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[Eerste halfjaar]

Albert Neuhuys
EEN bespreking van dezen schilder, alhaast een van de ouderen, kan er toe leiden
weer eens te overzien wat de beweging der moderne schilderkunst gebracht heeft.
Hij is er een wien bijzondere waarde moet worden toegekend, - dit staat vast in onze
meening, maar om daarop dan nadrukkelijk te wijzen, hebben we hem afzonderlijk
te nemen uit een bent. De schatting gaat hier verhoudenderwijs al worden er geen
vergelijkingen gemaakt. Ik begin haast met een résumé. We hebben hier een
soortelijkheid, die zich echter beslist laat onderscheiden, als zoodanig zelfstandig.
Wat Neuhuys voortbracht is niet van dien aard dat het een stuwkracht in den keergang
van een strooming zou kunnen beteekenen, wel vermag het zich in de eenmaal
geordende loop daarvan als een duidelijk waarneembare baan te doen opmerken. Hij
is een voorbeeldig schilder.
Eigenlijker is hij een schilder van waren hollandschen aard, zijn hoedanigheden
kan men zich niet op vreemden bodem uitgegroeid denken. Hij is als weinigen, ook
de grootsten meegerekend, volstrekt vrij gebleven van aanraking uit den vreemde.
Gelijkmoedige degelijkheid in onverstoord werken is hier van het oordeel de
eindconclusie.
Onze tijd is daartoe gekomen, dat er niet meer onderscheidenlijk gesproken wordt
van oude en nieuwe richting, als twee tegenover elkaar gestelde machten in het
strijden om het overwicht. In schilderkunst zoomin als in litteratuur. De woorden
Nieuwe-Gidsers en Impressionnisten hebben niet meer den klank van alarm over
ontaarding van eerbiedwaardige traditie's. Zelfs wordt weer, waar in allerjongst
streven een beweging in reactionnairen zin kon worden gezien, naar de
voortbrengselen der oude nieuwe-richting als naar een betrouwbaar richtsnoer
gewezen. In toch maar korten tijd is er heel wat verworden, zoowel in de gedaante
der kunstverschijning, als in de beschaafde kunstopvattingen zelf. (Aannemende dat
de publieke
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meening en de toongevende critiek werkelijk in beschaving zijn vooruitgegaan!) Wat
is de duur van een half menschenleven, tegenover de opkomst en den geheelen
uitbloei van een kunstbeweging zooals die in vroeger eeuwen was? En wat hebben
wij, die midden in ons leven staan, al een phasen kunnen aanschouwen van een
cultuur, waar een uitgroei nauw gerijpt, weer verdrongen werd door ontbotting van
een nieuwen knop, wel eens dra verschrompeld in zijn uitwas. Zoover reiken nog
mijn herinneringen dat de officieele oordeelkundigen slechts onder voorbehoud en
met wijfelende toeschietelijkheid werken van hen, die nu zoo hoogelijk geroemd
worden, lof toezegden. Ja, zeer voorbehoudend was de waardeering; ik weet nog de
woorden van een achtbaar schildersprofessor, tevens een niet roemloos veteraan der
oude garde, heel trouwhartig in zijn welmeenende critiek op Israëls schilderij: Alleen
op de waereld: ‘Och daar zit wel poëzie in, ik zie dat ook wel, maar dat is toch geen
schilderen; een schilderij moet immers geacheveerd zijn en wat meer geven dan
mooie tintjes’. Hierin werd te kennen gegeven de band, die het voorgaand geslacht
zich dacht tusschen het wezen van de kunst en het wezen van de schilderij.
Levensaanraking en kunstproductie waren twee. Kon een schilderij geprezen worden
als een weinig berispelijke proeve voor schildersbedrijf, - de vorm - dan was het
slechts wenschelijk voor het oogsten van bijval, dat het tevens een onderwerp
presenteerde - de inhoud, als bijkomstigheid. Er is reeds zooveel gezegd over deze
verhouding van verledene en tegenwoordige kunstuiting, dat het een teemen dreigt
te worden de besprekingen in weer nieuwe woordvormen te gaan gieten. Langzaam
aan wordt de Nieuwe-richting zelf een beeld van het verledene; we doen beter nu
daaruit zorgzaam aan 't bijeengaren te gaan wat door een komend geslacht niet als
verouderd terzijde zal worden gesteld. Want kunst is verduurzaamd leven; we kunnen
daar altijd verkwikking vinden, al gaat het soms bezwaarlijk door den staat van
afgestomptheid waarin ons leven geland is, of door de rustelooze dolingen van onzen
geest naar nieuwe idealen. Toch is het noodzakelijk bij een critisch overzien van alle
bewegingen in den drang naar ontwikkeling, ook met de motieven van de remmende
macht rekening te houden. Conventie is het bezinksel van wat eens waar en levend
was; bij roering in die troebelheid kan altijd nog wat verrassends naar de oppervlakte
zich heenwerken. De drift van een jong leven is euvelmoedig in het verwerpen van
al wat zijn overtuiging en wil in wankeling kan brengen. Dat is noodzakelijk voor
de actie en daarom alleen reeds mooi en waar als verschijning van instinctmatig
zelfbehoud, dat niet kan zijn zonder geweldadige verdringing. Maar de critiek zoekt
in die strekking oorzaak en weerwerking. Evenmaat wil zij in bewustheid.
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ALB. NEUHUYS:
BIJ MOEDER.
(In het bezit van den Schilder.)
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Groote kunstenaars zijn voor heel dikwijls blind geweest en onverzettelijk eenzijdig.
Er is iets waars in al, wat door menschen gezegd en gedaan werd, zelfs in de ergste
tijden van verval. Want het zijn toch ook openbaringen en alles wat zich kenbaar
maakt als actie van leven, heeft zijn oorzaken, en het oorzakelijke weer zijn
aanhechtingspunten, die het waarachtig menschelijke naar hoven trachten te wentelen.
Men mag niet aannemen, dat het heele werk der schilders van een vorige generatie
leeg aan toewijding was. Zij hadden toch ook de aangeboren neiging den lust
van-te-leven te vieren. Maar de spankracht was verslapt. Het algemeen leven was
troebel, de individuen zwachtelden onbekommerd hun uitingen met hulsels van ziensen gevoelswijzen, die zich daar in geroest hadden. Een algeheele verzaking van
traditiën is onbestaanbaar. Onwillens en instinctmatig komen de
menschen-handelingen zich daaraan weer voeden, zelfs in de strakste oppositie, want
het zich kanten tegen iets, houdt reeds in het gedeeltelijk erkennen van
bestaansmogelijkheid.

ALB. NEUHUYS: Interieur; (schilderij uit vroegen tijd).
(In het bezit van den Heer A. Preyer, Amsterdam).

We staan nu al op een tijdhoogte, van waar het oordeel een onbelemmerder kijk
kan hebben op de ontwikkeling der moderne kunst, - waarheen zij gericht was en
wat zij inhield. En bij het schatten van de waarde der algemeene beweging, bepalen
we ook scherper onderscheidend de beteekenis der uitblinkende verschij-
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ningen, in het zien van verhoudingen. De beweging zelf stationneert, het
Impressionnisme heeft zijn hoofddoel bereikt. Meer dan eenige andere kunstrichting
ooit, - als reactie op een voorgaande - was deze van een demonstratieven aard. Ze
was revolutionnair, maar vooral als een omwenteling die zich volvoerde binnen het
kamp der kunstvoortbrengers, door plotseling verhelderde ideën van kunst om haar
zelfswil. Als kenmerkend verschijnsel van de algemeene wereldcultuur is zij van te
locaal karakter, de grenzen strekken zich niet ver buiten de kunstenaarswereld uit.
En hoe nu ook hier en daar kan worden waargenomen een bijna bovenmatige
inspanning om het Impressionnisme te verzetten zoodat het nieuwe glansrijke
gedaanten vertoont, het heeft zijn pleit gewonnen en gaat reeds in ruste. Opmerkelijk
is ook, dat de voormannen van dit kunstbeginsel, tegen een zeker stadium in hun
ontwikkeling, bleken gegeven te hebben wat zij vermochten, en, eenmaal bereikt het
hoogtepunt van hun streven, de ontwikkeling, stand houdt, met een merkbare
bezorgdheid voor achterwaartsche beweging. 'k Weet wel, 't is met het gemiddelde
aantal kunstenaars ten allen tijde zoo geweest, maar bij de allergrootsten is tot aan
het eind de stuwkracht in streven werkende gebleven, in rusteloos najagen van
volmaking tot aan den dood. Niet zoo onder de tegenwoordigen. Geeft bijv. het werk
van Israëls heden andere openbaringen dan vóór twintig jaar? En de Marissen?
Verwachten we bij Breitner andere verrassingen dan dat hij nog werken voortbrengt,
die onzen lust van schilderijen-zien weer even weldadig vermogen te prikkelen, als
hij het voor jaren in die of die werken deed? En opmerkelijk ook, dat er in het werk
van een, die afzonderlijk in dezen tijd en als verdwaald van de heerschende richting
staat, wel een durende geestelijke verwording in onderscheidbare phasen valt waar
te nemen, al schijnt het streven dan ook droomtastend te gaan naar het ideaal: bij
Matthijs Maris. Hij is misschien de eenige wiens oeuvre nog kan verrijkt worden
door iets anders dan vermenigvuldiging. Maar ook de kluizenaars als deze, vormen
een verschijnsel van dezen tijd, belangwekkend juist in hun hoedanigheid van
afzonderlijken. Want in hun afzondering hebben zij zich nog vollediger vervreemd
van de hedene wereld.
De plaats van Neuhuys tusschen zijn tijdgenooten, het gewicht van zijn werken in
de schaal van de voortbrengselen der moderne hollandsche kunst, is niet voorhands
te bepalen. Het werk van Neuhuys is een steunpunt voor de beteekenis van het
Impressionnisme, - met dat van vele anderen echter. Een aandachtig beschouwen
zijner schilderijen, als op de Rotterdamsche tentoonstelling, doet altijd weer stijgen
de waardeering, als hij een blije herkenning van
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PORTRET VAN ALBERT NEUHUYS oorspronkelijke Lithografie van H. HAVERMAN
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het deugdelijke, het ware, tusschen zooveel maakwerk van handige afkijkers, dat
met gelijken schijn, onecht is.

ALB. NEUHUYS: Studie.

