukking door ver uiteenloopende middelen.
De invloed der Renaissance laat zich reeds treffend voelen en in het werk van den
meester genaamd der O.L.V. der 7 Weeën, spreekt die invloed op een karakteristieke
wijze uit een paneeltje voorstellend de Heilige Maagd met het kind Jesus, zetelend
op een marmeren troon (152, Earl of Northbrook, Londen). Vroeger toegeschreven
aan Memlinc(!!)
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werd het door Waagen aan Jan Mostaert toegekend. De heilige Maagd heeft geen
enkele trek van een bovennatuurlijk wezen; zij is droefgeestig, maar zooals het een
gewoon mensch is en het Kind Jezus is een allerliefst mooi menschenkind, dat zijn
moeder aan het vleien is. Was bij van Eyck in een dergelijk onderwerp alles waarheid,
bij Memlinc alles passielooze edelheid, is hier alles mooiheid.
Brugge in haar verval telde nog eenige meesters - mindere goden - Albert Cornelis,
Jan Prevost, Lanceloot Blondeel, P. Pourbus. Zij waren allen vreemdelingen - zooals
Ysenbrant ook een vreemdeling was - die door de laatste stralen der dalende zon
aangetrokken werden. Van Cornelis, een enkel werk, een Kroning der Heilige Maagd
(170, St. Jacobskerk, Brugge), dat vooral belangrijk is om het proces waartoe het
aanleiding gaf en dat bewees dat ook onze vroegere meesters - zooals later Rubens
- zich druk lieten helpen door hunne leerlingen in het schilderen hunner tafereelen
en het overigens openlijk bekenden.
Van Jan Prevost, een drietal Laatste Oordeelen, waarvan een enkel goed (167,
Museum van Brugge) en een paar die men beter zeer hoog zou gehangen hebben in
de plaats van de twee luiken (109, Museum van Brugge), voorstellend het eene een
begiftiger met Sint Jan en een zeer belangrijken achtergrond: een haven, met schepen
die men met de kraan aan het lossen is; het andere zijn vrouw en Sinte Godelieve,
op een landschap met het kasteel van Gistele en een tooneel uit het leven der heilige.
De edele houding der figuren, het welverzorgd landschap, de sobere kleuren, verraden
een meesterhand en de attributie aan Jan Prevost zal te onderzoeken zijn wanneer
deze twee mooie werken weer in het bereik van het oog komen.
Met Prevost reeds gevoelt men zich ver van wat wij conventionneel: Primitieven
noemen. Met Lancelot Blondeel wordt die afstand nog veel grooter. Het tafereel
wordt overladen met allerlei architecturale versieringen, zuilen, bogen, medaillons,
een warboel van donkerbruine lijnen op gouden grond, waartusschen men het
eigenlijke onderwerp moet zoeken.
Niet enkel de kunstprinciepen der primitieven zijn verloren, maar zelfs de stoffelijke
zorg die de oude meesters gebruikten bij het vervaardigen van paneel en kleur, wordt
verwaarloosd, en terwijl de van Eyck's en de Memlinc's nog glanzen als werden ze
pas gisteren geschilderd, zijn de schilderijen van hunne volgelingen dof en zwart
van kleur.
Met Petrus Pourbus werpt de Brugsche schilderschool hare laatste stralen uit. De
schoonzoon van Lanceloot Blondeel gaat in zijne techniek nog eens terug tot de oude
bronnen, vooral in zijne portretten, en als portretschilder, is hij een waardige
voorlooper van van Dijck. Twee
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ROGIER VAN DER WEYDEN:
PORTRET VAN PETER BLADELIN.
(Verzameling R. von Kaufmann, Berlijn).
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meesterstukken bezit de tentoonstelling in de portretten van Jan Fernagant en zijne
vrouw Adrienne De Buuck (299 en 300, Museum van Brugge), waarin de
nauwkeurigheid der uitvoering en het weinig relief der figuren herinnert aan de eerste
meesters, terwijl een zekere ‘elegance’ in de houding, de aristocratische portretten
van van Dijck voorspelt. Een merkwaardige reeks portretten vindt men ook in het
luik van een triptiek, voorstellend de Leden van het broederschap van het Heilig
Bloed (702, Broederschap van het Heilig Bloed, Brugge).
Twee zijner beste werken laten ons toe hem te beschouwen als schilder van
godsdienstige onderwerpen: Onze Lieve Vrouw der zeven Weeën met begiftigers
Josse van Belle en zijn vrouw (301, Sint Jacobskerk, Brugge), zoo diep indrukwekkend
door de soberheid der uitdrukking in de figuur der Moeder Gods; en in zijn drieluik
Het laatste Avondmaal (303, Sint Salvatorskerk, te Brugge), dat heel en al onder
Italiaanschen invloed staat. Het zijn niet meer een reeks eenvoudige boeren die
rondom de tafel zitten zooals in dat eigenaardig stuk (319, E. Delignières-Abbeville),
het zijn academische figuren, die onder het kleed de vormen der spieren laten zien
en die allerlei moeilijkheden van houding opleveren.
En treffende tegenstelling levert deze reeks schilders op, die gaat van den meester
genaamd der O.L.V. van de 7 Weeën tot aan Pourbus, met de voorgaande pleiade
van van Eyck tot aan David. Hunne schilderijen zijn een getrouwe spiegel van hun
gemoed en van hun tijd. Wanneer ongestoord de christelijke godsdienst heerschappij
voerde over de geesten van ons volk, wanneer de handel de weelde deed heerschen
binnen Brugge, vertoonen de Brugsche schilders ons niets anders dan glorieuse
Maagden in de heerlijkheid der moederschap en der zeven vreugden, en gedost in al
den rijkdom die het Oosten op de Brugsche markt wierp. Maar wanneer de
godsdienstige oorlog in ons land heerscht en de handel Brugge verlaten heeft, dan
verschijnt op het paneel de Maagd der zeven Weeën; de rijke brokaten verdwijnen
en worden vervangen door sombere mantels. Tijd en midden hebben hun zegel
gedrukt op de werken der kunstenaars.

VIII.
Een enkel woord over twee meesters wier plaats in de geschiedenis der schilderkunst
nog niet zeer klaar is uitgemaakt en die wel niet tot de Vlaamsche primitieven zullen
behooren. De eene is de Meester genaamd d'Oultremont, de andere de Meester
genaamd der vrouwelijke halffiguren.
De eerste ontleende zijn benaming aan zijn standaardwerk: De afdoening van het
Kruis (270, Museum van Brussel), voorkomend uit de
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familie d'Oultremont de Warfuzée. Prachtig van teekening, stuit dit paneel tegen de
borst door zijn schreeuwende, weinig harmonieuse kleuren. Soberder van kleur is
een heerlijk Mansportret (340, Museum, Brussel), dat wel van dezelfde hand schijnt
te zijn.
De meester genaamd der vrouwelijke halffiguren, zoo geheeten door de Duitsche
kunstcritici omdat de werken die van dezelfde hand zijn meestal vrouwelijke figuren
vertoonen tot aan de lenden gezien. Vier exemplaren zijner werken van twijfelachtige
echtheid werden te Brugge tentoongesteld, twee genrestukken: Het Concert van drie
musiceerende meisjes (263, graaf Harrach, Weenen) en Een schrijvend meisje (205,
E. Pacully, Parijs), en twee godsdienstige tafereelen: Rust in Egypte (264, P. & D.
Colnaghi, Londen), en Rust in Egypte (266, graaf d'Ursel, Brugge).
De schilder vertoont in de twee eerste paneelen een lieflijkheid die weinig
overeenstemt met het Vlaamsch karakter, terwijl in de twee laatste het landschap
zeer nauw verbonden is aan de Vlaamsche kunst. De belangrijkheid dezer
tentoongestelde werken berust hierin, dat we in den meester genaamd d'Oultremont
een schilder vinden die waarschijnlijk Noord-Nederland niet verliet - en te Haarlem
gevestigd was, - zoodat we op die wijze den treffenden invloed gewaar worden die
ons midden op een schilder uitoefent, wanneer we de schilderijen van een Geraard
David, óók een Noord-Nederlander, vergelijken bij die van voornoemden meester,
- terwijl het vermoeden dat de Meester genaamd der Vrouwelijke halffiguren een
Vlaming is, ons doet zien wat een Vlaming wordt wanneer hij zich op vreemden
bodem gaat vestigen. Geraard David leerde bij ons de prachtige harmonie der kleuren;
de meester der vrouwelijke halffiguren behield zijn kleur maar verloor zijn kloeken
aard om die te vervangen door een zeker manierisme, een zekere verwijfdheid, eigen
aan het Fransche karakter.

IX.
Terwijl met Geraard David te Brugge de reeks groote meesters eindigt, ontstaat te
Antwerpen een nieuwe school waarvan Quinten Matsys de inleider is. Te weinig
schilderijen van dezen meester zijn hier aanwezig om hem in zijn geheele
ontwikkeling te kunnen volgen, vooral daar hij even als al de meesters van die periode,
twee zeer verschillende manieren van schilderen heeft: de eene die onder den invloed
van een nieuw midden en van een nieuwen tijd de voortzetting is van de manier der
groote meesters van de Brugsche school, de andere die, onder den invloed der reis
in Italië, offert aan de meesters der Italiaansche Renaissance.
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PORTRET VAN EEN KANUNNIK.
(Verzameling van den Prins van Liechtenstein, Weenen).
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Het drietal Christuskoppen met doornen gekroond die hier aanwezig zijn, en die ons
den meester moeten toonen in zijn gothieke manier, zijn van een te weinig gegronde
echtheid, om er op te steunen als op betrouwbare voorbeelden. Een zeer mooie Heilige
Maagd met kind Jesus (343, Martin Leroy, Parijs), waar de heilige Jozef een aarden
pot pap brengt met twee gebakken appels, voor het maal van het kind, wordt ook aan
Q. Matsys toegeschreven, maar staat o.i. dichter bij Geraard David.
Een meesterlijk paneel: De Heilige Maagd met het kind Jesus in een landschap
(278), dat de baron A. Oppenheim een paar jaar geleden in Spanje aankocht, zou ons
een prachtig staaltje geven van de kunst van Quinten Matsys in zijn volledige
Renaissance-manier, was de echtheid van het stuk met zekerheid bewezen. Toch is
de heilige maagd met haar rond hoofdje, heerlijk van bevalligheid en lieftalligheid
en een treffende tegenstelling met de passielooze mystieke maagden der Brugsche
school.
Een zeer uitgebreid landschap, met honderde bijzonderheden rijst als achtergrond
van het tafereel, en neemt er een zeer voorname plaats in. Overigens is het een niet
zeldzaam feit dat figurenschilders soms het landschap lieten schilderen door meesters
in het landschap. Zoo verleende éen der eerste landschapschilders onzer Vlaamsche
school, Patinier, zijne medewerking aan Quinten Matsys.
Men beschouwt Patinier als een onzer eerste landschapschilders omdat in zijne
schilderijen, het landschap gewoonlijk een ruime plaats inneemt. Geraard David in
zijn Doop van Christus, bewees dat onze vroegste meesters een zeer diep gevoel
hadden voor de natuur, nochtans Patinier, even als zijn voorgangers zag nog het
Vlaamsche landschap niet; nog maakt de rotsachtige en bergachtige streek het
voornaamste deel uit van het landschap, bij de eerste meesters, herinneringen uit hun
land van oorsprong Maas- of Rijnboorden; bij Patinier, invloed van zijn geboorteland
de Maasvallei, voor wat het onderwerp betreft, en invloed der Italiaanschc Renaissance
voor wat de uitvoering betreft. Een merkwaardig stuk dat aan dezen meester o.i. ten
onrechte toegeschreven wordt, is een Christus aan het Kruis met Heilige Maagd en
Sint Jan (198, Prins van Liechtenstein, Weenen), waar de gekruisigde Christus met
zijn moeder en zijn liefsten discipel, wondervol fijn geschilderd in rijke kleuren op
het voorplan uitkomen op een heerlijk landschap: een stad, opeenstapeling van
gebouwen, en een bergachtige streek die zich heel ver uitstrekt, alles in fijne blauwe
tinten. Maar zoo prachtig volmaakt zijn de figuren in dit paneeltje, zoo dicht staan
zij bij de manier van Quinten Matsijs dat de toekenning ervan aan dezen meester
veel gegronder is.
De evolutie die onze kunst ondergaat veropenbaart zich nog in een
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paar werken, namelijk in een meesterlijk en ongetwijfeld zeer echt Portret van een
Kanunnik (190, Prins van Liechtenstein, Weenen), waarin we zien hoe de fijne
afgewerktheid der bijzonderheden van het gelaat, de vroegere meesters eigen, verlaten
wordt om meer te hechten aan volle tinten, aan spelen van licht en duister; en ook
in een Diefegge en ouderling (359, gravin de Pourtalès, Parijs), van veel minder
waarde, waar een jeugdige deerne zich laat streelen door een ouderling van wien zij
de beurs schaakt, en dat ons een genre stuk vertoont, getrokken uit het werkelijke
leven. De Bankier en zijn vrouw (Museum van den Louvre) van Quinten Matsijs was
het prototype van dergelijke stukken, die zoo dikwijls behandeld werden door de
leerlingen uit de werkplaats van den Antwerpschen meester, en die aan onze kunst
een gansch nieuwe, wereldlijke richting gaf.
Hier zij nog een prachtig mansportret vermeld (zoogezegd Cosimo de Medicis)
uit de verzameling André te Parijs (351), grootsch van stijl en naar ons oordeel van
onbetwistbare echtheid, daargelaten de kwestie of de onderteekening oorspronkelijk
is of niet.
Meer en meer komt de Vlaamsche kunst echter onder den invloed van Italië. De
reis over de Alpen wordt de noodzakelijke vollediging van alle kunstopvoeding, en
Vlaamsche en vreemde invloeden leveren strijd. Zoo zien we Gossaert, ook nog
genoemd Mabuse, naar zijn geboortedorp, Vlaamsch blijven in zijn Heilige Catharina
met de Wijsgeeren (192, Sir Frederic Cook) en in De Heilige Maagd (154, Museum
van Glasgow), waar de edele houding der heilige Catharina en de uiterste minutie
der uitvoering van bloemen en bladen in het voorplan in het tweede schilderij nog
zoo zeer herinneren aan de eerste Vlaamsche meesters, terwijl de vriendelijke ronde
figuur der Heilige Maagd, den Italiaanschen invloed verraadt.
Een zeer mooi stuk van Bernard van Orley De dood van Maria (163, Godshuizen
van Brussel) toont ons den meester in zijn goede periode.
Een heldere beschouwing van de omwenteling die in onze Vlaamsche kunst plaats
greep, wordt hier zeer lastig daar geen echte meesterwerken van schilders uit deze
periode van overgang hier aanwezig zijn; integendeel veel middelmatige stukken
slopen hier binnen en het is moeilijk op middelmatigheid te bouwen.
Al deze meesters hebben den invloed van Italië ondergaan en hebben er een groot
deel van hun zuiver Vlaamsch karakter bij verloren. Wilt gij de treffende tegenstelling
zien tusschen wat we conventionneel een ‘primitief’ noemen en een romanist?
Vergelijk dan de Adam van Jan van Eyck bij den Adam (389) van een onbekende,
toebehoorend aan de Sint Maartenskerk te Yperen. De eerste volgde slaafs zijn model
in al de bijzonderheden: hij schilderde wat hij zag. De tweede, die de beelden van
Michel-Angelo gezien had, nam ze als
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PETER BREUGHEL DE OUDE:
LUILEKKERLAND.
(Verzameling R. von Kaufmann, Berlijn).
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uitgangspunt van zijn kunst: waar de Italiaansche meester de spieren sterk aangeduid
had, daar duidde de Vlaming ze nog sterker aan, zoodat zijn beeld met al die
overdrijvingen in spieren en gewrichten, knokelig en hard werd. De eerste ging tot
de natuur, de tweede tot een voorbeeld dat hij verknoeide. De eerste streefde naar
waarheid in anatomie, de tweede naar virtuositeit in anatomie.
Terwijl de Vlaamsche aard zoo verloren ging en onze rederijkers dithyrambisch
de ‘Vlaamsche en Hollandsche Michel-Angelo's’ bezongen en in bewondering stonden
voor die heidensche Grieksche kunst, waarvan zij, noch hunne Apelles' zonen, niet
eens den geest begrepen, was er in ons land een meester die voor het eerst dacht en
die voor het eerst het volk zag. Die meester was Peter Breughel de Oude, de Boeren
of Viezen Breughel genaamd. Bij al zijn voorgangers zijn de Heilige Maagden
vorstinnen, door de kleedij en door de houding; zelfs dan, wanneer het kindje Jesus
pap eet met gebraden appels zooals in de twee paneeltjes van Geraard David (209
en 343), is er in de houding een zekere godsdienstige voornaamheid die aanduidt dat
men zich bevindt voor personages van hoogeren aard. In de Aanbidding der Drie
Koningen (356, graaf Harrach, Weenen) van P. Breughel, is de maagd een
boerendochter; Sint Jozef is een vollijvige pachter in zijn eigenaardig boerenpak en
de Drie Koningen zijn eenvoudige lummels die een vorstenkleed aangetrokken
hebben. En zie al die tronies rondom het boerenkind: hoe karaktervol zijn de
wezenstrekken van die menschen die naar een wonder kijken!
Breughel denkt, zijn Luilekkerland (367, von Kaufmann, Berlijn), zonder de hooge
beteekenis te hebben van zijn Blinden te Parijs of te Napels, is nochtans een
eigenaardig brok philosophie: een priester, een soldaat en een boer liggen te slapen
- buikje vol - onder een boom die als een tafel gedekt staat met spijzen. Een kuiken
vliegt gebraden in den mond van een soldaat liggend onder een afdak dat met taarten
bedekt is; een varken loopt met het mes op den rug; het water is melk. Aangename
spotternij van den meester die onze illusies verwezenlijkt op het paneel om er ons
de ijdelheid van te toonen in de werkelijkheid.
En eindelijk zijn Betaling van den Tienden penning (358, Museum van Brussel),
toont ons een echt Vlaamsch landschap: zonder bergen, zonder rotsen; maar plat als
het Vlaamsche land is, met honderd typische bijzonderheden uit het volksleven. En
dat alles is geschilderd in zachte, delicate tonen, verbazend van fijnheid, en wondervol
harmonieus in hunne volle tinten.
Geen heerlijker meester kon deze tentoonstelling sluiten dan Breughel. Hij gaat
tot de zuivere bronnen van het Vlaamsch karakter; hij is de eerste die ons toont: ons
volk en ons land.
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Zoo heeft ieder groot meester uit onze Vlaamsche school een genot gezocht en dat
genot is zijn ideaal geweest in zijn kunst, beinvloed door de onweerstaanbare werking
van het midden. Bij van Eyck de waarheid, de juistheid, de ernst; bij Van der Weyden,
de dramatische uitdrukking; bij Memlinc, de statigheid in zachte droomerij; bij Bosch,
de dolle fantasie en de beweging; bij Quinten Matsijs, de uitdrukking in het gelaat
en het werkelijke burgersleven; bij de romanisten, de verleidende aantrekkingskracht
der mythologische oudheid gezien door de werken der Italiaansche meesters; bij
Breughel, het boerenvolk en de volkswijsheid. Daartusschen komen de leerlingen
der groote meesters als verbindingsteekens: Petrus Christus geniet in een half
godsdienstig, half wereldlijk tooneel en zijn Sint Elooi staart droomend droefgeestig;
Dirk Bouts geniet zooals van der Weyden in de uitdrukking van het gelaat, en in den
rijkdom der gewaden; G. David, verlaat de stijfheid der houdingen en gaat tot de
ronde lenige vormen, bij hem ontwaakt het natuur-gevoel, dat in Patinier tot vollediger
uitdrukking komt. Den meester genaamd van de O.L.V. der zeven Weeën, verleidt
het spel van licht en schaduw en de opdagende Italiaansche Renaissance. Alleen de
inwijding in hun genot, laat ons toe van hunne kunst te genieten.
Dat is enkel het doel geweest van deze studie.
HENDRIK DE MAREZ.
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Door afwezigheid was de heer MAX ROOSES in de onmogelijkeid een proef van dit
stuk te lezen.
Enkele zinstorende fouten slopen in den afgedrukten tekst:
Blz. 109

8e regel van onder:
schoonvader

111

13e regel van onder: 1623 lees: 1622

112

16e regel van onder: Jan
Monthorst

lees: Bronkhorst

112

13e regel van onder: den
prys maecken

lees: den peys

113

14e en 10e regel van onder: lees: Guilielmus
Gelielmus

113

In de nota blz. 113

lees: blz. 112

114

19e In de van boven
Calesto

lees: Calisto

114

19e In de van boven Actron lees: Acteon

114

27e In de van boven
stoffeert

114

27e In de van boven eenen lees: eenen Sot
Pot

114

29e In de van boven
Dermitte (?)

lees: Demitte (Dermitte?)

114

36e In de van boven
Vorselaer

lees: Veselaer.

lees: schoonbroeder

lees: gestoffeert
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Schilderijen in oude Antwerpsche familiën
IN de twee laatste afleveringen van het Antwerpsch Archievenblad (Deel XXI, bladz.
294-472) deelde de heer Archivaris F. Jos. van den Branden uit de oude
boedelbeschrijvingen der Antwerpsche familiën tal van uittreksels mede, vermeldende
de schilderijen welke daar gevonden werden. Zeggen wij den uitgever vooreerst dank
voor den dienst bewezen aan de kunstgeschiedenis: bedoelde afleveringen van het
Archievenblad hebben er een belangrijkheid bij gewonnen, die vele der vorige misten,
en doorloopen wij dan het meegdeelde.
Geene zeer gewichtige feiten worden ons hier ter kennis gebracht, maar tal van
kleine bijzonderheden, die wetenswaardig zijn en die den belangstellende in de
geschiedenis der kunst van wezenlijk nut zijn.
De erflaters zijn van verschillenden aard; de gewone zijn de Antwerpsche burgers,
die eenige schilderijen van gelijktijdige kunstenaars bezitten om hun vertrekken te
versieren. Dan komen de voorname ingezetenen, edellieden of kooplieden, die
liefhebberij in kunstwerken hebben en stukken koopen van de groote Vlaamsche
meesters en ook wel van de Italianen. Eindelijk de schilders of schilderszonen, die
tal van werken van eigen of vaders hand bezitten en wel eens handel drijven in kunst,
de kooplieden in schilderijen en de oudkleerkoopers, die met andere oudheden ook
kunstwerken nalaten.
Onder de voorname liefhebbers treffen wij aan: Margareta Boge, weduwe van
Signor Veselaer ‘generael vander Munten’ (1574), Philips van Valckenisse, ‘liefhebber
der schilderijen’, zooals de Liggeren der Lucasgilde hem noemen en vader van den
stadssecretaris (1614) die een ontzaglijke verzameling bezat, 442 stuks bevattende;
Nicolaas Cheeus (1623), Jacques Snel, wijntavernier (1623), Jan van Meurs, schepene
en gewezen drukker, den schoonvader van Jan Moretus II (1652), Jan Baptista
Cachiopin de la Redo, ridder, heer van Calloo, zoon van den Jacob wiens portret van
Dyck schilderde (1662), den Eerw. heer Guilielmus van Hamme, kanunnik van
O.-L.-V. kerk (1668), Signor Jan Baptist Borrekens (1668), Anna de Schot, weduwe
van Signor Niclaas Cheeus (1663), die een rijke verzameling van fijnschilders bezat:
20 stukken van Jan Breughel, verscheiden van Sebastiaan Vrancx, van Momper, van
Savery, Bril, Grimmer en anderen nog.
Onder de verzamelingen der vakmannen treffen wij aan: die van Anthonette
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Wiael, weduwe van Jan van Haecht, tafereelmaker (1627), Steven Wils, schilder
(1628), Herman de Neyt, koopman van schilderijen en schilder (1642), Victor
Wolfvoet, schilder en leerling van Rubens (1652), Jeremias Wildens, schilder, zoon
van Jan, Rubens' medewerker (1653), Nicolaas van Eyck, kunstschilder (1656),
Jufvrouw Susanna Willemssens, weduwe van Signor Jan van Borm, ‘oudecleercooper
en sydelaecken cooper’ (1657).
Bij de oukleerkoopers en de kooplieden in schilderijen vindt men zoo wat van
alles, eigen en vreemd ondereen, de Antwerpsche meesters leveren natuurlijk de
groote meerderheid der stukken; de vreemden zijn zeer schaarsch, en voor hunne
werken zijn de toekenningen weinig betrouwbaar. Zoo treft men tal van werken van
Lucas van Leiden aan, die mij uiterst verdacht voorkomen. Een enkele Rembrandt
teekende ik aan en wel onder datum van 23 Augustus 1673, in het sterfhuis van ‘den
Edelen Heer Gisberto van Goor, Vryheer van Thienhoven,’ die ook tal van Italianen
en eenige andere Hollanders bezat. Het was ‘Een wenteltrappeken met een oudt
manneken sittende op eenen stoel, van Rembrant van Ryn’ vermoedelijk een der
twee Philosophes en méditation uit den Louvre. Bij hen die met de groote meesters
geleefd hebben zooals Wildens en Wolfvoet kan het niet anders of er moeten
wetenswaardige bijzonderheden te vernemen zijn over Rubens, hun aller meester.
Hoe aanzienlijk de handel was, die deze schilders en kooplieden in schilderijen
dreven, blijkt uit de menigte der stukken die zij nalieten; de lijst der werken, gevonden
bij Victor Wolfvoet, beslaat 22 bladzijden en vermeldt 517 stuks; bij Jeremias Wildens
waren er 511.
In de oudste inventarissen vindt men tal van weinig of in het geheel niet meer
bekende namen; later in den bloeitijd der Antwerpsche school zijn de kunstenaars
wel bekend, maar klein is van dan af het getal uitverkorenen, die men waardig acht
gekocht te worden of wier namen op hunne werken behouden worden. Het was toen
reeds als nu met de meesters van die tijden; van de honderd, wier namen in de
Liggeren der Lucasgilde werden opgeschreven, zijn er geen vijf van wie eenig stuk
bekend is. Hunne namen verdwenen van hunne stukken, hunne stukken zelven
verdwenen uit de woningen, versleten en vergingen als gewone huismeubelen. Enkele
keeren gebeurt het wel dat een schilder eenigen tijd lang in aanzien blijft, maar later
buiten den smaak geraakt en verdwijnt. Talrijk zijn zij niet die aldus onttroond worden
en over het algemeen kennen wij nog die welke naam bezaten in hunnen leeftijd,
maar enkele zijn er toch. Zoo bezat Philips van Valckenisse niet minder dan 68
stukken van Gillis Mostaert, waarbij nog kwamen 5 stukken naar hem en 18 teljooren
door hem geschilderd. Waar zijn deze en zoovele andere Mostaert's heen, die wij in
de inventarissen der zestiende en zeventiende eeuw vermeld vinden? Zoo staan op
alle bladzijden der inventarissen uit die tijden, werken vermeld van een of ander lid
der familie van Cleef: Maarten van Cleve, Jorken van Cleve, Rigo van Cleef, de
Zotten van Cleef; waar zijn die allen gebleven? Zoo nog ontmoet men herhaaldelijk
den naam van Peter Verhulst, van wien toevallig Rubens eens getuigde dat hij een
middelmatig landschapschilder was, wie kent hem nog?
Schilders die ons geheel onbekend zijn geworden en van wie nog werken
voorkomen in de hier uitgegeven inventarissen zijn onder anderen:
De figurenschilders: Lazarus van der Borcht, Hendrik Leunis (Leunens), Roelken,
Loys van Oort (Noort), H. de Namur of van Namen, Hans Flerdyn,
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Meester Vincent, Ghear van Brugge, Roeck, Carel de Couwer, Juliaen Teniers, Joris
Palludaen, Daniel de Vos ‘Zoon van Marten’, Hendrik van den Eedt, Loys Colori
(Callory), van den Bempde, Woelput, Daniël Wuchters, Hans Barbiers, Thomas
Francx, Eduard (Evrard) Berrewyns, Steven Wils, Lodewijk van Treni ‘Mompers
meester’, Alens, Hans Schup, Holanus, Roest of Roes, Herman de Neyt, Wouter
Aps, Artus van Leyen, Mattheeus de Hondt, Theun van Bredael, Segaert, Coeschot,
Andries Snellinck, Jeremias Wildens, Vetten Heyn, van der Hoeven, Verhagen,
Smout, Sneeubanck, Carel van de Wouwer, J.B. Jaspers ‘leerling van van Dyck’,
J.B. Tyssens;
De landschapschilders: Hans Wortelmans, Balthazar Cuypers, Willem Thous,
Balis van der Zande, Bors, Jeronimus van Hercklens, Schooff, Pooter, Augustijn
Thyssens;
De zeeschilders: Naentien of Naentkin en Leytens;
De bloemen- en vruchtenschilders: Fox, Vleugel, Benedetti, Zacharias de Vriese;
De dierenschilders: Lutgeert, Pattaen, Wegel, Boot, Christiaan van Dom;
De stillevenschilders: van Wachelen, la Fosse, Cornelis Mahieu (Mahu),
Guilleaume van Lamoen, Fops van Esch (Jacob Fobsen van Essen).
Het grootste deel dezer namen zijn ons bekend door de Liggeren der Sint Lucas
Gilde; eenige vinden wij nergens vermeld. Onmogelijk is het niet dat de een of andere
verkeerd is geschreven door de pen van den notaris en aldus onkennelijk is geworden.
Menig wetenswaardig feit leeren ons die inventarissen over onze Antwerpsche
schilders; wij bepalen ons bij een overzicht der vermelde werken van onze
voornaamste meesters.
Van Quinten Massijs treffen wij aan: eene Maria Magdalena en eene Flora bij
Nicolaas Cheeus (1622), een Jonge vrouwe die den ouden man om de borse vryt bij
Steven Wils (1628); een waterverfdoek Sint Jan, een stad omtrent Luik, een Brandeken
en een O.-L -V. Tronie bij Herman de Neyt (1642); de Tollenaers bij Jan van Meurs
(1652); een Mariënbeeld met het kindeken en een Sinte Lucas O.-L -V. conterfeytende
bij Pompeo Petrobelli (1653); een Mansconterfeitsel bij Jeremias Wildens (1653) en
een Mariënbeeldeken bij J.B. Cachiopin (1662).
Van Peter Breughel vinden wij: eenen Kruisdrager en de kopie van een Vluchtenden
Schaapherder bij Philips van Valckenisse (1614); twaalf afbeeldingen op teljooren
en een Winter bij Nicolaas Cheeus (1623); een Blinde, eene Bruid en nog een Blinde
bij Jacques Snel (1623); een stuksken van Kreupelen bij Herman de Neyt; een Boeren
Kermis, met landschap van Jan Wildens, bij Jeremias Wildens (1653); een Kruisdrager
bij Guilielmus van Hamme (1668); een stuk gekomen uit het kabinet van (Keizer)
Rudolf bij J.B. Borrekens (1668); Eenige Zottekens op krukken loopende bij Peeter
Wouters (1673).
Van Rubens' werken zijn de vermeldingen talrijk; wij tellen er 215: negentig ervan
zijn kopiën, een goed deel der overige zijn schetsen. Bij Herman de Neyt (1642)
alleen vinden wij 29 stukken onder zijn naam, waarvan 12 kopiën; onder de
eigenhandige schetsen vinden wij die van Adam en Eva, de Offerande van Isaac,
Sinte Cecilia en de Profeet Elias alle vier gemaakt voor de zolderingen der
Jezuietenkerk, de eerste niet uitgevoerd; in denzelfden inventaris teekenen wij nog
aan: ‘Een stuck van Octavi (Otto Vaenius) ende Breughel, ende van Rubens eerst
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geschildert, met buytenlyst wesende den Berch Pernassus’ een werk dat ongelukkiglijk
verloren is gegaan maar vermoedelijk werd uitgevoerd door Rubens toen hij bij Otto
Vaenius in de leer was. Nog vinden wij er: ‘Een groot stuk op doeck, in lyste,
inhoudende de Vier Docteren vande Heylige Kercke, gemaect door Rubbens ende
Jordaens.’ Bedoeld wordt het doek uit het Museum van Stockholm, dat inderdaad
beurtelings aan Rubens en aan Jordaens werd toegeschreven maar van geen van
beiden is.
Bij Victor Wolfvoet vinden wij 55 stukken onder Rubens' naam, waarvan 26
kopieën, 16 schetsen, 7 kleine stukken en 1 teekening zijn; onder de schilderijen
bevindt zich een ‘Banket van Balthasar’ vermoedelijk het gekende Banket van
Herodes; onder de schetsen uit de reeks van de figuren van het H. Sacrament Elias
en de Engel, Melchisedech, de Arke des Verbonts het Manna, de Nederlaag van het
Heidendom.
Bij Jeremias Wildens waren er 84 stukken, die Rubens' naam droegen; 42 ervan
waren kopieën, 7 schetsen, 3 kleine stukken, 1 teekening. Onder de schilderijen
stippen wij aan: de Grooten Boeren Bruiloft (nu in den Louvre) een Epchige (Psyche)
naar Raphaël (nu te Budapest), een Cauvenus (de Verkouden Venus of zoogenaamde
Jupiter en Antiope uit het Antwerpsche Museum), een ‘Ceres met een Cornu, copie
van mijnheer Rubens’ (klaarblijkelijk te lezen, Ceres met een Cornucopiae een der
exemplaren van de gekende Nymfen met den Horen van Overvloed), ‘een Tronie met
een spiegelken’ (de jonge vrouw met den spiegel uit het Museum van Cassel), ‘een
vrouw met een slang in de hand’ (Hygieia), een Verkensjacht, een Dronken Bacchus,
een Dronken Hercules. ‘Drij Troniën’, wellicht die welke Rubens den 17n Augustus
1638 Lucas Fayd'herbe gelastte hem te zenden, en die waren: ‘een grammen soldaet
met een swarte mutse op 't hooft, ende een crijtende manstronie ende een lacher, drij
troniën, soo groot als het leven’, een Seetempeest, ‘een Gulden Regen’ (Danaë), het
‘begonst paneel van de Salige Sielen’ (het stuk uit de Pinakotheek te Munchen de
Hemelvaaart der Gelukzaligen); onder de portretten vinden wij ‘de Grootmoeder
van Jeremias Wildens’, ‘het portret van Jan Wildens’ dat Frans Mols nog te Keulen
bij den heer Jegersdorff zag, maar waarvan wij het spoor verloren hebben. Onder de
kopieën stippen wij aan: ‘den val van de onzalige geesten van Jan Monthorst naer
Rubbens’ en ‘den opganck der salige sielen naer Rubens’.
In andere verzamelingen teekenen wij nog aan: ‘een Batallie tusschen de Romynen
en de Sabinen, daer de vrouwen den prys maecken’ bij Jan van Meurs, een Conversatie
op panneel, een Phaeton, een Sinte Franciscus, ‘een Boeren Kermis staende ten
huyse van Cornelis de Vos en een Copye vant selve’, alle vijf toehoorende aan de
weduwe van Jan van Borm (1657); de Maecht van Orleans, die voortkwam uit het
sterfhuis van Rubens en in 1831 aan den heer Schaaffhausen te Keulen toehoorde,
en het portret van Jacomo de Cachiopin, beide laatste in het sterfhuis van J.B.
Cachiopin (1662); een Christus met de twaalf Apostelen bij J.B. Palavicino (1665);
‘een groot schouwstuk den Rapt van de Sabinen op panneel’ nu in de National Gallery
te Londen, vinden wij bij den Eerw. Heer Guilielmus van Hamme met nog zeven
andere stukken: ‘Een boeren kermisse ende danssen (kopie), een Courtisane, den
Engel die aen Elias wyn ende broot geeft, een Kindt met eenen tros druyven, een
Conterfeitsel van een dame, een Mariënbeldt en een Conterfeytsel van eenen schipper
met vrouwepersoon’.
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Men zal bemerkt hebben dat de kopieën naar Rubens' werken in zijn eigen leeftijd
overvloedig voorhanden waren, en dat de winkels van zijn leerlingen, die handel
dreven in schilderijen er vol van waren. De drie eerste stukken die wij van hem
vermeld vinden en de eenige die in een boedelbeschrijving tijdens zijn leven
voorkomen zijn drie kopieën een Ons Heer en Onze Lieve Vrouw en een Abel en
Caïn, die zich in 1614 bij Philips van Valckenisse en een Cruycifix door den jongen
Ambroos Francken naar Rubens, dat wij in 1627 bij de weduwe van Jan van Haecht
vinden.
Van van Dijk's werken zijn de vermeldingen schaarscher, maar niet minder
belangrijk: 115 stuks waaronder 13 kopieën en 5 schetsen. Drie van de schilderijen
zijn vermeld vóór van Dijck's overlijden: een Croninghe Christi door hem ‘overdaen’,
een ‘Sint Jan Baptist en St. Jan Evangelist, een groot stuck schilderije van Anthoni
van Dyck ende een ander van ditto grootte wesende een Gevanckenisse Christi naer
datto van Dyck gemaeckt’, alle drie bij de Weduwe van Jan van Haecht (1627). De
twee laatste stukken bevinden zich in het Museum te Berlijn onder den naam
Verspottung Christi (2.62 × 2.14 m.) en die beiden Johannes (2.61 × 2.12 m.), beide
en te recht als oorspronkelijke werken van den meester beschreven.
Jeremias Wildens bezat 55 stukken die van Dijck's naam droegen, waaronder 8
kopieën en 19 portretten zonder naam. Onder de schilderijen teekenen wij aan: ‘Eenen
Jeronimus, een Naeckt vrouwken een hemde aendoende, daer den Tyt Cupido zijn
vleugelen cort, een Avontmael naer Leonardo da Vinci, een Andromeda, een droncken
Silenes, een Sint Sebastiaen, het portret van Jan Wildens en van zijne vrouw, een
Sint Job, een Teurck te peert, een Mariënbelt met Sint Jan, nog een Jeronimus, een
Naeckte Epsiche (Psyche) een geschetst landschap “synde een regenboge”, een Jacht
geschetst.’
Bij Susanna Willemssens, weduwe van Jan van Borm (1657) vond men het
Avondmaal naar Leonardo da Vinci weer, alsook een landschap en de Salige Sielen,
naar van Dyck. Bij Signor Jacques Knudden, ‘coopman van laeckene’ (1660) het
portret van zijn vader Jacques Knudden; bij J.B. Cachiopin dat van zijn vader Jacomo
en van zijn moeder.
Bij den Eerw. Heer Gelielmus van Hamme vinden wij vooreerst ‘Een groot stuck
schilderye, van den Cavailler van Dyck, wesende een Marienbelt met twee
conterfeytsels, op doeck’, zonder eenigen twijfel het meesterwerk van van Dyck dat
de Louvre bezit; man en vrouw, zeer waarschijnlijk de vader en de moeder van
Gelielmus van Hamme, geknield en biddende voor O.L.V. In hetzelfde sterfhuis
vinden wij het ‘Marienbelt met de dry Sonders,’ dat zich ook in den Louvre bevindt,
maar daar slechts beschreven is, zooals ik reeds elders aanstipte(1). Nog treffen wij
er aan ‘een St. Janneken, een kinneken met een vogeltken op de handt, twintig
stuckxkens van den Cavaillier van Dyck wesende tronien op verscheyde manieren,
staende boven de goude leiren,’ (wij vermoeden dat hier bedoeld zijn
grauwschilderingen voor de Iconografie), - ‘Derttien troniën, boven de gouden leiren,
soo van Rubbens als van van Dyck, in swertte lysten met gulde boordekens’ en een
Charitas naar van Dijck.
Bij Signor J.B. Borrekens (1668) was een heele overvloed van werken van den
(1) MAX ROOSES: De Hollandsche en Vlaamsche Meesters in den Louvre en in de National
Gallery Blz. 113.
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Meester: ‘een Ecce Homo, twee groote schoone conterfeytsels van hoofde tot de
voeten, van van Dyck, de schoonste die hij oynt gemaeckt heeft, een Kindeken met
een engelken, een mansconterfeytsel, een Cupidoken, een Kinneken, een
Vrouwentroigneken met een handeken, een Maria Magdalena, een schets van Dry
Coningen, een Mariënbeelt, eenen Noot Godts, Dry naeckte Vrouwen met twee Satirs,
een heel groot Mariënbeelt, Sint Joseph ende eenen engel, twee panneelen synde
trognien van Appostelen, Sinte Jeronimius, noch twee Appostelen, Sinte Matthys
ende Sint Jacop, en een troignie.’
Daar de inventarissen tot nu toe door den heer Van den Branden uitgegeven slechts
gaan tot 1675 kunnen zij geen andere stukken van Jordaens vermelden dan die welke
nog gedurende 's meesters levenstijd in sterfhuizen, voorkwamen. Wij vinden dus
in de vermeldingen die wij gaan mededeelen, stellige aanduidingen over de jaren
vóór welke die stukken vervaardigd werden.
In 1627 vinden wij bij de Weduwe van Jan van Haecht eene O.L.V. Hemelvaart
met tien engelen van Geert Snellincx en Jordaens, en twee dubbeldoecken, van Tobias
van Haecht, met beelden van Jordaens.
In 1642 bij Herman de Neyt eenen Bacchus naar Jordaens.
In 1653 waren er bij Jeremias Wildens: ‘eenen Elusses (Ulysses) op plate
geschildert, een Badt van Calesto, eenen Actron (kopie), en een Vonnis van Midas.’
In 1657 waren er bij de weduwe van Jan van Borm een Magdalena, een Coninck
David (kopie) en d'Inhout van Calisto.
In 1663 bij Jufvrouw Catharina Dey de Begraeffenisse van Jozeph. In 1668 bij
Jufvrouw Anna Jordaens, weduwe van Zacharia de Vriese en zuster van den schilder,
wier inventaris opgemaakt was ‘ten overstaene ende versuche van d'Heer Jacques
Jordaens ende Signor Isaacq Jordaens, der afflyvige broeders’: ‘Een schouwstuck,
Coninck drinckt, een stuck van Momper, door d'Heer Jordaens stoffeert, eenen Pot,
naer myn Heer Jordaen, twee stucken schilderye, naer d'Heer Jordaens, d'een Paulus
ende Barnabas ende de andere eenen Dermitte (?)’
Bij Augustyn Tyssens (1675) bevonden zich: ‘Een landschap, van Jordaens, met
eenige koeykens, eenen gerolden doeck, naar Jordaens, van eenen Verloren Sone en
een Mariebeldeken, naar Jordaens’.
Over menigen anderen schilder zou er nog wel het een of het ander wetenswaardige
te vinden zijn in de inventarissen maar wij moeten ons beperken. Melden wij enkel
nog eenige stukken. In de oudste boedelbeschrijving, die van Margareta Boge, weduwe
van Signor Joris Vorselaer, generaal van de Munte (1574), treffen wij aan: ‘Een
tafereel van Jeronimus Bosch, wesende van de VII Dootsonden’; ‘Een stuck poeterye
van Jupiter’ en ‘Een Adam en Eva’ beiden van Peter van Aelst; bij Peeter Muytincx,
oud schepene (1655) een portret van zijn grootvader Joris Muytincx van hem zelven
en van zijn eerste huisvrouw, alle drie geschilderd door Adam van Noort; bij de
weduwe van Jan van Borm, een Landschapken van Craesbeeck, een Conversatie van
Simon de Vos en twaalf koperen platen, van denzelfden; bij Jan Baptist Borrekens
een ‘feston van bloemen ende fruyten, geschildert tot Roomen van Jan Breughel.’
Verbazend is het getal werken die zich bevonden in de nalatenschap van schilders
van wien wij er haast geene meer kennen. Zoo vinden wij bij Victor Wolfvoet nog
9 stukken van zijn hand vermeld en 6 stukken door zijn vader geschil-
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derd. Zoo vinden wij bij Jeremias Wildens 5 stukken van hem, 1 naar hem, 19 stukken
van zijn vader Jan Wildens en 24 kopieën naar dezen.
De nu gedrukte inventarissen loopen van 1574 tot 1675, zij zijn 52 in getal. Het
is klaar dat zij slechts een zeer gering gedeelte vermelden van de kunstwerken die
in Antwerpen nagelaten werden in die eeuw. Het overgroote deel der geërfde
kunstschatten werd niet notarieel geboekt. Om er een bewijs van te leveren hebben
wij slechts te vermelden dat de rijke verzameling van Rubens niet notarieel werd
beschreven, evenmin die van zijne moeder, zijn broeder, noch van de familien
waarmede hij verwant of bevriend was, de Brant's, De Moy's, Lunden's, Moretus,
Rockox, Gevaerts en veel andere nog, die zeker behoorden tot de warmste vrienden
en de rijkste bezitters van schilderijen.
MAX ROOSES.
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Kunstberichten van onze eigen correspondenten
Uit Brussel
IN afwachting van de aanstaande tentoonstellingen en salonnetjes te Brussel, vallen
er alleen een paar gebeurtenissen te vermelden, betreffende de versiering van onze
mooie hoofdstad
Vooreerst de voltooiïng en inhuldiging van het Broodhuis op de Groote Markt.
Dit gebouw blijft wel in de stijl van de omgeving, maar brengt toch een nieuwe noot
in die heerlijke harmonie van bouw- en beeldhouwwerken, die uniek is op de wereld,
en de bewondering wekt van alle vreemdelingen en zelfs... van de Brusselaars. Het
Broodhuis is statig en tevens bevallig. Het is even degelijk als de oude Gilde zelf,
welke er gevestigd was en het heeft een zoo vroolijk en opgewekt uitzicht als het
Brusselsche volk op zijn zondags.
Wanneer de tijd het witte en harde van muren en gevelbeelden wat zal verzacht
hebben, en het verguldsel van den genius op het slanke torentje wat zal hebben
getemperd, zal dit gebouw er nog beter uitzien. Ondertusschen volledigt het op de
meest harmonieuse en levendige wijze de herstelling of liever de heropbouwing, de
heropwekking van ons oud Forum.
Nu blijft er alleen nog maar het huis De Zwane volgens de oude plans weer op te
bouwen, dat niet het minst schilderachtige was van al deze aardige monumenten, die
voor onze oude gilden en ambachten getuigenis afleggen van een liefde voor de
kunst, een esthetisch streven, een zin voor schoonheid en sierlijkheid die men gaarne
zou weervinden, niet enkel bij onze hedendaagsche werklieden-vereenigingen, maar
ook en vooral bij onze kapitalisten-syndikaten en naamlooze vennootschappen.
De andere gebeurtenis, welke ik vermelden wilde, is de onthulling van de Folle
Chanson van Jef Lambeaux, in de Noord-Oostelijke stadswijk. Het werk is bekend
- men heeft er de groote hoedanigheden en kleine gebreken herhaaldelijk van
aangetoond en besproken; men is ook de aanvallen van preutschheid niet vergeten,
waaraan het zekere dagbladen heeft doen lijden. - We willen hier alleen maar zeggen,
dat het een zeer goede indruk maakt op de plaats waar het nu werd opgericht. Toch
zou het misschien nog beter staan op een der hoeken van het square Maria Louisa
of het square Ambiorix; het zou dan het gezicht op den Ruiter van Constantin Meunier
niet belemmeren, zooals nu het geval is. Het zal niet moeielijk zijn dit te veranderen.
G.E.