Met onze welmeenendste achting, en onder het gulste prijzen, staan wij er echter
nooit in ons zelf hij stil uit ontzag. Hem wordt wel eens, rangschikkenderwijs, een
plaats gegeven in de nabijheid van Israëls, al is het dan ook in diens schaduw. Zeer
kortzichtig evenwel. De leidende bedoelingen gaan
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hier te wijd uiteen, dan dat er naar overeenkomstigheid in de resultaten van beider
arbeid kan gewezen worden. Neuhuys is onafhankelijk gebleven van Israëls. Hij
heeft ongetwijfeld leering getrokken uit het gevierde voorbeeld, te meer om een
uiterlijke verwantschap door keus van het onderwerp. Het is onvermijdelijk, dat de
tegenwoordigen onder hun zwoegend streven, begeerend omzagen naar de
wonderbaarlijke uitkomsten van Israëls' schildersbedrijf. Er is altijd, in goeden zin
dan, vrucht uit te trekken. Het aantal boerenbinnenhuizen in de moderne hollandsche
kunst is legio, maar willen we daarvan gaan noemen de voortbrengers, dan vinden
we wel onmiddellijkst de namen Israëls, Neuhuys, - maar raken daarna reeds aan 't
zoeken. Een tentoonstelling van deze twee gezamenlijk, zou veel aantrekkelijks
hebben en bovendien leerrijk zijn. (Blommens, bedenk ik me daar, zou er bijgebracht
kunnen worden; zijn helaas al te schaarsch goede werk, heeft toch ook weer een
onderscheidbaar karakter.) 't Zou dan kunnen blijken in hoever Israëls' kunst ten
profijte van. Neuhuys' ontwikkeling is geweest, voornamelijk dezerwijs, dat hij er
door gesterkt werd in volharding van eigen streven, zijn kwaliteiten hem bewuster
werden door toetsing aan dit voorbeeld, en, dat hij ze zeker nooit aanwendde tot
navolging. En het verschil in gedaante waarin deze tweeërlei kunst gegeven werd,
zou ook aanstonds het essentiëele van beider uiting kenbaar maken. Het voortreffelijke
bij den een, zijn oorsprong vindende in de neigingen van een tot schilder aangelegd
mensch, in de kunst bij den ander waarneembaar een drang naar uiting, dieper uit
een menschelijkheid opwellende, in associatie met eigenschappen die den vorm van
manifestatie bepaalden.
Wanneer bij Israëls echter deze overwegende geestelijke macht minder getuigt,
neemt Neuhuys boven hem de overhand met de veilige waarborgen van een rustig
geëquilibreerde vakbeoefening. Er zijn schilderijtjes van hem als dat kindje bij de
wieg, of het oude zittende vrouwtje, die onmiskenbaar van reëeler waarde zijn dan
vele werken van Israëls. Zijn schilderwerk levert een meer onwraakbaar getuigenis
voor zijn talent. Wij kunnen dit als 't ware aflezen van zijn schilderijen, het naspeuren
in al de wendingen van zijn techniek. Hij is knap maar niet schoolsch of geroutineerd
handig, zijn kleur is mooi, want ze heeft constantie en is rijp, er is diepte, ronding,
een aanneembare waarschijnlijkheid in deze natuurafbeelding, want het streven was
niet ijdelijk gericht op een kunstmatigen weerschijn van de realiteit. 't Zijn schilderijen
van vleesch en been. Neuhuys is de met gelijkmatige kracht, gelijkmoedige stemming
zijn werk tot het einde doorvoerende schilder; de innigheid van zijn bedoeling
verzuimt zich in opgewekte doortastendheid, de lust van mooi-kleur-zien wakkert
zich zelf aan, ook voor hem is daar een wereld eindeloos.
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ALB. NEUHUYS:
BROERTJE RIJDEN.
(In het bezit van den Heer E. van Essen, Amsterdam.)
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De stof tot verwerken stapelt zich op voor zijn werkgrage handen, die met
onderhouden geestkracht en in ordelijke maat het geliefkoosde werk, steeds vaster
samenstellend, ten einde voeren.

ALB. NEUHUYS: Studie voor een schilderij.

Maar zijn handbeweging gaat nooit in schokken, heeft nooit de verbijsterende
vermetelheid van Breitner; zijn intentie vaststaande, heeft niet de verheffingen, rakend
tot vergetelheid van zich zelf als daadwerkelijk kunstenaar, gelijk bij Israëls. Hij is
een kolorist; maar zijn wijze van kleurzien gaat over het observeerende nooit tot het
sensitieve als bij Floris Verster. In deze kunstuiting van nuchteren zin, in dezen
schilder, bovenal bekommerd over de technische volmaking van zijn bedrijf, zijn in
herboren staat overgedragen de traditiën uit de oude hollandsche school. Wat de
zeventiend'eeuwers tot een gemeenschappelijk schilders-corps van zoo bijzondere
beteekenis heeft gemaakt, komt
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voort uit hun liefdevolle zorgzaamheid en hij na naïve opvatting van hun kunst als
een vakbeoefening: het schilderij-maken.

ALB. NEUHUYS: Portret van den Heer v. W.
(In het bezit van den Heer J. van Wulfen, Laren).

Bij Neuhuys dezelfde bedaarde volharding, dezelfde beradene samentrekking van
al zijn vermogens door natuur verkregen, op één doel, en in regelmatig, onverdeeld
streven verder ontwikkeld; zich zelf bij zijn arbeid stelsels bouwend op ervaring en
rijpend inzicht, als een verstandig vakman, die bij iedere herhaalde beoefening, iets
wil gewonnen zien aan zijn bedrevenheid. Dat hij een geboren schilder is, daarvan
gaven eenige portretjes op de Rotterdamsche tentoonstelling, uit zijn jongelingsjaren,
wel stellig getuigenis. Ze vertoonden voor een knaap, die werkelijk
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ALB. NEUHUYS:
IN GEDACHTEN.
(In het bezit van den Heer E. van Essen, Amsterdam.)
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het van zijn leermeesters nog niet kon hebben, zeer ongewone kwaliteiten; ze zouden
de uitspraak over het wenschelijke van verdere ontwikkeling zeker nooit hebben
doen aarzelen. In een levensbeschrijving van Neuhuys vond ik de mededeeling dat
hij in zijn jeugd, te Utrecht wonende, portretten schilderde naar fotografie's,
gedwongen als hij reeds vroegtijdig was, zich een bron van inkomsten te verzekeren.
Die portretten vonden bijzonderen aftrek en waren zelfs van die kwaliteit, dat het
publiek het verzinsel van den bemiddelenden kunsthandelaar, als zouden zij door
een vermaard fransch schilder vervaardigd zijn, gewillig aannam. Een onschuldige
bedriegerij, want het werk was er niet minder om. Maar het hesluit is er uit te halen
dat Neuhuys aldra de vaardigheid tot penseelen in zijn vingers had, en dat het
werkelijk iets meer nog was dan een uiterlijke slag, lettende op een portretje van
Beets, dat, al was het ook naar een foto, zeer genietbaar was met zijn delicate
penseeltoetsjes. Zeker ook heeft Neuhuys in die vele portretoefeningen, en dan met
zijn nauwgezetten geest en aangeboren toewijding voor het vak uitgevoerd, een
eersten grondslag gewonnen voor zijn latere bekwaamheid. Hij heeft portretten en
koppen op levensgrootte geschilderd, die hem wel het meesterschap in het vak, bij
dit hoogste proefstuk te leveren, kunnen waardig doen keuren. En ook in zijn
schilderijen is waar te nemen zijn bijzondere toeleg om de behandeling van een kop
goed bestudeerd te doen zijn: hem kloek in elkaar te zetten met hechte teekening en
de expressie van de gelaatskleur zoover mogelijk op te voeren door constantie van
de lichtpartijen, gevoeligheden in de tusschentinten der overgangen, kracht en
transparentie der schaduwen, rijpheid in de onbestemde kleurwisselingen der
reflex-partijen, - alles uit de verf te doen zijn en relief te doen aannemen. Zijn factuur
is dan werkelijk een toonbeeld; soms als bij het kopje van die oude vrouw vraagt
men zich af, wie schildert zoo'n kopje solieder en toch zoo kleurlevend.
Gezond van doen, dat is het groote kenmerk van Neuhuys' kunst; men zou daarbij
weer aan Mesdag kunnen denken, even toch maar, want Neuhuys' degelijkheid is
toch oprechter en inniger wel. We zijn eenmaal begonnen tot vaststelling der waarde
van dit zoo voordeelig uitgegroeid schilderstalent, Israëls ter vergelijking te nemen;
zeer dienstig dunkt me dat, juist om het groote onderscheid bij deze twee. Uiterlijk
beschouwd zijn de schilderijen van Neuhuys kleuriger. Neem eenzelfde geval door
beiden behandeld, bijv. een boerengezin, gezeten aan den maaltijd. (Uitstekend
vergelijkingsmateriël zou zijn Israëls' stuk in het Sted. Museum te Amsterdam en
het binnenhuis van Neuhuys hier gereproduceerd). Ook bij Neuhuys is er ruimte,
komen de figuren los uit hun omgeving, is er diepte in de verdonkerde ruimten onder
tafels, in de holten van schouwen of bedsteden, gaf zijn gevoelige
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schildering in een woord, aan alles een realiteits-waarschijnlijkheid. Maar bij Israëls
hebben de donkere hoeken hun geheimenis, is het schemerlichten vaporeuser,
doorzichtiger, is het landschap door de ruiten gezien in den droom van een
buitengesloten wereld, zijn de menschen levender in meer ontastbare waden van
tinten, die hen omnevelen. Bij Neuhuys is het onderwerp meer een geval om er uit
op te bouwen een geheel, mooi in zijn kleur, juist in zijn toon, waar in zijn
voorstelling. Zijn opvatting van kunst is strak beperkt tot de eischen van het
daadwerkelijke schilderen. Gestadig aan werkt hij zijn schilderijen op, laat geen steek
daarbij vallen, wil al de bewegingen van zijn penseel gemotiveerd. Zijn schilderijen
verwekken den lust alle complicatie's van techniek in deze levende peinture na te
speuren tot voller genot van 't aanschouwen; om zich te overtuigen hoe iedere
doorvoedde toets, ieder luchtig frottis, iedere accentuatie van vorm zich verantwoorden
laat in zijn bestemming tot versterking van kleur, rijping van toon, verscherping van
uitdrukking. Hoe dat alles niet verkregen werd door bloote toeleg, maar ontbloeid is
onder beleidvolle, bezielde werkzaamheid. De natuur is er voor hem om mooie
schilderijen te maken. Dezelfde kwaliteiten in zijn binnenhuisschilderen ontwikkeld,
zijn weer te vinden in zijn enkele landschappen. 'k Bedoel dat de waarneming zich
daar gelijkelijk hechtte aan het schilderachtige, maar nu onder het buitenlicht in een
ander aspect van kleur, zonder merkbare sensatie echter. De gelijkenis met Israëls
gaat niet verder dan dat hij met hem van dezen tijd is, en gelijkelijk daarmee is het
verschil aan te wijzen tusschen deze kunst en die der oude hollanders. Opgegroeid
en volwassen onder den invloed van de heerschende richting, is ook de schildersdrift
van Neuhuys van koortsigen aard, mist hij de eigenschap om zijn observatie te doen
toeven hij een détail, het in afzondering te nemen van het geheel, en toch daaraan
gebonden tehouden. In de opvatting wèl een gelijke gezindheid, maar in de
bewogenheid niet dat bezonkene, of in de daad die vredige gang naar het doel. Zijn
schilderen ook is een ophoudelijk tegen elkaar uitwisselen van de kleurverhoudingen
in hun onderlinge waarden; daarin de harmonieuze samenstemming tot voldragen
geheel op te voeren, is het streven. Dit schilderwerk mist de gave compleetheid van
het hollandsche uit het midden der zeventiende eeuw. 't Moge niet absurd lijken bij
deze kunstuiting van onzen tijd op inferioriteit te wijzen, omdat hier het tekort van
den schilder niet door iets van den kunstenaar wordt aangevuld. Onze preferentie hij
een schilderij van Neuhuys, en Brekelenkam of de Hoogh, zal volmondig op deze
laatsten vallen, terwijl bij een vergelijking van modernen als Israëls of Maris met de
ouden, de maatstaf minder vast zou blijken, wijl hier, naast de uitvoering, de
uitzegging zich doet gelden. Daar zijn in onzen tijd er verscheidene geweest, die
meer of
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ALB. NEUHUYS:
MOEDER EN KINDEREN, (schets).
(In het bezit van den Heer P.C. Eilers, Amsterdam.)
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ALB. NEUHUYS:
BRABANTSCH INTERIEUR.
(In het bezit van den Heer A. Preyer, Amsterdam.)
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minder verdienstelijk hun kunst van schilderen op brave wijze gediend hebben, en
van hen allen is Neuhuys zeer beslist de grootmeester. Om de stevige onderlegdheid,
de oprechtheid van beweging en vooral om de macht van het kunnen, is dit talent in
zijn werkzaamheid van zoo belangrijk gewicht om de grondstellingen van het
schilderen op een zuiveren basis te houden.

ALB. NEUHUYS: Teekening.
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Wel eens achter de praktijk wil men soms zoeken naar een geestelijken zin, bij zijn
veelvuldig afbeelden van kinderen. Ze zijn vaak gegeven in een handeling of houding,
die een dieper kijk op actie van het leven doet gissen. Zijn waarheidszin heeft
misschien hier haast onbewust, in het geven van een natuurlijken stand, gegeven de
uitdrukking van wat in de verschijning, de handeling van een kind, zoodra ontroering
verwekt. Maar, wijl hij hier kon raken tot de fijnste spanning van zijn techniek, werd
hij bovenal toch weer geboeid door de subtiele wendingen van rondende vormen, de
teere spiegelglanzen van rose gezichtjes in reflex-belichting, de lichttrilling om de
zijïge blonde haarbolletjes. Ook een enkelen keer, wil mij lijken, ontdekte hij in een
vrouw die haar kind zoogt, iets hoogers dan het schilderachtige geval, was er het
zoeken naar een grootere lijn om den groep strenger te omvangen, en naar uitdrukking
van het moederwezen op het gelaat.
Maar de hoofdwaarde van Neuhuys ligt in de hoedanigheid van zuiver geaard
schilder met zijn mooie bewegingen van techniek; forsch maar niet ontzaggelijk,
gezond maar niet diep, karakteristiek maar niet onvergelijkelijk. Ik geloof niet dat
een later oordeel naar deze kunstuiting anders zal heenwijzen dan naar een
verschijning, belangwekkend als bedrijf van schilderkunst. Want groote daden bracht
zij niet. De daad volbracht zich in de handeling zelf.
W. STEENHOFF.
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ALB. NEUHUYS:
BAKER EN KIND.
(In het bezit van den Heer E. van Essen, Amsterdam.)
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JAN EISENLOEFFEL: Zilveren jardinière versierd met émail en malachiet.

Enkele nieuwe werken van Jan Eisenloeffel
VOOR meer dan een jaar geleden schreef ik in dit tijdschrift een beschouwing over
Eisenloeffel's werk met belofte daarop nader te zullen terugkomen; voor dit laatste
vond ik tot heden geen gelegenheid. Intusschen is er, zoowel in binnen- als
buitenlandsche bladen, zoo menigmaal uitvoerig over Eisenloeffel's ontwerpen
geschreven, dat 'k het voor het oogenblik niet noodig acht, verder op de indertijd
geschreven beschouwingen in te gaan.
Wèl belangrijk kan het echter zijn, van Eisenloeffel's werk zelf uit den laatsten
tijd kennis te nemen. Vandaar dat in dit nummer eenige
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voorwerpen worden gereproduceerd, die ongetwijfeld velen belang inboezemen
zullen, als zijnde eene voortzetting en nadere uitwerking der beginselen welke ook
van de vroeger weergegevene de grondslag vormen. De hier gereproduceerde
overtreffen in enkele opzichten, zoo wat uitvoering als ontwerp betreft, de vroegere.

JAN EISENLOEFFEL: Kristalwerk, met zilver gemonteerd.

Zij zijn uitgevoerd in meer kostbaar materiaal; de meeste in zilver met versieringen
in émail: groen, blauw, wit en geel. Het meerendeel dezer voorwerpen is goed
bestudeerd en toont vooruitgang in den vorm; vooral de handspiegels toonen een
schoone, krachtige figuur.
Ook wederom sommige dezer gebruiksvoorwerpen verraden nauwe verwantschap
met bestaande typen uit vroegere perioden, echter, zonder daarom den indruk te
maken, copieën te zijn. Ik heb er reeds vroeger op gewezen, dat ik dit laatste een der
voortref-
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JAN EISENLOEFFEL:
Handspiegel in zilver en ivoor, met edelsteenen en émail versierd.
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felijke eigenschappen van Eissenloeffel's werk acht, omdat daaruit blijkt, dat hij niet
‘coûte que coûte’ origineel tracht te zijn dààr waar de aard der voorwerpen niet vraagt
naar nieuwe uitdrukkingswijze. Niets is noodlottiger voor de kunstcultuur der
gebruiksvoorwerpen, dan dit redeloos zoeken naar nieuwigheden, wanneer deze
nieuwheid niet door een gewijzigd gebruik ervan gevorderd wordt. Wanneer eenig
bestaand gebruiksvoorwerp (hetwelk steeds het resultaat is van een geheele cultuur
of ontwikkelingsgang en ontstaan is door het gestadig werkend vernuft van geheele
opeenvolgende geslachten) ook heden nog volkomen aan zijn bestemming, zijn doel,
beantwoordt, dan kan er geen enkele reden zijn, om een zoodanig kostelijk ding te
verwerpen, alleen om te voldoen aan de zucht, per-se iets nieuws te willen
voortbrengen. Producten van een dergelijk onredelijk streven kunnen wellicht tijdelijk
allerlei soort van modegekken en kunstminnende ezels bekoren; doch menschen van
echten smaak en gezond oordeel zullen erdoor nooit worden bevredigd.

JAN EISENLOEFFEL: Zilveren eetgerij.
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JAN EISENLOEFFEL: Servetbanden van verguld zilver, met émail.

Wat goed is, trachtte men, zoo mogelijk (en dit is altijd mogelijk) te verbeteren,
steeds te volmaken, - niet omver te werpen, om daarna weer van voren af aan te
beginnen. Met steeds te streven naar het betere, ontstaat het oorspronkelijke van zelf;
dit is een noodwendigheid in de natuur. Het betere is oorspronkelijk, gelijk alles
oorspronkelijk is dat volkomen beantwoordt aan zijn doel. En het streven naar deze
soort van oorspronkelijkheid is het, dat we Eisenloeffel bij voortduring blijven
toewenschen. Steeds beter; steeds echter; hoevelen gingen niet onder in
oppervlakkigheid. - Niet quasie primitief, niet quasie naïef; daar zijn we te oud voor
geworden! - Geen nieuwe haringen met 'n oud kopje. Doch, dat de dingen worden,
zooals zij uit hun natuur, uit hun bestemming, uit hun geest zelven ontstaan; dit is,
wat ‘cultuur’ genoemd wordt. - Zóó, ‘immer höher, immer weiter!’
H. WALENKAMP.
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Japansche prentkunst
VELER oogen zijn thans door den onzaligen Russisch-Japanschen oorlog op dat zoo
merkwaardige land van de Rijzende Zon gevestigd; en wanneer we de berichten uit
dit verre Oosten volgen, zoo zijn we telkens meer en meer verbaasd te zien, dat dit
eens voor Europeanen ontoegankelijke rijk thans in alle opzichten uit de nieuwste
ontdekkingen der wetenschap, van de nieuwste uitvindingen der nijverheid partij
heeft weten te trekken. Voor den soldaat van vroeger, behangen met de zonderlinge
harnasplaten is reeds sinds eenigen tijd de op Europeesche leest geschoeide militair
in de plaats getreden; hunne vernielings-werktuigen, zij schijnen nog schrikwekkender
te zijn dan die der Russen, hun vloot en hunne pantserschepen zij wijzen op studie
die hunne technische mannen op Europeesche inrichtingen voltooiden, en zoo zouden
we voort kunnen gaan, want groot is het aantal Japansche jongelieden, die deels op
gouvernementkosten Europeesche hoogescholen en onderwijsinrichtingen bezoeken,
om met de verkregen kennis hun land ten dienste te zijn.
In menig opzicht zal dan ook die aanraking met het Westen blijken bevorderlijk
te zijn tot den bloei van handel en nijverheid, tot de ontwikkeling der wetenschap,
maar niet in alles is echter Europa de meerdere van Japan, en waar in dit land van
de chrysanthemum, het kunstgevoel op zoo'n hoogen trap stond, dat het zich geheel
met het leven van het volk vereenzelvigd heeft, dat het in hun doen en laten is
ingeweven, daar zal de navolging van ten onzent heerschende kunsttheoriën, zeer
zeker niet bijdragen tot behoud van het persoonlijk karakter, van het eigen
schoonheidsideaal dat de Japansche kunst door alle eeuwen heen gekenmerkt heeft.
We behoeven dan ook slechts de houtsneden van den Chineesch-Japanschen oorlog,
die reeds eenigszins een Europeesch tintje hebben, naast de oorlogstafereelen uit een
oude riddersage te leggen, of de Japansche olieverfschilderingen op de jongste
Parijsche wereldtentoon-
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stelling te vergelijken met de kakemono's uit het bloeitijdperk der Kano-school, om
tot de gevolgtrekking te komen, dat hier de Japanner misgetast heeft met zijn eigen
ziens- en uitdrukkingswijze prijs te geven voor de min of meer conventioneele wijze
van beschouwen ten onzent.
Het zal dus ook niet lang meer duren of de Japansche prentkunst, waar mannen
als Outamaro, Yeishi, Hokusaï, in geschitterd hebben, sluit hiermede een hoofdstuk
harer geschiedenis af, zooals zij reeds feitelijk gedaan heeft sinds de anilineverf bij
hare drukken in toepassing gebracht werd; en de zoo gevoelige kleurdrukken, zij
zullen plaats maken voor harde en grove prenten of voor zeer modieuse kleurphoto's
en zijden drukjes, die meer in overeenstemming zijn met onze damesboudoirs. ‘Almost
immediately after the opening up of the country to Europe the art of coulourprinting
began considerably to deteriorate under European influence’ zegt Ernest Hart en al
zijn er na dien tijd nog kunstenaars geweest als Hokusaï's leerlingen, als Kiosaï, en
later als Okakura, een der meest bekende medewerkers aan het geïllustreerde tijdschrift
Kôkwa, toch mist hun werk steeds min of meer de bekoring, die van een drukje als
‘De avondwandeling der zangeres Koharu met den papierhandelaar Jihéi’, door den
fijngevoeligen Outamaro, uitgaat. Een zeldzaam genot is het dan ook een verzameling
prenten uit dezen bloeitijd der Japansche houtsnijkunst bij een te zien, zij toch getuigen
nog meer dan de schilderingen van vroeger datum, van die schoonheden van land
en volk, van de onnaspeurlijke volmaking der natuur. Met de komst van de
kleurendruk als uitingswijze der Japansche kunstenaars hangt immers geheel samen
een zich vrij maken van traditioneele voorstellingswijzen zoo als die bij voorafgaande
kunstscholen de Yamato later Tosa, en de Kano-school eenigszins gebruikelijk was.
Wel gaven de kunstrichtingen door Okio voorafgegaan, en gevolgd door den
dierenschilder Sosen een nieuwere blik op de natuur en raakte de school van Korin
reeds meer aan het openbare leven en zouden we zelfs de school van Matahei als een
voorlooper van de school de Japansche houtsnede kunnen noemen; maar toch blijft
deze richting, meer bekend als de Ukio-ye-riu, door hare zoo groote veelzijdigheid
en door, zoo niet geheel nieuwe, dan toch tot uiterste volmaaktheid gekomen procedé
der houtsnede zeer zeker de merkwaardigste uit de geschiedenis der Japansche kunst.
Wel dagteekent de Japansche houtsnede zoo men wil reeds uit de 8e of 9e eeuw
maar die proeven van den apostel Abbot Kukai, den beroemden Kobo-Daishi kunnen
bezwaarlijk, even min als de uit de 13e eeuw dagteekenende specimen van den
Bouddhisthischen priester Nichiren, als voorloopers van de later zoo beroemde
kleurdrukken
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beschouwd worden. Ook wellicht nog niet het eerst bekende geïllustreerde boek, dat
omstreeks 1608 verscheen, de Isé Monogatari of het daarop volgende Hogen
Monogatari of de in 1629 verschenen Spiegel ter opvoeding van jonge meisjes, de
Jokio hiden, we kunnen bezwaarlijk aannemen, dat die het ontstaan gegeven zouden
hebben aan de houtsneden der Volksschool.