Uit Den Haag
De Hollandsche teekenmaatschappij in Pulchri studio 1 sept. - 1 oct.
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Wat ik vroeger meedeelde, kan ik nu herhalen: de oude garde schijnt zich staande te
houden tot den dood. Israëls, Gabriel en Weissenbruch, hoe oud zijn ze niet reeds,
en steeds verjongt zich hun kunst. Israëls exposeert drie werken waarvan een Moeder
met twee kinderen mis-
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schien het compleetste is. Is er van herhaling sprake waar er voor onze speurzin
steeds iets nieuws te zoeken valt? Het is eene teekening in transparante lagen,
gedeeltelijk uitgewist, hoogst eenvoudig, gerekend naar wat ze verbergt, gesloten
van handeling en van eene breedheid trots tal van subtiele veegjes, waaraan alle
enghartigheid vreemd is. Welke der moderne schilders kan wijzen op een leven van
ervaring als hij?
Van hem is hier verder nog een Hengelaar in eene ietwat schimmige
weerstemming, eene hoogst dichterlijke opvatting, en De Praam een dier werken
van bijna verstarrende tragiek en van een stemming die me onwillekeurig het
heksendeuntje: ‘Fair is foul, and foul is fair’ in den zin bracht.
Men zou willen opmerken dat Weissenbruch het waterverfprocedé wel wat veel
forceert, maar onder den indruk van het vele schoons dat hij hier geeft zwijgt men
liever, bedenkende dat zijne oude ervaring hem toch wel den juisten weg zal wijzen.
Gabriël met twee zuivere aquarellen, waarvan meen ik we onlangs hier al een
bespraken, Mesdag met o.m. een meesterlijke, groot gehoudene Opkomende Vloed,
Blommers met een opmerkenswaardige Natura Sanat, met heldere qualiteiten en een
Avondrust op het strand van beter eenheid, Ter Meulen met eene zeer complete
aquarel Koeien, wat stemming en totaal aangaat, een der best en meest helder
doorgevoerde dezer expositie en Schapen dat ik noem om het aantrekkelijk en warm
bewerkte voorgedeelte, Du Chattel met een Zandschuit en Bisschop met Zonnige
dagen, ziedaar nog eenigen van de oude garde die zich voordoen op eene wijze
waarop maar weinig aan te merken zoude zijn.
Van de jongeren zijn 't o.a. Bastert, Jan van Essen, Isaac Israëls, Kever (o.m. Klein
Zusje), Rink, Witsen, Zilcken en De Zwart die goed voor den dag kwamen. Van
Akkeringa noemen we nog in 't bijzonder Bij de Duinen, van Bauer Caïro en Bij de
Bron; de eerste is van universeeler beteekenis, terwijl zich vooral van de rijdende
figuren op den voorgrond in hunne wonderlijke dracht zich eene mysterieuse
stemming losmaakt. Zijn Bij de Bron is rijker van dracht; opmerkenswaardig is het
dat de links drinkende figuur aan Rembrandt herinnert op eene wijze die op diepe
verwantschap wijst.
Bij Haverman's teekening Geluk (een moeder die een kind kust) valt op te merken,
dat ze psychologisch weer volkomen zuiver is. Het afgebeelde vertoont weinig meer
dan de twee koppen, met een gedeelte mooi in de compositie passende stoelleuning.
De aandacht concentreert zich op boven omschreven handeling, die we in eene ideëele
sfeer denken, waarin de aanwezigheid van het verdere niet dan aflijdend zou werken.
Poggenbeek exposeert eene teekening die hem eenigszins in de bedding der
méditatieve strooming voert. Vergelijkt men zijn kosteljke Zondag op 't Land met
Ter Meulen's Koeien, dan is 't duidelijk dat dit zijn werk geen puur impressionisme
meer is. Het doet ook in werkwijze wel wat aan Voerman denken.
Van Floris Verster is hier eene teekening, Knoflook met eene grauwe kruik, die
de aandacht zou kunnen trekken door het schijnbare onaanzienlijke van haar uiterlijke
tooi. Maar zij is suberbe van teekening, onberispelijk; en waarlijk, gij begenadigden
met kunstzin die ik hier voor zag trekkebekken, zoo gij uwe waardeering tot de hoogte
van deze teekening wist op te werken, dan zoudt gij kunnen getuigen, dat zij eene
aanzienlijke is, en niet van alleman. Blinden voor het licht, gij hebt niet vermoed dat
achter al deze onaanzienlijkheid in teeren schijn de kostelijkste levensolie brandt.
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Wij moeten volledigheidshalve nog even opmerken dat hier nog goed of vrij goed
vertegenwoordigd zijn o.m.: Arntzenius, Mevr. Bisschop-Robertson, Josselin de
Jong, Le Comte, W. Maris Jbz., Mevr. Mesdag-van Houten, Offermans, Willem
Roelofs Jz., Th. Schwartze en Nakken.

Binnenhuis ‘Die Haghe’ tentoonstelling Johan Thorn Prikker 1 sept. - 15
oct
Met Toorop en nog eenige anderen staat Johan Thorn Prikker op den drempel
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van het oude woonhuis der absolute schilderkunst. Het is misschien Toorop geweest
die ten onzent(1) de deur opende en op nieuwe vergezichten wees. Gaan wij na welke
invloeden op Prikker gewerkt hebben, dan zijn 't vrij zeker geweest: Verster, Millet,
Van Gogh en Toorop, en 't is eigenaardig te zien hoe zelfs in zijne latere werken naar
motieven uit den omtrek van Visé in een enkel werk de invloed van Millet nog
nawerkt. Maar op hem niet alleen heeft Millet gewerkt. Het zou niet moeilijk zijn
uit het werk van dit veel omvattend genie kiemen aan te wijzen die in het plein air
tot nadere ontwikkeling kwamen, en er is in de drie laatste der rij die ik zoo even
noemde eene geestes strooming in bepaalde richting aan te wijzen, waarvan ook in
het werk van Prikker de duidelijke sporen te vinden zijn. Er is hier op deze expositie
eene roodkrijtteekening, een Vrouwtje met twee koeien die op invloed van Mauve
wijst en het zou mij niet moeilijk vallen in Mauve eene sensitivistische kant (welke
van Prikker, ook blijkens zijn Schaatsen rijden (invloed van Gogh), een der sterkste
is) na te speuren - ik heb ze het duidelijkst in eenige teekeningen bemerkt - die ook
op verwantschap met dezen duidt.
Er zijn misschien nog invloeden die ik niet genoemd heb. Ik noemde slechts eenige
wel algemeen bekende. Zoo wijst b.v. Figuren in den avond op zuidelijke invloed,
Meisjeskopje op die van Thijs Maris.
Deze verschillende invloeden zijn bij een zoo alleszins gevoelig karakter
verklaarbaar. Maar doet men eigenlijk niet beter met te zeggen dat in deze periode
van kentering en zoeken vele stroomingen hem beroerd hebben? Hij is er nooit in
ten onder gegaan, hoewel 't er misschien voor velen soms een weinig naar geleken
mag hebben. Op eens duikt hij onbeschadigd op.... en hij houdt vele draden in handen,
hij heeft het terrein verkend. En zoozeer gelouterd staat hij nu stevig, in zooverre
men in dezen tijd op dit gebied van stevig staan spreken kan.
Zeker, er zijn nog meer invloeden langs hem gegaan;(1) van de primitieven, van
enkele Oude Hollanders en zeer zeker hebben invloeden van nog veel oudere
cultuurperiodes op hem gewerkt. Het zou belangrijk zijn, niet alleen om hem, maar
ook voor onzen tijd, dit alles in eene studie na te gaan.
Toorop plante in deze landen van uit eene oude Oostersche cultuur-periode de
zaden tot den bloei van eene nieuwe kunstsoort(2). Het vaderland der dienende kunsten
zal tot het juiste begrip der gebruikskunsten meer kunnen bijdragen dan men wel
denkt. Wij komen er in ons verslag over Oost en West nog even op terug.
Eindelijk heeft Thorn Prikker in den huize Zeemeeuw, toebehoorende aan den
kunstvereerder Dr. Leuring, praktisch kunnen toepassen wat hem zoo lang theoretisch
bezig hield. Hij heeft zich vrijgevochten en staat naast Toorop, naast anderen als
eene persoonlijkheid waarmee we rekening dienen te houden. Zijn kunst is
vrouwelijker dan die van den eerste, ook meer Germaansch, en zoo hij, die uitteraard
aan de historie, en dat wat meer tot het gebied der legende behoort, zoo veel motieven
ontleent, zich eens doelmatig in de Germaansche mythologie ging verdiepen, dan
zou m.i. in verband met de huidige algemeene geestesstrooming zijn kunst wellicht
nog reëeler bodem en daarmede meer levenskracht vinden. Wel wijst de lijn der
(1) De beteekenis van Engelsche artisten en ook van Fransche verlies ik hier niet uit het oog.
(1) Vóór deze opsomming herinneren we nog even aan Toorop.
(2) Invloed van Toorop is zelfs in artisten van Oostenrijk-Hongarije aan te wijzen; b.v. in niemand
minder dan Klimt.
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cultuur v.n. naar het Zuiden, maar eene dergelijke verfrissching zal ook ons
kunstenaarschap goed doen.
Terwijl ik dit schrijf, is Thorn Prikker weer naar buiten. En het is verheugend te
zien, hoe hij door zijne algemeene natuurstudie de reëele bodem begint te vormen,
waarop zijne geestelijke statuur zal rusten. Knoopt hij deze twee draden hecht te
zamen, dan geloof ik dat zijne beteekenis, ook voor kunstenaars-generaties na hem,
nog zal winnen.
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Tentoonstelling van Ned. Ind. kunstnijverheid (4e groep) gothische zaal
21 aug. - half october
Deze is de Vierde Groep-tentoonstelling van Oost en West. Er wordt over deze
kunsten zooveel geschreven, zooveel goede en minder goede reclame gemaakt, dat
wij gaarne iets meer algemeens opmerken.
Hoofdzakelijk is deze tentoonstelling er eene van vlechtwerk; gedeeltelijk eene
kleine aanvulling van de vorige groep-tentoonstelling aan het weven gewijd(1).
Staat deze kunst hoog? Hooger dan de onze? Beide is stellig waar Maar wat een
volk gedurende eeuwen opbouwde, zouden wij dat in eens kunnen? Wij hebben
hierin nog geen traditie. Maar dit niet alleen. Deze kunstsoort ontstond in den
aanvangstijd der kunsten. En evenals de architektuur, de beeldhouwkunst, de
schilderkunst en de muziek eene hoogste periode van bloei, die onovertroffen staat
in de geschiedenis, hebben aan te wijzen, zoo is 't ook met deze dienende kunstsoort.(2)
De geestes-attitude van een volk in eene bepaalde tijd, met hare materiele onderbouw
vond in deze kunstvorm eene gerechte afspiegeling en ook in haar hebben wij de ziel
van dien tijd, de ziel van de toen levende volkeren te zoeken, in zooverre er toen in
de kunst van afspiegeling sprake kan zijn.
Hoe minder de mensch symbolen gebruikt ter uiting, hoe hooger hij staat, heeft
meen ik Hegel eens gezegd. Men moet voorzichtig zijn en deze uitspraak in hare
juiste beteekenis begrijpen. Het is immers waar dat de kunst in hare ontwikkeling
steeds reëeler wordt en toch rijker aan ideëele inhoud. - Dat dit, in verband met de
verdere ontwikkeling van de hier besproken kunstsoort, die ook met symbolen werkt,
eene kleine aanwijzing zij. De Hollandsche gebruikskunstenaar heeft de doelmatigheid
op den voorgrond gezet: hij is op den goeden weg.
Hoe zal 't gaan met 't verloop dezer kunst, zooals dat uit het verloop in het verleden
ook in samenhang met andere kunsten, met eenige kansberekening te voorspellen
zoude zijn? Ik durf er in dit kort bestek allerminst een definitief antwoord op te geven.
Maar daar waar zooveel betrouwen in een goede toekomst bestaat, is eene opwekking
niet al te zeer noodig.

In het Mauritshuis
Het Mauritshuis bezit voor 2 maanden in bruikleen een schilderij van Lastman
(geteekend Pietro Lastman, fecit 1614) uit de verzameling van Graaf Stetzki.
Het laatst vond men van dit schilderij sporen in 1772, toen het nog op eene auctie
voorkwam. Het gold zoowat als het beste (?) van wat Lastman maakte, en wijl het
zeldzaam gaaf bewaard is gebleven, zal 't voor Rembrandt-vorschers een smakelijk
hapje zijn. Het stelt voor: Paulus en Barnabas te Lystra. Toen het in bezit was van
Six, beschreef Vondel het in een gedicht dat men met meer bijzonderheden ook
aangehaald vindt door Houbraken (1e deel, blz. 98, 2e dr.). Verder verwijzen we naar
Vosmaer blz. 478, no 40, (uitgave 1877) en Hofstede de Groot Quellen Studiën blz.
(1) Voor belanghebbenden wijzen we op het interessante werkje van Loebèr: Het vlechtwerk in
den Indischen Archipel.
(2) Eene dienende kunstsoort kan ook als absoluut onderscheiden worden.
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138. Vondel sprak mogelijk (?) een ‘beleefd’ oordeel uit wanneer hij de kleuren
‘vloeyende en krachtig’ noemde, maar deze - die zich vermeten heeft (in alle onschuld
wellicht maar zeker zeer bekrompen) Rembrandt, in wiens ‘schaduw’ hij niet mag
staan, met een zoon der duisternis en een uil te vergelijken, waarmee hij blijk gaf
het wezen der schilderkunst die in Rembrandt haar eigenlijkste vertegenwoordiger
heeft, niet te begrijpen of aan te voelen, - heeft meer blijken van onbevoegdheid
gegeven en van weinige ruimheid van blik. De stofuitdrukking van dit, Lastman's
schilderij is over 't algemeen slecht. Maar daarentegen is de compositie, vooral in
het verloop der plans, zeer gelukkig, en in het 2e en 3e plan zijn kwaliteiten van
kleuren, van actie enz. aan te wijzen die minder gewoon zijn. Terwijl we aan dit
schilderij ook weer de wetenschap kunnen ontleenen, hoe het uiterlijk van 't Zuiden
(hetwelk in dit schilderij ook al zeer vrij is herschapen) in het verbeeldings leven
van Rembrandt tradt.
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Een stuk van Willem Maris
In Buffa zagen we een groot schilderij van Willem Maris (doekmaat: 200 × 140) het
doek van de Parijsche Tentoonstelling in 1900. Het vertegenwoordigt misschien wel
de grootste krachtinspanning van den meester in de laatste jaren, waar het in eene
allesomvattende compositie tal van motieven vereenigt tot een geheel van grootsche
weidsche conceptie.

Kunstzaal Biesing
De Heer Biesing opende eene tweede ruimere expositie-zaal waarin hij een aantal
werken tentoonstelde van welke we eenige meenen te moeten vermelden. Er is van
Jacob Maris eene Slachterij uit zijn vroegen tijd. Vergelijken we dit werk met
dergelijke onderwerpen van Rembrandt, dan blijkt dat Rembrandt zooiets voor ons
besef tot een universeeler beeld wist te verheffen. Bij dezen valt het licht - en welk
een licht? - in een gesloten ruimte en komt er iets tot ons als ademden we in eenen
eeuwigen bloednacht. Maris laat ons een stukje van een zonnigen hemel zien, vermijdt
alle tentoonspreiding van actie: het is eene geboende en geschrobde verlaten
slachtplaats met over 't geheel iets van Zondagsstemming, met iets van het
zindelijk-correcte van Pieter de Hoogh. En toch laat u de ondertoon van die stemming
als: here's the smell of the blood still: all the perfumes of Arabia will not sweeten
this..., niet los.
Verder merkten we hier nog op van J. Maris een zijner meest aansprekende werken,
dat ook op de Maris-tentoonstelling was en in het toen ter tijd uitgegevene boekje
gereproduceerd werd: eenen Avond, ontleend aan het destijds brake terrein achter
Maris' huis aan de Laan van Meerdervoort. Dit schilderij is dus weer in den handel.
We vestigen hierop de aandacht van onze verzamelaars, wijl 't ons spijten zou zoo
dit werk, dat ons den meester nàder brengt dan het meeste andere, op een of andere
wijze ons land zou verlaten.
Uit de oude zaal noteeren we van Thys Maris een paar teekeningen: een belangrijk
werk: De Doop(1) en eene Spinster; van Jozef Israëls eene compleete aquarel: een
naaiend oud moedertje in eene woning-ruimte bij 't raam; eene krachtige Dupré, het
ook al meer bekende: Crépuscule.
Ook zagen we hier werk, een aantal aquarellen, van eene jeugdige artiste: C. Sinia.
Het kenmerkt zich bij nog eenig gemis aan voldoende beheersching der ‘traditioneele’
technische behandeling, juist door het tegendeel van maniërisme: eene
benijdenswaardige argeloosheid, die mooiste kant van het kunstenaarsschap; zoodat
dit werk door zijne aristocratische onbevangenheid tusschen veel van het jongste
gesmeer met zeer bevoegde hand gedaan, eene goede indruk maakt. Stellig, dit werk
heeft verder de verdienste, terwijl het werk van eene vrouw is, vrouwelijk te zijn.
Maar toch leggen we er den nadruk op, dat bij verdere studie meerdere
handvaardigheid, mits door zuivere intuïtie bestuurd, niet dan ten goede zou werken.
(1) Ik meen me te herinneren in betrekking tot dit werk het volgende te hebben hooren verhalen.
Jacob Maris had dit werk in zijn slaapvertrek hangen (waar het dus treffend in de juiste sfeer
hing) en voerde, zeker in eene goede bui, hier een jonger kunstbroeder binnen om hem - als
hóóge gunst - dit werk te toonen.
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Kunstzaal Preyer
Bij Preyer zagen we behalve eenige zeer volledige werken van Jacob Maris, eene
Spinster, van Israëls, dateerende van een goede tien jaar terug. Het is verwonderlijk
hoe deze kunst die toch op den beganen grond schijnt te blijven en 't zonder symbolen
doet, de meest weidsche perspektieven opent. Hier is geen sprake van Parzen of
Nornen. Maar wat is het dan dat onze gedachte toch - waar 't een zoo eeuwen lang
uitgeoefende bezigheid geldt - tot zoo ouden tijd terugvoert, welke macht is 't die de
bevende hand van deze oude bestiert en hare taak tot eene zoo wonderdadige bezigheid
maakt? .... Alles Vergängliche ist nur ein Gleichniss. Waarlijk wij speuren ook achter
deze werkelijkheid den diepen zin: het Eeuwige, waarvan dit momenteele het beeld
geeft als symbool der Kunst.
H.D.B.
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De teekeningen der Vlaamsche meesters
De Vaderlandsche school in de XVIe eeuw (Vervolg).
IN zijne zuiver Vlaamsche richting werd de Boeren Breughel gevolgd door een zijner
zonen PETER BREUGHEL, bijgenaamd den Helsche (1564-1638). Hij dankte dien
toenaam aan enkele stukken, waarvoor hij brandrampen of de duivels en het element,
waarin zij leven, tot onderwerp koos. Maar over het algemeen was hij evenals zijn
vader een schilder van de volkszeden in gemoedelijken trant en hooge kleur. Er zijn
weinig teekeningen van hem bekend en die, welke op zijn naam staan, zijn niet altijd
van vertrouwbare echtheid.
Het British-Museum bezit van hem een Hekserij, geteekend met de pen en
gewasschen met blauwachtigen inkt; het Museum van Berlijn een Sabbat, insgelijks
met de pen, maar met bister gewasschen. In den Louvre vindt men het gezicht op
een kasteel, gedagteekend van 1625. Het belangrijkste stuk, dat ik nog aangetroffen
heb van hem, is een groote teekening, die voorkwam in de veiling Albert Lange
(Munchen, 1899) en die een ijsvermaak verbeeldde met talrijke figuren in eene
landelijke omlijsting, met boomen en een huis op de boorden van het water, eene
brug in het midden, geheel in den trant van zijn vader.
Peter Breughel de oude en de jonge hadden voor de tooneeltjes uit de wereld der
spokerijen als eenigen voorganger Hieronymus Bosch; voor de tafereelen uit het
volksleven hadden zij behalve dezen nog een tweeden baanbreker, namelijk CORNELIS
MASSIJS, den tweeden zoon van Quinten.
In 1631 liet hij zich terzelfder tijd als zijn oudere broeder Jan als vrijmeester in
de Lucasgilde inschrijven; maar, terwijl Jan geheel afweek van de kunst zijns vaders,
bleef Cornelis hem in zoo verre trouw, dat hij niet alleen Bijbelsche geschiedenissen
vertolkte in den
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Italiaanschen trant van zijn broeder, maar ook een goed deel zijner onderwerpen
ontleende aan het leven van den minderen man. Wij kennen hem nagenoeg alleen
uit zijne gravuren, die zeer fijn bewerkt zijn en in hun volkstooneeltjes eene treffende
overeenkomst vertoonen met de opvattingen der Peter Breughel's. Hij geeft toch
drinkgelagen en vechtpartijen onder de boeren te zien, vertolkingen van hekelende
volkspreuken en kluchtige toestanden, zooals die van de blinden, die in den put
vallen, en van den man, die zijn eieren in den nest van een anderen ontlaadt. En niet
alleen zijne onderwerpen, maar ook zijne koddige voorstelling der figuren vertoonen
een treffende verwantschap met die van den ouden Breughel. De eenige teekening,
welke wij van hem kenden, hoort toe aan het Museum te Dresden. Zij draagt zijn
naamcijfer met het jaartal 1545 en houdt het midden tusschen zijn gemoedelijken en
zijn academischen trant. Het onderwerp is het Bijbelsch verhaal van Loth en zijne
dochters; de groep, door de verleidelijke jonge vrouwen en den induttenden patriarch
gevormd, is even natuurlijk als sierlijk en verraadt in gelijke mate als zijne tooneeltjes
uit het leven der minderen een begaafden en gezonden kunstenaars-geest.
In de veiling von Eelking (Keulen, 1902), kwamen er niet minder dan negentien
teekeningen onder den naam van Cornelis Massys voor. Vier ervan dragen zijn
monogram en twee dezer terzelfder tijd het jaartal 1541. Dertien stellen tooneelen
voor uit het leven van Christus; één de Zeven Werken van Barmhartigheid; twee zijn
ontleend aan de legende der Heiligen; twee behandelen onderwerpen uit de
werkelijkheid; één levert een ontwerp voor een glasraam.
In de dun gezaaide schaar der realisten treffen wij nog aan PETER AERTSEN
(1508-1573), die van Amsterdam naar Antwerpen kwam wonen en daar het grootste
deel van zijn leven doorbracht. De eenige teekening, welke wij van hem kennen en
die zich in het Museum te Berlijn bevindt, biedt ons een goed staaltje van zijnen trant
aan. Men ziet er in eenen kruidenierswinkel man en vrouw, die de klanten bedienen.
Al de personen en heel de omgeving zijn trouw naar de natuur gedaan, in den zwaren
krachtigen toon, die aan zijne volle forsche kleuren herinnert.
Een ander meester van dezelfde richting is de Antwerpenaar JOACHIM
BEUCKELAER, de neef van Peter Aertsen (1540?-1573). Hij koos gelijke onderwerpen
als deze zijn meester: bij voorkeur afbeeldingen van het volksleven op de markten.
Ook van hem troffen wij slechts ééne teekening aan en wel in het Museum te Dresden.
Het is ditmaal een tafereel binnenshuis, een soort van drieluik. In het middelpaneel
ziet men man en vrouw aan tafel zitten in tamelijk aanstootelijke postuur; rechts
dansen zij tegen elkander op; links ziet men een

Onze Kunst. Jaargang 1

123
drinkend gezelschap. Het stuk is met de pen geteekend in korte afgebroken trekken
en met inkt opgehoogd, het draagt het handteeken Joachim beukeler. De figuren zijn
geteekend naar de waarheid, maar vervallen niet in het gewilde leelijke, zooals bij
sommige volgelingen derzelfde richting het geval is.

CORNELIS MASSIJS: LOTH EN ZIJNE DOCHTERS
(Museum, Dresden).

De Romanisten
ONDER dezen naam duiden wij de Vlaamsche schilders aan, die zich over de Alpen
gingen inwijden in de kunst der Italianen uit de gulden eeuw der Renaissance. Voor
hen was de studie van het naakt menschelijk lichaam, van het fraaie gebaar, van de
bevallig geschikte samenstelling hoofdzaak; krachtige werking van licht en bruin
werd verkozen boven rijk koloriet. De oudsten der reeks, die zich door heel de XVIe
eeuw verlengt, zochten de bekoorlijkheid hunner tooneelen te verhoogen door ze op
te smukken met sieraden ontleend aan de grillige en allerliefelijkste fantazieën, die
de Italianen uit de Romeinsche grotesken en die de Vlamingen van de Italianen
overnamen. Later vallen deze speelsche beuzelarijen weg en worden de
samenstellingen ernstiger, soberder en nuchterder, totdat bij het aanbreken van
Rubens' tijd het zwaardere, krachtige meer en meer veld wint en het dramatische en
weelderige in vorm en kleur gaan overheerschen.
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JAN GOSSAERT VAN MABUSE: OMLIJSTING VAN EEN SPIEGEL
(Albertina, Weenen).
[N.-B. De teekening werd door de fotografie omgekeerd].

De vroegste der Romanisten en de sterkst gekenmerkte door zijnen overvloed en
zijne overdaad van krul- en snijwerk is JAN GOSSAERT VAN MABUSE. Hij werd
omstreeks 1470 te Maubeuge geboren en kwam zich in 1503 te Antwerpen vestigen;
in 1508 vergezelde hij Filips, bastaard van Burgondië, naar Italië, verbleef er een
zestal jaren en keerde dan naar het vaderland terug. Hij werkte daar in verscheiden
steden en stierf te Antwerpen in 1532.
Zijn oudste gekende werken bracht hij voort vóór zijn vertrek naar Italië; zij
behooren door hunne zorgvuldige bewerking en door de scherpe gelaatsuitdrukking
tot de oude Vlaamsche school. In zijne latere erkent men den invloed der Italianen
in de bekoorlijke vormen der personages en in den weelderigen opsmuk der bijzaken.
In enkele zijner stukken laat hij zich verleiden tot de koude afgemetenheid en de
schoolsche stroefheid van den academischen stijl; over het algemeen vermijdt hij
alle logheid en zoekt naar lenigheid en bevalligheid. Enkele malen ook vervalt hij
in het kleurlooze der
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JAN GOSSAERT VAN MABUSE: HET OORDEEL VAN PARIS (Albertina, Weenen).
[N.-B. De teekening werd door de fotografie omgekeerd].
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anatomisten, maar gewoonlijk blijft hij trouw aan de oude Vlaamsche kleurigheid.
In zijne teekeningen toont hij zich een geestdriftigen aanhanger van de kunstenaars
der Renaissance. Geen is er meer verliefd op de verfijnde, dartele en grillige
vindingen, waarmee de Italiaansche schilders, die hij over de Alpen leerde kennen,
hunne tafereelen en vooral hunne decoratieve paneelen stoffeerden.
Men kan zich niets bekoorlijkers verbeelden dan de drie stukjes, die de Albertina
van hem bezit; het eene verbeeldt eene Justitia en is geteekend Jenin Gossart van
Mabuse; het is miniatuurachtig fijn geteekend en zou als bewijs kunnen aangehaald
worden tot staving van het beweren, dat de maker ervan medewerkte aan den brevier
van Grimani. Het tweede stuk, geteekend Jennin Mabuse, verbeeldt een ronde lijst,
vastgehouden door twee engelen en vastgemaakt op het voetstuk waarop deze staan,
een juweeltje van decoratieve kunst en een uitmuntend staaltje van wat ten onzent
in den aard der oudste Italiaansche Renaissance werd voortgebracht.
Het derde stuk is op gelijke wijze onderteekend; het onderwerp is het Oordeel van
Paris. Maar het is behandeld met eene zoo verregaande grilligheid en een zoo erg
overdreven zucht naar verfijnde elegantie, dat men ter nauwernood nog den zin van
het voorgestelde kan raden en dat de inspanning om te bekoren overgaat tot het
gekunstelde en misvormde.
De Uffizi te Florence bezitten van hem vier zeer fraaie teekeningen dragende
zijnen naam en verbeeldende drie tooneelen uit het leven van Joannes den Evangelist
en een onderwerp aan de geschiedenis van een anderen heilige ontleend. Alle vier
met omlijstingen en compartimenten, zooals men het toen noemde, in den laatsten
gothischen stijl.
Het prentenkabinet te Dresden bezit nog een ridder geteekend Johā de Malbodio.
Het handteeken is oud maar niet echt. Het stuk is wel van Mabuse's tijd en ook van
zijne hand.
In de Berlijnsche verzameling van teekeningen vindt men een gebouw in den
overrijken overgangstijl van Gothiek naar Renaissance, zooals men die gewoonlijk
aantreft in den achtergrond der schilderijen van Gossaert.
MAX ROOSES.
(Wordt voortgezet).

Onze Kunst. Jaargang 1

126

Het museum Willet-Holthuysen
II. De verzameling
HET DELFTSCH AARDEWERK. - Van het hooggeroemd Delftsch aardewerk, immer,
zoowel bij vroegere als bij latere beschrijvers en beoordeelaars, het best en meest
geacht van alle Europeesche aardewerkskunst, de Italiaansche uitgezonderd, zijn in
het Museum Willet maar betrekkelijk weinige stukken aanwezig, te weinig zelfs om
van een collectie te spreken. Maar onder die enkele exemplaren zijn er toch eenige,
die een beschouwing en beschrijving ruimschoots verdienen, die den kenner een
oogenhlik belangstellend ophouden om hun voortreffelijkheid in vorm en teekening,
niet het minst om hun zeldzaamheid van grillig maaksel.
Dit kan in 't bizonder gezegd worden - als wij met het polychrome aardewerk
aanvangen - van een stel wit-en-goud, bestaande uit een beker als middenstuk met
bijhoorende twee fleschjes en twee kruikjes. Dat wil zeggen: het stel was wit-en-goud,
maar is thans wit en lichtbruin, daar al het verguldsel der arabesken-versiering, die
op den witten grond in gips is opgewerkt, met den tijd wegsleet. Jammer genoeg,
want in zijn vroegeren staat was het stel, met het gouden Louis XIV-ornament op
het glanzend witvan den ondergrond, zeker van een rustig-voornaam aspect, rijk en
waardig, terwijl men thans gehinderd wordt door die onzekere fletsbruine kleur, die
met het fond niet samengaat, al zijn ook de krullen en bladmotieven nog zoo goed
verdeeld. De nadeelen van een dergelijke ornamentbewerking springen dus hier
duidelijk in 't oog: het is mooi, maar het duurt niet, en hij het beste fabrikaat, heeft
men van zulk een behandeling met vergulde versieringen en relief ook niet willen
weten.
Daarbij werd enkel en uitsluitend de oudbeproefde wijze van ornamenteeren
gevolgd, die de eeuwen weerstaat. Het stuk werd gebakken, in 't email gedoopt en
vervolgens geschilderd. Op het
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GROEP AARDEWERK UIT HET MUSEUM WILLET-HOLTHUYSEN.
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uiterst teere sponsachtige oppervlak trok de schilder de omlijning zijner vakken,
vulde die daarna in met ornament of vrije teekening, meestal eerst de omtrekken,
dan de zware, dan de lichtere tinten. En het vereischte, behalve de natuurlijke aanleg,
een ontzaggelijke, een ongeloofelijke bekwaamheid op lange jaren van oefening
gesteund, om met zekere hand die lijnen te trekken, die kleurvlekken aan te brengen
en er de diepte van te bepalen. Elke niet dadelijk rake lijn stond onuitdelgbaar vast,
elke te lange druk gaf een vlek, waar die niet behoorde en bij 't aanbrengen der tinten,
diende de kunstenaar vooruit te weten hoeveel zij in 't vuur verdonkeren zouden.
Maar, zoo behandeld, vervolgens geglazuurd en eindelijk in 't groote vuur dagen
lang gebakken, stond er ook de teekening in al zijn glans en zuiverheid voor goed,
voor zoolang als het voorwerp zelf duren zou. Dit kon breken, maar de kleuren en
lijnen der versiering zouden niet verflauwen, wat men ook met het bord, met de
flesch, de pul, de beker mocht aanvangen of waartoe hen gebruiken.
En deze beschildering onder glazuur, deze volgorde van behandeling: emailleeren,
beschilderen, glazuren, kenmerkt de beste periode der fabricage, scheidt haar af van
den vervaltijd, toen men al minder van zulk een lastige en gevaarlijke wijze van
schilderen op 't poreuze oppervlak van het ongebakken aardewerk weten wilde.
Dat er echter ook in dien lateren tijd nog wel goede dingen gemaakt werden, bewijzen
de drie bekers, waarvan hier een reproductie is bijgevoegd.
26 cm. hoog en zeskantig, hebben zij een zeer wijd omgeslagen boord, die wel
het best aantoont, dat zij enkel tot pronkbekers werden geschapen. Hun decor is
echter het voornaamste aan hen. Op het glanzend en zacht aanvoelend email zijn de
vakken in de Chineesche manier beschilderd met veelkleurige, ook gedeeltelijk
opgewerkte voorstellingen. Men ziet een kiosk, een soort van verkoophuis met een
uitstalling en personen daar achter, verder een scheepje, een paar figuren, een
jardinière met planten enz., alles nauwkeurig den Chineezen en Japanners nagedaan.
Maar hoewel dit paar bekers aardigvreemd en zachtkleurig van aanzien is, rechtuit
mooi, zou ik toch voornamelijk de middelste willen heeten. Hier geen relief, enkel
vlakke schildering naar Japansche wijze: vogels, bloemen en bladeren, wier
voortreffelijke teekening, sober-gepaste verdeeling en harmonische kleuren, dit stuk,
naar mijn smaak, uitstekend maken boven die twee andere.
Daar in de kleur het groen overheerschend is, zegt men dat de beker (evenals bij
het Japansche goed, waarvan dit een vrije en loch getrouwe nabootsing is) behoort
tot de Familie verte, en 't is maar te betreuren, dat geen spoor van signatuur ons in
staat stelt de fabriek
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DELFTSCH STEL WIT EN GOUD.

BEKERS MET CHINEESCHE TEEKENING
(Museum Willet-Holthuysen).
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te kennen, waaruit het stuk voortkwam. Want moge ook de bewerking minder soliede
zijn, de teekening is nog zeer goed en duidt aan, dat sedert Aelbregt de Keyzer, den
voorganger op dit gebied der Japan-navolging, het kunstgevoel ten minste nog
onverzwakt bleef.
De Keyzer leefde te Delft omstreeks het midden der XVIIe eeuw. Hij zag den
enormen opgang die het Japansch porcelein, toen uitsluitend door Hollanders
ingevoerd, in gansch Europa maakte, hoe men het als de vreemde schoonheid uit
geheimzinnig-ver Oosten verrukt beschouwde en fabelachtige prijzen er voor bood,
en hij besloot het in zijn aardewerk na te volgen.
Ongetwijfeld zal hem tot dit besluit gebracht hebben die zoo juist genoemde vogue
van al wat Japan op de Europeesche markt geliefde te werpen, zoowel het lak als het
brons, de zijde zoowel als het porcelein en zag hier de handelsman een winstbelovende
onderneming, doch niet minder heeft hem, den kunstenaar, zeer zeker de schoonheid
dier uitheemsche kunst bekoord, haar wonderbare techniek, haar prachtige vastheid
van teekening en innig samenstemmende kleur. Hoe zou hem anders de navolging
in die mate gelukt zijn, als hij er zich niet met liefde toe had gezet? Hij zelf en zijn
navolgers, van wie de gebroeders Pijnacker wel de bekendsten zijn.
Deze beker, met zijn teergroen ornament op het witglanzend email bewijst het
reeds, maar nog veel meer die verwonderlijke bordjes in donkerblauw en rood en
goud versierd of die melkkannen, zoo mooi van lijn of die stellen met eveneens
polychroom décor, waarvan enkele inderdaad de beroemde onderteekeningen
vertoonen. Zoo uitmuntend is de nabootsing, dat zelfs kenners het echt Japansch op
het gezicht niet van het Delftsch konden onderscheiden en de pâte moesten
onderzoeken om uit te maken of zij hier met porcelein of aardewerk te doen hadden(1).
De onderneming van Aelbregt De Keyzer, door tijdgenoot en opvolger spoedig
overgenomen en verbreid, had dan ook het grootst mogelijk gevolg. Het Delftsch
aardewerk, zooveel goedkooper dan het Japansch porcelein, bracht de smaak hiervoor
ook in kringen, die te voren nooit zoo hoog hadden kunnen reiken en in al breeder
lagen der bevolking werd het Delftsch aangekocht ter versiering maar ook allengs
meer tot huishoudelijk gebruik.
Waar vroeger bij tafel enkel tin en glas hadden gediend en dan nog in betrekkelijk
schaarsche voorwerpen, vindt men nu het aarde-

(1) Een merkwaardige bizonderheid, ten bewijze hoe voortreflijk men te imiteeren wist, is dat
ook thans nog stukken Japansch porcelein gevonden worden, die met Delftsch aardewerk
gecompleteerd zijn, zonder dat iemand dit opvalt. Zoo bestaan er Japansche pullen met
Delftsch-aarden deksels en men moet er op verdacht zijn en nauwkeurig toekijken om het
onderscheid te ontdekken.
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werk en zelfs het porselein bij gansche serviezen. De zeden verfijnen en de behoeften
vermeerderen, al is ook de weelde overal niet grooter dan in het laatst der XVIIe eeuw.
Naast de tinnen kroezen en de glazen bekers en roemers heeft men nu ook de
aarden bekers in den vorm der Duitsche bierkannen en met een deksel van metaal
voorzien. In de verzameling-Willet is er een mooi klein ding van deze soort, dat men
rechts in de gereproduceerde groep vinden kan. Het is 19 cm. hoog en vertoont op
het melkig email twee wapens, met een lint saamgesnoerd en door een soort van
lauwertak omgeven. Ook langs den onderrand van het kannetje zijn sporen van
ornament, doch jammer genoeg is hier het email zeer geschonden en, even jammer,
is het deksel van verguldkoper zeer waarschijnlijk van veel later dagteekening dan
het kannetje zelf. Ware het geheel gaaf, zeker zou het meetellen onder de
merkwaardigste voorbeelden van Zacharias Dextra's kunst, want Z. Dextra, aldus
is in rood de onderteekening op het bodemvlak.
Zacharias Dextra was in 't begin der XVIIIe eeuw eigenaar van de fabriek de Drie
Astonne en hij en zijn broeder Jan Theunis ‘poussèrent la faïence de Delft dans
l'imitation de la porcelaine de Saxe’, gelijk Havard zegt(1) en verkregen in dit opzicht
merkwaardige resultaten. Doch in dezen zelfden tijd komt ook het nieuwe procédé
op, dat op den duur het geheele vak, de groote kunst der plateelschilders te gronde
zou richten, nl. het inbakken van het ornament in klein-vuur, d.w.z. in vuur van veel
minder hitte. De eigenaardige kunst van den plateelschilder, - die immers bestond
in 't onmiddelijk raaktrekken van lijnen op de sponzige oppervlakte van het versche
email, het aanbrengen der kleurplekken met de kennis hoe die in 't vuur opdonkeren
zouden - was hier niet van noode, waar eerst geschilderd werd, nadat het glazuur
was opgebracht en de groote bakking had plaats gehad. Nu kon men te werk gaan
als bij gewoon schilderen, men kon uitwisschen en weer van voren af beginnen,
terwijl de kleuren niet behoefden te veranderen in 't matige vuur, dat enkel diende
hen te fixeeren, maar aan het voorwerp zelf niets te veranden had.
Sedert deze bewerking met klein vuur (moffelvuur) toenam, ging de kunst en het
gilde der plateelschilders te loor. Op verschillende tijdstippen, in 1747 en 1767,
trachtten dezen wel het verloren terrein te herwinnen, hun kunst voor algeheel verval
te behoeden door een belasting te doen leggen op elk stuk, dat de fabrieken verliet
zonder door hen bewerkt te zijn, doch veel succes heeft die maatregel niet opgeleverd.
Tegelijk met de plateelschilderkunst schijnt ook de smaak verloren gegaan te zijn,
die toch nog toe in 't versieren had geheerscht.

(1) HAVARD: Histoire de la Faïence de Delft, blz. 142.
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Het ornament van voorwerpen uit het laatst der XVIIIe eeuw is vaak zwaar en
onbevallig, al te grillig of, in de Japan-nabootsing, kinderachtig primitief, ver van
de rustige, beheerschte voornaamheid en soberheid, die 't eens bezat.

DELFTSCHE FLESSCHEN.

Nog uit den zeer goeden tijd echter, èn wat bewerking èn wat ornament betreft,
zijn de beide veldflesschen, waarvan de reproductie hier bijgevoegd werd. Hun vorm
is aardig om de aan een zijde afgeplatte buiken en hun email bizonder vet en glanzig,
waarop de blauw-roode teekening onder glazuur helder uitkomt. Zij doen vanwege
hun décor eenigszins aan Rouaansch aardewerk denken, maar het schitterend glazuur
wijst onmiskenbaar op hun Delftschen oorsprong, al zijn zij ook van een soort, dat
men lang niet alle dagen te zien krijgt.
Maar curieuzer nog en om bepaald van te houden is, uit dezelfde periode, het
aardig gemodelleerd aapje, hierbij afgebeeld en dat ook nog links van de groep
voorkomt. Het zit met de achterste ledematen geklemd om een rotsachtig voetstuk,
recht opgericht, naïef-ernstig smullend van een vrucht, terwijl de lange staart fier
omhoog krult.
18 cm. hoog, vertoont het allerlei bruingele vlekken en strepen op den grond van
wit. Het voetstuk is groen en bruin, en op den kop is een bladvormig dekseltje, ter
afsluiting van het kannetje, dat de aap is en in dezen vorm wel tot niet veel anders
dan pronk gediend zal
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hebben. Behalve dit aapkannetje zijn er nog een paar h o o g g e h a k t e ,
b l a u w -e n -bruine XVIIIe eeuwsche schoentjes (zie de groep) als vertegen woordigers
van het Delftsch figuur-aardewerk.

Figuur Kannetje.

Over de vele blauwe pullen, bekers en borden der verzameling, kan ik kort zijn.
Een mooi staal er van vindt men bij de groep, een ander, van opmerkelijker vorm,
met ribben en relief, is hier naast gereproduceerd. Doch grooter of kleiner, met geringe
variaties in de teekening, die altijd het Japansch nabootst of in de kleur, die lichter
of dieper is, zijn zij toch aan elkander vrijwel gelijk en men meent ze alle te kennen
als men er eenige kent. Doch dat is eigenlijk maar schijn, want de nuancen van blauw
zijn legio en zoo slap, zoo armoedig als de eene kunnen aandoen, zoo diep, zoo warm
en rijk zoo weldadig zijn de andere. Ook hun teekening verschilt in vastheid, in
levendigheid, in meer of minder mooie vlakvulling, en geen wonder, want zij zijn
immers de producten van vele menschenhanden, en zoo zeer als deze verschilden,
moeten ook gene, bij scherper toezien, onderscheiden zijn.
Er bevindt zich in de collectie-Willet een stel van twee pullen en een beker, dat
gemerkt is aldus:
en twee andere stellen die P.V.B. geteekend zijn,
hetgeen wel Pieter of Paulus Verburg of Van der Burch (in 1734 eigenaar van de
fabriek De Vergulde Blompot) zou kunnen beteekenen(1).
Ten slotte nog deze korte uitwijding.
Wie van zulke dingen als kunstvoorwerpen genieten wil, moet, om zoo te zeggen,
zijn verstand thuis laten en grootendeels door zijn zinnen leven. Het is oogenlust,
(1) JEAN JUSTICE: Dictionnaire des Marques et Monogrammes de la Faïence de Delft, blz. 6.

Onze Kunst. Jaargang 1

lijn- en kleurmooi dat deze dingen geven, en de liefhebbers genieten ook door het
aanvoelen, het zuiver modelé,

Onze Kunst. Jaargang 1

133

BLAUWE PUL MET DEKSEL
(Museum Willet-Holthuysen).

Onze Kunst. Jaargang 1

134
het glad en vet email, waaraan ze zelfs de echtheid toetsen en mooi-oud van handige
namaak onderscheiden. Wel is het niet verboden, zich te laten suggereeren door al
wat een mooi oud stuk zilver, of glas, of porcelein van ver verleden in zich draagt,
doch de zinsgenieting moet voorafgaan, want op deze wijze alleen staat men eerlijk
ook tegenover de nieuwe gebruikskunst, die de bekoring van verleden ontbeert, en
loopt men geen gevaar te vervallen in die idolatrie van oude dingen, die enkel
accepteert wat oud is, en omdat 't oud is, die van 't nieuwe niet weten wil en onder
't oude niet onderscheidt. Wat daar ten slotte van terecht komt, leert menige
verzameling en menige tentoonstelling: een zonderling door-elkaar van kostbare en
waardelooze dingen, de Venus van Milo naast een knoop van Napoleons jas, beide
quasi-genoten op éénzelfde wijze door een welmeenend publiek. En evenwel zijn
beide zaken niet gelijk. Van het beeld kan een directe emotie uitgaan, het heeft waarde
als zoodanig, maar de knoop.... blijft een knoop. Men moet zich de jas, den man,
den tijd er bij voorstellen, om iets als ontroering te kunnen gevoelen, en behalve dat
het aan de minste menschen toevertrouwd is, zoo historisch te genieten, geraakt bij
die hersenwerking de knoop zelf tamelijk wel uit 't gezicht, wordt tot onnoozele
aanleiding, die beter door een geschreven uitnoodiging ware te vervangen om zich
even in die lang geleden tijden in te denken.
Gelijk dit geldt voor zoogenaamd historische voorwerpen, zoo geldt 't ook voor
oude gebruikskunst. Men moet er de schoonheid van trachten te genieten, minder
hun geschiedkundige merkwaardigheid waardeeren. En waar wij, als Noorderlingen,
tot het laatste vooral geneigd zijn en tot het eerste niet zeer bekwaam, daar beteekent
het een uitbreiding van ons wezen en hierdoor een verhooging van geluk, als wij ons
toeleggen op eenvoudige zinsgenieting, zonder meer.
F.C. JR.
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De driejaarlijksche tentoonstelling te Gent
(XXXVIIIe Tentoonstelling der Kon. Maatschappij tot Aanmoediging van
Schoone Kunsten, van 24 Augustus tot 2 November 1902).
NA Brugge - Gent; na de Primitieven - de Modernen; de twee uitersten van de
Vlaamsche kunstgeschiedenis te samengebracht in de beide oudste zustersteden; vijf
eeuwen kunstevolutie ingekort tot den afstand van een half uur sporens...
Dit samentreffen brengt ons noodzakelijk tot vergelijking; ze staan daar tegenover
elkaar, de synthesen van ons oudste en jongste kunstleven, als op de beide schalen
van een reuzenbalans, die aan den eenen of den anderen kant móet overslaan!
En toch zou 't weinig passen om hier in een paar regels het orakelwoord te willen
neerschrijven, dat het scheidsgewicht in de schaal zou werpen. Eerst later, wanneer
het troebele van ons kunstleven zal zijn bezonken, en men met éen blik wording en
ontwikkeling der hedendaagsche beweging overzien kan, zal men tot een duidelijk
begrip van haar beteekenis kunnen komen; dàn moge het oordeel vallen, dat wij nu
nog verzwijgen moeten.Toch kunnen we niet nalaten hier aan te merken, hoe sympathiek ons aandoet, in
de werken van onze oudere meesters, die ingetogen ernst, die bescheidenheid, die
zelfverloochening als het ware, gesproten uit hoogen eerbied voor de kunst - naast
het overmoedige en eigenwijze gedoe van zooveel nieuwere borstelaars! Hoe
beminnelijk zijn die ouden, die eerlijk en geduldig hun ‘best’ deden, stil en
gewetensvol werkten - naast de vele onuitstaanbaar met-zichzelf-ingenomen
flikwerkers van vandaag!
Dit is een van de treurige gevolgen van onze Academies en Kunstscholen broeikasten voor artiesten, die er als pompoenen met wondersnelheid worden
opgekweekt, maar het stevige en forsche
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missen, van den uit ruwen bodem opgegroeiden boomstam. Het artiestenbaantje staat
in onze dagen zoo wagewijd open, dat er meer jongelieden dan ooit te voren als
vlinders aanvliegen op de kaarsvlam van ijdele glorie die er brandt, en er helaas zoo
dikwijls hun vleugels aan verschroeien!
Het lastige gildewezen, dat er vroeger velen in toom hield, bestaat niet meer. Het
moeizaam opklimmen van leerling tot gezel, van gezel tot meester is afgeschaft. De
vele en strenge voorschriften die op alles de wet stelden - tot op het gebruik van
doek, paneel of verf toe - wat zijn ze geworden? De kunst is vrij, - de vrijheid, eerste
vereischte van haar bestaan, heeft ze voor goed verworven! - Hoe mooi klinken deze
woorden niet? En wat groote waarde heeft niet de mooie klank van een woord? Maar
wanneer we wat dieper doordringen in het wezen der dingen, en we overdenken wat
er achter die mooie woorden schuilt, dan verliezen die wel eens iets van hun glans
en glorie, en stuiten we op een bedroevende, werkelijkheid.
Of is het niet bedroevend dat in onze dagen de kunst beoefend wordt door een
schaar menschen, waarvan de negen tienden over een vijtigtal jaren zullen vergeten
zijn - en die, let wel, niet als de oude gildebroeders van St-Lucas, als bescheiden
ambachtslieden werken, maar aanspraak maken op den weidschen naam van ‘artist’.
En is het niet bedroevend te zien hoe de werken van de grootste meesters van onzen
tijd nù reeds, onder onze oogen, stoffelijk beginnen te vergaan terwijl de schilderijen
uit de XIVe en XVe eeuw nog schitteren in onverdoofden glans?
Deze overwegingen mogen bitter schijnen en misschien ook ongepast - maar
worden we er niet vanzelf toe gebracht bij het doorloopen van deze zalen, verlangend
naar een weinig kunstemotie, en deze heel zelden maar vindend onder 't pijnlijk
doorworstelen van bergen ongenietbaar werk - wanneer te Brugge zoo wonderveel
van 't edelste geboden wordt? ...
Het ligt niet op den weg van dit tijdschrift zich in te laten met de aangelegenheden
van artisten ondereen - maar het kan van nut zijn voor de geschiedenis van onze
hedendaagsche kunstbeweging, aan te teekenen dat dit Salon tot veel discussie en
oneenigheid aanleiding gaf.
De tot nu toe conservatieve, academische geest der Maatschappij tot Aanmoediging
van Schoone Kunsten werd nu gebannen om plaats te maken voor een vrijer,
vooruitstrevender kunstopvatting. Het had iets van een revolutie, waarbij de gevallen
grootheden nu hun gestrengheid uit beter dagen moesten ontgelden. Vandaar natuurlijk
ontevredenheid, ruzie en polemiek, waarbij van beide zijden, naast meer gegronde
betoogingen, heel wat onzin werd uitgekraamd.
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Hoe men nu ook over deze aangelegenheden oordeele, kan het niet ontkend worden
dat met de Gentsche Tentoonstelling een stap vooruit werd gedaan op het gebied van
officieel erkende en aangemoedigde kunstproductie. De jongeren, die stormenderhand
de zaalwanden hebben ingenomen om het vele verdufte en vesufte dat er vroeger te
pronk hing te verdringen, hebben daarmee zeker nieuw leven, nieuwe strooming in
onze kunstwereld gebracht, en er tevens toe bijgedragen, om den gezichtskring van
het publiek te verruimen. Dit is op zichzelf een verheugend feit, dat als een gunstig
gevolg van deze tentoonstelling mag beschouwd worden.
Of nu het gemiddelde peil der tentoongestelde werken hooger staat dan op een der
vorige exposities, is een vraag die moeilijk te beantwoorden is, en die we hier dan
ook liever in het midden laten. Als overal was hier de middelmaat het schitterendst
vertegenwoordigd, de middelmaat die het bespreken niet waard is, en die ieder
gewetensvol criticus tot wanhoop brengt - de deerniswaardige middelmaat, waarbij
men zich met verbazing afvraagt wat al die menschen toch kan bewogen hebben om
palet en penseel te gaan hanteeren.... Maar daarnaast stonden enkele der groote figuren
van onze hedendaagsche kunst, die het prestige van onzen stam en van onzen tijd
moeten ophouden en in wier werken voor ons, het zwaartepunt van de tentoonstelling
ligt.
We zullen ons vergenoegen met het vermelden van slechts enkele werken, die
zich door iets bijzonders onderscheiden; zoo we dan al véél stilzwijgend zullen
voorbijgaan, zal dit niet willen zeggen, dat er daarin geen verdiensten te waardeeren
vallen - maar liever dan hier eene lange rits namen af te schrijven, zullen we wat
uitvoeriger ingaan op het werk wat daar, om de een of andere reden, in het bijzonder
aanleiding toe geeft.
Om eere te geven wien eere toekomt, vermelden we in de eerste plaats het werk van
Alexander Struys, de beroemde Mechelsche Kantwerkster. Struys heeft hier zijn
gewone droevige onderwerpen verlaten, om een vredig tooneeltje uit het Mechelsche
burgerleven te behandelen. Een interieur: een bescheiden bovenkamertje vol schaduw,
waar de beroemde kantwerkster woont. Het raam staat wijd open, en daarachter
schittert in de volle glorie van de middagzon, de heerlijken St-Romboutstoren - hoog
in de blauw-en-witte lucht, boven vroolijk-roode, ouderwetsche pannendaken,
waartusschen heldere toefjes lentegroen uitsteken. Dat kijkje op de vrije natuur, door
het vierkant raam is een weelde van heldere, krachtige en warme kleur, van licht en
atmosfeer, dat ondanks zijne hooge en sprekende toon, toch volkomen in evenwicht
wordt gehouden door het sombere
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binnenhuis. In het kamertje ligt op een stoel het blauwe kantkussen, waarop de volle
klaarte valt. De pastoor is er vóór gaan zitten en bekijkt het aandachtig en
bewonderend, met zijn scherp afgeteekend profiel; naast hem staat het vrouwtje, de
kantwerkster, zelfbewust het oordeel van den kenner afwachtend. Dit heele tooneeltje
is in soliede, pittige kleuren geschilderd, door en door gezond, doorvoed - met iets
in de schakeering (b.v. in het rijp oranjerood der daken) dat aan de Braekeleer doet
denken, maar flinker, kraniger, zonder het morbiede, droomerige, dat wel eens in de
schilderijen van dien laatste opvalt. Eens te meer spreekt Struys hier tot ons als een
van de degelijkste, serieuste talenten van de hedendaagsche school - die vreemd aan
al het onrustige gedoe in onze kunstwereld, bescheiden en eenzaam in het stille
Mechelen zijn weg is gegaan, en het schoon van die oude stad met haar verlaten
buurtjes en zonnige hoekjes zoo heerlijk voor ons weet te doen opleven. Het heeft
ons vooral verheugd, dat Struys deze keer eens geen stervende of gestorven menschen,
weduwen en weezen heeft geschilderd - want, laten we 't eerlijk zeggen, het telkens
en telkens weer behandelen van zulke tooneelen, hoe superb die behandeling dan
ook op zichzelf is, krijgt op den duur wel iets van jacht op goedkoope sentimentaliteit.
Struys heeft hier bevestigd, dat hij ook àndere stemmingen weet op te wekken - en
we weten zeker dat hij, op dien weg voortgaande, ons nog heel wat heerlijks zal
kunnen geven.
Emiel Claus exposeert een doek van zeer groote afmeting, Boomgaard in
Vlaanderen; een wegvreten van de kleur door het zonnelicht, een werken met bleek
geelgroen, bleek rose, in de verblinding van de dagklaarte, - waarin misschien de
grenzen van het plastisch-bereikbare worden voorbijgestreefd. Het stuk, dat behalve
zijn kwaliteiten ook als proeve van Claus' nieuwere opvatting zeker groote waarde
bezit - doet minder aangenaam aan. Het schijnt wel of hier te veel geofferd werd aan
een theorie, een systeem, of de essentiëele eischen van picturale mooiheid die aan
een schilderij mogen gesteld worden verwaarloosd werden tot het bereiken van het
stoutste effect, tot het overwinnen van de grootste technische moeilijkheid. We
meenen dat in dit streven een gevaar ligt voor den schilder, ten minste wanneer het
niet als gewone studie, maar als compleete kunst-uiting wordt opgevat. Die boomgaard
was zonder twijfel in de werkelijkheid even fel-schetterend van groene kleur, die
appels zeker even zuuronrijp; zóó viel zeker het onmeedoogende zonnelicht door de
blâren, en strooide overal die groote paarse schaduwvlekken rond... Maar moet
daarom een schilder zich door zoo'n lichtorgie laten meesleepen - alleen maar om
het genot van egoïst te zwelgen in die felheid van
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kleur, onverschillig of zijn werk ook worden zou een oogenlust voor hen, die zijne
dolle passievlaag niet hebben meegeleefd...
Zijn oude Den daarentegen, is een stuk waarin men heelemaal kan opgaan. Een
oude, legendarische denneboom, met woest verwrongen takken - een boom uit een
sprookje, naakt, kaal, afgeleefd, maar toch nog stand houdend, aan den zoom van
het bosch. In de koude winterlucht is de zon even boven den gezichteinder gerezen,
en ontsteekt een gele lichtbrand op zijn ouden stam - en hij schittert in goudgloed,
trotsch als een koning, terwijl bescheiden in den achtergrond het kreupelhout schemert,
in de waseming van den even blauwigen morgenmist. Ook hier heeft Claus zich
verlustigd aan het geweldig spel van licht, aan het versterven der kleur onder de
almachtige stralen der zon, aan het geschitter der wonderlijkste nuancen en
schakeeringen - maar hier is de vluchtige indruk gerijpt tot een werk van bestendige
mooiheid, dat ook anderen kunnen na-genieten.
Een derde stukje van Claus, Eenden bij Avondschemering, is uiterst teer en fijn
gevoeld van stemming, en mag zeker, ondanks de misschien wat grauwige tonen,
tot zijn goede werk gerekend worden.
Van Door Verstraete zijn hier ook weer enkele doeken aanwezig - hoewel de
meester, zooals men weet, sedert jaren reeds tot werkeloosheid gedoemd is. Niet
zonder weemoed zien we zijn schilderijen hier hangen naast het werk van zoovelen,
die in den vollen bloei staan van hun leven en van hun scheppingskracht. Zie hier
dat mooie Kerkje te Schoore (Zeeland) zoo vast en helder van toon, zoo vol blije
voorjaarstemming, zoo vol lucht en atmosfeer - daar weer een van zijn meer geliefde,
weemoedige onderwerpen: de Orgeldraaier, en zijn eigenaardig-geziene, geestige
rij jongetjes, aan den rand van een bosch: de Klopjacht. De zoo degelijke gaven van
dien meester kunnen we hier weer ten volle bewonderen; eens te meer komen ze tot
hun recht naast het vele werk op de tentoonstelling, waarop de machteloosheid zoo
duidelijk geschreven staat. Al mogen wij niet meer hopen, dat hij het penseel nog
eenmaal zal ter hand nemen, blijft Verstraete toch een van de weinigen die er werkelijk
hebben toe bijgedragen om de hedendaagsche kunst in Vlaanderen op de hoogte van
haar glorierijk verleden te houden.
Even weemoedige gedachten komen bij ons op bij het weervinden van den onlangs
in volle levenskracht gestorven Gustaaf van Aise, wiens naaktstudie Na het bad, een
verbazend knap stuk werk is, - geschilderd, zou men zeggen, met het oog van een
beeldhouwer, vol geestdrift voor weelderige vormen, maar dat niet minder vreugde
heeft aan warme, sappige kleur.
Voegen we bij deze voor de kunst verloren krachten, nog den naam van Evert
Larock, die arme, ziekelijke jongen, die zooveel per-
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soonlijks in zijn kunst wist te leggen en hier met enkele van zijn kleine doeken
vertegenwoordigd is - en dien van Hannotiau, waarvan hier een wat hard en scherp,
maar toch niet onverdienstelijk stilleven tentoongesteld is.
Om tot de levenden terug te keeren, vermelden we een mooi schilderij van Frans
Hens: Mistige nacht - mysterieuse, groenblauwe zee en lucht met gele maanschittering,
waar een spookachtig schip geruisloos voortschuift, een smaragdgroen lichtje aan
bakboord; een vluchtige impressie is dat zeker geweest - maar de schilder heeft er
het essentiëele van weten vast te houden, heeft ons onder de bekoring weten te
brengen van het vreemdsoortige, geheimzinnige der verschijning in haar rijkdom
van teedere tinten.
Een zeer belangrijk werk van Karel Mertens, Zeeuwsche Familie, komt hier voor
het eerst onder de oogen van het publiek. De groote kwaliteiten van dien kunstenaar
treden hier eens te meer op den voorgrond - en gaarne zou men in enkel bewondering
opgaan voor zijn nieuwe schepping. Maar men stuit op enkele gebreken, of
eigenaardigheden, of hoe men 't noemen wil - die we den kunstenaar niet meenen te
mogen verzwijgen. Het huisgezin is in een kring geschaard in 'n groene wei, afgesloten
door een muurtje, waarboven het perspectief van een Zeeuwsch stadje zichtbaar is.
Die figuren staan of zitten daar, star, onbewogen - zonder dat de adem van het leven
er door heengaat, als gedoemd, zou men zeggen, tot eeuwige rust. Niet enkel zijn
gezichten en houdingen uitdrukkingloos, maar nog ontbreekt er in 't heele stuk de
diepte - het leven der atmosfeer. Als een aschgrauwe nevel zweeft er over het geheel,
de ruimte benauwend en beperkend, de figuren samenpakkend op éen enkel plan.
De gebloemde keurslijven der vrouwen, in teedere harmonieën gehouden, en op
zichzelf meesterlijk bestudeerd, krijgen te veel belang, blijven niet op hun natuurlijke
plaats. Men krijgt den indruk dat de schilder te zeer is opgegaan in de behandeling
van het détail - dat hij zich te zeer heeft laten meesleepen door het verleidelijke mooi
der stoffen en daardoor buiten het noodzakelijke evenwicht is geraakt. Hij heeft niet
genoeg den totaalindruk, dien zijn stuk zou maken, in het oog gehouden, hij heeft
de groote lijn van zijn compositie te veel laten versnipperen door de bijzaken. Ook
de gotieken waren uitvoerig, tot in hun grootste paneelen - men denke aan van Eyck
- maar deze wisten toch de groote massa's in hun ware verband, in hun atmosfeer te
houden - iets waarin Mertens hier niet is geslaagd. Er zijn te veel goede hoedanigheden
in dit werk, er ligt een te zuiver streven in, om niet in volle oprechtheid op de gebreken
te durven wijzen waaraan het, naar onze opvatting mank gaat. De kunstenaar zal hier
zeker meer mee gebaat zijn, dan met blinde lof of blinde afbrekerij.
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Het voornaamste wat we op deze tentoonstelling bespreken wilden, is hiermee
vermeld. Op enkele werken willen we hier nog met een paar woorden de aandacht
vestigen.
Hendrik Luyten o. a zond twee knappe werken: de Weduwe en Alléén op de
Wereld(1) - Alfred Verhaeren enkele binnenhuisjes, waarin hij zijn zeer opmerkelijke
gaven van kolorist aan den dag legt; hij wordt echter wel eens wat plomp en zwaar,
zijn rood en bruin en groen wordt wel wat erg massief, maar hij weet in zekere stille
hoekjes van kerkjes en kapelletjes een leven te wekken, dat stellig niet van een
alledaagsche opvatting getuigt.
De inzending van Eugeen Laermans is ons hier meegevallen. Hij heeft meer oog
gekregen voor vorm - zoo o.a. in zijn Bad-studie - en is 'n beetje bekomen van zijn
op goedkoop effekt berekende karikatuur-typen. Laermans is niet de eerste de beste,
en voert zeker heel wat meer in zijn mars dan er tot nogtoe uit te voorschijn kwam.
Moge hij gewaarschuwd worden voor zekere ophemelaars, die hem 't hoofd op hol
brengen, en van ernstige studie afhouden. Wanneer hij tot het besef komt, dat er méér
noodig is dan geestige visie en een à peu près in de uitvoering, om een plastisch
kunstwerk voort te brengen, dan zal zijn kunst zeker nog tot hoogen bloei gedijen.
In de eerste plaats zal hij te bevroeden hebben, dat Boeren-Breughel, waar hij zeker
véél van houdt, nog heel wat ànders was dan een opmerker en een hekelend filozoof
- en wel in de eerste plaats een volbloed schilder van allereerste kracht.
Een gunstigen indruk maakten ook de schilderijen van Alfred Bastien, nl. en portret
van zijn Moeder, een goed vrouwtje, gezeten in een hoekje van de keuken, bij de
gedekte middagtafel, - een Vrouweportret ten voeten uit, - en een landschapje in 't
Zoniënbosch. Deze jonge artiest geeft hier blijk van een zeer degelijken aanleg en
van een ernstig streven. Zijn voorstellingen zijn zeer eenvoudig opgevat, maar flink
bestudeerd en zitten kranig in de verf. Wat er nog in zijn werk mag ontbreken zal hij
zeker mettertijd weten te verwerven.
De afdeeling beeldhouwerij had ditmaal niet machtig veel te beteekenen. Van Meunier
een paar bronzen beeldjes, waar natuurlijk de ‘poot’ van den meester weer duidelijk
ingeprent is; zijn kop van Emiel Claus is ons echter tegengevallen; dat is Claus niet,
al zij het dan ook een knap stuk werk.
Niet zoo dadelijk inpakkend, niet overdonderend, maar van des te hooger distinctie,
van des te fijner voornaamdheid is het werk van Thomas Vinçotte: de borstbeelden
van den Koning en van wijlen de Koningin. Niet de officieele personen heeft hij
hiervan gemaakt,