OUTAGAWA TOYOKUNI, (1769-1825):
PORTRET VAN DEN ACTEUR MATSOUMOTO KOSHIRO. (Eigendom van den Schrijver).
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KEISAÏ YEISEN, (1792-1848): ZOMERDAG IN DEN TUIN.
(Eigendom van den Schrijver).

Eerst tegen het einde der 17e eeuw begint met Hishigawa Morunobo, den illustrator
van novellen, gedichten, topografische hoeken, het nieuwe tijdperk in de geschiedenis
der Japansche kunst, het tijdperk dat zich kenmerkt door de uitingen der Volksschool
en door den bloei van den houtdruk. Waren Morunobu's prenten in enkel zwartdruk
en soms uit de hand gekleurd, dra kwam men er toe over het zwart met een licht
rood, beni, heen te drukken om vleeschkleur of fond iets duidelijker te doen spreken.
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Japansche Drukkers en Houtsnijders aan het werk.

Toriï Kiyonobu, de teekenaar van zoo menig theaterbillet, wordt geacht als de
eerste, die door meerdere blokken den kleurendruk verkreeg. Deels gelijktijdig, deels
na hem, kwamen nu Kiyomasu, Kiyomitsu, Kiyotané, Kioshigi, Kionaga en Susuki
Harunobu, welke beide laatsten door bijzondere kleurenharmonie uitgemunt hebben,
en als zoodanig de eigenlijke voorgangers zouden genoemd kunnen worden, die
geheel partij wisten te trekken van de effecten door overdrukken enz. te verkrijgen.
Naast hen treedt Katsugawa Shunshô, de stichter der Katsugawa's op als leider van
een zeer groot aantal volgelingen, waaronder vooral Shunjo, Shunko en Shunyei als
teekenaars van acteurs en worstelaars vermelding verdienen, terwijl Shunman als
illustrateur, Shunchô voor zijn teekeningen van feesten en Shuntei van
oorlogstafereelen een zeer groote vermaardheid verkregen. Als tijdgenooten en
volgers zien we dan Toyonobu, Koriusaï, Shigémasa, Toyoharu, waarna een nieuwe
generatie van zich doet spreken met Kitagawa Outamaro, Hosoï Yeishi, Yeisan,
Toyohiro, Toyokuni en Hokusaï, die meest allen zoowel geïllustreerde boekjes als
losse prenten hebben geteekend, - de laatsten in een zeer groot aantal. Kenmerken
Outamaro, Yeishi en Yeizan zich voornamelijk door hun groote figuurstudies, door
weergave der bevallige Japansche vrouwen, Toyohiro en Toyokuni hebben zich
vooreen groot deel aan het theaterleven gewijd en Hokusaï's genre omvat het
dagelijksche leven in al z'n verschillende
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uitingen.

Houtblokje voor ‘Yama-Mata-Yama’, van KATSUSHIKA HOKUSAÏ, (1759-1849)
(Origineel in het bezit van 's Rijks Ethnografisch Museum te Leiden.

Waar ieder op zich zelf een min of meer persoonlijke wijze van uitdrukken had, ligt
het voor de hand, dat dit in hunne leerlingen even zeer merkhaar is. Zoo zien we in
Kunisada's acteurs en vrouwenfiguren, duidelijke herinneringen aan Toyokuni, zoodat
z'n teekeningen dikwijls moeilijk van die van zijn meester te onderscheiden zijn,
vooral waar hij later ze met diens naam als Toyokuni II signeert. Ook Hokusaï's
leerlingen volgen geheel diens manier van werken, voornamelijk Hokkeï, alsook
Hokkujiu, Hokkuün, terwijl de door zijn spotprenten vooral bekende Kiosaï meer
een persoonlijk karakter aan zijn teekeningen weet te geven. Ook Toyohiro's meest
bekende leerling Ichiriusaï Hiroshigé gaat meer zijn eigen weg en doet zich weldra
kennen als de landschapschilder bij uitnemendheid, wiens gezichten in Yedo, op den
grooten weg van Kioto-Yedo, het Biwa-meer, de stations aan de Tokaido, enz. enz.,
als zoo vele bewijzen van zijn
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bijzondere gaven mogen blijken.

ICHIRIOUSAÏ HIROSHIGÉ, (1797-1858): DAME IN DE SNEEUW.
(Eigendom van den Schrijver).

Zoo zijn we langzamerhand genaderd tot het tijdstip, waarvan M.T. de Wyzewa
getuigt: ‘Aujourd'hui la peinture japonaise a cessé d'être un art’. En al is dit misschien
wat al te sterk uitgedrukt, toch merken we reeds, dat de enkele drukken van Hiroshigé
en Hokusaï de fijnheid van kleur missen, zoo kenmerkend voor Kionaga, Harunobu,
Shunshô, of Outamaro en Yeishi. De minderwaardige verf, het slechtere papier, de
geringere zorg, ziedaar
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verschillende invloeden die S. Bing samenvat als: ‘l'envahissement des idées
commerciales qui a clos l'ère fortunée où la moindre chose sortie de la main d'un
artiste parlait hautement des tendres soins qui avaient présidé à son enfantement’.
Naast het eigen karakter, dat de Japansche artisten door hun volksoriginaliteit aan
hunne prenten wisten te geven, heeft in niet zoo mindere mate de bijzondere
behandeling van snijden en drukken er toe bijgedragen ze te maken tot de
kleursymphoniën, die wij kennen.
Het werk van den graveur en van den drukker is dan ook in geene deele te
vergelijken met het min of meer mechanische handwerk ten onzent, hij toch oefent
door meerdere of mindere pressie van de hand, door wegvegen van den inkt een
aanmerkelijken invloed uit op de tegenstelling en het evenwicht in kleur. Ook zijn
wijze van werken verschilt van die der Europeesche xylografen; gezeten op den
grondmat met kruiselings over elkaar geslagen beenen, heeft hij voor zich een zeer
laag tafeltje, waarop het houtplankje, geheel vrij, hoogstens in een raampje geklemd,
ter bewerking gereed ligt. Het is niet het harde palmhout in dwarsplaten van den
stam gezaagd, maar dat van den Tsugi, de Buscus Japonica of de Adsusa, de Katalpa
Kaemferi met zijn reuzenbladen, terwijl eveneens het kersen- en peerenhout in
aanmerking komt, maar steeds in platen gezaagd waarvan de nerf met het oppervlak
mee loopt. Zijn voorbeeld wordt noch op het blok geteekend noch gephotografeerd,
maar eenvoudigweg op dun papier geteekend en met de goede zijde erop geplakt,
ten slotte iets afgeschuurd of zoo noodig met sesamolie doorschijnend gemaakt en
alles is voor de graveur gereed. De burins ten onzent, die min of meer vlak wegsteken,
zijn hier vervangen door scherpe mesjes, die bijna loodrecht terweerszijden van den
contour snijden, stijf in de eene hand gehouden worden en door de vingers van de
andere bestuurd, om voor uitschieten te behoeden; een aantal halfronde gusjes dienen,
om den fond uit te diepen en zoo noodig geheele stukken uit te beitelen, om bij
missneden ze door het inzetten van nieuw hout te kunnen vervangen. Een lineaal van
ijzer of hard hout voor de rechte lijnen, een borsteltje om de spaanders uit te stoffen,
een paar steentjes van verschillende hardheid voor het slijpen en aanzetten der mesjes,
en men kent den heelen inventaris van den graveur.
Meestentijds werd het eerst het blok gesneden, dat uitsluitend de omtrek bevatte,
en voor een urushiye, die verder uit de hand bijgekleurd werd, was hiermede het
werk afgeloopen, maar bij de latere kleurdrukken, nishikiyé, werd van dit eerste blok
een afdruk gemaakt en met behulp hiervan de lateren vervaardigd door slechts de
partijen die éénzelfde kleur verkregen, hoog te laten staan. Soms kwam het voor, dat
de teekening niet door zwarten omtrek begrensd was, maar
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OUTAGAWA KUNISADA, (1787-1865):
INTERIEUR VAN EEN THEEHUIS.
(Eigendom van den Schrijver)
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de kleuren als een aquarel tegen elkaar stonden, en dan werd de moeilijkheid, om de
verschillende blokken juist in elkaar te doen passen, zoo veel grooter. Voor behulp
van den drukker, wiens accuratesse natuurlijk er veel toe bij brengt, sneed men
evenals ten onzent buiten den rand der teekening kleine hoekjes, om het papier te
kunnen aanpassen.
Even primitief als de graveur geïnstaleerd is, vinden we ook den drukker, die
gehurkt voor zijn laag bankje omringd is door tal van verfpotjes, kwasten, kleine
tafeltjes voor de proeven, en een kastje met papier. Het papier vereischt allereerst
groote zorg, zoowel bij bereiding als behandeling. Het moet mooi glad, en soepel
zijn, en toch eenigszins de waterverf, waarmede altijd gedrukt wordt, inzuigen. Het
meeste komt van de schors der Broussonetia papyrifera, hoewel ook eveneens andere
grondstoffen gebruikt worden, wat afhankelijk is van het doel, waarvoor men het
bezigt, daar de Japanner voor zeer vele dingen, waar wij niet aan denken zouden,
zijn toevlucht tot het papier neemt. Zoo is het fijne Kodzupapier, waarop de teekening
voor den houtgraveur wordt gemaakt, een andere soort, als het papier waar later den
afdruk op komt. En ook dit verschilt naarmate de prent in een boek of als ichimayé
in den handel gebracht wordt; de laatste soort is doorgaans iets steviger.
Vóór de drukker aan den gang gaat, moet het papier iets gevocht worden, om beter
de verf te kunnen aannemen, het mag maar zeer weinig zijn, opdat ze niet vloeit en
daarom wordt een vel nat gesprenkeld en naarmate de dikte van het papier tusschen
drie tot zes andere ingelegd, met plankjes erboven op, om ze goed gelijkmatig te
doen doortrekken. Nu begint het inkten, dat niet met een rol maar met harde breede
penseelen geschiedt. Uit de verschillende naast hem staande verfpotjes neemt hij wat
kleur, voegt er zoo noodig iets kleefstof bij en brengt het op de hoogstaande gedeelten
van het blok en tegelijk dikker of meer uitvloeiend al naarmate de plaat dit vereischt;
komt er slechts weinig van één kleur en is het mogelijk een andere kleur te gelijk af
te drukken, dan wordt het blok als het ware beschilderd. Daarna legt men het papier
er zeer voorzichtig boven op, waarbij, zoo er al een omtrek op afgedrukt is, zorgvuldig
wordt gewaakt, dat de sluithoekjes passen; en dan gaat de drukker er met een
eenvoudige vlakke schijf overheen strijken, meerdere of mindere drukking gevende
al waar dat noodig is, zoodat hij geheel in zijn macht heeft, een kleur te doen spreken,
of te temperen. Die wrijver, een vlakke schijf, is meest van bord-, en opgerold papier,
waarover een zeer fijn bamboeblad strak heen gespannen, aan de achterzijde een
handvat vormt. Door sesamolie en door telkens op watten af te strijken blijft het
oppervlak mooi glad en fijn.
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De kleuren, die zij gebruiken, ten minste in goede tijden, waren zeer weinige, maar
van een prachtige kwaliteit, en meest uit aard- of plantgrondstoffen bereid. Voor
rood hadden zij verschillende soorten, we noemden reeds béni, getrokken uit de
kijomé, terwijl ook en cochenillerood shoyenji, shiu, vermillioen en yodo, een
carminkleur, vooral in den lateren tijd gebruikt worden. Het geel, een guttegom en
oker soort, is sekiwo en odo, shido en ook lamango. Blauw, vroeger een
koper-carbonaat konjo of indigo, airo, wordt tegenwoordig meestal door aï Pruisisch
blauw vervangen. Het lichte groen, kusa, het oranje yama buki, het violet murasaki
benevens wit yubana, of tatsutsi, (to no tsuchi) en zwart sunis zijn wel de voornaamste
terwijl bij zeer bijzondere drukken, de surimono's, invitatie en nieuwjaarskaarten,
die specimen zijn van bijzondere accuratesse en kleurgevoel, nog goud of zilver
poeder, zeer fijn gemalen paarlemoer of blinddruk aan toe gevoegd wordt. Vooral
met den blinddruk, inpersen van een blok zonder kleur, verkrijgt men op eenigszins
zwaar papier aardige effecten door de speling der schaduw en lichtlijntjes zooals bij
de veeren van vogels, de fijne nerven der planten, enz., enz. Men kan nagaan, dat,
waar de geheele bewerking van den drukker op diens vaardigheid en kleurgevoel
berust, iedere afdruk eigenlijk op zich zelf staat en zeer veel met den voorgaande
kan verschillen; zoodat men hier met reden van goede en slechte drukken kan spreken
en men u dan ook van éénzelfde prent dikwijls verschillende staten kan toonen. Zoo
is de drukker, wiens naam meestal onvermeld is, een man van ontzaglijk gewicht,
want al hield de teekenaar, zoo als Outamaro bij voorbeeld, die juist daarom langen
tijd ten huize van zijn uitgever woonde, nog zoo het toezicht op de uitvoering zijner
prenten, toch zal men de vaardige hand van den drukker telkens kunnen herkennen.
En als men dan denkt aan de voor ons zoo primitieve hulpmiddelen, dan staat men
verbaasd, dat de Japanner daar zulke resultaten mee tot stand gebracht heeft; maar
zien we dan weer den invloed van Europa en Amerika op dit zoo leergrage volk, dan
voelen we, hoe met hunne schilderachtige kleeding, ook langzamerhand hun eigen
kunst, de groote kunst hunner kleurdrukken gaat verdwijnen; doch als een monument
van glorie zullen dan blijven bestaan de verzamelingen door particulieren of openbare
musea bijeengebracht, en steeds zullen zij blijven getuigen dat Japan een tijd gehad
heeft van ontzaglijken bloei, een tijdperk waar we dankbaar op terug kunnen zien,
dat ons gegeven heeft in de Japansche prent, de schoonheid van land en volk, vertolkt
door de grootsten onder hen, de Meesters der Volksschool.
R.W.P. DE VRIES JR.
Hilversum.
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Kunstberichten van onze eigen correspondenten
Uit Amsterdam
OVER de ledententoonstelling op Arti (éérste gedeelte - men ziet, er is een noodlottig
‘omgekeerd evenredig’ aan te wijzen in aantal en qualiteit) zwijgen we dezen keer
hardnekkig omdat iedere bespreking toch nog den schijn zou geven, dat die
tentoonstelling van eenig belang kon zijn. Enkele werken, die men na lang zoeken
tusschen den rommel ontdekt, zullen we nader beschouwen als de ‘bloemlezing’ in
deze woestijn door die van het ‘tweede gedeelte’ gecompleteerd wordt.