(1) Beide gereproduceerd en besproken in Onze Kunst, Ie halfjaar, blz. 84 en 87.
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THOMAS VINÇOTTE: PORTRETTEN VAN H.H. M.M. DEN KONING EN DE KONINGIN DER
BELGEN, (marmer).
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maar wel de sterfelijke menschen, die voelen en denken zooals wij - hij heeft er de
adem van het leven doen doorheen gaan, de trilling der spieren doen loopen onder
de huid, het doorschijnende marmer de malschheid gegeven van het levende vleesch.
Zijn oog is scherp en doordringend zijn hand zéker, onfeilbaar - zoo heeft hij van
deze portretten gemaakt brokken zielestudie en verbazend knappe beeldhouwerij.
Een afzonderlijk zaaltje werd ingenomen door werken van den niet lang geleden
gestorven Gentschen beeldhouwer Paul de Vigne. Deze werken werden meestendeels
in dit tijdschrift reeds besproken en afgebeeld toen ze te Brussel waren
tentoongesteld(1). Zij vormen zeker niet het minst belangrijke deel van deze
tentoonstelling: men wordt nooit moe hun gespierde gracie, hun teedere en toch vaste
vormen te bewonderen, waarin de kunstenaar, als het ware het strenge van de
klassieken met de Vlaamsche vormenweelde wist te versmelten.
Voor de overige werken op deze tentoonstelling, moge een algemeene kenschetsing
volstaan. In hoofdzaak is er tweeërlei strekking in merkbaar: ter eene zijde een
voortbouwen op de impressionnistische landschapschildering, zooals deze in de XIXe
eeuw werd geschapen. Landschappen, en nog eens landschappen, met mindere of
meerdere eigenaardigheid van visie, met mindere of meerdere knapheid in de
uitvoering. Banale, oninteressante landschappen, brokjes natuur zoo maar gewoonweg
gekopieerd, zonder eenige emotie, - en meer gezochte landschappen, waarin een
stemming leeft, waaruit iets eigenaardigs, treffends spreekt, dat de schilder ontdekte
en vasthield, waar een ander het niet zou hebben opgemerkt, - en dan fantastische
landschappen, gestyliseerde landschappen, lyrische of dramatische landschappen,
die echter zeer dikwijls onder een schijn van dichterlijke begeestering, de treurigste
onmacht verbergen.
En ter andere zijde - naast de in minderheid aanwezige stilleven en genrestukken
- figurenschildering met symbolistische beteekenis, onder den invloed van de
Engelsche prae-Raphaëliten en hunne volgelingen. Welke rol dit genre in onze kunst
zal te vervullen hebben, is op dit oogenblik nog niet duidelijk. Onze Vlaamsche
jongens mogen intusschen gewaarschuwd zijn voor het valsche en
kunstmatig-opgeschroefde dat veelal in de modellen ligt, waarop ze zich bij voorkeur
inspireeren - vooral in de Duitsche, welke heden ten dag een zekere vogue genieten.
Een kunstsoort dat op deze tentoonstelling geheel ontbrak, is de historieschildering.
Niet dat we eenig heimwee gevoelen naar zekere holle en academische voorstellingen,
welke in andere exposities hoog en breed hun onbeduidendheid uitspreidden - maar
we vinden het

(1) Onze Kunst, 1902, Ie halfjaar, blz. 54 en vgg.
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toch curieus dat in het land van Leys, van Gallait, van Wiertz zelfs - en van Van Aise
- zich geen jonge krachten op dit vak toeleggen.
Hoe dan ook, heeft deze tentoonstelling in ieder geval doen blijken, dat er in ons
land nieuw kunstleven groeit en broeit, dat er gewerkt en gezocht wordt, dat er nieuwe
wegen worden ingeslagen - en het is haar verdienste geweest, deze jonge elementen
officieel te erkennen, en met het groote publiek in aanraking te brengen. Zoo we te
dezer plaatse al hun werk niet uitvoeriger hebben kunnen bespreken - zullen we er
des te liever op terug komen, zoodra speciale tentoonstellingen vollediger overzicht
en juister beoordeeling van hun streven en kunnen zullen mogelijk maken.
P.B. JR.
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Kunstberichten van onze eigen correspondenten
Uit Amsterdam
Isaac Israels tentoonstelling bij de firma Buffa october 1902
Na een tamelijk langen tijd is er dan eindelijk weer wat meer van dezen kunstenaar
te zien. Voor jaren heeft men van hem gezegd, dat hij bij buien ‘broeisch obscuur’
placht te zijn en waarlijk men kan het ook nu nog niet treffender uitdrukken. Maar
wat er na zulk een langen broeitijd voor den dag komt, is tenminste alleszins belangrijk
genoeg om er iets over te zeggen.
Wat hier bijeen hangt (een kleine 40 schilderijen en een 25tal teekeningen) is niet
van één periode. Er is nogal wat van het werk dat men vroeger heeft gezien, uit den
tijd toen de schilder in hetzelfde huis als Breitner zijn atelier had en ook, oppervlakkig
gezien, dezelfde sujetten koos. Daar zijn weer de verflenste, slonzige meiden met
hun armelijken tooi, de geplakte haren in een avontuurlijken krul op 't voorhoofd,
slenterend langs de smerige straten van de regentrieste stad. Daar is een gezicht op
't Koningsplein op een grijzen dag en op de Keizersgracht bij de Westerkerk in somber
winterweer. Bij alle overeenkomst mist men hier Breitners vlotten streek, zijn
onverwrikbare vastheid, zijn vollen toon. Isaac Israels is in veel opzichten als schilder
zijn mindere. Zijn vlakken doen soms, bij 't groezelige af door werkt als ze zijn, aan
het onvatbare faire van zijn vader denken, dan weer blijft erin dien nerveuzen toets
iets onbevredigds en zoekends. Maar wat in dit oude werk bewonderenswaardig is,
is het leven en de beweging der figuren, die de huizen en straten slechts tot
achtergrond hebben. Wel bezien schildert Israels niet eens Breitners onderwerpen al
is er uiterlijke gelijkheid. Le même ‘coin de vie’ maar een gansch ander temperament.
Beweging, beweging! Eén enkele schrap desnoods als er maar gang in zit, liever
dan een plastisch uitbeelden en laten stilstaan. Bovendien, zijn werk moge als pikturaal
gehéél niet gaaf zijn, de zaken waar 't hem om te doen is zegt hij met wreede
duidelijkheid. Achter de breedgeschilderde gezichten van die fabriekmeiden speelt
heel hun lage levenstragedie. Hij is psycholoog bij intuitie, men hoeft maar naar de
bedorven bakkessen van zijn Rooksters te kijken; trouwens ook wat 't overige betreft
een van zijn best volgehouden schilderijen, met een warm diep zwart tegen levend
bleek vleesch. Alleen een enkele maal waar het haast een imitatie van Breitner lijkt
en er weinig figuren op staan, zooals op het zwakke schilderij Koningsplein en een
erg bruine teekening Stadsgezicht, blijft het beneden alle verwachting.
En nu komt het mij voor, dat juist het gevaar van altijd ten zijnen nadeele met zulk
een schilder van ras vergeleken te worden, bij zijn werk van tegenwoordig vermindert.
Het schijnt wel of hij Breitner voor goed heelt willen afzweren. De donkere stad met
de dreigende luchten is als vergeten. Blond zonnelicht glijdt in plekken langs de
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gevels en blauwgrijze stoepen, klatert op het welvende vlak van een brug, waarover
het dienstmeisje in haar krakend gesteven katoentje zich rept met de
boodschappenmand.
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ISAAC ISRAËLS: EIGEN PORTRET.

Talrijk zijn de groote en kleine schetsen van het strand: een warme ochtend;
kinderen op ezeltjes in sukkeldraf, de kleurige jurkjes, roze en rood, of roze en wit,
de roode strandhoeden fel in de zon en daarachter de drijver met zijn gebronsd
jongensgezicht dat uitkomt tegen het zomerblauw van de zee. Of het zelfde geval op
een zilverblanken avond; de zee bleek en kalm met één enkelen breedschuimenden
golfzoom.
Wel dient gezegd te worden dat na al deze magistrale schetsen, die het onderwerp
van alle kanten aanpakken, eindelijk te vergeefs gewacht wordt op een rijp resultaat,
op de essence van dit alles. 't Is een zoeken tot 't einde toe, wel soms een raken aan
het complecte, maar zóó dat men gedwongen is mee te zoeken en te denken en men
zich die rustige bevrediging voelt ontgaan, die van voldragen werken te stralen schijnt.
't Is geen wonder, dat juist deze schilder, dien de illuzie van de beweging zoo lief
is, en die met wat schrappen een levend gebeuren te suggereeren vermag, vooral als
teekenaar boeit. Zijn krabbels met gekleurd krijt en wat sapverf behooren tot zijn
gelukkigste en meest compleete uitingen en 't is te betreuren, dat er bij deze
gelegenheid zoo weinig van te zien is. - Daarentegen zijn er enkele van die
olieverf-schetsen uit het Oosterpark, waarvan één met den tramkoetsier, die vrijàf
heeft en nu met zijn kindje op een bank zit, al zeer pittig in elkaar is gezet. - Een
teekening van een huisselijk feestje ter eere van een poppig-bruidjesachtige
aannemelinge in een derde klas milieu, is van een tragi-komische kracht, dat men
vluchtig aan Ibels denkt, zooals andere keeren aan Steinlen; toch zal men bezwaarlijk
betwisten, dat de acteurs van Israels lugubere levenskluchten van quasi - fransche
larie vrij zijn.
Het kan na deze tentoonstelling wel weer lang duren vóór we opnieuw iets van
den merkwaardigen schilder te zien krijgen. Wat zal het dan zijn? Zou het beeld van
zijn oeuvre eens zoo gesloten worden, dat Isaac Israels inplaats van een interessant
en in hooge mate getalenteerd artiest, inplaats van een soms maar al te nerveus
aangelegde zoeker een groote, machtige schildersfiguur voor ons werd? Mij dunkt,
iemand, die er zooveel kracht aan kan zetten om buiten een gemakkelijk maniertje
te blijven, iemand, die, zonder het nog
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met zichzelf ééns te zijn, reeds zooveel schenkt, moest toch ten slotte wel koninklijker
nog dan nu zijn eigen weg kunnen gaan.

ISAAC ISRAËLS: EZELRIJDEN.

W. VOGELSANG.
October 1902.
Op een tentoonstelling van Dijsselhofs nieuwste werken, bij de firma van
Wisselingh hoop ik een volgende keer uitvoerig terug te komen. Van de 32 nummers
is er geen enkel onbelangrijk.
W.V.

ISAAC ISRAËLS: STADSGEZICHT.
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Tentoonstelling van schilderijen, pastels, litho's, teekeningen en
kunstnijverheid door de dames M. de Roode-Heyermans, A. Dutilh en de
heeren M. Broeckman, C. J van der Hoef en S.H. de Roos, in het Stedelijk
museum te Amsterdam van 3-13 october
Er is stellig zeer veel knaps in het werk van Mev. de Roode-Heyermans; - bedeeld
met een klaarziend oog, heeft zij bovendien gevoel voor kleur en teekent zij
uitmuntend Alleen betreur ik het, dat zij een enkele maal, bij sommige onderwerpen,
haar kracht meer heeft trachten te zoeken in een dramatischen titel, dan wel noodig
was, doch dit is dan een fout, die haar niet al te zwaar mag worden aangerekend,
omdat zij, ijverig socialiste als zij is, vermoedelijk hiermede propaganda heeft willen
maken. Toch dunkt hel mij goed hierop even de aandacht te vestigen, omdat, volgens
mij, zeer zeker een paar teekeningen hun ontstaan eer hebben te danken aan genoemde
politieke overtuiging, dan aan den artistieken drang tot scheppen.
Zij is dan ook verweg het best in die vlotte krabbels en sober-uitvoerige
teekeningen, waar zij uitsluitend het artistiek-geziene geeft, zonder meer, en waarlijk
behoeft men van sommige werken de nadere aanduiding niet in den catalogus te
zoeken, omdat het navrante van menig geval in voldoende mate naar voren treedt en
tot ons spreekt.
Zoo gevoelt men duidelijk, dat in die eenvoudige teekening, Diamantslijperij, het
ledige lokaal met de stilstaande schijven en verlaten werktuigen, àl de misère der
werkloosheid is uitgezegd, en bij de beschouwing van het Schillenmeisje, komt het
pauperisme als van zelf gluren achter de cadeau-gemaakte kleêren en de versierde
hoed, welke in vroeger dagen aristocratischer eigenaresse hebben gekend; zoo treedt
de tragedie van het leven evenzeer op den voorgrond bij de juist-geöbserveerde
kromgebogen armelijke Jodenvrouwtjes, met bezige knuistjes ijverig werkend in het
Israëlitische Armenhuis, - als in de simpele schetsen der trieste krotten uit de
achterbuurten van Amsterdam.
Bovendien is er van deze artieste een schilderij Linnennaaisterskoöperatie, dat
zeer zeker op niet alledaagsche picturale qualiteiten duidt.
Ten slotte vestig ik nog even de aandacht op de, voor het meerendeel knappe,
schetsen van verschillende politieke personen, als ernstige Tweede-Kamer-leden en
deftige rechters, die dikwijls door haar socialistisch, artistiek temperament gezien
noodwendig tot vermakelijke charges hebben moeten leiden.
Ook Mejuffrouw A. Dutilh zoekt het leed van het menschelijk leven in beeld te
brengen. De gave en doorwerkte lithografie van het idiote meisje Aal Kok was mij
reeds van vroeger bekend, maar met de uitvoerige teekening van dit ongelukkige
schepsel doet de schilderes een groote schrede voorwaarts. De expressie van het
gezicht met de wezenlooze oogen is hier nog verder doorgevoerd en de afbeelding
van het luguber gebaar der verwrongen handen stemt tot bewondering, terwijl de
treurboomen en het crucifix op den achtergrond eer den indruk van dit macabere
conterfeitsel verzwakken dan versterken.
De studie Zonnebloem was mij van een Arti-tentoonstelling bekend en trok ook
daar mijn aandacht.
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In mejuffrouw Dutilh begroeten wij evenzeer een artieste van bizondere gaven.
Zij ziet scherp en indien zij haar techniek nog hooger zal weten op te voeren, mogen
wij in de toekomst veel van haar verwachten.
De Heer C.J. van der Hoef heeft weinig doch superieur werk tentoongesteld. Als
ontwerper van veel fraai aardewerk door de fabriek ‘Amstelhoek’ in den handel
gebracht, en dat in den laatsten tijd zoo zeer in trek komt, was hij mij bekend, maar
van zijn beeldhouwwerk kreeg ik hier voor 't eerst proeven te zien.
Het pittige in eikenhout gesneden kinderfiguurtje, zoo naief van expressie en zoo
geheel vrij van alle zoetelijkheid, is een meesterstukje, terwijl de strakgemodelleerde
schetsen in gips, Volendammer meisje en Drinkende jongen zelfs voor het beste werk
van den beeldhouwer Zijl in dit genre niet behoeven onder te doen.
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Moge Van der Hoef spoedig zijn onmiskenbare krachten eens aan een belangrijker
opgaaf in deze richting beproeven; hij beschikt over een groote technische vaardigheid,
die menig ander hem zal mogen benijden.
Van den Heer S.H. de Roos zag ik eenigen tijd geleden in het Panoramagebouw
een paar kleur-litho's die mij zeer opmerkelijk toeschenen en die hier tot het beste
behooren, dat hij laat zien: Moeder en kind (Volendam) en Sloot.
Knap van teekening en goed van kleur zijn verder Slatuintjes en Frankendaal,
waarin tevens stemming is. Ook als kunstnijvere komt hij hier goed voor den dag
met enkele boekbanden, een boekenhanger en een tafel.
Minder lof moet ik, helaas, over hebben voor het werk van den Heer Broeckman.
Hij is niet oorspronkelijk en geeft hoogst-slappe quasi-imitaties van Thys Maris,
maar van het dichterlijketherische dat deze schilder vermag uit te drukken, vindt men
in Broeckman's werk geen zweem; terwijl enkele zijner portretten den indruk geven
van sterk te zijn geïnspireerd op het werk van Jan Veth. Den welgemeenden raad
zou ik hem willen geven van toch vóór alles te trachten, zichzelf te zijn.
C VERSTER.
Hilversum, October 1902.

Uit Antwerpen
Terug bijeen’ Verlatzaal, van 6 tot 13 october 1902
De voornaamste stichtende leden van den kunstkring ‘Als ik kan’,(1) die nog steeds
bestaat, maar nu in jongere handen is overgegaan - hebben zich vereenigd onder
hooger gemelde benaming, om van tijd tot tijd tentoonstellingen in te richten. Wij
hebben ons natuurlijk niet af te vragen, of deze nieuwe kunstkring, die toch uit zeer
uiteenloopende elementen is samengesteld, eenige reden van bestaan heeft; het past
ons alleen deze eerste tentoonstelling te bespreken.
Het hier aanwezige werk dan, is van erg ongelijke waarde. De degelijkste inzending
is zonder twijfel die van Hendrik Luyten: drie schilderijen; - een groot stuk
zonbeschenen grasland, waarop een wit-en-rosse koe, half in de schaduw, door een
vrouwtje gemolken; Avondgeluiden, een rustige avondstemming, een meisje met
drie koeien keeren huiswaarts over de vlakke heide, waarover een gouden straal van
de dalende zon schijnt; - Herfstvlaag, een wit paard vóor een kar, op een landweg,
in stille, zachte tonen gehouden, maar niet erg veel zeggend.
Zeer verdienstelijk is het April-landschapje van Henry Rul - met diepe tonen in
het rosse struikgewas en het stille blauwige watertje. In het jongste werk van Pros
de Wit waardeeren we een streven naar vaste, soliede kleur, en krachtig lichteffect
- dat wel in de goede richting ligt. Maar toch blijft er nog veel in zijn werk ontbreken.
Van L. Brunin zagen we hier een stilleven (wild) dat ons heel wat aangenamer aandeed
dan de zeepdoosfiguren, welke deze schilder anders met voorliefde behandelt, en
waarvan er hier ook een paar staaltjes aanwezig zijn.
(1) Wie over de vroegere jaren van dezen kring, die in onze hedendaagsche kunstbeweging een
belangrijke rol heeft gespeeld, méer wenscht te weten, verwijzen we naar het artikel van
Emm. de Bom in De Vlaamsche School, 1892, blz. 1.
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Verder was er nog werk van J. Rosier, R. Steppe, Fritz Hanno, Ch. Boland, W.
Albracht en van den beeldhouwer Alfons van Beurden - dat ons geen aanleiding tot
meer ingaande bespreking geeft.
XX.

Uit Brussel
Vijfde tentoonstelling van den kring ‘Labeur’ in het modern museum,
van 4 tot 30 october 1902.
Deze tentoonstelling onderscheidt zich door een belangrijken vooruitgang bij alle
leden van dezen kleinen artistenkring. Van
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zeer verscheiden temperament en van ver uiteenloopende opvattingen, geven deze
jonge kunstenaars het voorbeeld van weinig gewone wilskracht en vasthoudendheid
die het motto rechtvaardigen dat ze zich hebben gekozen. Na enkele jaren arbeid en
aanhoudend streven zijn veel van deze jonge schilders en beeldhouwers niet ver meer
van het meesterschap verwijderd.
De meest oorspronkelijke van de groep is Alfred Delaunois wiens binnenkijkjes
in kloosters en oude huizen doortrokken zijn met geheimzinnige verschrikking, met
een tragische bekoring. Na hem onderscheidt zich August Oleffe, door het
weemoedige en het eigenaardige karakter dat hij aan zijn zeelieden verleent, waarvan
hij zich de geestdriftige en medelijdende dichter gemaakt heeft. De blauwe klaarheid
van zijn kleur verhoogt nog het karakter van zijn figuren en past wonderwel bij de
atmosfeer der zeekust. André Collin die reeds zijn sporen verdiende, weet de treffende
uitdrukking der verstootelingen der maatschappij in zijn stevige en harmonieuse
kleur te doen opleven, en bestudeert daarbij met voorliefde zoneffecten op het
gebladerte. Enkele uitstekende landschapschilders: J.E. Bäumer, keurig en nauwgezet,
Henri Brinard, kostelijk, fijn en dichterlijk, Louis G. Cambier, vol vuur en drift,
trotschheid en kracht, René de Baugnies, koud en grauwig; Jules Merckaert spontaan
en gedurfd; Karel P. Weirlemann, nevelig en vervloeiend, aantrekkelijk van
behandeling; Georges Van Zeverberghen een zeer smakelijk en weelderig kolorist.
Onder de portretten is dat van Mevr. C. door Henri Ottmann van een verfijnde en
geestige elegancie; een tweede, een mansportret van M. Madiol munt uit door een
zeer gevoelde uitdrukking; een vrouwenkopje van Leo van den Houten is in zeer
teerderen en gedistingeerden toon gehouden.
De boerentooneeltjes van Martin Melsen verdienen een geheel bizondere
vermelding. Ze bezitten groote verdiensten door hun sappig en schalksch koloriet,
door de boertige uitbundigheid der personages niet minder als door het schilderachtige
en het dartele van de schikking. Melsen woont tegenwoordig te Putte-Stabroeck,
dicht bij de Hollandsche grens, tusschen de Polders en de Kempen, te midden van
een landbouwstreek welke rond Antwerpen om het boersche en brooddronkene van
haar bewoners befaamd is. Daar raast in het begin van de maand October, de meest
uitgelaten, woeste kermis, de dolste van de geheele streek. Melsen heeft zich tot tolk
van deze landelijke uitspattingen gemaakt, maar er zou gelegenheid bestaan voor
een schilder van een beetje meer beschouwenden aard, die zich wat meer om echte
menschenschoonheid bekommerde, om in deze zelfde streek tooneeltjes te vinden
van minder groven aard en figuren, minder gebouwd en nagemaakt volgens de
overleveringen van de gedrochtelijke personaadjes van Teniers en Ostade. Maar die
onbeholpen figuurtjes van Melsen zijn toch met een groote dosis aanstekelijke humor
geschilderd.
Maurits Nykerke bezit ook de gaaf der kleur; in zijn Rook trilt de atmosfeer. Emile
Thysebaert heeft er een klein doekje, dat een zeer eigenaardige opmerker verraadt
en Louis Thevenet een Kerkinterieur dat in zeer aangenamen toon is gehouden, zoo
iets van een goudkleurig camaiëu. Vermelden we nog twee bewonderenswaardige
studies van den ernstigen en gewetensvollen teekenaar André Van der Straeten,
vooral zijn Zomernamiddag.
Onder de beeldhouwers merkten we vooral Jozef Baudrenghien op, die niet minder
dan zeven werken heeft ingezonden, welke alle vermelding verdienen. De houding
van den Man, die een steen voortrolt, herinnert het antiek. Zijn interessante groep
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Smart plaatst hem op den eersten rang tusschen de jongere Belgische beeldhouwers;
ze is met een bewonderenswaardig gevoel voor ensemble samengesteld, er gaat een
oprechte aandoening van uit en de techniek is haast meesterlijk. Men zou zeggen dat
dit het werk van een kunstenaar is, die de smart heeft gekend en die haar daarom met
waardigen ernst weet weer te geven, zonder conventioneele grimassen of den geeikten
academischen draai. Van Leander Grandmoulin waardeert men een vrou-
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wenbuste Gebed van sobere welsprekendheid en teedere vroomheid. Er schuilt een
ziel in het gips dat met zooveel zorg en liefde is bewerkt. Ferdinand Schirren wordt
door twee breed behandelde borstbeelden en door een slank figuurtje
vertegenwoordigd. Jules Herbays stelt een groote figuur de Aarde ten toon, machtig
van opvatting en eerlijk van uitvoering en enkele bustes waaronder eene, die ons aan
een zekere Impéra van den genialen Lambeaux doet denken.
De leden van ‘Labeur’ hebben de treffende gedachte gehad, hier een twintigtal
werken van hun betreurden vriend Albéric Coppieters te vereenigen. Men weet dat
de jonge kunstenaar, die nauwelijks 22 jaar oud was, eenige maanden geleden te
Parijs is gestorven nadat hij in het laatste Salon des Indépendants een kranig succes
had behaald - waarvan de Fransche pers niet nagelaten heeft kennis te nemen. Een
geheele afdeeling van het salonnetje was aan den dooden schilder gewijd. Hij doet
zich in zijn werk aan ons kennen als een wilskrachtig en methodisch zoeker, zijn
haast te ver gedreven nauwkeurigheid doet soms bijna aan die van een meetkundige
denken, zijn kleur mishaagt dikwijls door haar droogheid, maar het geheel trekt aan
door een groote opmerkingsgave, een ernstig streven naar nauwgezetheid, een eerlijke
en zekere visie, een gedistingeerd, hoewel wat metaalachtig palet. We geven aan zijn
etsen echter verreweg de voorkeur boven zijn doeken. In deze openbaart zich de
ware kunstenaar en geeft hij blijk van een gevoeligheid die in zijn schilderijen
ontbreekt.

Belgische vereeniging voor fotografie. Vierde internationale tentoonstelling
in het kunstverbond, geopend op 4 october 1902
Deze tentoonstelling was vooral belangrijk omdat er meer eerlijk werk was, minder
truquage dan vroeger. Het tentoongestelde liet de rechtstreeksche opname duidelijker
blijken. Naast zeer merkwaardige inzendingen uit den vreemde, vonden we hier ook
verdienstelijk werk van onze landgenooten, waarop we in dit tijdschrift echter niet
verder kunnen ingaan.

Tentoonstelling van landschapjes en hoekjes uit het oude schaarbeek door
Jules merckaert in het stadhuis te Schaarbeek, van 11 tot 19 october 1902
Jules Merckaert, waarvan de inzending op de tentoonstelling van ‘Labeur’ zeer
gunstig beoordeeld werd, heeft gedurende enkele dagen een twaalftal merkwaardige
stukken in het Schaarbeeksche stadhuis tentoongesteld.
Het zijn alle gezichten van het oude Schaarbeek, schilderachtige, kleurige
buurthoekjes, onherroepelijk tot verdwijnen veroordeeld, en gelegen in de omstreken
van den Haachtschen steenweg. Merckaert heeft ze met evenveel liefde als
onbetwistbaar talent geschilderd. Als dichter heeft hij ze gezien en hij heeft ze als
schilder weten weer te geven, toegerust met de gaven van gespierd en stevig kolorist.
Voor deze doeken voelt men dat ze het werk zijn van een zoon van de landstreek die
er op wordt afgebeeld. Het zijn niet de eerste-de-beste onderwerpen en kijkjes, door
een zwervend landschapschilder van zijn tochten meegebracht, waar hij zijn ezel
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opsloeg voor 't een of 't ander hoekje, dat hem door voorbijgaande bekoring of
nieuwsgierigheid boeide. Neen, de werken van den heer Merckaert verraden een
innige vertrouwdheid met die nederige paadjes tusschen de moestuinen. Als gevoelig
artiest heeft hij die groepen krottige huisjes bestudeerd - aanleunend tegen puinbedekte
hellingen of verborgen tusschen kreupelhout en karige boomenrijen. Op zich zelf
beschouwd zouden die uithoeken der groote stad, die verloren schildwachten der
groote Brusselsche agglomoratie, niet veel zeggen tot een gewoon schilder, ondanks
hun zeer bizondere stempel en scherp afgeteekend karakter. Maar Merckaert heeft
ze met een soort kinderlijke liefde bestudeerd; hij heeft ze op ieder uur en in ieder
jaargetijde be-
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zocht: hij heeft er al de uitzichten van opgeteekend; hij heeft er zich, om zoo te
zeggen, heel de sombere weemoed, en het ietwat gemeene luchtje van eigen gemaakt.
Zoo stelt hij niet minder dan vijf gezichten van de kleine Houtstraat ten toon; en het
zijn evenveel schilderijen, volkomen verschillend van indruk, verlichting en van
tonaliteit. Er is er een, waar ik bijzonder veel van hou - en dat ons die straat vertoont,
bij zonsondergang, wanneer ze baadt in een rosse gloed, met bloed- roode, zeer
suggestieve lichtspeling. Ik hou ook veel van het Jeruzalemstraatje, en die kruisstraat
waarin een beruchte herberg staat. In menig stuk, doet het panorama van den
achtergrond, met de voornaamste gebouwen van Schaarbeek, de schilderachtige
ellende, de vreemdsoortige ontreddering van 't voorplan nog sterker uitkomen, nog
luider schreeuwen. Het hoeft wel niet gezegd, dat het niet in de bedoeling lag van
den schilder een speciale reeks landschappen aan zijn geboorteplaats te wijden. Deze
stukken werden met den dag geschilderd, zonder dat de kunstenaar er een oogenblik
aan dacht een geheel van herinneringen aan het oude Schaarbeek te vormen. Dit
geheel is er vanzelf gekomen. Maar aangezien de reeks nu eenmaal bestaat, zou het
bestuur van deze belangrijke gemeente - de vijfde gemeente van het Rijk asjeblieft
- een goed werk verrichten door minstens enkele van deze doeken aan te koopen,
waarin zoovele hoekjes, die bestemd zijn om in werkelijkheid te verdwijnen, zullen
blijven voortleven. Op die wijze zou het Schaarbeeksche Museum niet enkel met
zeer belangwekkende plaatselijke herinneringen, getrouwe en juiste documenten maar ook met zeer te waardeeren kunstwerken verrijkt worden. Men bedenke wat
uitstekend figuur de gezichten van het oude Brussel, door Van Moor, in het stadhuis
der hoofdstad maken.
G.E.

Uit Den Haag
Arts and crafts expositie Nanninga Uiterdijk
Deze expositie schijnt voor dezen artist in zoo verre eene herhaling te zijn van de
vorige, dat we hier eenige van die expositie bekende werken terug vinden, terwijl er
niet al te veel vooruitgang te constateeren valt. Deze artiest wil van een ietwat
droomerige natuur zijn. Maar sluit dit serieuze studie uit? Ik bedoel studie in dien
zin dat de natuur-verschijnselen, de dingen ‘an und für sich’ onderworpen worden
aan nauwkeurige ontledende en samenvattende waarneming. Ontleed in dien zin dat
de deelen op zichzelf, samen vattend in den zin dat de deelen in ruime betrekking
tot het geheel andere gezien worden. Het eerste is noodig om tot een goede weergave
van het tweede als begrip te komen. Dit is 't wat Jacob Maris vermocht en Israëls.
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Wat slaan vele jongeren toch een pover figuur tegenover het oeuvre der ouderen,
dat, als stelselmatig ontwikkeld, een organisch geheel vormt. De eerste schijnen
dikwijls maar niet goed te beseffen, zelfs niet instinctief, hoe het kunstenaarschap
tot ontwikkeling kan geraken.
Ik zei deze artist wil van een eenigszins droomerige natuur zijn. Ik geloof wel dat
hij het ook is. Hij voelt zich van nature geneigd tot het pastel-procedé. Of schuilt er
in deze voorliefde niet tevens een klein blijk van onvermogen om 't met 't door de
traditie geijkte middel: de olieverf te kunnen doen? Er is bij al deze pastels:
buitengevalletjes en achteruitjes in een stad, blijkbaar van uit een raam gezien(1), maar
éen olieverfschilderij. En dit is nu op den keper beschouwd niet van te best allooi.
Ik geloof niet dat ik de eenige zou zijn die in deze omstandigheden de zaak
wantrouwde. We weten tot welke oppervlakkig verrassende resultaten het gefoezel
met wat pastel kan voeren. Niettegenstaande dit al spreekt er uit enkele werken te
veel gevoel voor kleur

(1) Droomers verkeeren gaarne in de lucht; of zou 't misschien toch onzuivere teekening zijn?
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en stemming, dan dat we niet zouden gelooven dat deze artist er - 't zij dan door
degelijker werken - zou kunnen komen. Terwijl ik dit schrijf besluipt me waarlijk
een stille herinnering aan een van zijn werken, een bij uitstek Hollandsch genre: een
vaart van terzij gezien, met een molentje, en het geheel doortrokken met een warme
gloed die alleen maar aan een artiesten gemoed ontvonkt kan zijn.

Haagsche kunstkring tentoonstelling van teekeningen en beeldhouwwerken
door werkende leden
Ik geloof dat men in rubrieken als deze kan volstaan met alleen de bijzondere
verschijnselen, die belangwekkend zijn met 't oog op de evolutie in de schilderkunst,
meer ingaand te bespreken, terwijl het werk dat naar de beteekenis van den maker
deugdelijk is, maar dat geene bijzondere inzichten opent met een bloote vermelding
mag behandeld heeten.
Ik open dan de eigenlijke bespreking van deze tentoonstelling met van Daalhoff.
Het is mij altijd voorgekomen dat men het werk van dezen beteekenisvollen
kunstenaar niet te verstandig heeft ingeleid Van Daalhoff begon met v.n. werken te
exposeeren, die in een door den schilder ontwikkelde speciale bruin-manier behandeld
waren, en zijn paladijnen hebben voor deze scheppingen den naam van schilderij
niet oneigelijk gevonden. Over deze kwestie zou te redeneeren zijn. Maar ware het
niet verstandiger geweest ze bescheidelijk uitvoerige of doorwerkte teekeningen te
noemen? Het begrip teekening omvat al zoodanig veel
Van Daalhoff heeft nadien met een kunsthandel een contract gehad. Maar dit
schijnt... gelukkig verbroken. Er gaan over dergelijke contracten haast ongelooflijk
wonderlijke praatjes.
Wat van Daalhoff nu exposeert (twee pastels) lijkt ver van maakwerk. Of heeft
men hen toch nog voorgeschreven zijn Langs den weg zoo te behandelen dat de
factuur van dichtbij gezien de gedachte van zwaar geript tapijkwerk opwekt? Ik heb
onlangs wel ander werk - een stilleven - van hem in deze manier gezien. Maar ik
geloof dat we in dit geval te doen hebben met eene techniek hoofdzakelijk uit de
méthodiek der plainair schilders ontwikkeld en dat bedoeld is het schuinsvallende
onderbroken zonlicht uit te drukken. De werking op een afstand is voldoende, maar
universeeler is de behandeling van zijn Maria hoeve, hoewel niet smetteloos Ik geloof
dat serieuzer natuur-studie ook dezen man, die het wezen der natuurverschijningen
zóo weet bloot te leggen, die zoo naïef en als zangerig weet te verhalen van de
wonderlijke geheimnissen dezer wereld, verder zou brengen en maken tot een
kunstenaar die we bijzonderlijk zouden hebben te respecteeren.
Als meer bijzonder de aandacht waard noteer ik van Coert een paar pastels. Wie
in Leiden bekend is zal opmerken dat hij zijn instrument altijd in den zuiveren
toonaard stemt. Nochtans is de factuur ditmaal niet smetteloos. Henricus schijnt nog
een weinig aan het Oosten vast te zitten. Zijn Rhenen belooft, zoo hij van plan is
Hollandsche onderwerpen te behandelen, veel goeds. Maar de atmosfeer van ons
land zegt nog meer. Dan noemen we nog Kamerling Omnes met een mooi Stilleven,
mooi ook wat den technischen kant betreft; van Senf een Maaier, groot van bedoeling
en met werkelijk veel uitdrukking in den kop. Het geheel is echter niet tot een geheel
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van actie geworden, het verband der deelen niet organisch; van Zilcken een pastel:
La Madonnina del Campo Pisano (Genua) van eene eenigszins mysterieuze werking.
Goed of vrij goed vertegenwoordigd zijn vervolgens Paul Bodifée, Gorter, Aug
le Gras, Gruppé (met een aquarel die sterker van stemming is dan van techniek),
Haverman, Hoppe, Jordens, W.G.F. Jansen, Anna Kerling, met een reeds bekende
aquarel, Mej. Jo Koster, Kramers, Kuypers, Melchers, De Moor en Storm van 's
Gravensande.
H.D.B.
N.-B. De tentoonstellingen van Hobbe Smith, J. Voerman e.a., zullen in het
eerstvolgend nummer worden besproken.
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Uit Utrecht
Vereeniging ‘Voor de kunst’, geopend op 15 september 1902
D e z e v e r e e n i g i n g heeft weer haar jaarlijksche tentoonstellingen geopend en
ditmaal met een collectie schilderijen haar kleine maar gezellige lokaliteit gevuld.
Het komt altijd de kunstwerken ten goede wanneer er niet meer dan een vijftigtal
samen gebracht worden; ieder werk hangt dan wat afzonderlijk zooals in onze
huiskamer en het eene wordt niet zooals in de groote tentoonstellingen door het
andere doodgeslagen.
Ook wijkt men in dit intieme milieu af van conventioneele begrippen en zet men
een portret ten voeten uit, flink weg nagenoeg op de vloer, zooals het ook alleen tot
zijn recht kan komen. Het vrouwenportret van Mr. van der Maarel is hier daardoor
heel goed te zien en daar de kunstenaar het gezicht in toon heeft gehouden zou men
het bij een hoogere plaatsing moeilijk hebben kunnen zien. Het is een heel voornaam
werk, zeer delikaat gepenseeld en ietwat nerveus.
Gansch anders Jac. van Looy die er de verf maar raak opborstelt en een maling
heeft aan wat men ‘mooie peinture’ pleegt te noemen, hij geeft een roodharig kind
in de zonneschijn dat tintelt van licht.
Een nieuweling is hier Spoor, die zich als een deugdelijk artiest laat kennen. Uit
een zevental werken gemaakt in een tijdverloop van acht jaren ziet men zijn
ontwikkelingsgang. Eerst nog wat hard en academisch maar gaandeweg soupler
teeder wordt zijn penseel en zijn laatste arbeid, een blond vrouwenportretje, is mooi
gevoeld en fijn van schildering; een jong kunstenaar dus die veel belooft.
Eigenaardig het werk van Mevrouw Sare Bisschop-Robertson, het schijnt meer
een prachtig tapijt-ontwerp of een kleurcombinatie om een plateel schilder te
inspireeren. Heerlijk is de weelde dezer toonen, het diepe blauw tegen het zilverwit
en goudbruin. Geen die ooit haar palet nabij komt, of hij moet Breitner heeten.
Haverman's Moeder en Kind doet ook even aan een stukje dof gobelin denken, er
zijn heel mooie brokken in, vooral 't gezicht van 't kind, zoo blank tegen den fond,
dat van de moeder is wat ijzerachtig en grauw. En echt stuk buiten geeft Rink wiens
opvatting meer zich aansluit bij zijn Belgische dan Hollandsche kunstbroeders, licht
en zonneschijn geeft hij wel, ook laat hij zijn bootje niet mee nemen door het zog
der Haagsche school zooals Mevr. Tadema-Groeneveldt. Deze schilderes heeft hier
zeer vaardig geschilderde strand- en stadsgezichten, royale inspiraties op Jaap Maris
maar niet slap of slecht, zij schijnt te willen zeggen: ‘Welnu, ja, ik bewonder dien
onvolprezen meester der Hollandsche luchten en ik wil schilderen zooals hij het
deed’. Toch jammer van zoo'n talentvolle vrouw dat zij niet meer stoutweg een
anderen weg durft gaan; misschien komt dat nog wel als ze maar niet merkt, dat deze
kunst verkoopbaarder is dan een wat eigengereide want dan vreezen we wel, dat deze
schilderes verloren is voor de eigentlijke kring van artiesten.
Een artiest geeft alleen zijn eigen emotie weer, niet die van een ander, en 't zijn
niet alle kunstenaars die de kwast hanteeren, dat weten we wel; daar is geen enkele
tentoonstelling of deze waarheid wordt ons weer ingescherpt.
Van den stadsschilder 't Hooft is hier ook zeer sympathiek werk, een paar studies
die ons plezier doen omdat er een spontaniëteit in zit die zijn paneeltjes maar al te
dikwijls missen, dan een paar mooie studies van Dooijewaard een jong schilder, van

Onze Kunst. Jaargang 1

de Voo en Egmond, die zeer ernstig werk leveren; - deze drie zoeken zich zelf te zijn
en daarom mogen wij wat van hen verwachten - ook in 't binnenhuis van van der
Jonge is iets sympathieks; - we zien dan toch zoo zoetjes aan weer jonge krachten
opkomen en die kan de Hollandsche schilderschool best gebruiken.
B.O.
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Een lyricus
(Henri van Daalhoff)
DE geschiedenis te schrijven van een talent - het is soms beproefd, maar zelden
gelukt.
En toch, nu we gaan schrijven over den lyricus, dien we hier op het oog hebben,
staan we min of meer onder de verplichting het historische element bij onzen arbeid
niet te verwaarloozen. Het kan waar zijn: de geschiedenis van een kunstperiode is
die van de haar vertegenwoordigende individuën in haar meer algemeenen vorm;
maar slechts voor het algemeen, niet voor enkele bizondere personen gaat deze
stelling op. Het zal bijvoorbeeld zeer bezwaarlijk zijn, de kunst van Thys Maris te
begrijpen uit een omschrijving van de prae-rafaëlische schilderkunst; en toch ook is
er voor dienzelfden Thys in een latere kunstperiode geen plaats. En even bezwaarlijk
ook is het op literair gebied de dichtkunst van een Walt Whitman, tot een algemeenen
kunst-vorm te generaliseeren, op zoo'n wijze dat de geest van den dichter
teruggebracht wordt tot niet meer dan ‘een deel van een geheel.’
Aangaande de moderne schilderkunst, en de moderne kunstnijverheid, die zich
rondom, onder ons oog ontwikkelt, weten we allen zooals van zelve spreekt, wel het
een en ander af; en enkele jaren in onze herinnering teruggaande, kunnen we wel
zoowat bepalen, onder welke invloeden, onder welke voorliefden, onder welk soort
van afkeer, onder den toekomst-glans van welk doel, en in verband met welke sociale
en andere overwegingen de eene beoefenaar en daarnaast de andere is ontstaan.
Behoeven we eraan te herinneren, dat het impressionisme zooals het na de Marissen
door Bauer, Isaac Israëls, de Zwart, e.a. werd voortgezet, moeilijk anders kon blijken,
dan een cul de sac, waarin, eenigszins cynisch gesproken, op den duur met veel
anders mogelijk was dan een rondwoelen in een eenmaal verkregen visie, die omdat
ze niet verder voortgezet kon worden, ten slotte gelijk was met een onmacht en
ellende, waarvan de soms geestige, maar gevoel-
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looze caricatuur-teekeningen, in menig witzblad te vinden, de directe uiting was. We
herinneren aan een der laatste Haagsche tentoonstellingen en haar doeken, waaruit
de onhoudbaarheid van het ten topgevoerde impressionisme te duidelijk blijkt om
een nader betoog niet overbodig te maken. Voor hem die zich deze doeken niet
mochten herinneren, noemen we ze hier: het waren een Draaimolen door Isaac Israëls,
een Strandgezicht van Willy Sluiter, en eene pastelteekening Baders door Max
Lieberman. Tegenover zulk werk staande wordt het duidelijk dat een jonge opkomende
school van schilders zich nieuwe wegen tracht te banen.
En verklaarbaar is het daarnaast, dat ook de beoefening der kunstnijverheid niet
voldoet, waar men bezield is met het oprecht streven, aan een sentiment, een
gemoedsleven uiting te geven. Als autoriteit kan ik hier ten beste geven William
Morris zelve, die in 1896 reeds in een rede zich over de kunstnijverheid, als kunst
in den strengen zin van het woord uitliet op een wijze waaruit, naast veel
ingenomenheid, toch ook de overtuiging sprak, dat tot beoefening ervan bij uitstek
zijn aangewezen de inferieure geesten(1). Men zal het dan trouwens wel toegeven dat
de sensaties, die men vindt in Lucas van Leyden, Quinten Matsys, Giotto, Rembrandt,
Botticelli, Millet, Corot, enz., met geen mogelijkheid ook uit te drukken zijn in
voorwerpen van dagelijksch gebruik.
Uit het impressionisme, dat tot zijn uiterste consekwentie was gebracht,
ontwikkelden zich twee kunstvormen, die beiden decoratief van aanleg waren, en
aldus nooit zich verwijderden buiten elkanders verband: de kunstnijverheid, die
penseel noch linnen bezigde en het neo-impressionisme, ten slotte niets anders dan
decoratie, de versiering van het vlak bedoelende. Men schilderde details, die
meestentijds geen andere strekking hadden dan het versierings-motief van andere
stijlen te vervangen; en als de behoefte blijk te geven van eenigerlei gedachtenleven
niet meer te bedwingen was, dan werd men symboliek. Zoo ontstonden weer twee
scholen, waarvan de éen - die het pointilleeren invoerde - van alle gedachteleven vrij
bleef, en de andere, de symboliek, de gedachte niet schilderkundig wist uit te drukken,
en soms zijn toevlucht nam tot voorstellingen, die met een rebus een te ver gaande
gelijkenis vertoonden.
Dit alles hebben we, op het oogenblik, dat we dit schrijven, gehad. Wie in den
laatsten tijd een Hollandsche schilderijtentoonstelling bezocht heeft, moet het
opgevallen zijn, hoe, nu symboliek, pointillisme en kunstnijverheid (de laatste slechts
als een werkelijk artistieke bezigheid bedoeld) gaan verzwakken, zich meer en meer
een lyrisch

(1) Men zie hierover o.a. een artikel in het maandschrift De Arbeid. 1e Jrg. blz. 64 en 65.
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HENRI VAN DAALHOFF: ‘De kinderen langs de straten, die vluchten van de schrik....’
(Teekening voor een onuitgegeven Prentenboek).
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impressionnisme begint te openbaren, ten deele bij schilders, die zich eertijds aan
een der voorgaande kunstopvattingen bezondigden, ten deel ook bij jongere, nog
onbekende lieden. Onder de eersten noemen we, als voorbeeld, Hart Nibbrig bij wien
de lyriek onmiskenbaar op den voorgrond begint te komen en Louis van Soest, die
langs de sentimentaliteit eener halve symboliek, zijn werk tot werkelijke lyriek heeft
weten te ontwikkelen. De jongeren - op de najaars-tentoonstelling van de maatschappij
‘Arti et Amicitiae’ heeft men ze, in een betrekkelijk groot aantal, waar kunnen nemen.
En zoo is in alle reden aan te nemen, dat wat we een lyrisch impressionnisme
noemden, weldra de hoofdvorm zal wezen onzer nationale schilderkunst.
Nu we den lezer op deze wijze eenigszins hebben georienteerd in de kunst der
laatste jaren, blijft ons over de plaats aan te wijzen, die een lyricus van veel ouderen
datum dan de genoemden in de schilderkunst toekomt. We bedoelen van Daalhoff,
die tien jaar geleden, toen men overal in Nederland de oogen ging open zetten voor
symboliek en kunstnijverheid, de lyriek beoefende, zooals ze nu meer algemeen staat
te worden erkend. Deze plaats is, zooals men ziet, tot op nu toe een afzonderlijke en
bewijst, dat de geschiedenis van een talent te schrijven, nog niet identiek is met het
behandelen van een kunstperiode.
Toen hij pas ‘schilder werd’ heeft van Daalhoff zich een oogenblik bezondigd aan
wat toen algemeen in de kringen der jongeren voor de schilderkunst gold. We
herinneren ons flauwtjes uit dien tijd een paar min of meer religieuse voorstellingen,
waarin aan de kleur geen, en aan de lijn een zeer gewichtige functie was toebedeeld.
Maar uit den tijd, kort na dien dateeren de doeken, waarin de eerste kiemen (vrij
ontwikkeld) reeds dagen van wat later dezen schilder zou kenmerken. 't Waren bij
dien aanvang bijna alle doedelzak-spelers, die hij behandelde naar een, tegelijk met
dit onderwerp gevonden, nieuw procédé. Zijn doeken waren toenmaals geheel
uitgevoerd in de nuances van een gloed-vol, de kleur van goudleer soms nabijkomend,
bruin dat in de luchten en de meer belichte gedeelten overgaat tot een goud-achtig
rood en voor de meer donkere partijen tot een donkerbruinen, bijna zwarten, diepen
toon wordt verzwaard. En het onderwerp was, zooals gezegd, een doedelzak-speler,
die in vervoering zijn instrument behandelde. Het was subjectief tot in het uiterste;
of neemt men aan dat de schilder zich met zijn onderwerp vereenzelvigde, dan
integendeel uitermate objectief. Het was geen geven van een visie meer, maar het
verhalen van een gevoel; het was geen afbeelden van een werkelijkheid meer, maar
het in kleuren omzetten van een sentiment. De doedelzak-speler, en de schilder onwillekeurig verwarren we, voor deze doeken staande, auteur en sujet! - ze trachtten
de visie
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die zij van het landschap ontvingen, om te zetten in de materie - klank voor den
eenen, kleur voor den anderen - die hun ter behandeling gegeven was. De
doedelzak-speler speelde geen liederen, geen tonen; zijn klanken waren het wegje
dat langs een boschje slingerde, de bladeren der boomen, die beweegloos stonden te
leven, het goud van de lucht: het zat alles in het instrument, en het moest te voorschijn
worden gebracht, in nieuwen schooneren vorm, dan het zich aan het oog voordeed.

HENRI VAN DAALHOFF:
‘.... Vooruit de muziekanten, die bliezen Toeteretoet...’
(Teekening voor een onuitgegeven Prentenboek).

Kent men de kleine geschiedenis van Thrond, den vioolspeler uit de
‘Boeren-novellen’ van Björnson? Als de Daalhoff'sche doedelzakspeler, vereenzelvigt
ook Thrond zijn omgeving met de klanken, die hij uit zijn viool haalt.
‘De strijkstok was de juhul, de berggrens; ging hij over alle snaren tegelijk, dan
weze de blessom (fee), die in een nacht van Kopenhagen naar Walders reed. De quint
was zijn moeder; de tweede snaar die altijd op zijn moeder volgde, was Raudi, de
kat; de derde had een harde stem, dat was zijn vader. De bas was een prachtige snaar,
maar wonderlijk, hij dreigde met zijn stem en 't was gewaagd, hem een naam te
geven. Kwam 't zoo te pas, dat ze met de derde snaar éen toon vormde, dan waren 't
de drie vreemden, die zoo op elkaar geleken, dat men niet weten kon, wie van de
drie de spitse muts droeg. Ging de strijkstok over de snaren alleen met den druk van
zijn eigen gewicht, zoodat er een zacht, ver verwijderd geluid uit de viool kwam,
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dan waren het de dwergen, die in 't gebergte spelen....’ Zoo omschrijft Björnson het
ontwaken van den muzikalen zin bij den kleinen Thrond, die een groot virtuoos
geworden zou zijn, als zijn overmaat van gevoel hem het spelen ten slotte niet
onmogelijk had gemaakt en hem gebracht had tot een moord, een zelf-moord, een
moord op zijn viool. Als Thrond, als speelman met een bruiloft daarheen getrokken,
zal spelen van de stad - de ‘bygde’ zooals het in het Noorsch heet, - dan schieten zijn
krachten te kort; en het veld in gevlucht, snijdt hij de snaren door met zijn mes,
slechts de bas sparend. Daalhoff's muzikant is gelukkiger; hij tracht niet van de stad
te spelen, een opgaaf, die Thrond te machtig was. Hij speelt van de natuur, van de
zachtkens rijzende, den heuvel opslingerende paadjes, van de fijne, dichterlijke
boompjes, die bij paren in het landschap staan verspreid en het kantwerk van hun
bebladerd kruintje tegen de lichte lucht verheffen; hij speelt van het goud, van den
zonnenschijn en den helderen zang der vogelen, van alles, in een woord, wat steeds
in de menschenziel voor poëzie heeft gegolden.
Björnson's novelle en Daalhoff's eerste, tot rijpheid van gevoel gekomen
schilderwerk, zijn nauw verwant; aan beide ligt de zelfde gedachte ten grondslag.
‘Dat is kunstenaars-leven’ zijn de woorden, waarmee, vol weemoed, de dichter zijn
verhaal eindigt; en ook in het werk van den schilder ligt een zachte weemoed, een
heimwee, ten gevolge van de gedachte dat het allerhoogste, het pure gevoel nooit
volledig zal kunnen worden uitgedrukt; en dat het slechts ten koste van veel lijden
en twijfel is, dat men het allerhoogste benadert... ‘Hij speelt om zijn leven of om zijn
verstand. Is het een krachtige gezonde natuur, dan zegeviert weer de lust tot probeeren,
tot wagen. 't Hangt aan éen snaar, maar 't is een krachtige’. Zoo drukt Björnson, het
moeilijke, het psychisch gevaarvolle van het kunstenaarsleven uit. En ook in
Daalhoff's eerste werk ligt die aan krankzinnigheid grenzende vervoering, dat hopen
en wagen, dat gaan tot de uiterste grenzen, waarover heen de vernietiging dreigt.
Met gegevens en beelden aan de nouvelle van Björnson ontleend zouden we nog
verder kunnen gaan, Daalnoff's kunst te omschrijven en toe te lichten; en we zouden
het misschien doen, indien werk van later datum ons geen nieuw materiaal verschafte
voor dit artikel.
Een lied van Minne, een groot doek, waarop de doedelzak-speler zijn lied, nu
minder tot zich-zelve, dan wel tot de beminde vrouw richtte, besloot deze eerste
periode van des schilders scheppend leven. Moesten we een invloed noemen, waaraan
Daalhoff in dien tijd een deel van zijn inspiratie dankte, dan zouden we vooral denken
aan sommige teekeningen van Thijs Maris, en ook in een enkel geschilderd landschap
van dien eenig verband zien met de wijze, waarop Daal-
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HENRI VAN DAALHOFF: ‘Vaak zat hij lang te turen aan de wijde zee....’
(Teekening voor een onuitgegeven Prentenboek).
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hoff's landschappen behandeld zijn. Welk werk direct op dat Lied van Minne werd
voltooid, zouden we niet kunnen zeggen: de roode toon, zooals we die boven
omschreven en die voor de sensitieve schildering van Daalhoff uitnemend geschikt
bleek, bleef in een aantal schilderijen nog gehandhaafd; soms werd er eens wat kleur
te hulp geroepen, hoewel Daalhoff, voor alles gevoels-mensch, nooit zijn kracht
zocht in een schildering met sterker kleuren, dan de tinten der werkelijkheid het
wenschelijk deden schijnen. Altijd bleef het pogen de intimiteit van het onderwerp,
het innerlijk der dingen, of liever de innigheid, waarmee het gemoed de dingen
omhulde, weer te geven. Naast het gevoelige, het bijna-overgevoelige trok het
kinderlijke den schilder aan. Een illustratie van het bekende kinderrijmpje:
Kleen, kleen kleutertje
Wat doe je in mijn hof!
Je plukt er al de bloempjes af
En maakt het al te grof!