Bij de firma Preyer
was eenigen tijd geleden voor het raam een mooi schilderijtje van van Soest te zien.
Een grijze, smerige regenatmosfeer, over een graskantje, een oud krot, een plas water,
alles in vaste en toch welige gebondenheid. Het groen sappig en nat, de lucht zwoel
en vochtzwaar en alles levendiger geschilderd, dan we van van Soest, die weleens
drooggepeuterde gedeelten in zijn altijd gewaardeerde schilderijtjes had, gewoon
waren.
Van Soest heeft op veel van zijn collegas dit voor, dat hij zich met werkelijke
liefde en zonder maniertjes voor zijn werk zet - noch de zucht tot den indruk van
kranig geschilder, à la Jurres en Hobbe Smit, noch het galante geflikflooi à la Gorter
brengt hem van de wijs. Hij is simpel als Poggenbeek was, niet zoo elegant, maar
eerder stevig, niet zoo fijnbesnaard, maar toch nooit grof.
Er zijn leemten in dit werk: - rechts zit de lucht vast aan de hut - maar de indruk
van het geheel blijft er een van prettigen vooruitgang en dat op een pad, dat we na
de laatste Hagenaars waanden te verliezen.
De veiling van schilderijen van den Heer Rudolf Kijzer is dan geweest. Mooi, als
een collectie van eigenaardige compleetheid, waarin vrijwel alle officieele namen
van belang uit de laatste 30 jaren waren vertegenwoordigd; alleen Thijs Maris ontbrak.
Maar toch niet zoo enorm als men wel afficheerde. Niet te vergelijken met een
collectie als van Tommy Thierry b.v.; fijner van keuze evenwel, dan veel van de
meest befaamde particuliere verzamelingen.
We kunnen hier niet in details treden, maar noemen slechts als beste werken o.a.
de Houthakkers van Mauve verscheiden puntig-rake, pittig geschilderde stukken van
de Zwart, die hier prachtig vertegenwoordigd was, curieuse vroege en zeer goede
latere stalen van Jacob en Willem Maris kunst, waaronder een werkelijk subliem
geschilderd brokje van een begroeiden Gelderschen heuvel van Jacob en een
Daubigny-achtig, breed paneel met een vlak golvend duinland onder bleekgrijze
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lucht van Willem. - Verder de mooie aquarellen van Bosboom, die hier naar aanleiding
van de leententoonstelling in het Suasso museum besproken werden, en eindelijk
enkele bekende werken van Israëls. Wonderlijk waren de prijzen op deze veiling
besteed. Juist Israëls Trekschuit een eenigszins suf en ‘màt-poëtisch’
waterverfteekeningetje, bracht f 5000 op. Terwijl veel temperamentvoller en
belangwekkender werken voor betrekkelijk matige prijzen gingen.
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Een nauwkeurig bijgehouden statistiek - maar wie doet zulk vuil werk - van de
schommelingen der marktprijzen uit het laatste kwart der vorige eeuw en 't eerste
der onze zou dunkt ons wel een eigenaardig beeld geven van den veranderden smaak
bij 't publiek; maar niettemin het nageslacht volkomen op een dwaalspoor brengen.
Immers ons tijdgenooten wordt telkens weer bewezen, dat ten slotte die geheele
ommekeer niet anders dan een namenkwestie is, een ommekeer veroorzaakt door
een goedgeleide, door vakmannen ingelichte pers. - De zelfstandige fijnproevers zijn
er niet méér op geworden!In het Rijksmuseum is - in bruikleen - een vroeg schilderij van Rembrandt
tentoongesteld. Een mansportret, buste in donker paarsbruinen mantel, het hoofd
gedekt met een muts van dezelfde stof tegen muisgrijzen fond. Het is een goed,
lichtsterk en expressief werk, nog zeer behoedzaam geschilderd in vloeiende
olieachtige materie, alleen in het gezicht sterker geëmpateerd. De mond en de oogen
gevoelig en tevens exact geteekend, de kleur van de lichtslikkende stof van
sprookjesachtigen rijkdom en diepte.
Het stuk is gemerkt 1631.
In het Prentencabinet is een tentoonstelling van Fransche lithographien, beginnende
met rarissima 1809 en eindigend met Fantin Latour 1898. Dus naar tijdsorde veel,
naar qualiteit.... te weinig. Nagaande wat er nu van al deze prenten om andere dan
historische en antiquarische belangen, verdient tentoongesteld te worden, zijn we
met de lijst van 104 nummers te spoedig klaar.
No 7. Horace Vernet, le lancier en vedette, 1816.
Een mooi teekeningetje met voorzichtige lijntjes, teder in elkaar gezet.
Het paardje niet geheel juist, maar met veel gevoel geteekend, enkele andere
deelen, als de stok van de lans bv., bepaald perfect.
No 36. Achille Deveria.
Sommeil. Een meisje slapend op een breed bed van onverbeterlijke stofuitdrukking
in het linnen hemd en de ingezonken matras; eenvoudig en van nobele kompositie.
No 47. Isabey. Vue de Rouen.
Romantisch grachtje. Men denkt aan Jongkind, Nuyen en Bauer. Met groote liefde
geteekend; onwáár natuurlijk!
No 49. M. Charlet zegt de catalogus. ‘L'ennemi est repoussé sur tous les points.’
Een sneeuwballengevecht. Litho met veel kleur en bewegelijke teekening; voor 't
overige gemerkt: Raffel.
Nn 58. Auguste Raffel. Catalans sur la Rembla de Barcelone.
Daar steekt in die Spanjaarden, die met zulk een dettige nonchalance bij elkaar
staan, zooveel ras, en de geheele litho is zoo prachtig week van toon, de zwarten rijk
en diep, het licht zacht en malsch, de modelés vol en krachtig, dat dit eigenlijk het
eerste stuk is om eens oprecht van te genieten. En toch is het nog erg glad.
No 62. Eugène Delacroix.
Lion dévorant un cheval. Van wreede grootheid!
No 69. Guillaume Sulpice Gavarni.
Thomas Vireloque; die aapachtige halfgeleerde bedelaar; prachtig van behandeling.
Ns 70. Une famille pauvre.
No 71. Satan.
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Alle drie mooie prenten zoowel van techniek als begrip.
No 103. Eduard Manet. Révolution.
Dat zijn dus een tiental nummers. De overigen zijn werkelijk slechts curiosa, of
nog niet eens curiosa. Het is jammer, dat de anders zoo aardige Tentoontstellingjes
van het Prentencabinet, die in ieder geval getuigenis afleggen van het juiste principe
des ijverigen directeurs, toch vooral wat te laten zien van de welbewaarde schatten,
ook wel eens zooals nu eenigszins ontaarden in een uitstalling van onze armoe op
een enkel gebied. Men schaamt zich een beetje. Immers er was toch voor vele
artiesten, wier klinkende namen de catalogus vermeldt, bij langer verzamelen nog
heel wat anders te vinden en zal nog heel wat anders gevonden worden dan het hier
geëxposeerde. Hadden we nog niet genoeg, welnu waarom dan er reeds mee voor
den dag gekomen? Is er van een groot schilder niets meer dan een enkel spelenderwijs
gemaakt proefje in deze techniek, dat juist zijn geringe bedrevenheid in deze materie
toont,
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waarom, zoo zouden we willen vragen, dan dit tentoongesteld? Wie niets van Géricault
kent dan deze lithos, krijgt toch zonder twijfel een geheel verkeerd oordeel. En
Daumier, wat was daar veel beters van te geven!
Neen, hoe zeer ook ingenomen met het idee, we moeten er dezen keer toch op
wijzen, dat een zoo onvolledige afdeeling voorloopig nog maar beter in de kasten
gebleven ware en liever niet gecompleteerd moest zijn met bladen, die niet anders
zijn dan lithographische reproducties naar schilderijen van andere meesters.
Hier hadden toch enkel de peintres-lithographes de ware belangstelling verdiend.
Met des te hooger verwachtingen zien we echter een volgende expositie uit rijker
fondsen van onzen prentenschat te gemoet.
W.V.
Een bespreking van de door den Heer Drucker aan het Rijksmuseum in bruikleen
afgestane schilderijen wordt, wegens plaatsgebrek, tot de volgende aflevering
verschoven.
RED.