was hem aanleiding tot een groot schilderij, dat hoe krachtig, gloedvol van kleur het
ook is, toch eerder voor kinderen, dan voor groote menschen bestemd schijnt. Het
blijkt uit de voorstelling, die zoo naïef is, dat ze zelfs door zeer kleine kinderen kan
worden begrepen. Geheel aan den toon van het versje getrouw blijvend, beeldde
Daalhoff een kindje af, dat in haar lange kleeren wel een oud-moedertje lijkt. Aan
een touwtje trekt ze een wagentje voort en in de hand houdt ze een ruikertje van de
geroofde bloemen. Ze vlucht voor een oude vrouw, die met een knoestigen stok in
de hand het booswichtje bedreigt. Niettemin zou de zin voor het naïeve, dat later in
een prentenboek zich meer rechtstreeks zou openbaren, de liefde voor de intimiteit
van oude hoekjes, het miniatuurleven, zooals men in dorpjes op het platteland nog
aantreft, worden behandeld in menig kleiner en grooter doek. Het eerst gelukte dit
genre in de Deur, waarin wel een maximum van gevoel aan de minimum van sujet
verbonden is. ‘De Deur’ is een deur, met wat wilden wijngerd omgroeid en een
uitgesleten drempel er voor, - zonder meer. Ook om nog een andere reden dan deze,
mag dit doek onder de merkwaardigste van Daalhoff's werk gerekend worden; hier
toch ontwikkelde zich het coloriet in meer saamgestelden vorm. Waren het vroeger
de nuances van het goud-bruin geweest, waartoe de schilder zich bepaalde, nu werden
langzamerhand ook andere tinten ingevoerd. En zooals eertijds toon en tint van het
zelfde bruin zich opbouwde tot een waren brand in de lucht en rond het hoofd van
de figuren (men zie b.v. het Lied van Minne), thans wordt dat zelfde schema van
kleur-architectuur meer en meer over de verdere kleuren van het schilderpalet
uitgebreid. Evenals we bij Rembrandt, bij Jaap
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Maris, kunnen spreken van een kleurenbouw, steekt er ook geen overdrijving in, dat
zelfde woord bij een bespreking van Daalhoff's werk te bezigen; alleen is het wat
moeilijk, dit gebruik, anders dan voorzich-zelven en door middel van ons direct
waarnemings-vermogen, te rechtvaardigen. Toch zal het velen, die tot waardeering
van dit werk in staat zijn, niet moeilijk vallen te bevroeden, hoe hier geen sprake kan
zijn van bijvoorbeeld een zielloos naast elkander stellen van tonen en tinten.
Een warmte als uit deze doeken spreekt, kan slechts het gevolg zijn van een meer
diepgaand, meer technisch en meer de fijnere gevoeligheden van ons oog betreffend
proces. Wilden we het beeld van den ‘kleur-bouw’ doorvoeren, we zouden moeten
spreken van een torenbouw, want inderdaad schoort de eene kleur de andere, heft de
eene kleur de andere op, om ten slotte zich saam te trekken in den gloed die, mits zij
naar behooren zijn verlicht, op elke tentoonstelling het oog dadelijk tot deze doeken
wenden doet.
Ook in een nog ander opzicht ontwikkelde Daalhoff's kunst zich meer en meer.
Werd het coloriet zijner doeken saamgestelder, ook het onderwerp, de lijn zijner
compositie, breidde zich van vrij grooten eenvoud tot meerdere vindingrijkheid uit.
Er zouden verschillende titels van doeken te noemen zijn, die aan de ontwikkeling
van dit laatste onderdeel van des schilders plastisch vermogen geheel en al zijn
gewijd. Het zijn landschappen, met een geheel complex van boerderijen,
ophaalbruggen, slooten, boomen en wegen, waarmee, naast het uitdrukken der
intimiteit van het eenvoudig landleven, vooral ook de lijn als zoodanig tot
ontwikkeling wordt gebracht. We herinneren ons een lithografie, waarin voor het
eerst het landschap tot zulk een uitgebreidheid was gebracht, dat een bewust streven
naar compositie er duidelijk uit bleek. Het stuk gaf een boerderij te zien, een geheel
samenstel van daken, waarbij zich nog een hooiberg kwam voegen; en boom en
struik niet achterwege bleef. Een bruggetje leidde naar het vlakke veld, waar de lijn
der meer eenvoudige natuur niet verwaarloosd was. Ook deze lithografie kenmerkte
zich door de roode kleur, die voor menig schilderij van overeenkomende conceptie
nog werd toegepast.
Voor een min of meer volledig overzicht van Daalhoff's arbeid kunnen de bij dit
artikel gevoegde reproducties natuurlijk niet volstaan; men is ook daarin helaas aan
zekere grenzen gebonden. En dit is te meer te betreuren, omdat als voor elk, zich
stap voor stap ontwikkelend artist slechts de kennis van geheel zijn werk kan leiden
tot een volledig waardeeren zijner aesthetische bedoelingen. Ook in het tegenwoordig
werk van Daalhoff vinden we telkens elementen terug, die door schilderijen uit
vroeger tijd als 't ware werden toegelicht, en
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die men, zonder kennis daarvan, moeilijk op hun ware waarde zou schatten. En
omgekeerd, zal men in datzelfde tegenwoordige werk ook weer veel vinden, dat als
kiem aanwezig slechts voor den artist-zelve nog de beteekenis heeft, die hij in nog
te verrichten arbeid voor ieder bevoegde duidelijk zal uitspreken.
We zouden niet volledig zijn, indien we nalieten hier even te spreken over de wijze
waarop Daalhoff pointilleert. Nu men eenigszins bekomen is van den roes van
bewondering, waarmee deze nieuwigheid indertijd werd ontvangen, zal men zich er
misschien over verbazen, dat een schilder, die niet anders werkt, dan tot weergeven
zijner sentimenten en slechts uitsluitend een abstractie als doel van zijn arbeid voor
oogen houdt, zich af zou geven met een techniek, die, willen we haar eenigszins
scherp karacteriseeren, niet veel meer is, dan een vrij algemeen geworden goocheltoer
met het penseel. In Daalhoff's doeken echter is ze meer, en heeft zij ook een veel
diepere beteekenis. Ze vervalt bij hem nooit in kleureffekt, en is altijd onafscheidelijk
verbonden aan de stemming van het doek, waarin ze wordt toegepast. Een paar jaar
geleden werd het ontstaan der pointilleerkunst zoodanig verklaard, dat zij een gevolg
kon wezen van het gemis aan die bekwaamheid in haar beoefenaren, welke de groote
impressionisten in staat stelde hun schilderijen met den toets te schilderen. Gebrek
aan vaardigheid daarin, de noodzakelijkheid te schilderen zonder techniek, en
bijgevolg te verwen, zou de oorzaak zijn van de uitvinding en het gebruik van het
pointillée, dat in practijk werd gebracht, zonder daarom nog den toets der
impressionisten te vervangen. Daalhoff die veel meer harmonie in zijn pointillée
brengt, bereikt daarmee eenzelfde effekt, als de impressionisten met hun toets... Het
staat natuurlijk ieder vrij hier te twijfelen; maar toch, daargelaten de vraag, of het
pointillée in den trant van de leden der Société des Vingts dan al dan niet een
geoorloofde methode is, zal men tegenover Daalhoff's gepointilleerde doeken moeten
toegeven, dat deze techniek daar in dienst is gesteld van het zuiver, lyrisch
impressionisme, wat den leden van de Vingts, (mogelijk was het dan ook hun
bedoeling niet), nooit is gelukt.
Misschien heeft Daalhoff aan geen zijner schilderijen met zooveel voorliefde
gewerkt, als aan het prentenboek, waaruit enkele bladzijden bij dit artikel zijn
gevoegd. Dichterlijke naïviteit, zóoals ze in zijn gemoed aanwezig is, is wel de
hoofdtoon van Daalhoff's scheppingen. Wie was dus meer dan hij aangewezen een
prentenboek te maken, dat door groote menschen als kunst gewaardeerd, door de
kleine kinderen zou kunnen worden begrepen? En inderdaad aan beide voorwaarden
is voldaan op eene wijze, die tot niet veel kritiek aanleiding geven kan. De platen
voor het prentenboek, zooals we ze onlangs nog in den kunsthandel ‘Art and Crafts’
te 's Gravenhage zagen, hebben die
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HENRI VAN DAALHOFF: ‘... Daar zingen zij een liedje van Diedeldoedeldijn...’
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naïveteit in uitvoering en conceptie, die geheel overeenkomt met het
kunsteloos-eenvoudige van de rijmpjes, die de teekenaar er onder plaatste. Het verhaal,
dat die reeks platen den kinderen doen, is niet minder simpel; en wat vooral
beteekenend is, is de ietwat overdreven voor kinderen bevattelijke voorstelling; dat
beschouwen we als een voorrecht, dat in de boekjes van Walter Crane zoo goed als
afwezig, men slechts in zekere mate bij Caldecot aantreft. De kinderen, die de prenten
van Crane begrepen en werkelijk gevoeld hebben, zullen wel zeldzaam zijn; de
dichterlijkheid ervan vereischt een grooter bevattings-vermogen, dat men bij kinderen
mag veronderstellen; en de voorstellingen liggen te zeer buiten de sfeer van de
bezigheden, waartoe een kind zich gewoonlijk bepaalt, dat men de mogelijkheid van
een werkelijk voelen en begrijpen niet aan mag nemen. Bij het prentenboek van
Daalhoff is dit anders. Daar ziet men scenes uit het kinderleven zelve; en een naïeve
overdrijving in de voorstellingen, die niet na kunnen laten, op de fantazie der kinderen
te werken. De reproducties, die dit artikel vergezellen, toonen dit, dunkt ons, duidelijk
aan.
Mogen we hier wat aan de verdere, voorloopig nog niet voor het publiek bestemde,
werkzaamheden van den schilder verraden? .... Hij loopt met plannen rond, die
parallel aan die van Theo Molkenboer, een herschepping en verbetering van het
tooneel-decor bedoelen. Lijn, licht, kleur worden daar gewichtiger en vooral artistieker
rollen toebedeeld, dan dit op het tegenwoordig tooneel het geval is. In zoover gaat
hij met Molkenboer saam; maar voor 't overige bedoelt Daalhoff meer toon en
stemming aan te brengen, terwijl Molkenboer voor het oogenblik niet verder gaat,
dan een volmaking van het tooneel in ornamentieken zin. Het verschil laat zich
verklaren: Molkenboer is ook als schilder meer decoratief van aanleg. Daalhoff blijft
door alle avonturen heen impressionist. En zooals hij met zijn schilderijen slechts
bedoelt, een dichterlijke impressie vast te leggen, zou dan ook zijn regisseurs-kunst
niets anders beoogen dan het tooneel te maken als een impressionistische schilderij,
een schilderij zooals hij er vele heeft gemaakt: verrassend van kleur-effect, met een
duidelijk voelbare compositie en een intimiteit in de stemming, die men vooral
weervindt, daar waar eenvoud zich paart aan het geluk der kleine, simpele zielen.
We hebben de eigenaardigheden van Daalhoff's talent en de kleine wijzigingen, die
zijn kunst met den loop der jaren onderging, zoo goed dit met woorden mogelijk is,
trachten te schetsen. En indien deze schets ook maar eenigszins beantwoordt aan dat
doel, dan zal het den lezer duidelijk geworden zijn, hoe Daalhoff vooral in den eersten
tijd
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van zijn werken alleen stond, te midden van een strooming in de kunst die meer en
meer het decoratieve op den voorgrond bracht en eindigde met zich te bepalen tot
de kunstnijverheid, de eventuëel smaakvolle maar sentimentlooze versiering van het
gebruiksvoorwerp. Het was de eenzaamheid van een achtergeblevene of - van den
voorlooper....
Zooals we in den aanvang van dit geschrijf reeds bemerkten, ontwikkelt zich uit
het gevoellooze, slechts de kleur dienend neo-impressionisme, een school van
sensitieven, die het landschap even poëtisch, maar mystieker, droomeriger, dan dat
van Corot tot onderwerp van hun schilderingen kiezen. We noemden Hart Nibbrig
reeds en we kunnen niet nalaten, dien naam nog eens te noemen, zoo krachtdadig,
zoo onverwacht is de zwenking waarmeê diens kunst zich op eens naast die van
Daalhoff is komen plaatsen. Natuurlijk betreft het slechts een verwijderde categorische
verwantschap, en overheerscht beider persoonlijke visie het gansche uiterlijk van
hun schilderij. Wil men nog andere namen, die thans voor het eerst, of reeds in
vroeger tijd, eenige geestes-relatie met Daalhoff vertoonden, dan noemen we Wiggers,
De Gouves de Nuncques, Louis van Soest; voor nog meerdere namen zouden wij
ons moeten keeren tot jonge artisten, die nog te onbekend zijn om hier eenigen indruk
te maken. Maar zij vooral zullen, naar het ons schijnt, met de genoemden een school
vormen, die definitiever dan dat met de tusschengelegen richtingen het geval is
geweest, het oude impressionisme voor een poos zullen kunnen vervangen. Mogelijk
doen we goed hier van vervangen niet te spreken. De schilderkunst van Wiggers,
Daalhoff e a. is slechts een verfijnd impressionisme, dichterlijker en meer de abstractie
naderend, het zijn vage, vluchtige indrukken, waar aan wat het oog niet vasthield,
door het gemoed al droomend wordt toegevoegd, de dingen, die aan de werkelijkheid
slechts verbonden zijn door den subtielen band der dichterlijkheid.
Voorspellingen te doen, ligt niet op onzen weg; en de vraag of de school van
sensitieven die zich aldus langzamerhand vormt, een van langen duur, en van groot
gewicht zal zijn, laten we hier onbeantwoord. Voor het oogenblik kunnen we echter
tevrêe zijn met het vele moois, waarmede ze de Nederlandsche kunst heeft verrijkt.
Vooral als reactie op de kunst der kleur-maniakken en der lijn-dienaars deden zij
zeer veel; en onder dit vele zijn van Daalhoff's hand de oudste stalen van
gevoels-kunst. Want vóór Wiggers de Renkumsche nachten in beeld bracht, schilderde
Daalhoff zijn doedelzak-spelers.
ED. THORN PRIKKER.
Den Haag, Oct. 1901.
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De teekeningen der Vlaamsche meesters
De Romanisten (Vervolg).
DE groote historieschilders uit de eerste helft der XVIe eeuw waren bedreven
teekenaars; van hen bezitten wij tal van reeksen en afzonderlijke stukken, die zij
vervaardigden als schetsen voor hunne schilderwerken, voor tapijten en glasramen
of wel om tot modellen voor hunne graveurs te dienen. Eigenlijke studiën
vervaardigden zij minder. De samenstelling was voor hen hoofdzaak en de zorg,
waarmede zij hunne onderwerpen op het papier uitvoerden zoowel als de
belangrijkheid der door hen nagelaten scheppingen van dien aard, bevestigen ten
overvloede wat wij reeds wisten uit hunne schilderijen.
BAREND VAN ORLEY (1492?-1542) was de eerste en een der voornaamste onder
hen. In zijne jongelingsjaren begaf hij zich naar Italië en de overlevering wil dat hij
les van Rafaël ontving. In 1515 was hij teruggekeerd in Brussel, zijne vaderstad. Hij
verwierf daar al spoedig hoogen naam en werd de schilder van het hof en van de
voornaamste edellieden. Hij droeg grootendeels bij tot de veritalianiseering onzer
kunst. Zijne werken bestaan hoofdzakelijk uit altaarstukken, portretten, tapijtwerken
en glasramen. Het British Museum bezit een zeer belangrijke teekening, verbeeldende
Lazarus aan de deur van den slechten rijke; de stoffeering is zeer decoratief; in het
midden zit de rijke met zijne gasten aan tafel, links ligt de arme Lazarus op den
grond, rechts zit de duivel in vorm van draak wachtende op de ziel van den
onmeedoogenden heer. Van Orley behandelde hetzelfde onderwerp, maar in anderen
vorm, op een der luiken van zijn Geschiedenis van Job in het koninklijk Museum te
Brussel.
In het prentenkabinet te Munchen zijn er vier teekeningen, dragende zijn naam en
het jaar 1524, gemaakt voor tapijtwerken en verbeeldende de Geschiedenis van
Romulus en Remus. In den Louvre vinden wij een
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PETER COECKE VAN AALST: MUZIEKANTEN, DIEREN DOENDE DANSEN
(British Museum, Londen).
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menigte groote uitvoerige teekeningen. Drie ervan stellen landschappen voor met
figuren en zijn geteekend: Meester Bernaert van Orley van Brussel fecit. Dertien
andere stellen de jachten voor, van welke van Mander verhaalt: ‘Hy maeckte onder
ander voor den Keyser verscheyden Jachten, met de Bosschen en plaetsen ontrent
Brussel, daer dese Jachten van den Keyser geschieden: in welcke den Keyser, en
meer Princen en Princessen nae 't leven quamen, 't welck seer costlijck in tapijt wierdt
ghewrocht.’ Ook de Albertina bezit een drietal Jachten van hem.
In het Museum van het Gouden Jubeljaar te Brussel hangt het oorspronkelijk karton
van een der twee glasramen gemaakt voor Sinter-Goelenkerk van dezelfde stad; het
verbeeldt keizer Karel en zijne vrouw Isabella van Portugal met hunne heilige
patronen.
Een tijdgenoot van Barend van Orley en een meester van grooten naam in zijnen
tijd was DIRICK JACOBSSONE VELLAERT van Antwerpen. Guicciardini getuigt van
hem: ‘De voornaamste in de kunst waren Aart van Hort van Nijmegen, burger van
Antwerpen, groote navolger van Italiaansche teekenaars en de eerste, die de kunst
van het glas te bakken en te kleuren vond; Dirk Jacobs Felart, een zeer uitmuntende
meester, rijk aan vinding; Dirk Stas van Kampen, Jan Ack van Antwerpen, die zoo
heerlijk de glasraam in de Sacramentskapel van Sinter-Goele te Brussel schilderde
en Cornelis van 's Hertogenbosch.’ Aldus genoemd te midden der glasschilders van
zijnen tijd wordt het hoogstwaarschijnlijk dat hij ook een glasschilder was. In de
laatste tijden werd dit dan ook ten duidelijkste bewezen, terzelfder tijd als de meester,
van wien men vroeger niets dan den naam en dan nog niet met zekerheid kende,
alsook tal zijner werken, in helder licht werden gesteld.(1)
‘Dierick Jacobssone, ghelaesmakere’ werd in 1511 als vrijmeester in de S.
Lucasgilde te Antwerpen aangenomen; het jaar daarop volgende aanvaardde hij een
leerjongen; in 1514 een tweeden; in 1518 en 1526 was hij deken; tot in 1530 neemt
hij nog leerjongens aan; in 1539-1540 maakt hij een glasraam voor O.L.V. kerk te
Antwerpen. Hij duidt zijn naam op zijne werken altijd aan met D*V, wat hem den
naam van Dirk van Staren heeft doen geven. Geen twijfel echter of de maker der
aldus onderteekende werken was de Dirk Jacobs Felart door Guicciardini genoemd
en door van Lerius en Rombouts in hunne uitgave der Liggeren voor hem erkend.
Hij teekende zijn naam gewoonlijk niet voluit; maar daar hij zelf altijd als
aanvangsletter ervan een V opgeeft zal hij wel Vellaert of Vellert geheeten hebben.
Tot staving hiervan kunnen wij aanhalen, dat op de kousebanden van een

(1) GUSTAV GLÜCK: Der wahre Name des Meisters D*V (Jahrbuch der Kunsthistorische
Sammlungen des Allerhöchsten Kaiserhauses. Band XXII, Heft 1.)
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personnage uit den ‘Triomf van den Tijd,’ een geschilderde glasruit in bezit van
Mevrouw Ottilie Goldschmidt-Pzribram in Brussel, hij zijn naam Dirick Vell...
schilderde.
De geleerde, die hem uit de vergetelheid opriep, vond van hem tal van teekeningen
voor glasramen of voor ronde ruiten: in het Museum te Weimar twee stuks en in het
Museum te Berlijn een stuk uit de Geschiedenis van Mozes van het jaar 1523; te
Weimar nog drie stuks uit het Leven van Christus insgelijks van 1523, eene Geboorte
van Maria en eene Geboorte van Christus; in de Albertina te Weenen, twee stuks
uit de Geschiedenis van David, van 1523, de Aanbidding der Koningen van 1532,
de H. Anna den kleinen Samuël in het huis des Heeren te Selo brengende van 1523
en de Wijding van een bisschop van 1525; in het British Museum een H. Anna en
Barbara met begiftiger; in het prentenkabinet te Berlijn een Martelie van S. Jan den
Evangelist en een Doodendans; in het Staedels-Institut te Frankfort een Koning die
gevangenen laat onthoofden en in den Louvre eene Naakte Badmaagd. Alle deze
stukken het laatste uitgezonderd zijn ontwerpen van geschilderde glazen.
Dirick Jacobssone Vellaert was ook een etser: hij vervaardigde twintig platen in
den aard van Lucas van Leiden, die vroeger wel gekend waren, maar op zijn valschen
naam Dirk van Staren stonden. Nog kent men twee houtsneden van hem en de heer
Gustav Glück denkt hem een geschilderd drieluik in bezit van geheimraad F.
Lippmann, te Berlijn, te mogen toeschrijven.
De kunstenaar, die ons zoo op eens en op zoo treffende wijze veropenbaard werd,
was een Antwerpenaar; het jaar zijner aanvaarding in de Lucasgilde bewijst dat hij
omstreeks 1490 moet geboren zijn en waarschijnlijk Barend van Orley voorafging.
Zijn stijl bewijst dat hij van den Brusselschen meester niets te leeren had en met hem
minstens op gelijke hoogte stond. Zijn aanwinst voor de Antwerpsche School is een
gewichtige; zij bewijst dat in 1523, tijdens het leven van Quinten Massijs en in
dezelfde stad, waar de laatste meester der oudere school werkte, de nieuwere richting
op zeer degelijke wijze vertegenwoordigd was.
De hervonden zoon van Antwerpen was een volbloed Italianiseerende. Sommige
figuren zijner werken zijn haast onveranderd ontleend aan schilderingen van Mantegna
en andere meesters van over de Alpen: hij heeft nog de rijkversierde achtergronden,
die Gossaert en van Orley lief hadden; hij streeft naar zuidelijke bevalligheid en
academische gespierdheid in zijne personages; maar elders getuigt de verwantschap
van zijn trant met dien van Lucas van Leiden dan weer voor zijne trouwe waarneming
van de werkelijkheid en voor zijne benuttiging der schilderachtige bijzonderheden
uit het alledaagsche leven.
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PETER COECKE VAN AALST:
JOAN III, KONING VAN PORTUGAL, MET VROUW EN HEILIGEN PATROON. ONTWERP
VAN GLASRAAM
(Ermitage, St. Petersburg).
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JAN CORNELISZ VERMEYEN (1500-1559), die geboren werd te Beverwijk bij Haarlem
en zich later te Brussel kwam vestigen, is ons vooral bekend door de patronen van
tapijten, die hij voor keizer Karel maakte en waarin hij de heldendaden van den
grooten vorst vereeuwigde, alhoewel hij volgens van Mander ook vele en schoone
godsdienstige stukken en portretten schilderde. Deze laatste zijn alle verloren gegaan.
Behalve de groote kartons voor tapijtwerken, welke nog in verscheiden Museums
en voornamelijk in het Rijksmuseum te Weenen aangetroffen worden, kennen wij
van hem nog eenige teekeningen: de Aankomst der Vloot van keizer Karel in Africa,
in het British Museum; een Stierengevecht, dat voorkwam in de tentoonstelling te
Madrid in 1892-1893 en een Pardon der Gentenaren, dat toehoort aan de Koninklijke
Bibliotheek te Brussel.
PIETER COECKE, die te Aalst geboren werd in 1502 en in 1550 te Brussel stierf, bracht
een goed deel van zijn leven te Antwerpen door. Zijn loopbaan had veel overeenkomst
met die van Vermeyen: evenals deze was hij hofschilder van keizer Karel en
vergezelde hem op zijn tocht naar Tunis; ook hij schilderde allerlei onderwerpen en
vervaardigde kartons voor tapijtwerken; ook zijne schilderwerken gingen allen
verloren. Behalve een belangrijk plaatwerk over de Zeden en Gebruiken der Turken
door hem in hout gesneden, zijne vertaling van Serlio's werk over de Bouwkunst,
zijne beschrijving der Intrede van Filips II te Antwerpen in 1550 en zijn beeld van
Antigoon den Antwerpschen reus kende men van hem niets meer. Bij deze werken
kunnen wij nu voegen talrijke teekeningen, teruggevonden in verscheiden
verzamelingen, waarvan slechts ééne, de Apostel Paulus voor den Rechter in de
Albertina, bekend was. Deze laatste is onderteekend Peter van Aelst, is in sterk
Italianiseerenden trant bewerkt en zeer keurig van uitvoering. Het British Museum
bezit van hem verscheiden stuks Bijbelsche onderwerpen, geteekend P. van Aelst,
en een blad, waarop muzikanten afgebeeld zijn, die dieren doen dansen. Ongemeen
belangrijk zijn drie groote prachtige teekeningen, welke de Ermitage te St-Petersburg
bezit; het zijn ontwerpen van glasramen, gedagteekend van 1548 en gemaakt voor
keizer Karel, wiens leus Plus oultre een hunner draagt. Volgens het opschrift,
voorkomende op een ander der drie stukken, stelt dit Jan III koning van Portugal
voor. Dat Pieter Coecke ook ten dienste van keizer Karel werkte blijkt overigens uit
de zes groote teekeningen, welke voorkwamen in de veiling van Godfried Maes en
later in die van Crozat en waarin waren afgebeeld ‘de Veldslagen door den keizer
behaald op de Franschen, onder andere de Gevangenneming van Frans I in den
veldslag van Pavia, voortkomende uit de verzameling van Mr. Jabach.’
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De Albertina bewaart een half dozijn studies naar mannen en vrouwen te voet en te
paard, die hem waarschijnlijk gediend hebben tot samenstelling van zijn Zeden en
Gewoonten der Turken.
Het Museum Boymans te Rotterdam bezit van hem twee teekeningen: een
Rotsachtig landschap en een Kroegtooneel.
Uit dit laatste stuk, evenals uit zijn platen van de Zeden en Gewoonten der Turken,
blijkt het, dat Pieter Coecke ook een open oog had voor de schilderachtige
werkelijkheden en deze gaarne en goed weergaf. Zijn ontwerpen voor glasramen
bewijzen, dat hij zijn trant gevormd heeft naar de groote Italiaansche meesters. Hij
heeft veel overeenkomst met Vellaert en met Vermeyen en onderscheidt zich door
een edele sierlijkheid, door eene soberheid van goeden smaak, die iets indrukwekkends
aan zijne personages en tafereelen geeft. Ofschoon groote bewonderaar van de
Italiaansche bouwmeesters vervalt hij niet in de gezochte opsmukking met allerlei
motiefjes aan den grotesco-stijl ontleend; hij toont zich aanhanger van een gezond
klassicismus.
Van den grooten portretschilder ANTOON MORO (1512-1577) kennen wij slechts
eene teekening, een forschen Manskop in zwart en wit krijt waarop aan de achterzijde
staat geschreven ‘Van Anthony Morow sinde het conterfeytsel van Swanious’ en die
toehoort aan het Prentenkabinet van het Rijksmuseum te Amsterdam.
MAX ROOSES.
(Wordt voortgezet).
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PETER COECKE VAN AALST: BIDDENDE PRELAAT MET PATROON ONTWERP VAN
GLASRAAM
(Ermitage, St. Petersburg).
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Een studie over Jacob Maris
DE uitgevers van dit tijdschrift hebben, en dit laat zich zeer goed begrijpen, schrijver
dezes aangespoord, aan de lezers van Onze Kunst te verklaren, waarom zijn reeds in
het eerste nummer begonnen studie over Jacob Maris, tot nog toe niet door hem werd
voortgezet.
Ik moet dan beginnen met een zinsnede uit den aanvang van het bedoelde eerste
artikel hier te herhalen.
Daar schreef ik: ‘Van iets eenigermate definitiefs weet ik mij, ook nu nog, verre
af te zijn, doch wanneer datgene, waarover ik beschikken mag, thans gegeven wordt
als een ook nog maar weer provisoire schets, dan is het in de hoop, ook op dit ontwerp
weder zoo vele nadere mededeelingen en gegevens te mogen oogsten, dat wij op die
manier gaandeweg tot een eenigermate volledige kennis van Jacob Maris' levensgang
mogen komen.’
Het werk, waartoe ik mij zette, was dus meer angstvallig geschiedvorschen dan
geschiedschrijven, meer bouwstoffen saamsleepen dan ze definitief te ordenen. Het
leek mij, waar tot dien in deze richting nog niets gedaan was, wenschelijk, iets ernstigs
te gaan voorbereiden.
Maar nu kwamen, kort na het verschijnen van mijn eerste artikel, aflevering 1 en
2 uit van een opeens geheel aan den meester gewijd deftig boekwerk met dezen titel:
‘Jacob Maris, door Th. de Bock, met 90 afbeeldingen van zijne werken in
photogravure en zijn portret naar de schilderij van M. van der Maarel.’
Hierdoor kwamen de zaken plotseling gansch anders te staan. Waar ik, die Jacob
Maris persoonlijk betrekkelijk weinig gekend had, bij allerlei tijdgenooten, als in
kruisverhoor, uitvoerige navraag had moeten doen, naar al wat zijn leven en werken
aangaat, kon hier een schilder, die met Maris en de zijnen jaren lang vertrouwelijk
had mogen omgaan, uit zichzelf met een vloed van levend materiaal voor den dag
komen. Mijn krullenjongenswerk scheen hierdoor wel wat
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overbodig geworden en ik moet bekennen, met een zeldzame weetgierigheid de
handen naar de Bock's boek te hebben uitgestrekt.
Inderdaad vond ik er dan ook tal van zeer aardige en wetenswaardige
bijzonderheden in neergeschreven, zooals iemand die slechts uit eigen aanschouwing
of uit van den persoon zelf opgevangen mededeelingen putten kan; en, daargelaten
de wel wat wijdloopige bespiegelingen van algemeenen aard, vond ik ook een menigte
van inzichten over Maris' werk te lezen, gelijk alleen een met de kunst zeer vertrouwde
die vermag te geven. En toch, bij alle vreugde over zooveel nieuw aangebracht
materiaal, wilde na lezing dezer afleveringen, zekere onvoldaanheid niet geheel van
mij wijken. Ik had niet den stelligen indruk vermogen te ontvangen, dat alles, wat
hier geboden werd, geheel angstvallig geverifieerd en in verband gebracht was
geworden. Er was in de wijze, waarop de schrijver zich soms laat gaan, een zeker
iets, dat bij mij twijfel deed rijzen omtrent de doorgaande documenteele waarde
zijner levensbeschrijving. En juist in dezen gemoedstoestand was het, dat mij een,
aan den persoon van Th. de Bock gewijde bespiegeling onder de oogen kwam, van
de hand van iemand, die, blijkens den tutoyeertoon, gemeenzaam met den wakkeren
schilder bekend moet zijn, en die hem ook over het algemeen een zeer wezenlijke
achting blijkt toe te dragen, eene bespiegeling echter, die niet geheel geschikt was,
om mijne onzekerheid op te heffen.
Twee bijzonderheden vooral namelijk troffen mij in die bespreking. (Weekblad
de Amsterdammer, 1 Juni 1902).
De eerste geldt de Bock's verteltrant. Naar de schrijver n.l. rondborstig mededeelt,
is hij ‘tot de overtuiging gekomen, dat de Bock in zijn stamboom ook Nimrod moet
hebben, want dikwijls vraagt men zich af, hoe haalt hij het bij elkaar en hoe kan hij
alles zoo zonder blikken of blozen zeggen. Hij gelooft ten slotte zelf, wat hij vertelt.’
De andere bijzonderheid betreft de Bock's literaire beschaving en ligt in deze
verzekering besloten:
‘de Bock gebruikt nogal eens vreemde woorden, die niet altijd juist te pas worden
gebracht.’
Geen van deze beide, op zich zelf vrijwel onschuldige, eigenschappen nu, zullen
dunkt mij een schilder ook maar eenigermate als gebrek mogen worden aangerekend.
Maar wanneer deze zelfde schilder door omstandigheden komt te vertellen van
dingen, die ons bijzonder interesseeren en waarvan de welgewikte authenticiteit voor
de kunstgeschiedenis van blijvend belang zal zijn; en wanneer voorts deze zijn
vertelling saamgroeit tot den tekst voor een min of meer monumentale uitgave,
waaraan door een smaakvolle firma alle zorg werd besteed, dan wordt
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men geneigd te vragen, of die onschuldige eigenschappen toch juist wel degenen
zijn, welke met een documenteel en literair geheel voldoende kunsthistorische bijdrage
vereenigbaar zijn.
Zóó ken ik de Bock niet, en ik wilde daar wel graag meer van weten. Op een door
mij dus dienaangaande gestelde vraag, heb ik van bevoegde zijde ten antwoord
gekregen, dat het als niet meer dan een ‘secret de Polichinelle’ beschouwd kan
worden, hoe, nadat het brutomanuscript uit des schilders handen was gekomen, niet
minder dan drie, vier der zake kundigen er, elk op zijn wijs, de schaaf nog eens over
hebben doen gaan; en dat men dus hetgene, dat thans in druk verscheen, op zijn minst
als wel verzorgd mag beschouwen.
Deze inlichting nu, is voor wat mij hier het meest belang inboezemde toch niet
geheel bevredigend. Iets weifelends in sommige bepalingen, iets hortends in sommige
overgangen, waardoor ik in den bewusten tekst getroffen was geworden, werd er wel
door verklaard, maar de vraag begon zich nu bij mij op te dringen, of dan juist ten
gevolge van dat veilen en schaven door anderen, er van den de Bocktekst niet zulke
scherpe kantjes konden zijn afgegaan, als aan in hoofdzaak persoonlijke herinneringen,
zoo bizondere waarde geven Het ging mij als bij een geschilderd portret, dat, wanneer
men eenmaal weet dat er repeintes, hoe bekwaam ook, op zijn aangebracht, toch
altoos vragen doet naar wat er van de oorspronkelijke hand eigenaardigs onder kan
gezeten hebben.
Hoe dit alles overigens zij, ik meende er wel aan te doen met te besluiten,
voorloopig de voltooiïng van genoemd, op zoo belangwekkende wijze tot stand
gekomen standaardwerk, rustig af te wachten, alvorens zelf met het kluiven aan
biografische bizonderheden van Jacob Maris verder te gaan. Ik hoop dan namelijk
wanneer het boek in zijn geheel vóór ons zal liggen, de gelegenheid te vinden, om
tot den oorspronkelijken verschaffer van het materiaal daartoe, die mij persoonlijk
altijd gebleken is een bizonder welwillend en hulpvaardig kunstbroeder te zijn, een
aantal vragen te richten, met de bedoeling, van hemzelf omtrent de stelligheid der
mij nog niet uit eigen onderzoek bekende, en in het Marisboek vermelde,
bizonderheden afdoende zekerheid te verkrijgen. Eerst dan wanneer ik in het
verwerven van kantig antwoord op deze vragen voldoende geslaagd zal zijn, meen
ik mijn hier aangevangen Studie over Jacob Maris met eenige vrucht voort te kunnen
zetten.
En hiermede zal, hoop ik, de onderbreking mijner aangekondigde artikelen wel
afdoende zijn verklaard.
JAN VETH.
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Kunstberichten van onze eigen correspondenten
Uit Amsterdam
Tentoonstelling van schilderijen door G.W. Dysselhof bij E.J. van
Wisselingh & Co van 15 october tot 1 november 1902
De habitués van de firma van Wisselingh hadden al sedert geruimen tijd af en toe
eens een enkel werk uit Dysselhof's jongste periode te zien gekregen, maar een
omvangrijker tentoonstelling was een uiterst welkome gelegenheid om de
kennismaking met dezen schilder van ongewone gaven te hernieuwen.
't Is ook al zoo lang geleden, dat de kleurige droom van zijn aquarellen ons
verblijdde en de laatste jaren die Dysselhof aan de gebruikskunst gaf hebben wel
enkele goede resultaten opgeleverd, maar konden ze ons voor die vrijwillig opgegeven
schoonheid van vroeger toch niet schadeloos stellen. Zoo vonden we dan hier den
echten schilder terug. De onderwerpen zijn dezelfde gebleven, techniek en opvatting
zijn veranderd.
Een dertig aquarium-schilderijen Mij dunkt, het pleit al tenzeerste voor de
qualiteiten van deze kunst, dat men van 't eene schilderij voor 't andere komende
geen verveling voelt.
Dysselhof's werk blijft boeiend, zelfs dan als alles zoozeer uit éen toon is als deze
serie waterwonderen, waar we door steeds dezelfde grondgroene en zilverblauwe
sluiers zoowel 't mysterieuse leven van de gepantserde Langouste als 't gespartel van
de zilveren haringen bespieden. Juist voor dat eigen leven van die fabelachtige wezens,
wier geschiedenis ouder dan die der menschen is, heeft de schilder een scherpen blik
gehad. De verschillende beweging van den glippenden puitaal, den roodgouden poon,
die zich met iriseerende vinnen wendt, van den patriarchalen kabeljauw, schijnt
onverbetelijk expressief. Zelfs de physiognomie van die stomme zeebewoners is er
geheel en al; dat kijken van de glanzende kraaloogen, dat wezenlooze open en dicht
gaan van de vischbek is meestal wonderlijk juist geobserveerd.
De zeeanemonen, een motief door Dysselhof in zijn waterverfteekeningen tot
zulke verrassende fantasieën uitgesponnen, bekoren hier in de solieder factuur, waar
elke toets meer absolute, waarde heeft, opnieuw. Blinkend als de verzonken schat
uit 't sprookje, bloeien ze dicht aaneen in den glooienden bodem, die ver naar de
diepte wijkt in matter en matter glanzen geheimvol verdwijnend. Op enkele kleine
schilderijtjes is nagenoeg niets anders te zien dan de donkere bodem, wat teer saumon,
bleek zeegroen en een wit als dof porselein van deze ongenaakbare bloemen
Men heeft opgemerkt, dat de Japanners de bijzonderheden van den visch in
sommige prenten toch met meer uitvoerigheid en stelliger hebben vertolkt; dat zal
ik niet tegenspreken, maar 't komt mij voor, dat Dysselhof dit hier noch gezocht
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heeft, noch noodig had. Hij wil niet als Hiroshige de structuur van den kreeft of als
Kiosaï den vorm van de schubben van den karper bestudeeren, maar hij wekt de rijke
herinnering, die een kleurgevoelig bezoeker van het aquarium mee naar huis neemt.
Hij geeft dat schijnbaar onafhankelijke leven achter de verraderlijke ruit in
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zijn geheel. Daarom is voor hem ook alles van beteekenis, tot zelfs de zilveren
belletjes en blaasjes van den luchttoevoer. 't Aquarium is nergens verloochend en
toch voelt men zich niet in dien killen gang, maar bij de beste schilderijen (bv. de
Fransche Zeeanemonen no 11, Zeewier no 18) als op een onderzeesche expeditie.
Hier vloeien de grenzen van naturalisme en fantasie ineen. De dingen hebben nog
wel hun zuiveren vorm, zijn zonder alle manierisme, zonder decoratieve bijbedoeling
geteekend, maar ze zijn ontdaan van al die toevalligheden, die sommige direct naar
de natuur geschilderde werken voor altijd tot studies stempelen. Met denzelfden
positieven smaak dien Dysselhof als sierkunstenaar bewezen heeft, zijn de gevallen
haast overal tot gesloten composities afgerond.
Ik geloof, dat deze vrijere uiting van zijn lust tot scheppen voor Dysselhof een
behoefte was, na een tijd van betrekkelijke gebondenheid. - Want hoezeer men ook
alleen de schoonheid moge zoeken, het gebruiksvoorwerp heeft nu eenmaal
onafwijsbare eischen van praktijk en zelfs van verkoopbaarheid, waaraan voldaan
moet worden. - Welk een schilder hij van nature is wordt ook ten duidelijkste bewezen
door de beide stillevens Tomaten en de Uien bij een blauwgroen gemberpotje,
verbazingwekkend om de wegwijze vastheid en de voorname zuiverheid, waarmee
alles geschilderd is door iemand van wien men zich tot voor korten tijd nauwelijks
een olieverfschilderij kon voorstellen.
De tijd zal moeten leeren welken kant Dysselhof nu voorgoed opgaat, maar mocht
hij zijn meer industrieel werk weer willen opnemen, dan geloof ik, dat dit vernieuwd
kijken naar de natuur hem goede diensten zal hebben gedaan. Mocht hij bij zijn oude
liefde willen blijven, dan kan men niet anders dan benieuwd zijn naar de verdere
ontvouwing van zijn gaven. Twee wegen staan nog open, mij dunkt even breed zijn
ze niet, maar in elk geval dient er ééns een afdoend besluit genomen te worden;
mogelijk is de knoop ook al doorgehakt.
W.V.
November.

Bij de firma Preyer
was een kleine tentoonstelling van aquarellen waaronder enkele uit den besten tijd
van de Haagsche school. Ik noem alleen: Drie teekeningen van Jacob Maris; Een
stadsgezicht met een ophaalbrug over de geheele breedte, daarachter lage huizen met
hun kartelig silhouet tegen een ruime najaarslucht. In een schijnbaar luchtig omgaan
met het materiaal is een tinteling van leven en atmosfeer bereikt als in Maris' beste
werk. 't Luchtje is misschien wat te gauw losgelaten. De teekening is van 1877.
- Vrouwtje met melkemmers aan een juk, op den rug gezien, met het roode dak
van een boerenhuis als fond. Een van die kleinere schetsen, waar de meester de
tegenstellingen van diepe warme kleuren, hier zwart en rood tot motief had. En het
heele geval daaruit schijnt gegroeid te zijn.
- Molen in den winter: In de grijze dooilucht rijst de donkere molen als een toren
omhoog in 't water aan zijn voet weerspiegelend. Deze teekening geeft wel prachtig
het buiten, de natte koude van den dooi, maar er is minder dan anders bij Jacob Maris,
het massieve van de aarde tegen de vlokkige ijle lucht in.
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Van Mauve een zeer mooie teekening van een ploegenden boer. Habiel van
behandeling en toch zonder dat eenigszins oppervlakkige waar ook Mauve in zijn
arrivéschap niet altijd vrij van bleef.
Oude goden; maar de hollandsche waterverfkunst kent nog geen nieuwe!