Uit Antwerpen
De Scalden VIe tentoonstelling in het kunstverbond van 19 november tot
4 december 1904
Het streven van de ‘De Scalden’ verdient in meer dan een opzicht waardeering en
aanmoediging. Men kent o.a. de jaarboeken die deze jonge vereeniging in den laatsten
tijd uitgegeven heeft, en waarvan vooral het Collens-Album en de bundel
Kindervertelsels uitstekend geslaagd waren. Ook hunne tentoonstellingen bevatten
steeds iets merkwaardigs, en de laatste, in het Kunstverbond gehouden, getuigt weer
luide van den ijver en den goeden wil waaraan het den ‘Scalden’ allerminst ontbreekt.
Men vindt hier meubelen, glasramen, smeedwerk, juweelen, aardewerk,
beeldhouwwerk, schilderijen, teekeningen - in een woord allerlei voortbrengsels op
het gebied van beeldende of versierende kunst. Onder deze dingen is er méer dan
één dat door opvatting of uitvoering onze aandacht vraagt, meer dan één dat werkelijk
kunstwaarde bezit.
En toch gelooven wij dat in hun geheel genomen de exposanten op een dwaalspoor
zijn, of juister gezegd, dat het hun eigenlijk aan een vast spoor ontbreekt.
Het belangrijkste deel op de tentoonstelling werd ingenomen door de gebruikskunst
- en het is ook op dit gebied dat de kring zich het meest beweegt; met andere woorden:
de ‘Scalden’ hebben een der moeilijkste vraagstukken der moderne kunst aangedurfd,
een vraagstuk waarvoor sedert een vijftiental jaren alle ‘beschaafde’ volkeren met
koortsig verlangen een oplossing zoeken.
Wanneer men zich nu afvraagt welke houding de ‘Scalden’ tegenover dit vraagstuk
hebben aangenomen, op welke wijze ze het hebben aangevat, langs welke wegen zij
naar de oplossing hebben gezocht - dan moet men antwoorden, dat een leidende
gedachte hier totaal ontbreekt, dat hier een totaal gemis bestaat aan een stelselmatig
voortwerken in een bepaalde en duidelijk te onderscheiden richting.
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In dit opzicht is deze tentoonstelling een jammerlijke warboel. Men vindt hier
herinneringen uit The Studio, uit Deutsche Kunst und Dekoration en dergelijke
tijdschriften, min of meer begrepen, min of meer verwerkt. De jonge kunstnijveren
staan onder allerlei invloeden; - men heeft hun het hoofd op hol gebracht door groote
woorden over het herwordende kunstambacht, over het schoone in het dagelijksch
leven. Vol geestdrift grijpen ze naar potlood en lineaal... maar wat ze daar dan
eigenlijk mee moeten verrichten, is hun niet duidelijk, zij beseffen niet hoe het verre
ideaal dat hun voorgespiegeld werd te benaderen is - en dan vervallen zij in navolging
van wat in Engeland, in Frankrijk, in Duitschland of elders werd voortgebracht.
Hoe moet het den braven Antwerpschen burger wel te moede zijn ge-
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weest, die met de beste bedoelingen naar deze tentoonstelling kwam, om nu eens te
weten hoe hij zijn salon of zijn eetkamer, naar den smaak van zijn jongste dochter,
‘in den esthetieken stijl’ zou laten stoffeeren. De man zal er zeker heelemaal van de
wijs geraakt zijn, en in wanhoop bij Tietz een suite in ‘plaqué’ notelaar zijn gaan
bestellen....
Neen! een opvoedende, zuiverende invloed kon van deze tentoonstelling niet
uitgaan - en dat is onze groote grief. Het ontbreekt den ‘Scalden’ nog te zeer aan het
besef, aan de bewustheid van wat er moet bereikt worden, en hoe dat te bereiken is.
Goede elementen vindt men er genoeg, maar zij missen een degelijke opleiding,
een rationeele ontwikkeling, of die dan ook door onderwijs of door eigen studie
verkregen werd.
Het is niet voldoende, wanneer men op het gebied der gebruikskunst iets
voortbrengen wil, om wat tijdschriften te doorsnuffelen, wat tentoonstellingen te
bezoeken. Ambachtelijk voortbouwen op een bestaande traditie kunnen wij niet meer
- daar alle traditie sedert lang is afgestorven en verdord. Wie in onzen tijd iets
degelijks en oorspronkelijks wil voortbrengen, moet, bij gebrek aan het spontane
genie, dat bij intuïtie weet welken weg het te volgen heeft, - ernstig werken,
aanhoudend studeeren, teruggaan tot de vroegere eeuwen, en daar trachten te
ontdekken hoe en waarom de werken van schoonheid, die ons nog steeds tot voorbeeld
dienen, ontstaan zijn, uit welke practische of esthetische eischen zij geboren werden.
En wanneer men de wetten, die men daar bestudeerd en begrepen heeft, weet aan te
passen aan ons moderne leven, dan bestaat er kans dat er iets zal voortgebracht
worden dat niet enkel maar zal voldoen aan de modegril van een oogenblik, maar
dat ook voor later tijden een waarde zal behouden....
En wanneer de ‘Scalden’ dan per se een voorbeeld onder oogen willen hebben,
en niet alleen en uitsluitend met eigen kracht willen voortwerken, dan raden wij hen
aan zich niet te wenden tot Engeland, noch tot Frankrijk, en vooral niet tot Duitschland
- maar tot onze stamgenooten ‘aan d'Aemstel en aan 't Y’. - Ik beweer volstrekt niet
dat alles wat daar voortgebracht wordt goed werk is - en nog veel minder dat dit
werk een volmaakt en definitief karakter heeft. Maar wel geloof ik, dat daar de
zuiverste princiepen worden gehuldigd, dat daar op de gezondste basis wordt gewerkt
en dat vandaar ook de vruchtbaarste opwekking kan uitgaan.
Op de tentoonstelling vond men reeds eenig werk van Noordnederlanders - maar
die staaltjes waren al heel pover en bovendien nu juist niet erg goed gekozen om een
denkbeeld te geven van de eigenlijke beweging benoorden Moerdijk.
Maar nogmaals: laten de ‘Scalden’ vooral niet vervallen van de eene navolging
in de andere; laten ze vóór alles trachten zelfstandig en oorspronkelijk te zijn; laat
ieder trachten zich een eigen ideaal te vormen, en laat hij met hart en ziel werken
om dat ideaal te bereiken.
Dan zal de invloed van de ‘Scalden’ ook in wijderen kring heilzaam en opvoedend
kunnen zijn. Voorloopig is hij dit tot onzen spijt nog niet.
P.B. JR.

Schilderijen tentoonstellingen
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Antwerpsche kunstverslaggevers mochten zich de laatste zes weken het vuur uit de
sloffen loopen, om de tallooze tentoonstellingen bij te houden, die als om prijs in de
verschillende ‘Kunstzalen’ werden gehouden. In den goeden ouden tijd kende men,
buiten het Kunstverbond, niet anders dan de traditioneele Verlatzaal. Sedert deze
werd afgebroken, om bij de Beurs ingelijfd te worden (waar ze ook eigenlijk sedert
lang bij behoorde) zijn de kunstzalen als paddestoelen uit den grond gerezen: de zaal
der Métropole, der Variétés, de zaal Forst, de zaal op de Schoenmarkt, de nieuwe
zaal in de Twaalfmaandenstraat... te veel om te melden, en te veel vooral om te
bezoeken, wanneer de eene tentoonstelling er op de andere volgt.
Onze lezers zullen het ons dus ten goede houden, zoo we van al deze ten-
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toonstellingen geen uitvoerig verslag leveren. De kunstenaars die het verdienen,
zullen in dit tijdschrift nog wel eens afzonderlijk behandeld worden, ....en de andere
zal men liefst maar stilzwijgend voorbijgaan.
We willen hier dus maar voor memorie enkele namen vermelden, in afwachting
dat de gelegenheid tot meer ingaande bespreking zich voordoet.
Vooreerst PIET VERHAERT, die een groote dertig werken te zien gaf, landschappen
zoowel als genrestukken, binnenhuizen of historieschilderingen. Verhaert's degelijk
talent, dat thans tot volle ontwikkeling is gekomen, heeft men hier eens te meer naar
waarde kunnen schatten. - EDG. FARASIJN was op zijn tentoonstelling als altijd
sympathiek. Zijn werk heeft de groote verdienste van eerlijk en eenvoudig te zijn.
Hij tracht nooit méer te bereiken dan wat hij zeker weet te kunnen geven - maar wát
hij aanvat, brengt hij dan ook steeds tot een goed einde. Zoo munten zijne schilderijen
steeds uit door klaarheid, zuiverheid van accent, en deelen ons steeds de stille emoties
mee, die de schilder zelf bij het werk ondervond. Ook HENRY RUL weet ons te boeien
door aardige hoekjes natuur, brokjes landschap, liefst in een paarsachtige gamma
gehouden die o.i. niet altijd de juiste is en een beetje vermoeiend wordt. Niettemin
is en blijft zijn werk altijd serieus, en bevat zijn tentoonstelling geen enkel stuk, dat
niet door een of andere eigenaardigheid de aandacht verdient. Het werk van PROS.
DE WIT en LEO BRUNIN dat te zamen werd tentoongesteld, past al heel weinig bij
elkaar. De Wil's landschappen zijn forsch, tot het zware en geëmpateerde toe. In zijn
streven naar zoneffecten wordt hij hard en log en mist zijn schildering al te zeer
doorschijnendheid en atmosfeer. En toch heeft hij poot en temperament! - Brunin's
werk is ook hier weer als altijd: uiterst verzorgd en keurig in de uitvoering, maar
levenloos, dor en droog. Enkele landschapjes door hem tentoongesteld, zijn geheel
uit denzelfden pot geschilderd als zijn fluweelen lappen of zilveren kannen. Een
virtuozen-kunst, die wij om hare vaardigheid kunnen bewonderen, maar die ons
geheel onverschillig laat.
Naast een expositie van LOUIS VAN ENGELEN willen wij ten slotte melding maken
van een belangrijke tentoonstelling van ALS IK KAN. Zooals men weet bestaat deze
vereeniging thans geheel uit jonge elementen, die eerst nog wat schuchter en onzeker,
stilaan tot meer bewustheid en meer zelfstandigheid zijn gekomen. Vermelding
verdienen F. Gogo en J. Posenaer met studies uit Spanje, G. Jacobs met een
stroomgezicht, J. Opsomer met hoekjes uit Lier, e.m.a. Over 't algemeen een
tentoonstelling die men met genoegen bezocht, en een belofte is voor de toekomst.
Y.
Op Zaterdag 17 December werd te Antwerpen, in de Gasthuisstraat, het Museum
Mayer van den Bergh geopend.
Het Museum, bevattende hoogst belangrijke werken van oude meesters,
kunstvoorwerpen, enz., blijft particulier eigendom en zal slechts met bijzondere
toestemming bezocht kunnen worden. Wij hopen laterde gelegenheid te vinden om
deze belangrijke verzameling uitvoeriger te bespreken.
B.

Uit Brussel
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De Labeur le Sillon le cercle artisque - van Strydonck en Taelemans
H e t s e i z o e n d e r Schoone? Kunsten is in vollen gang. Iederen winter neemt het
aantal onzer tentoonstellingen toe, maar houdt de waarde der stukken en het talent
onzer kunstenaars hiermee wel gelijken tred? Integendeel! De ziekte der improvisatie
en het al te haastige afwerken tast zelfs de ernstigste kunstkringen en onze beste
artisten aan. Men moet nu eenmaal tentoonstellen, tot iederen prijs tentoonstellen,
anders raakt men in 't vergeetboek. En natuurlijk dat het werk hieronder lijdt.
Maar klagen helpt niet. Laten we liever ons best doen om bij dezen overvloed van
beschilderde doeken de enkele goede dingen uit den hoop prul-
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len en vooral onder de middelmatigheden uit te halen.
In den Labeur, de kunstvereeniging, die de veertiendaagsche tentoonstellingen in
het Moderne Museum ingericht heeft, merkte ik vooral op, de Stillevens van George
van Zevenbergen, de Cocottes van Henry Thomas, de zwartkrijt-teekeningen van
Van der Straeten, de de houtskooldito van André Collin en heel goede
waterverfschilderingen van Walther Vaes, zijn Steenhouwer, waarmee hij onlangs
den prijs van Rome gehaald heeft. Verder een paar allerliefste Binnenhuisjes van
Thevenet, heele levendige portretten van August Ollefe, kijkjes in kerken en kloosters
van Alfred Delaunois, een beetje anecdotische en karikatuurachtige boerentooneeltjes
van Martin Melsen en een paar heele mooie Merckaerts, nog een van de echte
landschapschilders van 't ras van Gilsoul.
De Sillon, die hier zijn XIde tentoonstelling hield, telt onder haar leden verscheidene
kunstenaars wier succes gedurende het jongste Parijsche Salon algemeen door de
dagbladen is erkend. Vooral Alfred Bastien toont zich op nieuw een zeer knap kolorist
en zijn Spaansche portretten, die hij van zijn reis tras los montes heeft meegebracht,
toonen dat hij veel heeft geprofiteerd en een geheel nieuwen kijk op de dingen
gekregen. Zijn kranig Jagersportret, dat buitengewoon fijn van uitvoering is, mag
wel tot de belangrijkste werken gerekend worden die ons van dezen heel ongelijken
maar altijd interessanten artist zijn bekend. Wagemans, met zijn soberder, scherper
onderlijnd en minder sonoor talent, had hier zijn Vrouw in 't zwart tentoongesteld,
waarvan ik mij herinner dat het door een Parijsche criticus bij 't beste werk van
Whistler, Sargent en Lavery vergeleken is. Op dezelfde tentoonstelliing van den
Sillon merkte ik een Kinderhoofdje van Swyncop op dat buitengewoon uitvoerig en
krachtig van bewerking was en door Z.M. Leopold II is aangekocht. Verder vermeld
ik nog de Vastgemeerde Schuiten, van Apol, die zoo buitengewoon mooi van kleur
zijn en die ik overigens al op de laatste Antwerpsche tentoonstelling had opgemerkt.
Een der portretten van Gaudy onderscheidt zich door groote diepte en zielkundige
analyse. Over 't geheel echter zijn de schilders van den Sillon wel eens een beetje
oppervlakkig en staren zich te veel op de materie blind, maar toch nemen enkelen
hunner een plaats onder de meest in 't oog vallende artisten van onze jongere richting
in.
In den Kunstkring is er onlangs een goede expositie gehouden van Willem Van
Strydonck die een knap kolorist en tegelijk een heel teeder, heel verfijnd luminist is,
en van Taelemans die zijn vaste hand en zijn heel eerlijk talent gebruikt voor allerlei
vaag-intime half archaïke herinneringen aan hoekjes van half in puin gevallen, half
vergeten stadjes, waar de brokkelige stukjes muur al het droeve en treurige van een
menschengezicht hebben. Deze beide kunstenaars hebben een ongeveer gelijk succes
behaald, het vurig lyrisme van den een stemde wonderwel overeen met de droomerige
innigheid, de veel minder luidruchtige vroomheid van den ander.
G.E.

Uit Den Haag
Haagsche kunstkring Henricus ‘dat liedeken van here Halewin’ uitgave
van de erven Bohn, Haarlem
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Henricus heeft vroeger al geïllustreerd. Later heeft hij verrast door een exposeeren
van Oostersche onderwerpen, die veelal conscientieuser en dieper van zin dan vroegere
arbeid, hem een meer algemeene waardeering brachten. Hier en daar zag men dan
nog wel eens een enkele pastel, of teekeningen, als bijbelillustraties - wij schreven
hierover reeds - maar na die reëele en meer fantastische impressies van het Oosten
is dit eigenlijk weer het eerste werk dat door bizonderheid opmerkelijk is. De wereld
blijft die der zin-rijke verbeelding. Uiterlijk is de overgang min of meer van absoluut
op decoratief kunstgebied.
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Ook in Holland is na het mindren van buitenlandsche - vooral Fransche - invloed,
een algemeen bezinnen en een ontbloeien van oorspronkelijker kracht merkbaar. Na
de algemeenheid van het impressionisme, een tijd van verbizondering; nadien een
veralgemeenen van wat er eigendommelijk was in de geestelijke cultuur van ons
volk. Ook dit streven van Henricus is een teeken van dien zin. En met welwillendheid
is men dan ook van het goede in dit werk komen getuigen.
In de directe beteekenis van het woord zou men deze collectie lithographiën,
verluchtigings-arbeid kunnen noemen. Als een reeks decoratieve, luchte verbeeldingen
begeleiden zij de melodische verluiding de gevoelsperioden. Gelukkig is soms wel
het aangeven van stemmingen, het vinden van motieven, maar niet immer vinden
wij er als dadelijke echo der wondere intensiteit van het oude lied, noch de
dramatische plastiek die in haar naïviteit tot huiverende ontroering zet. Juist wat er
ondanks de stelligheid der contouren aan psychologische analyse gemist werd, scheen
in enkele der nog embryonale, oploopende drukken, door een indirect wijzen op wat
meer geheimzinnigheid, te vergoeden. Henricus heeft verdienstelijke arbeid geleverd,
maar in mij heeft hij het algemeene van die middeleeuwsche wereld van sentimenten
niet gansch en al, noch zelfs genoegzaam doen herleven. Bij de waardeerende en
uitteraard welwillende erkenning van decoratief moois, blijft toch het gemis van
traditie in decoratieve kunsten voorloopig nog te zeer voelbaar om van een tastbaar
en volledig welslagen te mogen spreken.
H.d.B.