Ledententoonstelling van het genootschap Arti et amicitiae van 24 october
tot einde november 1902
Van gedétailleerde beschouwingen over tentoonstellingen als deze kan men, meen
ik, gevoegelijk afzien. Het gehalte is over 't algemeen niet beter en niet slechter dan
anders. Trouwens het ligt in den opzet van organisaties als een ledententoonstelling,
dat de beoordeeling weinig nieuws kan geven. Wat boven het algemeene peil staat,
't werk van Israëls, Bauer, Kamerlingh Onnes en enkele goede bekenden hangt er
alsof 't er eigenlijk niet bij hoort.
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En daar men, naar 't mij voorkomt, kunst slechts met één maat mag meten waarbij
overwegingen van ‘toch wel verdienstelijk’ niet te pas komen, schijnt 't mij verstandig
over 't overige een geresigneerd stilzwijgen te bewaren.
Israëls waterverfkunst, waarvan hier in Het gebed voor den maaltijd een specimen
hing, is al te veel en te zakelijk van alle kanten bekeken dan dat ik er nog iets aan
zou willen toevoegen. Zoo rijk echter de verve van deze teekening is, Israëls is bij
dergelijke motieven wel eens psychologisch dieper gegaan en heeft met soberder
palet impressies van innerlijker kracht gegeven. - Van Bauer vond ik no 11 Terras
Avond het mooist. Het is een geval dat hij nooit geheel schijnt uit te putten. In de
lenige poeszachte buiging van de orientaalsche vrouw, die tegen de onstoffelijke
schemergrijzen van de verre avondstad uitkomt, heeft hij voor mij volkomener nog
dan op veel ander werk de vreemde kultuur van het Oosten belichaamd. 't Was voor
mij, ik weet trouwens niet van welken tijd deze teekening is, alsof er een vroeger
weleens gemiste kant bi gekomen was.
Kamerlingh Onnes wiens werk wel eens dreigde te blijven staan en soms
aanmerkelijk te verslappen, heeft zich hier met een in vloeiende verf heerlijk
aangesopte teekening gerehabiliteerd. Niet met een van die kwijnende bloemstukken;
in bleeke, minerale kleuren maar in een ruiterlijk stilleven van wat gewone flesschen
tegen een achtergrond van planten. Zijn andere teekening Bloemen, rozen in een
gladde witte kan van niet al te best te definieeren stof, heeft weer dat mij minder
sympatieke zoeken van een stervensschoon, dat ten slotte min of meer naar parfum
riekt.
't Mag echter wel gezegd worden, dat Onnes met dit eigenaardig genre, waaraan
hij soms ook door de titels een vreemd cachet trachtte te geven - ik herinner me een
Magnolia in een teer glas op blauwen fond getiteld Morgen en een ander aquarel met
welkende bladen Van den dood - een zeer bijzondere plaats inneemt in de lange reeks
van Nederlandsche bloemschilders.
Blommers' teekening Natura sanat badende jongens in het schuim van een blauwe
zomerzee heeft inderdaad iets van dat gezonde, waarover de titel spreekt. De
schoonheid van het blanke vleesch in zon en blauw gaat hier werkelijk van uit. En
al kan men zich grooter kracht denken in die heerlijke contrasten en al mocht hier
iets van de rust der natuur in een te drukke behandeling van enkele plans te loor gaan,
ik zie dezen Blommers liever dan veel van zijn tot groezeligheid toe bewerkte oudere
teekeningen.
Van Josselin de Jong Pletterij kan ik dat niet zeggen. Is er niet toch iets gemaakts
in de zeulende beweging van de werklui op den voorgrond en wordt het door die al
te materieele gloedstreep niet onmogelijk het geheel rustig, in eenen blik te omvatten.
Ik zeg niet dat er verder niets gevonden wordt met loffelijke qualiteiten; maar zoo
opmerkelijk dat het waard ware afzonderlijk te worden besproken scheen het mij
niet. Van bekenden heb ik beter werk gezien en van onbekenden of nagenoeg
onbekenden heeft mij niets als een belofte aangedaan.
Veel werk is bovendien zóó dat men werkelijk niet weet of het van lieden van het
metier of van te hooi en te gras schilderende dilletanten komt. Is dat laatste 't geval
moet 't mij van 't hart, dat ik er al heel weinig eerlijk dilletanten werk onder gevonden
heb. Te veel flair, trucs van dezen of gene afgekeken, maken een stumper niet tot
een meester; maar wel onsympathiek.
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Een aquarel als J.W. Nortiers Wilgen maakt in zijn nuchtere droogheid daartusschen
een respectabel figuur.

Tentoonstelling Ch. van Wijk kunstzaal Voskuil november 1902
In de kunstzaal der firma Voskuil zijn eenige skulpturen (brons, gips en klei) van
Ch. van Wijk te zien.
Werken van 75 cm. hoogte en kleiner - vrouwen uit 't volk, een zoogende moeder,
een jagertje op zijn gehavenden knol, een maaier, kinderkopjes. - Gegevens waar,
behalve bij 't laatste, de strakke spanning der skulpturale lijn minder te pas komt,
wat waarschijnlijk
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de aanleiding is geweest van de ergens uitgesproken vergelijking met Constantin
Meunier
Feitelijk is van innerlijke verwantschap geen sprake. Wel heeft ook Meunier
statuettes van dezelfde grootte in brons laten gieten en zijn ook Meuniers figuren
niet in kostbare keurig-gladde stoffen gekleed, maar wat hij met zijn werken wil
zeggen spruit uit een gansch andere geestelijke sfeer.
Van Wijk heeft niet het machtig epos van den arbeid in zijn binnenste voelen
dreunen. Hij heeft met groote belangstelling en veel liefde het dagelijksch gesjouw
van het volk gadegeslagen. Er is medelijden en ontroering in, maar nergens het
heroieke van Meuniers' zwoegers onder den last van 't leven. De oude houterige
maaier met zijn beenigen kop schijnt berustend tevreden en de stemming van kalme
avonden aan een hollandsche trekvaart waart om de gestalte van den soezenden
schuitenjager, huiswaarts keerend langs het stille jaagpad.
Hebben al deze werken door hun om zoo te zeggen schetsachtige techniek, die
ook aan het brons wel eens eigenschappen leent van de gemakkelijk kneedbare klei
wel uiterlijkheden met Meuniers' scheppingen gemeen, 't gelukkigst lijken me die
uitingen van van Wijk waar hij met gladder factuur meer zijn eigen stijl schijnt te
vinden.
Daarom zijn de kinderkopjes zoo aantrekkelijk. Al de moeilijk in de stugge materie
te verbeelden schoonheden van den zuigeling heeft hij er in weten te houden; 't teere
van de contours, het donzige van de zwellende huid, den fijnen bouw der slapen en
het bloemige van het open mondje. 't Allermeest vind ik dat in een kleimodel van
twee slapende kinderkopjes saamgedoken als waren ze op één kussentje zoetjes tegen
elkaar aangezakt. 't Eéne is wat verder gebracht dan 't ander en is ook 't beste; door
't verwerken van die wel eens charmante schetsachtigheid van de eerste impressie is
niets verloren gegaan van het ademende leven.
Ook de bronzen kopjes van een huilende en een starend ernstige baby zijn gevoelig
geboetseerd en staan in hun levensuitdrukking dicht bij dergelijk werk dat de te vroeg
gestorven Jean Carries heeft nagelaten.
Zoo is er dan op deze intieme tentoonstelling nog geen volledige éénheid, maar
wel een duidelijk aan den dag gelegd sympaihiek talent dat misschien nog veel meer
belooft.
W.V.
In het volgend nummer hopen wij eenige tentoonstellingen van meubelen, enz. door
't Binnenhuis, Arts & Crafts, en De Woning uitvoerig te behandelen.

Uit Antwerpen
Tentoonstelling Frans Courtens in de Tijdingzaal van ‘La métropole’ van
18 october tot 6 november 1902
Antwerpen heeft dan ook het voorrecht gehad, gedurende een paar weken een
twintigtal werken van dezen grooten meester binnen hare muren te vereenigen. Niet
dat deze tentoonstelling een hoogere beteekenis heeft voor den ontwikkelingsgang
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van dit talent, of een beeld geeft van een bepaalde scheppingsperiode - het is veelmeer
een verzameling werken, wel meest uit den laatsten tijd, maar zonder eigenlijke
methode bijeengebracht. Schilderijen van Courtens verdienen echter altijd onze
belangstelling, en zoo is deze tentoonstelling dan ook een zeldzame verpoozing
tusschen het vele ongure werk dat hier aan de markt komt.
Ik ken haast geen schilder in ons land, die zijn werken tot zoo volledige, voldragen
uitingen van kunst weet te maken, als Courtens. Zijn gaven zijn tot volle rijpheid
gekomen; hij staat op de middaghoogte van zijn talent; wanneer hij het penseel op
het doek zet, ontstaat er een werk dat doorvoeld, doorleefd is; hij kent geen aarzelen,
geen dwalen meer; hij weet te treffen, juist en krachtig, onfeilbaar als de natuur zelf.
Van zijn schilderijen gaat die bevrediging uit, die verzadiging, die alleen hooge
kunst vermag te geven; ze brengen ons dadelijk tot bewondering, tot geestdrift, zonder
ons tijd te laten tot
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aarzelen, tot weifelen; ze overstelpen ons door hun machtige bekoring, doen ons
opleven in de stemming die ze weergeven - en lang nog blijft de eenmaal ontvangen
indruk op ons nawerken.
Courtens is een volbloed Vlaming - en ook de Hollandsche landschappen, die hij
herhaaldelijk schildert, ziet hij met een Vlaamsch oog.
De manier waarop hij b.v. de omstreken van Haarlem of van Veere interpreteert,
is zoo heel verschillend van die van de groote Hagenaars.
Hij is bij uitstek de man van het volle, geweldige zonnelicht, van de kloeke, stevige
kleur, van de forsche, gespierde lijn. Zelfs zijn stemmingen van nevel of schemering
schildert hij met een vastheid, een diepte van toon, een beslistheid van toets die de
onmiskenbare stempel draagt van een heel eigenaardig temparament.
In zijn ware element is hij echter bij het schilderen van herfst-effecten in een groot
bosch, met machtige boomen, waarvan de rosse bladeren in een laaie van zonnegloed
staan - of van morgenbelichtingen, met een jonge maar reeds felle zon, schuin
invallend in smalle dorpstraatjes, spelend op roode daken en blanke torenspitsen of ook nog van machtige schaduwrijke bladermassa's met donkergroene tapijttonen
in de mysterieuse diepten.
Onder het tentoongestelde bevond zich menig werk van allereersten rang - zoo
o.a. de Morgen te Veere, de Koemelker, de Vaart te Haarlem, de Laatste Herfstdagen
- benevens kleinere maar niet minder aantrekkelijke stukjes als de Vijver, het Naderen
van den Winter, de Molen, Boschgezicht - kortom een keus, welke, zonder den meester
in al zijn uitingen te doen kennen, toch kon volstaan om eens te meer getuigenis af
te leggen van zijn buitengewoon talent.

Tentoonstelling van mej. M.A. Marcotte in de Verlatzaal van 25 october
tot 3 november 1902
Mej Marcotte heeft een eigenaardig talent voor het schilderen van serres met bloemen,
vooral met Azaleeën; ze weet daarin iets van de vochtig-warme, kunstmatig-benauwde
atmosfeer te doen leven, zwaar van geuren en wasemingen - en telkens en telkens
weer hervat ze dit thema, met tallooze min of meer verschillende varianten. Maar
ook op ander gebied beproeft ze haar krachten - bloemstukken, landschapjes,
figurenstudies. - welke echter onze belangstelling niet in dezelfde mate konden
opwekken. We vragen ons af waarom Mej. Marcotte, die zeker wel aanleg heeft, met
zulke zonderlinge verfvlekjes schildert, waartusschen het ruwe doek doorschemert;
wat meer smeuïgheid in de stof zou stellig geen kwaad doen.
B.

Uit Brussel
Tentoonstelling Constantin Meunier in het Kunstverbond van 21 october
tot 16 november 1902
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In afwachting dat in dit tijdschrift een meer ingaande studie aan dezen grooten
kunstenaar gewijd wordt, willen we een woord zeggen over zijn tentoonstelling, die
in het Brusselsche Kunstverbond zoo buitengewoon veel opgang maakte. Het groote
publiek zelfs heeft de bekoring van die kunst gevoeld en was even geestdriftig als
de artisten en liefhebbers. De groote beeldhouwer-schilder vereenigt er bij de honderd
twintig werken, alle uit zijn besten tijd, d.w.z. uit de twintig laatste jaren. Een heerlijk
geheel, dat haast evenzeer den taaien, krachtigen werker als den geniaal bezielden
kunstenaar doet bewonderen! Wanneer men bedenkt dat Meunier nu de zeventig
reeds voorbij is, en dat zijne vroegste, zoo stevige en afgewisselde werken ontstaan
zijn toen hij reeds vijftig jaar oud was wordt de bewondering voor die machtige reeks
beeldhouwerken en schilderijen, haast verbazing.
En op den leeftijd dat anderen hun gereedschap ter zijde leggen, en meenen reeds
genoeg gewerkt en gezwoegd te hebben - is Meunier, krachtiger en flinker dan ooit,
bezig aan een monu-
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ment, dat een der meesterwerken van de beeldhouwkunst in deze eeuw zal worden
- laat mij maar zeggen de hoogste en volledigste uitdrukking van de kunst op het
einde van de XIXe en het begin van deze eeuw. De bloeiende grijsheid van Meunier
doet aan een anderen beeldhouwer denken, waarvan ook de laatste scheppingen de
heerlijkste waren: Michelangelo.
In het Kunstverbond waren talrijke gipsmodellen tentoongesteld, waaronder ik
vooral die prachtige Mansromp bewonder - een poëma van mannelijke vormen, naast
zijn aangrijpenden Verloren Zoon, zijn onvergetelijken Puddleur, de meest expressieve
en bewonderenswaardige kop, waarin Meunier ooit de gelatenheid, de kracht en
tragische mooiheid van den werker heeft gelegd; zijn haut relief de Puddleurs enz.
enz. - Verder portret-busten van gekende figuren, waaronder die van Victor Gilsoul,
Theo Van Rysselberghe, Camille Lemonnier, Paul Janson e.a. en een honderdtal
figuurtjes in brons, meest reducties van groote, algemeen bewonderde beelden en
groepen, b.v., de Puddleur waarvan het oorspronkelijk model aan het Brusselsch
Museum toebehoort en waarvan juist de kop dat werk van hoogste en volstrekte
schoonheid is, waarvan ik zooeven sprak; - de ruitergroep van de Drenkplaats,
waarvan het model op de square Ambiorix staat; de Schuitenjager te Katwijk, de
Hamersmid, de Stouwer, de Maaier, de slanke Hierscheuse, de Lastdrager; het
wonderlijke en verschrikkelijke haut-relief de Leifeigenen: la Bruyère in beeldhouwerij
(ik herinner me de klassieke bladzijde waar de auteur der Caractères, de leifeigene
onder Lodewijk XIV beschrijft); het Grauwvuur, waarvan het oorspronkelijke
eveneens in het Museum van Brussel is; liefelijke kindermedaljons enz. Dan
schilderijen, meestal uit het Zwarte Land, pastels, aquarellen, waaronder de Afdaling
der mijnwerkers, de Hierscheuse, de Steenbakkers, het Gieten van het ijzer, volledigen
dit geheel, waarvan ieder nummer onze aandacht vergt en ons bekoort door het edele
in stijl en gebaar, de partij die de schilder-beeldhouwer weet te trekken uit de
anatomische geschapenheid, de beroepsvervorming zelfs van zijn modellen, het
pathetische van lijn en kleur, het ‘onveranderlijke’ van voorstelling en compositie.
Maar vooral werd de belangstelling en de nieuwsgierigheid der bezoekers die zich
voortdurend in de groote zaal van het Kunstverbond verdringen, opgewekt door de
beeldhouwwerken die deel maken van het monument: De verheerlijking van den
Arbeid; vier haut-reliefs, de Oogst, de Nijverheid, de Mijn en de Haven (de twee
eerste op volle grootte, de andere op de helft van de grootte der uitvoering), de figuur
van den Zaaier die boven op het monument moet staan - en dan nog andere figuren
en groepen die op de hoeken moeten komen, waaronder Moederschap, een heerlijke
schepping, waarvan het zachte en teedere, de epische uitdrukking, het grootsche en
plechtige karakter van de andere motieven nog beter doet uitkomen. Op andere
tentoonstellingen had men reeds enkele deelen van dit ontwerp gezien.
De plaats waarvoor dit monument opgevat werd, is het rond point van de Tervueren
laan, aan den zoom van het Zoniënbosch, nabij Quatre Bras, een plek die dit werk
waarlijk waardig is; het landschap, het verschiet, het panorama zouden er een ideale
omgeving voor zijn. En men kan zich ook geen beeldhouwwerk denken, dat beter
in die omgeving zou passen. Ik zou haast zeggen dat alleen de geest van Meunier in
staat is in harmonie te blijven met die streek bij Tervueren, die overweldigt en bekoort
bij het verlaten van het Zoniënbosch. Men heeft ook gesproken van het rond point
der Louisalaan; maar daar staat reeds te veel beeldhouwerij. Het werk van Meunier
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zou er kwaad doen - Sedert de opening van deze Tentoonstelling worden
verzoekschriften opgesteld door kunstenaars, genootschappen, academies,
universiteiten en in het algemeen door alle ontwikkelde kringen van het land, om
van den Staat de middelen te verkrijgen tot het oprichten van deze Verheerlijking
van den Arbeid.
G.E.
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Uit Den Haag
Pulchri studio Tentoonstelling van werken door Hobbe Smith 1 october-2
november
Na het bezichtigen van dit werk vroeg ik me af: wat heb ik er van mee genomen?
Heeft het me rijker gemaakt aan die levensvreugd welke de schoonheid in de
aanschouwing schenkt. Of is meerdere ervaring a priori de mijne geworden, zoo dat
ik wijzer heen ga?
Deze kunstenaar schijnt bij uitnemendheid iemand om wankelbare meeningen in
't leven te roepen. Er is hier een verscheidenheid van uitingen die een ervaren kriticus
een oogenblik van de wijs zou kunnen brengen. De indruk van het minder goede
mag die van het werkelijk goede niet verzwakken of omgekeerd.
Er zijn onderwerpen uit de geschiedenis, uit de mythologie, fantasiën van het
Oosten, Hollandsche binnenhuisjes, landschappen, rivier- en stadsgezichten. Ze zijn
allen met eene verbluffend boute vaardigheid geschilderd en van eene breedheid,
niet alleen wat penseel behandeling betreft, die bijzonder benijdenswaardig zou
mogen heeten wanneer de zoo noodige levensdiepte er mee in overeenstemming
was.
In Maagdenroof, overigens niet 't zuiverste van teekening, van factuur, vinden we
misschien de sterkste representant van de geestes-attitude van dezen schilder wat
betreft hare verhouding tot het vrouwelijke. Hier is een Germaan aan het woord,
evenals in het Oordeel van Paris. En wat dit laatste schilderij betreft, heb ik meer
bijzonder 't oog op de staande vrouwenfiguur met wapperende lokken. Het zelfde
parelige wat den schilder behalve vormenschoon in het vrouwelijk naakt aantrekt,
vinden we meer zilverig vooral in zijn riviergezichten terug. Deze twee genres
vertegenwoordigen stellig niet zijn sterksten kant. Zijn kloekheid laat hem beter
onderwerpen vinden in stadsgezichten. En hieronder is er nu juist een enkele, De
Schreierstoren te Amsterdam die verbluffend is van techniek, terwijl een enkele
andere als De Westerdoksdijk te Amsterdam door beschaafdheid van kleur verrast.
De landschapjes lijken me bij alle vaardigheid van behandeling te spoedig losgelaten.
De Hooischelft is hieronder eene notitie waard.
Wat is 't hetwelk Hobbe Smith van de meeste jongere schilders onderscheidt? Er
zijn hier van den schilder eene serie uitstekende teekeningen, ik noem de nrs 100,
106, 107, 110 en 111, allen gezichten op (en bij) de stad Deze teekeningen doen
evenals het schilderij Stadsgezicht (nr 61) denken aan den tijd die hier in Holland
juist aan het impressionisme voorafging. Zoo kon ook het Gezicht op
Montelbaantoren, werk van een leerling van Springer zijn. Blijkt uit de genoemde
nummers eenigszins de invloed van den tijd van den jongen Bosboom, zoo valt in
de binnenhuizen de invloed op te merken van Verlat, van Allebé en van Hobbe
Smith's rasgenooten (Friezen) Alma Tadema en Bisschop. De invloed van den
voorlaatst genoemde is ook bespeurbaar in enkele geaquarelleerde onderwerpen aan
Harems en Boudoirs ontleend. Ik constateer deze invloeden om duidelijk te maken
dat Hobbe Smith's werk gedeeltelijk onder het teeken der romantiek staat. Men
beschouwe nauwkeurig zijn Waarzegster, zijn Aan het Spinnewiel, en men zal
bevinden dat de realiteit, hoe breed ze hier ook aangezien is, niet die is van een
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Rembrandt, van een Israëls, of van een Millet in zijn latere periodes. Maar het gaat
toch ten eenenmale niet aan om nu, zooals de kritiek der jongeren gedeeltelijk bezig
is te doen, dit werk te kleineeren. Men zou willen vragen hoeveel jaloezie over dit
kordate schildersvermogen hier achter zit. Met dit werk veroordeelt men de romantiek
en pas op, die neemt in al zijn geweldigheid weerwraak. Zij toch voert nog in haar
mars veel dat juist de jongere Hollandsche generatie niet heeft. Deze beschikt over
het zuivere gevoel; gene over de noodige Schwung, over het pathos en de breedheid,
die met dat eerste vereenigd de groote wereldkunst maakt.
In een Zeeuwsch binnenhuis vonden we het bovengedeelte: schoorsteenmantel,
een klok en een sierkast bijzonder
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gevoelig behandeld, evenals in Zusje slaapt het linker-boven gedeelte. Hier is de
realiteit gezien zooals zij in de aanschouwing tot idealiteit wordt. En als we nu van
het laatst genoemde schilderij het grootere m e i s j e s f i g u u r weg denken en we
halen ons behalve de Harmonicaspeler d e zwartkrijtteek e n i n g Moeder en kind
en de Waarzegster voor den geest - blijft er dan niet genoeg over om het aan te nemen
als uitgangspunt v a n onze waardeering? Ik weet niet precies hoezeer het betere
kennen van de Friesche cultuur ons oordeel over dezen schilder zou kunnen wijzigen.
Maar dat hij, door zich meer in éen richting te ontwikkelen, zou winnen is zeker. De
volgende veel omvattende uitspraak van Goethe zij dezen stoeren werker ter
bepeinzing aanbevolen: In der Beschränkung zeigt sich der Meister.

J. AARTS: Oorspronkelijke Houtsnede.

Binnenhuis ‘Die Haghe’ tentoonstelling van lithographiën, houtgravures
en monotypiën door J. Aarts van half october tot 1 december
We hebben Aarts te begroeten als een der nieuweren die alles schijnt te bezitten, zij
't dan in kiem, om te groeien tot een figuur, die in de toekomst krachtig zal staan op
zijn plaats, op het terrein der dienende kunst. Hij is zoo verstandig (misschien dat
zijn geheele aanleg dit meebrengt) om voorloopig bovenal zijn aandacht te
concentreeren op de techniek, welke aandacht deze kunstsoorten, die weer alom
schijnen op te bloeien, wel vragen. Meer dan bij de absolute kunst nog schijnt hier
de techniek de drager van de idée te zijn en behoort zij tot volmaking gevoerd. Dit
eerste is evenwel slechts schijnbaar. Maar dit schijnbare heeft voor den geest haast
de beteekenis eener werkelijkheid, en daarom juist dient in deze kunst vooral naar
ontwikkeling der techniek gestreefd. Eerst
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door de traditie zal zij voldoende draagkracht veroveren om de aangemeten idée in
hare volle beteekenis tot uitdrukking te kunnen brengen. Daarom kan een voorbeeld
als ook door Aarts gegeven wordt, niet dan ten goede werken.
De absolute kunst heeft hare procede's tot volmaking gevoerd, en evenals deze
heeft ook de dienende kunst dit het hare (en meest geëigende) te doen. Noch de
houtgravure, noch de monotypie, zelfs niet bij uitstek de lythographie behooren tot
het eigenste gebied der absolute kunst. Daarom wordt ook door de jongeren, die zich
tot de eersten aangetrokken gevoelen, niet uitgezien naar meesters als Rembrandt,
Frans Hals, enz. uit de 17e eeuwsche Hollandsche schilderschool, wier kunst meer
dan die van andere scholen een absoluut karakter draagt. Maar wel zien zij uit naar
meesters als Dürer, Lucas van Leiden Goltzius en anderen, wier werk naar inhoud
en naar het uiterlijke meer leering voor hen bevat. Invloed van deze meesters hebben
we, naast de invloed van de moderne Franschen en Engelschen hier bij Aarts te
constateeren. En als bij deze gaat ook zijne verbeelding over de oogenblikkelijke
werkelijkheid dezer aarde heen en zoekt naar algemeener symbolen. Er zijn hier een
aantal onderwerpen direct aan het leven ontleend. Een enkel heeft werkelijk alle de
allures van absolute kunst. Vooral de onderwerpen ontleend aan het arbeidersleven.
De groote eenvoud, het weinig ingewikkelde en duidelijke dat uit de natuur dezer
levensverschijningen spreekt, worden door Aarts in deze procédés dikwijls goed
vastgehouden. Het onderwerp is naar idée en uiterlijke verschijning vrij geschikt tot
uitbeelding met behulp dezer middelen. Beter dan de ingewikkelder structuur van
het stadsleven, dat ook werkelijker is en minder primitief Want naar veralgemeening,
streeft vooral deze kunst. Zien wij in deze onderwerpen aan het polderwerkersleven
ontleend, waar de contouren schijnbaar tot een samenstel van eigen beteekenis
vervloeië, ook het resultaat niet eigelijker? En de ware beteekenis van deze kunst
zich ontwikkelen uit de absolute? Terwijl een vorm van haar eigenlijkst wezen zich
kond doet in de vignetten. Ik wil uit deze de nos ontleend aan het huidige leven,
weglaten en de aandacht vooral bepalen tot die onderwerpen welke naar wezen
verwant zijn aan het exemplaar hetwelk een vrouw voorstelt met de Dood. Ook tot
het illustratieve werk, waarvoor de onderwerpen ontleend zijn aan schrijvers en meer
algemeen aan de Indo-Germaansche mytholologie. Hier vinden we den dienenden
kunstenaar op zijn eigelijk terrein. Hij roept voorstellingen op uit het verleden, die
vagelijk leven in ons brein. En deze bijna tot abstractie geworden levenswerkelijkheid
is 't die bij uitstek geschikt is om hier verwerkt te worden. De idée vraagt hier eene
realiseering... die juist de opgave van den dienenden kunstenaar blijkt te zijn. Verder
exposeert Aarts eenige koppen. De neiging tot karikatuur, tot veralgemeening is ook
hier sterk merkbaar, en zoo zelfs dat soms eene karakterneiging tot een begrip, tot
abstractie wordt en het voorgestelde de verpoonsoonlijking lijkt van een
geestestoestand. Het terrein der absolute kunst die karakters voorstelt, is dus verlaten,
het type heeft in dit geval de overhand, het indivudu raakt op den achtergrond.
Ook deze expositie noopt mij weer tot de opmerking, dat, waar de werken die
onderwerpen behandelen ontleend aan de Grieksche en Romeinsche mythologie,
eene enkele maal van eenige dufheid niet geheel vrij zijn (wat hier ten deele ook aan
de techniek kan liggen), onze jonge kunstenaars wellicht goed zouden doen met zich
meer in de Germaansche mythologie te verdiepen. Wat voor de oude almanakken,
prognosticatiën, toover- en schoolboeken en prenten de graveerkunst was, dat kan
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zij voor dezen tijd wellicht in zuiverder zin worden voor onze boeken, mits hare
beoefenaars zich niet te buiten gaan kwasi-naïviteit, maar oorspronkelijk blijven door
hun werk te doorademen met den geest van dezen tijd. Zoo kan hun werk voor meer
dan één tijd zijn.
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Bij de firma F. Buffa & zonen tentoonstelling van aquarellen door J.
Voerman 14 october - 7 november
Ik heb reeds vroeger in deze rubriek betoogd welk een vergevorderd stadium der
schilderkunst het impressionisme vertegenwoordigt. De laatste eigelijke bloei beleefde
ze het sprekendst in Breitner, haar eigenlijkste in de wijdsche lyriek van een Jacob
Maris, terwijl de voorbloei bij de Franschen van '30 te constateeren valt Jacob Maris
gaf een oogenblik uit de eeuwige wording der verschijnselen, niet als gedachte maar als aanschouwings-beeld dat ook het eerste omvat Maris stond als een
koninklijke héros te midden van den eeuwigen strijd der natuurkrachten. Hij wist
zich zelf onsterfelijk, de natuur eeuwig wisselend. Subject en object, deze twee
tegendeelen, hebben alzoo de eenheid in het absolute. Het eerste vond zijn
spiegelbeeld in het laatste en het oogenblik dezer ontmoeting is 't wat Maris
uitbeeldde.
Zijn zijne schilderijen, waar zij eene impressie verbeelden, in hooge mate
expressief, sprekend als het gelaat van een mensch, zoo brengen de werken van
Voerman ook wel iets tot uitdrukking, maar dit dan toch op eene andere wijze. Hij
is geen direct strijdende, maar een contemplatieve natuur. Zijn schilderijen zijn meer
het resultaat van nawerking. Zij zijn over 't algemeen van eene rustige kalmte.
Rust heeft dus zijn werk met dat van de grooter Hagenaars gemeen. Dit is 't wat
hem van Breitner en Isaäc Israëls onderscheidt. Bij Maris vinden we de rust in de
beweging.
Was bij Maris het begrip der natuur universeeler, daar hij vele motieven vereenigde,
die in zijne herinnering tot eene eenheid samengesmolten, uit het onbewuste
opdoemden... door Voerman, die ook hierin met de primitieven wel eenige
overeenkomst toont, wordt het onderwerp meer als bijzonderheid gehouden en toch
de bloote realiteit opgeheven, werkelijke droom als zij geworden is in de herinnering
in de verbeelding, essence van het geziene. Met de primitieven, die religieuze
schilders, met Vermeer die nog voor 1648 geboren werd, heeft hij de ontkenning
van den strijd gemeen. Hij is, evenals Verster, een dier menschen die zich zelven
met een klein hoekje tevreden stellen, maar dit weinige weten te ontginnen met
zooveel zorg, dat alles wat zij voortbrengen haast wonderwerk gelijkt. Zij beminnen
niet alleen den inhoud van het werk, maar ook hoogelijk het werk zelf. Men beseffe
welk een toewijding en tijd er voor noodig is om een lucht op te bouwen als die van
nr 2: Wolkeffect, een wijdsch land- en watergezicht met daarboven eene kolosale
wolkformatie, hetgeen me een oogenblik deed denken aan Van der Neer (zoo ook
een Avond een vaart met geboomte langs den kant, een geval vol poëzie) en aan Van
Goyen of Ruysdael, maar het minst aan de laatsten.
Ik weet niet in hoeverre deze collectie van Voerman een goed beeld geeft. Ik zal
mij verder (in dit korte bestek) tot enkele opmerkingen, in samenhang en ter
completeering van het voorgaande, bepalen. Nr 6 is getiteld Eenzaamheid. Deze titel
zou, zoo men 't al niet zonder dit besefte, iemand op het vermoeden kunnen brengen
van wat de schilder eigenlijk wil. Het is hier haast eene tot abstractie geworden
werkelijkheid, een begrip. Deze peinzer, of liever nog: meditatieve droomer, toont
overigens wel overeenkomst met Cuyp wat de liefde tot die uren van den dag betreft
als de niet hoogstaande zon het wereldsche doet beven in een wonderlijk transparant
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licht (nr 3 Zonsondergang). Zij beiden hebben eene voorliefde tot het schilderen van
koeien en paarden en voorwerpen, omgeven van een lichtaureool, in Hollands vette
weiën doorsneden met spiegelende vaarten en plassen die de weelde verdubbelen,
met in het verschiet als een fata morgano een stad of dorp. Maar bij Voerman vinden
we, ook wat de koeien betreft, meer het gewicht op de massaverhouding gelegd. Hij
is een mensch van den nieuweren tijd, die nog meer in de veelheid de eenheid ziet.
Deze vergelijking (die ik overigens niet te ver doorgevoerd wil zien) met Cuyp (die
nog onder Romaansche invloed stond) doet ook weer in onze verbeelding oplichten
hoe in dezen tijd in deze noorde-

Onze Kunst. Jaargang 1

186
lijke streken de Zuidelijke cultuur de terugslag ondervindt van de wederopleving der
meer eigenlijk Oud-Germaansche. Wie van Germaansche mythologie meer dan eene
oppervlakkige studie heeft gemaakt, zal het wezen der natuurverschijnselen in deze
streken beter leeren begrijpen, begrijpen in de ontwikkeling. En het is me
voorgekomen alsof ook in Voerman het bewustzijn is terugkeerd tot den oergrond
der dingen dezer wereld
Neem de beteekenis van dezen man vooral niet te klein. Overdrijf ze weleer. Gij
zult er u zelf en ons voordeel mee doen. Voerman is geen grandioze verschijning,
niet iemand die overdondert, hij is eer iemand die door zijn zwijgen spreekt. Toch
laait er uit de de nos 1 Avond en (ik meen) 17 Studie een ingehouden kracht, die in
mijn verbeelden den oud - Germaanschen tijd opriep. Men zie de bouw van Voerman's
paarden. Zag men deze toen ten tijde ook niet eenigszins zoo?
Voerman's werkzaamheid valt in den tijd van het na-impressionisme, dat
gedeeltelijk eene ontkenning is van het impressionisme en daarom wel
neo-impressionisme genoemd wordt. Bij Voerman is de atmosfeer nog het alles
beheerschende element, maar toch is er in de eenigszins decoratieve strekking der
plans iets dat op de opheffing van het ‘absolute’ schildersschap wijst Niettegenstaande
dit kunnen Weissenbruch en Gabriël (zooals men mij vertelde) aan dit werk gesmuld
hebben. Voerman toch is iemand die over een groot schildersvermogen beschikt. Dit
laatste zeg ik vooral met 't oog op een niet in de catalogus genoemde studie: eenige
koeiën tegen 't licht in gezien met als achtergrond het stadje Hattem De meeste
onderwerpen zijn overigens tegen het licht in gezien. Deze wijze van zien dateert
meer eigelijk van uit den tijd van Millet. Ik heb in een artikel (waarin ik Millet, van
Gogh, Toorop, Thorn Prikker, Mauve, Verster, oude-Hollanders, Primitieven e.a.
noemde in een verduidelijkend, maar toch nog naar ik bemerkt heb, door een enkele
slecht begrepen verband, waar verschillende geestes-stroomingen onderscheiden
werden) over Johan Thorn Prikker al op Millet's verstekkende beteekenis gewezen.
Deze wijze van ziening wortelt in dezen tijd. Bij Voerman wordt zij aanleiding om
met eenige bijna primaire toonkleuren te werken.
De aanschouwing van dezen kunstenaar is naïef. Zijne werkwijze eveneens, trots
het berekenende dat ze mee schijnt te brengen. Grootsche dingen, wolk-kasteelen,
spelende paarden verrukken hem, maar ook is hem het kleine lief, het bescheiden
zoetrokige bloempje, dat, stil in een wolkschâuw ademend, zijn aandacht vraagt Hij
ziet gaarne een wereld vol goud en vol tinteling als een roemer wijns. Hij beeldt
badende en drinkende koeiën uit in een wereld van spiegeling waar kleuren en tinten
door elkaar vloeien en het heelal maken tot een moment van het Zijn, waarin zelfs
ons bewustzijn droomt.
Het is wel opmerkelijk hoe een natuur als deze getrokken wordt tot het eindeloos
ruim, waardoor steeds als geruischloos de wolken trekken; statig, demonisch of
aetherisch, tot verre einders, nu en dan afgebroken door een huizenrij, waarachter
nochtans de oneindigheid te droomen valt, tot de ondergaande zon die een verre
wereld belicht en in deze de herinnering laat aan een oude. Zoo is een Boschgezicht
niet zijn beste werk. Het is voor hem te oneigelijk. Maar in Het Kasteel dat oprijst
achter het geboomte en waar uit het donker van den voorgrond de wonderlijke
gestalten van boomstronken rijzen, weet hij toch iets van het sprookjesachtige te
leggen dat men poëzie noemt.
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Boeken & tijdschriften
De oude Hollandsche en Vlaamsche meesters in den Louvre en in de
National gallery door Max Rooses Uitgevers-maatschappij ‘Elsevier’
Amsterdam
IN dit lijvig boekdeel - versierd met 32 afbeeldingen in houtgravure - heeft Max
Rooses een reeks studies verzameld over enkele werken van oude Hollandsche of
Vlaamsche meesters die hij in den loop zijner wandelingen in den Louvre en in de
National Gallery ontmoette. En nochtans zijn deze studies, die niets méér wilden
zijn dan de ontleding van een paar werken van eenige oud-Vlaamsche en Hollandsche
meesters, integendeel zeer volledige maar bondige kunstportretten van onze
voornaamste oude schilders geworden. In dien eenvoudigen, klaren stijl die hem
eigen is, kort van volzin, sober van woorden, maar helder van denkbeeld, precies
van uitdrukking, verwekt Max Rooses voor onzen geest het lichamelijk en moreel
beeld van den behandelden meester, schetst ons zijn leven in enkele trekken, beschrijft
een paar van zijne schilderijen, ontleedt zijn werkwijze, maakt de plaats uit die de
tafereelen in de reeks werken van den meester innemen, verbindt ze tot de voorgaande
en de nakomende en geeft zoo een overzicht van het geheele werk; een blik op de
omgeving van den schilder, leidt ons in zijn midden, toont ons gansch de school
zoodat we in enkele bladzijden een beeld krijgen dat onder schijnbaren eenvoud,
zeer volledig is.
Vooral die kleine Hollandsche meesters, Geeraard ter Borgh, Jan Steen, Geeraard
Dou, Pieter de Hoogh, heeft Max Rooses op treffende wijze getypeerd. Schilders
van tooneelen in binnenhuizen, zijn zij nauw aan elkander verwant. Meesterlijk haalt
de schrijver uit hunne paneeltjes de karakters te voor die ze onderscheiden.
Drie studies over Rembrandt verwekken voor onzen geest het geheele beeld van
den genialen virtuoos van het licht; drie studies over Rubens dat van den onovertroffen
virtuoos der beweging.
Rondom Rembrandt vinden wij Frans Hals, Nicolaas Maas, Jan Vermeer van
Delft; rondom Rubens, Antoon van Dijck, Jacob Jordaens.
En daartusschen loopen die spottende realisten, Adriaan Brouwer, Peter Breughel
de Oude, David Teniers; de heerlijke landschapschilders Karel du Jardin, Hobbema,
Paulus Potter, Jacob Ruisdael, Adam Frans van der Meulen; de schilders van
zeegezichten Jan Van de Cappelle, Willem van de Velde de jonge.
Van Eyck, Memlinc, David, Quinten Massys, komen ons het tijdstip der primitieven
toonen.
Juist die afwezigheid van chronologische volgorde ontneemt aan het boek die
geleerde pretentie van een ‘geschiedenis der Noord- en Zuid-Nederlandsche
Schilderkunst’ en maakt door de verscheidenheid der behandelde onderwerpen, de
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lezing van het werk aantrekkelijk. Maar de geest van den lezer, doet wat de schrijver
vermeed te doen: al die beelden nemen hunne chronologische plaats in en bij slotsom
is de uitslag dezelfde als na de lezing van een volledig handboek.
H. DE M.
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Frans Hals by Gerald S. Davies, M.A., of Charterhouse London, Geore
Bell & sons, 1902.
MENIGEEN, die kennis neemt van de verschijning van dit omvangrijk boekdeel
van 158 bladzijden met 55 afbeeldingen, zal de opmerking maken: ‘alweer een
monografie over een Hollandsch meester door een buitenlander geschreven en in het
buitenland uitgegeven!’ En hij zal er allicht den Nederlandschen
kunstgeschiedschrijvers een verwijt van maken, dat ze onze groote meesters niet
genoeg eeren, door boeken over hen te schrijven, zooals buitenlanders als b.v. Michel
dit gedaan hebben over Rembrandt e.a.
De onbillijkheid van dit verwijt, dat bij leeken voor de hand ligt, zal ieder, die niet
geheel buiten de kunstwetenschappelijke studie staat, aanstonds inzien.
Want wie kunstwetenschappelijk werkt, m.a.w. de feiten wil constateeren en het
onderling verband daarvan vaststellen, om het daardoor verkregen historisch beeld
van een kunstenaar of kunstperiode in het kader van den tijd te beschouwen, - wie
zulk een doel nastreeft, zal er niet zoo gemakkelijk toe komen, eene monografie te
schrijven over een kunstenaar, waarvan hij van te voren zeker weet, dat ze minder
zal geven, dan wat er, na voortgezette bronnenstudie, nog bekend kan worden.
Zoo is het met het leven van Frans Hals: zijn levensgeschiedenis kan niet behoorlijk
worden geschreven, voordat wij weten, wat de tot heden ontoegankelijke Haarlemsche
notarieele archieven omtrent hem bevatten. En dat is, dunkt ons, wel de reden, waarom
zich nog geen enkel Nederlandsch kunsthistoricus er aan gewaagd heeft, een groot
werk over Frans Hals te schrijven.
De eischen toch, die men aan zulk een werk stellen moet, zijn niet gering. Want
Hals moet dan niet alleen als mensch en artiest worden beschouwd in verband met
zijn tijd, maar ook zijn beteekenis als leermeester, als vormer van een groote reeks
van meesters op gebied van portret en genre, dient te worden in het licht gesteld. En
dit is bij den huidigen stand der wetenschap nog lang niet zoo gemakkelijk.
Daarom waren wij zeer benieuwd, wat het boek van Davies over Frans Hals ons
brengen zou, en vooral, of het nieuwe gezichtspunten zou openen of nieuwe bijdragen
geven tot de geschiedenis van zijn leven en werken.
Onze verwachting, die door den titel was opgewekt, werd niet geheel verwezentlijkt,
daar het boek niet geeft wat de titel belooft: het geeft niet den geheelen Frans Hals,
maar slechts een gedeelte. Davies' boek is een populairwetenschappelijk, voor den
Engelschen lezer geschreven beschrijving van Hals' leven en de voornaamste zijner
werken. Of liever: niet de voornaamste werken zijn er in besproken, maar die
schilderijen, welke ‘are vital in the artistic progress of the man, or typical of some
special quality, or serviceable by reason of their being more accessible to English
readers. Many fine examples of the master are therefore passed over in silence, even
though they are reproduced as illustrations, because they do not differ in quality and
type from those which are dealt with at full length. Similarly, the far distant galleries
on the Continent, as, for instance, Vienna and St-Petersburg, are passed over in favour
of those nearer at hand in Holland, Belgium or France.’
Uit deze woorden, uit des schrijvers voorbericht, kan men duidelijk het standpunt
zien: het is niet zuiver kunstwetenschappelijk, want een wetenschappelijk boek mag
niet dienen voor lezers van een bepaalde nationaliteit: het moet gemeen goed zijn.
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Bovendien worden in een samenvattende monographie ook zoo maar niet allerlei
schilderijen weggelaten om ik weet niet welke reden.
Kortom, al spoedig kwamen wij, na het lezen reeds der voorrede en van de eerste
twee hoofdstukken, waarin de ‘opkomst van de kunst eener natie’ en ‘de Hollandsche
kunst der zeventiende eeuw’ worden geschetst, tot de conclusie, dat wij in dit werk
niet hebben te zien hetgeen wij ervan verwachtten, m.a.w. dat de schrijver geenszins
voor Frans Hals gedaan heeft hetgeen b.v.
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Michel voor Rembrandt, Max Rooses voor Rubens en van Dyck heeft gedaan.

FRANS HALS: EIGEN PORTRET (?) (Verzameling van Graaf Spencer, Althorp).
[uit: G.S. Davies: Frans Hals. - London George Bell & Sons, 1902.

Hij is ook niet, zooals men verwachten zou, critisch te werk gegaan bij het maken
van den catalogus van Hals' werken.
Dat dit tot allerlei eigenaardige vergissingen leidt is duidelijk. Zoo is b.v. reeds
de eerste afbeelding in het boek geen zelfportret van Frans Hals en ook het andere
schilderij, dat als zijn zelfportret gereproduceerd wordt, stelt hem niet voor.
En 't portret van de Ruyter, eenige bladzijden verder afgebeeld, is de Ruyter niet!
En dan: hoe menig meer dan twijfelachtig schilderij van Hals' wordt als echt vermeld,
om van andere ‘vergissingen’ niet te spreken.
Ziehier het gevolg van het gevaarlijk principe, om de opgaven van catalogi en
eigenaars der verschillende schilderijen zoo maar grifweg te gelooven. Dat de schrijver
van dit principe is uitgegaan, vermeldt hij uitdrukkelijk in een mededeeling achter
in het boek.
Maar, gegeven die principes, gegeven de taak, die de schrijver zich gesteld heeft,
dan kan men tevreden zijn over de wijze, waarop hij die heeft volbracht. Wij zijn er
dan ook van overtuigd, dat dit boek voor den Engelschen en Amerikaanschen leek
in menig opzicht een openbaring zal zijn.
In de beide eerste, reeds bovengenoemde hoofdstukken, wordt - met uitzondering
van eenige onvermijdelijke, steeds bij buitenlandsche schrijvers te-
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rugkeerende verkeerde opvattingen van Hollandschen aard en Hollandsche toestanden
- een goed beeld van het karakter der Hollandsche kunst gegeven. Alleen heeft de
schrijver het mis, wanneer hij zegt, dat klassieke onderwerpen in de schilderkunst
niet gewild waren. Dat niets minder waar is dan dit, behoeft geen betoog voor ieder,
die onze geschiedenis kent en weet, hoe algemeen juist in de zeventiende eeuw het
classicisme hier te lande was doorgedrongen.
In het derde hoofdstuk tracht de schrijver Frans Hals eenigszins schoon te wasschen
van den blaam, die op zijn persoon geworpen is, doordien men, daartoe gebracht
door sommige authentieke acten, hem als een dronkelap is gaan beschouwen.
Wij kunnen hier niet uitvoerig in die kwestie treden, maar ons dunkt, dat de
concluzie, waartoe de schrijver komt, nl. dat er geen sprake van kan zijn, dat zijn
leven ‘was entirely bohemian, the absolute reverse of simple living and high thinking,’
vooralsnog de eenige is, die wij kunnen putten uit de gegevens, die over Hals' leven
bekend zijn.
Maar desniettemin staat het toch vast, dat hij meer dan eens te diep in het glaasje
heeft gekeken en dat hij in dronkenschap zijn eerste vrouw mishandelde.
Dat dergelijke omstandigheden echter een artiest geenszins behoeven te beletten,
iets grootsch te scheppen, daarvan zien wij nog dagelijks voorbeelden.
Het is dan ook o.i. slechts als een studeerkamer-stelling te beschouwen, wanneer
er gezegd wordt, dat een groot artiest per se zedelijk hoog moet staan, een edel
karakter moet hebben, enz. Geen stelling gaat minder op dan deze: nog dagelijks
zien wij er de voorbeelden van.
De volgende hoofdstukken zijn aan Hals' kunstenaarsloopbaan gewijd, terwijl
vervolgens uitvoerig zijn voornaamste schilderijen, vooral de Haarlemsche natuurlijk,
worden beschreven.
Wij kunnen niet nalaten den schrijver geluk te wenschen met de wijze, waarop bij
in dit opzicht zijn doel: het uit historisch en aesthetisch oogpunt begrijpelijk maken
van deze schilderijen, bereikt heeft. Er heerscht gloed in die beschrijvingen die (het
blijkt uit alles) vóór de schilderijen zelve zijn gemaakt en met de grootste zorg zijn
uitgewerkt.
Van de afbeeldingen zijn de meeste, vooral de fotogravuren, goed geslaagd te
noemen, hoewel het formaat in het algemeen iets grooter had kunnen zijn. Enkele
der lichtdrukken zijn niet fraai te noemen, maar daarvan dragen misschien de
fotografieën, die tot voorbeeld dienden, de schuld.
W.M.

Gemälde des XIV-XVI Jahrhunderts aus de Sammlung von Richard von
Kaufmann Berlin, Verlag von A. Asher & Co, 1901
ONDER de particulieren die er het meest hebben toe bijgedragen om de B r u g s c h e
Tentoonstelling zoo h o o g s t belangwekkend te maken, verdient de Heer Richard
von Kaufmann uit Berlijn zeker in de eerste plaats genoemd te worden.
Niet minder dan tien stukken zond hij in, waarvan, merkwaardig genoeg, geen
enkel onbeduidend is. Men denke o.a. aan den heerlijken Bladelin van Van der
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Weyden;(1) de kleurenschitterende Beweening van Memlinc; de twee luikjes van
David (nr 134, niet nr 141-142 die in den Catalogus verkeerdelijk aan David worden
toegeschreven); twee kapitale werken van Patinier; een stuk van onschatbare waarde:
het zelfportret van den Meester der Mariadood (Joos van der Beke?), in den catalogus
verkeerdelijk op naam van Van der Weyden gesteld (no 259); en eindelijk het
kostelijke Luilekkerland van Breughel(1).
Nu de belangstelling voor deze verzameling algemeen is opgewekt, meenen we
velen van dienst te zijn door de aandacht te vestigen op hierboven vermelde uitgave
welke verleden jaar het licht zag. Het meerendeel der te Brugge tentoongestelde
werken worden er in afgebeeld, naast nog tal van andere werken van de Vlaamsche,
Duitsche en Italiaansche scholen uit de XIVe, XVe en XVIe

(1) Geproduceerd in Onze Kunst.
(1) Geproduceerd in Onze Kunst.
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eeuw, in het geheel 67 stuks. De volledige catalogus der schilderijen van dit tijdvak,
in de verzameling Kaufmann, opgesteld door Max Friedländer, is er aan toegevoegd
en vermeldt niet minder dan 124 nummers. Bij het openslaan van dit boek, krijgt
men al dadelijk een zeer gunstigen indruk uit het korte voorwoord van den
verzamelaar, welke te dier plaatse Bode, Friedländer, Lippmann en von Tschudi als
zijn trouwe raadgevers en medewerkers vermeldt.

FRANS HALS: WILLEM VAN HEYTHUYSEN. (Museum, Brussel).
[uit G.S. Davies: Frans Hals. - London, George Bell & Sons, 1902.

Wij denken daarbij aan zoovele liefhebbers, welke zich hier en elders voor duur
geld - of misschien goedkoop en tóch nog te duur - ouwe schilderijtjes laten in de
hand stoppen, en dan op den duur een collectie lijsten bijeenkrijgen waarop de grootste
namen schitteren - maar waarvoor ieder deskundige de schouders ophaalt. De heer
von Kaufmann heeft beter begrepen
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waar de rechte weg ligt - en zijn verzameling heeft dan ook een belang - niet het
minst voor de studie der Vlaamsche Primitieven - dat niet licht te overschatten is.
Het boek dat vóór ons ligt is zonder eenige luxe, maar met echt Duitsche
degelijkheid uitgegeven. De platen in lichtdruk zijn goed verzorgd en door groote
scherpte in den afdruk uitstekend voor studiedoeleinden geschikt.
De catalogus van Friedländer geeft daarbij enkele korte en zaakrijke inlichtingen,
welke voortreffelijk tot orientatie kunnen dienen. Onder de stukken welke hier
peproduceerd worden, maar niet op de Tentoonstelling aanwezig waren, vermelden
we o.a.: een Magdalena van den Meester van Flémalle - een Geboorte en een Piétà
van Geeraard David - een Avondmaal van Henri met de Bles - een Mansportret van
Neufchatel - een Ecce Homo van Bosch - verschillende stukken van Geertgen tot
St-Jans, Engelbrechtsen, J.C. van Amsterdam, Lucas van Leyden - enkele oude
merkwaardige Fransche, Spaansche en Boheemsche meesters, - vervolgens de
Duitschers, met Stephan Lochner, Bartel Bruyn, de oude Holbein, Cranach, talrijke
Oberdeutsche meesters - en ten slotte de primitieve Italianen met Filoppo Memmi,
Botticelli, Crivelli(?), en de latere als Giorgione, Moroni, Tintoretto, Bassano e.m.a.
Een uitgave dus, die zeer belangwekkend mag heeten, en waaruit vooral
kunstverzamelaars in meer dan één opzicht leering kunnen putten.
B.

A. Warburg Bildniskunst und Florentinisches Bürgertum I. Domenico
Ghirlandaio in Santa Trinita, die Bildnisse des Lorenzo de' Medici und
seinen Angehörigen Leipzig, Seemann.
IN deze eerste studie ontleedt de schrijver een fresco van Ghirlandaio, in de kerk
Santa Trinita te Florence, voorstellende de goedkeuring der voorschriften van de
orde der Franciskaners door Paus Honorius. Hij bepaalde de plaats waar de handeling
gebeurde: de piazza della Signoria, met het Palazzo Vecchio en de Loggia de' Lanzi
in den achtergrond - alsook de personen die er deel aan namen - waaronder hij,
behalve de leden der familie Sassetti, eigenaars van de kapel - ook Lorenzo de' Medeci
herkent, met zijn zonen en hun leermeester Angelo Poliziano. Uitstekende
afbeeldingen doen ons al de deelen kennen van dit fresco, dat meestal weinig wordt
opgemerkt doordien het zoo hoog geplaatst en onvoldoende verlicht is.
Bij het vergekelijken van het werk van Ghirlandaio met dat waarin Giotto meer
dan een halve eeuw vroeger hetzelfde onderwerp behandelde, - toont de schrijver
ons de overwegende plaats aan, die het wereldsche element in de godsdienstige
schildering der XVe eeuw heeft uitgenomen - en doet ons in het werk van den
kunstenaar het leven zien, waarvan zij de uitdrukking was.
In 't voorbijgaan komen nog verschillende belangwekkende onderwerpen ter sprake
o.a. de wassen ex voto's, ware beelden op natuurgrootte, waar eertijds de kerk der
Annunziata vol mee was.
Deze eerste studie zal door meer andere gevolgd worden. De schrijver belooft ons
o.a. de invloed aan te toonen, die de Vlaamsche kunst op Ghirlandaio en zijn
tijdgenooten uitoefende: Ghirlandaio was in zijn portretten zonder twijfel de meest
oprechte, de meest objectief ware van de florentijnsche schilders uit zijn tijd - en de

Onze Kunst. Jaargang 1

Vlamingen die in dit genre zoo gewetensvol waren, en de waarheid zoo nabij kwamen,
moesten op hem een diepen indruk maken.
J.M.
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Das Germanische Nationalmuseum von 1852 bis 1902 Festschrift zur Feier
seines fünfzigjährigen Bestehens im Auftrage des Direktoriums verfasst
von Dr. Theodor Hampe, Konservator und Bibliothekar am Germanischen
Nationalmuseum Druck von J.J. Weber (illustrirte Zeitung) in Leipzig.
DEN 16den Juni van dit jaar, was 't feest in de aardige oud-Duitsche stad, dat stukje
poëzie der Middeleeuwen in onzen archi-prozaïschen tijd. Keizer en Prins-Regent
werden in Nürnberg verwacht om de nieuwe vleugel aan 't Germaansche
oudheidkundig museum te openen, die ter eere van zijn 50-jarig bestaan was
bijgebouwd.
Als inleiding tot en een herinnering aan dit feest schreef de Conservator van het
Museum, Dr. Theodor Hampe, een lijvige, hier en daar wat drooge, maar degelijke
studie, over de geschiedenis, het ontstaan en tegenwoordig bestaan van deze mooie
en interessante stichting. Hoe zij aan de energie van Hans Freiherr von und zu Aufsess
haar eerste zeer bescheiden begin dankte, hoe zij door allerlei gekibbel en gehaspel
tusschen de Duitsche steden en Staten onderling, die elk hun eigen oudheidkundig
Museum begeerden, bijna te gronde ging, hoe zij door de vrijgevigheid van Koning
Ludwig I van Beieren in staat werd gesteld om zich verder te ontwikkelen en hoe zij
eindelijk aan August von Essenwein en den tegenwoordigen directeur Herrn von
Bezold haar bloei, die nog steeds toenemend is, dankt.
Eenige vrij goed geslaagde platen versieren het werk, o.a. Dürers Bildniss Kaiser
Karls des Grossen, Christus am Kreuz von Heiligen umgeben van Meester Stephan
Lochner, afbeeldingen van harnassen enz., en hier en daar aardige kijkjes in het
Museum zelf, waarvan 't oudste deel vroeger een Kartuizerklooster geweest is.
De druk is verzorgd maar wat droog, wat stijf. De goede intenties welke er wel in
te onderscheiden zijn, werden maar onbevredigend verwezenlijkt. Een intelligent en
smaakvol typograaf zou hier zeker heel wat meer hebben van terecht gebracht, en
zou b.v. de middeleeuwsche ridder, die op het omslag een schild met heel het Museum
in miniatuur omhoogheft, in minder schreeuwende kleuren hebben afgedrukt.
Een afbeelding van het geheele gebouw op het eerste blad is wat beter geslaagd,
al bezit ze ook hoegenaamd geen artistieke waarde.
A.W.

A description of the sketchbook by sir Anthony van Dyck, used by him
in Italy, 1621-1627 and preserved in the collection of the duke of
Devonshire at Chatsworth by Lionel Cust London, George Bell & sons,
1902
OP de van Dijcktentoonstelling te Antwerpen lag in een glazen toogkastje, het
beroemde schetsboek van 's meesters Italiaansche reis, uit de verzameling van den
Hertog van Devonshire te Chatsworth. Op verzoek werd het toegestaan, het kostbare
boek te doorbladeren, - maar zeker zullen wel niet veel bezoekers van die gelegenheid
gebruik hebben gemaakt... Nu is het door de ondernemende firma George Bell &
Sons, in ruimen kring toegankelijk gemaakt, door deze uitgave, waarin een vijftigtal
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van de mooiste bladzijden worden gereproduceerd, en toegelicht door den bekenden
van Dijck-kenner Lionel Cust.
In de Inleiding wordt ons verteld, hoe het boek, na van Dijck's dood te Blackfriars,
in het bezit kwam van den schilder Sir Peter Lely en later van den kunstliefhebber
Hugh Howard; hoe het verder, in het begin van de XVIIIe eeuw gekocht werd door
den Hertog van Devonshire; hoe het uit diens collectie spoorloos verdween en in het
begin der XIXe eeuw weer te voorschijn kwam in de verzameling van Samuël William
Reynolds; hoe het in 1830 gekocht werd door George James Welbore Ager-Elis,
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Baron Dover, die het interfolieerde en fraai liet inbinden; hoe het in 1893 weer werd
gekocht door C. Fairfax Murray, die het op zijn beurt verkocht aan Herbert F. Cook.
Toen ontdekte men dat het eigenlijk tehuis hoorde in de verzameling van den Hertog
van Devonshire, aan wien het dan ook dadelijk door den laatsten eigenaar werd
afgestaan.
Interessante aanteekeningen worden over iedere bladzijde gegeven; we vinden er
aanwijzingen omtrent plaats en tijd van hun ontstaan, de modellen welke er voor
gediend hebben, enz.
Zooals men weet bevat het schetsboek hoofdzakelijk studies volgens werken van
Italiaansche Meesters. Wanneer het niet reeds zoo duidelijk sprak uit van Dijck's
schilderijen van zijn Italiaanschen tijd, zouden we hier eens te meer kunnen nagaan
wat overstelpenden indruk Tiziano op den Vlaamschen meester gemaakt heeft. De
groote meerderheid der schetsen zijn gemaakt volgens diens werken, vaak met
aanwijzing der kleuren, en meestal met het bijschrift ‘Tizian’. Onder de vele, die we
hier niet alle kunnen opsommen, vermelden we een krabbel naar het prachtige stuk
met Jacopo Pesaro, bisschop van Paphos, dat nu in het Museum van van Dijck's
geboortestad hangt. Enkele teekeningen zijn blijkbaar geïnspireerd door artisten als
Boeren-Breughel, Dürer en Lucas van Leyden, waar van Dijck dus belangstelling
voor betoonde. Een paar schetsen zijn ook rechtstreeks naar de natuur genomen, o.a.
een woedende struisvogel, met het opschrift ‘Acty als de Struys gram is’; de heer
Cust schijnt te meenen dat dit opschrift betrekking heeft op een grootere struisvogel,
op 't zelfde blaadje geteekend, die er echter niet ‘gram’ uitziet, en betitelt dan de
‘gramme’ als: a monster like a basilisk.
De reproducties, in lichtdruk (photo-collographie) zijn uitnemend geslaagd en
komen het origineel zoo dicht nabij als maar kan gewenscht worden. Het heele boek
is, op folio-formaat uiterst eenvoudig, doch voornaam en smaakvol uitgegeven, en
mag onder de degelijkste en keurigst verzorgde werken van dien aard gerekend
worden.
B.
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Inhoud van het tweede halfjaar 1902
Blz.
COENEN JR. (FRANS):

Het Museum
Willet-Holthuysen
II. De
Verzameling
(Het Delftsch
aardewerk)

126

EEKHOUD (GEORGES):

Frans Courtens

1

MAREZ (HENDRIK DE):

De Tentoonstelling der Vlaamsche
Primitieven te Brugge

29-55-100

MARIUS (G.H.):

H.J. Haverman

89

MESNIL (JAC.):

Over de Betrekkingen tusschen de
Italiaansche en de Nederlandsche
Schilderkunst ten tijde der renaissance
Eerste Studie, Slot

41

P.B. Jr.:

De Driejaarlijksche Tentoonstelling te Gent 135

ROOSES (MAX):

Schilderijen in oude Antwerpsche familiën 109
De Teekeningen der Vlaamsche Meesters
De
Vaderlandsche
School in de
XVIe eeuw. (P.
Breughel de
Jonge - C
Massijs - P.
Acrisen - J.
Beuckelaer).
De Romanisten 121
(Jan Gossaert
van Mabuse)
De
Romanisten,
Vervolg (B.
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van Orley D.J. Vellaert P. Coecke Ant. Moro)
SIMONS (L.)

Duitsche of Nederlandsche Kunst?

82

SLUYTERMAN (K):

Kunst in de Advertentie

12

THORN PRIKKER (ED.):

Onder den St. Maarten

64

Een Lyricus (Henri van Daalhoff)

155

Een studie over Jacob Maris

173

JAN VETH:

Kunstberichten
UIT AMSTERDAM:

UIT ANTWERPEN:

UIT BRUSSEL:

Isaac Israëls

(W. Vogelsang)

145

De
(C. Verster)
Roode-Heyermans
- Dutilh Broeckman - Van
der Hoef - de Roos

148

G.W. Dijsselhoff - (W.V.)
Firma Preyer - Arti
et Amicitiae - Ch.
van Wijk

176

Verkooping der
Verzameling
Huybrechts

(XX)

20

Terug Bijeen

(XX)

149

Frans Courtens Mej Marcotte

(B.)

179

Henri van der Hecht (G.E.)
- Felix Guillaume Pieter Stobbaerts

21

De Stad

116

(G.E.)
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UIT BRUSSEL:

Labeur Vereeniging voor
Fotografie - Jules
Merckaert

(G.E.)

149

Constantin Meunier (G.E.)

180

UIT GENT:

Gustaaf van Aise † (G.E.)

85

UIT DEN HAAG:

Jozef Israels Haagsche
Kunstkring Binnenhuis ‘Die
Haghe’

(H.D.B.)

22

(H.D.B.)
Johs Bosboom Dirk Nijland Tentoonstelling ten
bate der Boeren

52

Antonio Mancini - (H.D.B.)
Taco Mesdag †

86

Hollandsche
(H.D.B.)
Teekenmaatschappij
- Johan Thorn
Prikker - Ned. Ind.
Kunstnijverheid Pieter Lastman in
het Mauritshuis Een stuk van
Willem Maris Kunstzaal Biesing Kunstzaal Preyer

116

Nanninga Uiterdijk (H.D.B.)
- Haagsche
Kunstkring

152

Hobbe Smith - J.
(H.D.B.)
Aarts - J. Voerman

182

UIT ROTTERDAM:

Voor de Kunst

(P.)

24

UIT UTRECHT:

Voor de Kunst

(B.O.)

154
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Boeken & tijdschriften
COOK (E.T.):

A popular
Handbook to the
National-Gallery

(W.M.)

27

CUST (Lionel):

A Description of the (B.)
Sketch-Book by Sir
Antony van Dyck

193

DAVIES (G.S.):

Frans Hals

188

Gemälde des
XIV-XVI.

Jahrhunderts aus
(B.)
der Sammlung von
Richard von
Kaufmann

190

HAMPE (Dr. Th.):

Das germanische
National Museum

(A.W.)

193

HOBART CUST
(Robert H.):

The Pavement
Masters of Siena

(W.M.)

26

MASON PERKINS
(F.):

Giotto

(W.M.)

27

ROOSES (MAX):

De oude
Hollandsche en
Vlaamsche
Meesters in den
Louvre en in de
National-Gallery

(H. de M.)

187

SCHLEINITZ (O.
von):

Edw. Burne-Jones

(W.M.)

28

WARBURG (A.):

Bildnisskunst und
florentinisches
Bürgertum

(J.M.)

192

(W.M.)

Platen
N.B. De cijfers met * gemerkt geven de bladzijden aan tegenover dewelke de platen
buiten tekst moeten tusschengevoegd worden.
Tekstversieringen en Band door Ch. Doudelet, omslag der Afleveringen door H.P.
Berlage Nz.
AARTS (J.):

Oorspronkelijke Houtsnede 183

BREUGHEL DE OUDE
(Peter):

Luilekkerland

*106

CLAUS (Emiel):

De oude Den

*138
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COECKE VAN AALST
(Pieter):

COURTENS (Frans):

Muziekanten, dieren
doende dansen

*168

Joan III, Koning van
Portugal

*170

Biddende prelaat met
Patroon

*172

Rustende koeien

*2

De Morgen

4

Eerste IJzel

*4

Morgen te Veere

*6

Na het Lof

8
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COURTENS (Frans):

Aan de Boorden der Maas *8
Boorden der Maas

9

Geitenwachtster

10

Bij Haarlem

*10

CRISTUS (Petrus):

St-Elooi (De legende van *38
Godeberta?)

DAVID (Geeraard):

Maria met het Kind,
*62
omringd door Engelen en
Heilige Maagden

DAALHOFF (Henri van):

De Kinderen langs de
straten

157

Vooruit de Muziekanten

159

Vaak zat hij lang te turen

161

Daar zingen zij een liedje 165
EYCK (Jan van):

De Vrouw van den Meester *32
De H. Maagd vereerd door *34
Joris van de Paele
Kanunnik Joris van de
Paele

*36

GHIRLANDAIO (Domenico): De Aanbidding der Herders 43
GIOTTO:

De Intrede van Christus in 28
Jerusalem

GOES (Hugo van der)

De Aanbidding der
Herders, Drieluik

GOSSAERT VAN MABUSE
(Jan):

Omlijsting van een Spiegel 124

HALS (Frans):
HAVERMAN (H.J.):

*42

Het Oordeel van Paris

*124

Eigen portret (?)

189

Willem van Heythuysen

191

Portret van Jacob Maris

90

Toewijding

*90

Portret van J.H. Krelage

91

Geluk

*92

Portret van Mevr. Broers
van Beusekom

95

Baker en Kinderen

*96
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Moederschap

96

Eigen Portret

146

Ezelrijden

147

Stadsgezicht

147

LUCAS VAN LEYDEN (?):

Christus in het Graf

49

MASSIJS (Cornelis):

Loth en zijne Dochters

123

MASSIJS (Quinten)

Portret van een Kanunnik *104

ISRAËLS (Isaac):

ONDER DEN ST. MAARTEN: 18 verschillende ontwerpen 64 tot 81
en fotografiën van
meubelen en
gebruiksvoorwerpen
MEMLINC Hans):

STRUYS (Alexander):

Maria met het Kind en
Engelen

47

Christus met de Engelen

58-59-60

Maria met het Kind

*60

De beroemde Mechelsche *136
Kantwerkster

VERSTRAETE (Theodoor): Het Kerkje te Schoore
VINçOTTE (Thomas):

141

Portretten van den Koning *142
en de Koningin der Belgen

WEYDEN (Rogier van der): Maria met het Kind in eene *56
gebeeldhouwde nis
Portret van Peter Bladelin *102
(?)
ONGENOEMDE MEESTERS EN FOTOGRAFISCHE OPNAMEN
NAAR DE NATUUR:
8 ontwerpen voor
advertenties

14 tot 19

De verdrijving van
Herodes (Mozaiekvloer)

26

De Hellespontsche Sibyl
(id.)

27

Calvarieberg

*30

Gustaaf van Aise

86
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ONGENOEMDE MEESTERS EN FOTOGRAFISCHE OPNAMEN
NAAR DE NATUUR:
Taco Mesdag

87

Groep aardewerk

127

Delftsch stel wit en goud

*128

Bekers met chineesche
teekening

*128

Delftsche flesschen

131

Figuur Kannetje

132

Blauwe pul met deksel

133
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