Kunstveilingen
Overvloed
van zeer te waardeeren producten der moderne Hollandsche schilderkunst heeft
gedurende de maand November de aandacht van het kooplustig en kunstminnend
publiek gaande gehouden. Als om strijd hebben de heeren Frederik Muller & Co en
C.F. Roos & Co getracht de veilingszaal in ‘de Brakke Grond’ te Amsterdam zoo
aantrekkelijk mogelijk te vullen.
De collectie Rud. J. Kyzer, die de eerstgenoemde firma te verkoopen had, was er
eene, zooals zij in Holland niet dikwijls onder den hamer komen; de heer Kyzer had
in een gunstigen tijd, d.w.z. in de jaren toen de grootmeesters der moderne school
het beste leverden wat zij konden doch nog niet door 't groote publiek op voldoende
hoogte werden geschat, vele van hun werken, meest aquarellen, bijeengebracht,
daarmee heel wat minder kapitaal moeiende dan heden ten dage tot 't bijeenbrengen
van een dusdanige verzameling zou zijn benoodigd. Door zeer typeerende werken
waren elk der geniale kunstenaars uitstekend in deze collectie vertegenwoordigd;
waarin bijv. komt 't genie van Jacob Maris meer uit dan in zijn weergaven van een
oud Hollandsch stadsgedeelte aan 't water, van Bosboom in een boeren- of
kerkinterieur, van Mauve een fijn herfst- of winterlandschapje en van Israëls in een
greep uit 't zwoegend visschersleven? - De serie der kostbaarste aquarellen opende
met het werk van Bosboom. Vooreerst twee grandiose gezichten in een boerendeel,
elk met een prachtige lichtverdeeling, 't eerste echter veel zorgvuldiger behandeld
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dan het tweede; in beide, op den achtergrond, warm, brutaal binnendringend licht,
zijn frissche kracht verliezend in de groote, holle, zwaar overkapte deel, waar de
ligging van allerlei voorwerpen ter sluiks door het kleurenscheppende licht worden
verraden. (resp. fl. 2020 en 910). Dan volgde een kijkje in een gothische
consistoriekamer, allerpittigst verlicht door het uit de karige en hooggelegen
vensteropening binnenvallende zonlicht (fl. 2025); een ongewoon contrast met
Bosboom's gebruikelijke onderwerpen vormde een impressie die hij eens in de
landelijke buitenlucht had opgevangen: een gezicht op schaapskooien in een zandige
streek. Zoo heerlijk eenvoudig was dit geval weergegeven, alsof hem op dat oogenblik
de geest van van Goyen of Doomer had bezield (fl. 1050). Voor iemand, die
toevalligerwijs niet met
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Israëls' werk bekend ware geweest, zou hier de gelegenheid hebben bestaan om hem
uit drie aquarellen juist te leeren kennen, zóó treffend had de meester in deze drie
bladen den treurenden, zwoegenden eenvoud in harmonische vereeniging met den
wegkwijnenden dag tot ons weten doen spreken. Het eerste had tot onderwerp een
vrouw, die met haar kind in een sombere woning bij een venster haar avondmaal
nuttigt; een treffend effect maakte die onschuldige, kleine smeerpoes in de van
eindelooze zorgen getuigende omgeving (fl. 3175). Het tweede blad was een juweeltje
van intimiteit: langs een donker beschaduwde vaart trekt een man met loomen,
sjokkenden gang een zandschuit voort, bestuurd door zijn vrouw met een kind op de
armen; de volkomen rust en vrede, die dit tafereeltje ademde was waarlijk
onovertreffelijk (fl. 5000). Nummer drie, een klein aquarelletje, verbeeldde een oude
vischvrouw, gebukt onder 't gewicht van haar mand, bij het vallen van den avond
huiswaarts keerend (fl. 970). Dan volgt het hoogst representatieve werk van Jacob
en Willem Maris. Ten eerste van Jaap twee magnifieke stadsgezichten in Dordrecht,
een groote en een kleinere; het waren slechts kleine hoekjes, enkele huizen zich
spiegelend in het water. Maar hoe was de gansche kleurenschat dier oude verweerde
krotten, hier, beheerscht door éénzelfde, zilvergrijze tonaliteit, op 't papier in al haar
kracht overgebracht! Een weelde van tinten en schakeeringen zóó groot, dat zij den
kleurgevoeligen Hollander half dronken stemde (resp. fl. 4500 en 3300). Van een
meer etherisch voorkomen, dan voorgaande twee bladen was een derde aquarel,
‘Marée basse’, een pink geankerd op het strand, omgeven door dien eigenaardigen
verzilverden gloed, die ontstaat als het licht plotseling uit 't wolkenfloers breekt en
de vochtige atmosfeer doorstraalt (fl. 3400). Van Willem Maris een met warm
ochtendzonlicht overgoten slootkant, waaraan twee drinkende koeien (fl. 2100). Dan
volgt Mauve, die fijne aristocraat onder de schilders, hier o.a. met twee bladen zijn
reputatie luisterrijk handhavend; op het eerste een oude herder, langzaam achter zijn
schapen voortschuifelend door de dikke sneeuw, die het geheele landschap in een
stemmigen eenvoud heeft gebracht. Het geheel ademde voortreffelijk de verheffende,
sprookjesachtige rust, die van een sneeuwlandschap uitgaat (fl. 4500). Een andere
aquarel had tot onderwerp een plek langs een weg waar houthakkers bezig zijn met
't kappen van boomen bij triest herfstweer (fl. 1850). Neuhuys was vertegenwoordigd
door een zeer krachtige aquarel, een boerenvrouw met haar kind aan de borst; met
rake vegen en sprekende kleuren was een zeer indrukwekkend geheel op 't papier
gebracht (fl. 1400). Een fraai, fijn herfstlandschapje gevormd door een weide met
hofstede waarbij eenige grazende schapen, deed Poggenbeek's naam eer aan (fl. 650)
en een krachtige impressie van een kleinen binnenhaven bij somber weer was
Weissenbruch's talent ten volle waardig (fl. 700). - Behalve de aquarellen van de
collectie Kyzer, werden nog vele verdienstelijke schilderijen verkocht, waarvan wij
de belangrijke laten volgen:
No 124, een bijzonder fijn boschgezichtje van Th. de Bock, hier en daar met
Corot-qualiteiten (fl. 720); No 125, Breitner, Artillerie-Manoeuvres, een klein stukje
getuigend van bijzonder teer kleurgevoel (fl. 610); No 129, een fraai polderlandschap
met koeien door W. Maris (fl. 4150); No 130, Mauve, boerenmeisje met koe gaande
langs een korenveld, een curieus stuk met fransche invloeden, uit zijn vroegen tijd
(fl. 3100); No 154, v.d. Sande Bakhuyzen, boschgezicht op een warmen zomerschen
dag, aquarel (fl. 400); No 157, een forsche aquarel van Mesdag, pinken bij ruw weer
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op zee, (fl. 850); No 158, Mauve, twee landbouwers bij een tafel in een eenvoudig
boerenvertrek, een door zijn stemmigheid weinig opvallende aquarel, echter zeer
verdienstelijk (fl. 1810); No 159, een groot doek van Auguste Bonheur ‘En Bretagne’,
waarop een kudde schapen en koeien zich bewegend op een rotsachtige kust langs
de zee (fl. 1600); No 185, Breitner, de Dam te Amsterdam op een Zondagavond,
aquarel, zeer juiste impressie van 't gewoel der donkere menschenmassa tusschen de
verlichte trams (fl. 520);
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No 199, de Haas, weide, op den voorgrond twee krachtige stieren (fl. 500); 230a, een
zeer mooi, ruim en helder landschap met koeien door W. Maris (fl. 5700); No 288,
aquarel van Weissenbruch, landelijke rust (fl. 725); No 298, een knappe, frissche
aquarel van W. de Zwart, Veemarkt, (fl. 710).
Wij willen thans 't een en ander meedeelen omtrent het goede wat de heeren Roos
& Co in ‘de Brakke Grond’ vertoonden. Het beste was de veiling van 25 October,
waarin dan ook een aanmerkelijke ‘Clou’ de aandacht trok, zooals uit de volgende
prijsopgaven zal blijken: No 3, Artz, dorpsinterieur waar twee meisjes naaiwerk
verrichten, een aantrekkelijk stukje met qualiteiten van Neuhuys er in (fl. 510); No
9, Blommers, visschersmeisje haar klomp in zee latende varen, het geheel met een
mooien zilverglans overtogen (fl. 1400); No 10, de Bock, boschgezicht bij zomer (fl.
850) en No 11 een riviergezichtje van denzelfden, dat men op 't eerste oogenblik door
de fijne grijze tonaliteit aan Daubigny zou willen toeschrijven (fl. 330); No 15,
Bosboom, gezicht in een groote protestantsche kerk vóór de preek, een verdienstelijk
stuk uit 's meesters vroegen tijd (fl. 5300); No 16, id., een kijkje in den St Bavo, ook
vroeg (fl. 500): No 17, Breitner, na afloop der manoeuvre, de artillerie onder
plasregens huiswaarts keerend, mooie opzet (fl. 900); No 19, Cermak, jonge
hongaarsche vrouw haar kindje aankleedend, dat zich in een handspiegeltje bekijkt,
verdienstelijke behandeling, maar op den duur vervelend genre (fl. 2550); No 46, J.
Israëls, jonge visschersvrouw, treurig uit 't venster starend, een gevoelvol stukje,
mooi van toon, maar wat erg gevoileerd (fl. 2500); No 47, Jacobsen, de Rijn bij een
zomerschen nacht, een erg donker stuk, doch goed specimen der Düsseldorfsche
school (fl. 820); No 87, de ‘clou’, een uitstekende Emile van Marcke, koeien aan de
zoom van een donker bosch; het was een kranig doek uit van Marcke's rijpsten tijd,
waarop de invloeden van Diaz, Rousseau, Troyon e.a. uitstekend waren verwerkt
(fl. 21.100); No 67, J. Maris, gezicht van de duinen op de zee bij onstuimig weer,
een zeer krachtig opgezette schets (fl. 4000); No 68, id., het witte bruggetje, een
veelal door hem behandeld onderwerp, door de ets van Zilcken bekend (fl. 5000);
van M. Maris een interessant portret van den schilder Leon uit 1857 (fl. 700). W.
Maris was uitstekend vertegenwoordigd, nl.: No 71: ‘L'heure de traire’, een mooi,
rijk met vee bevolkt weiden-panorama bij 't vallen van den avond (fl. 4000); No 72,
ezeltjes op het strand, overgoten met een zoo geheel ander zonlicht dan de meester
over zijn veelvuldige polderlandschappen weet uit te spreiden (fl. 3450); No 73, tjalk
bij buiïg weer laveerende over eene breede rivier, een paneel, dat geheel en al den
indruk maakte van een, intusschen zeer wel geslaagde, navolging van van Goyen (fl.
2000), en No 75, drinkende witte koe, een zeer goede herhaling van hetzelfde
onderwerp in Amsterdam's Stedelijk Museum (fl. 2500). No 84, Neuhuys, kind in
een ouderwetschen kinderstoel, een blein schilderijtje met mooie hoekjes (fl. 1000).
Verder noemen wij nog eenige verdienstelijke werken van Roelofs en van Schiedges
(een, ‘Herfst’ genaamd, bracht fl. 1600 op) en een aardig vroeg stukje van
Weissenbruch, hollandsch riviergezicht (fl. 1000).
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Tot afwisseling te midden van al die moderne kunst, vroeg van 15-18 Nov. de
firma Frederik Muller & Co onze aandacht voor een mooie, omvangrijke
antikiteitenveiling, waarin ook nog enkele oude schilderijen waren begrepen, o.a.
No 13, een curieuse, anonyme voorstelling van vijf-en-twintig verkleede leden der
Dordtsche rederijkerskamer ‘Reyn Geneught’ († 1600), fl. 555; No 29, Jan Steen,
‘de Alchymist’, de geestige voorstelling van de tot armoede vervallen, maar toch
steeds voortzoekende oude stijfkop (fl. 2050), en No 33, een Dorpskermis, door R.
van Vries, warm van toon (fl. 450). Van het beeldhouwwerk noemen wij een paar
hoogst interessante reliefportretten van een heer de Vladeracken en vrouw, door een
hollandschen meester, † 1520, in den geest van L. van Leyden in hout gesneden (fl.
2000). en een tuingroep, voorstellend Syrinx en Pan, door den 18de eeuwschen
Antwerpschen beeldhouwer Baurscheit (fl. 1000). Uit den schat van meubelen,
porselein, Delftsch aarde-
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werk, zilver en bijoux zullen wij slechts hier en daar een greep doen. Meubelen: No
64, gothisch kastje, fl. 1050; No 68, groote 17de eeuwsche kast, fl. 830; No 126, twee
fraaie Louis XVI commodes van ingelegd rozenhout, fl. 1000; No 126, twee 17e
eeuwsche uittrektafels, fraai gebeeldhouwd, fl. 850; No 194, zes Empire fauteuils,
fl. 650. Chin. en Jap. porselein: No 373, blauw stel van 3 potten en 2 bekers, zeshoekig,
fl. 2015; no 374, polychroom (familie verte) stel, fl. 890; no 420, twee kandelaars in
den vorm van dames een tulp vasthoudend (famille rose), fl 685; No 421, twee
theepotjes in den vorm van haantjes, fl. 300. Delftsch, behalve veel mooie stellen:
No 605, bloemvaas met gezichten op twee buitenplaatsen aan de Vecht, fl. 520; No
634, een rijk versierde polychrome plaque, fl. 300, en No 635, twee curieuse blauwe
tegeltjes met portretten van twee protestantsche dominées uit de 17de eeuw, fl. 860.
No 752, groot saksisch servies, fl. 3000; No 753, suite van vijf Saksische beeldjes,
de 5 zinnen verbeeldend, fl. 880. Na veel kostbare paarlen, diamanten, goud- en
zilverwerken volgden dan nog eenige dure Engelsche sportprenten en tot besluit een
kleurendruk van Débucourt's ‘Promenade publique à Paris’, die fl. 850 ging.
F.v.H.
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DINANT.

Het oude koperwerk op de tentoonstellingen te Dinant en te
Middelburg
I. Tentoonstelling te Dinant(1)
IN de oude Nederlanden hebben twee steden de eer genoten om hun naam aan twee
beroemde takken van nijverheid te geven: Arras (Atrecht) - waarvan arazzi voortkomt,
wat Italianen en Engelschen nog steeds voor geweven tapijten gebruiken, - terwijl
Dinant populair is geworden door zijn tallooze voorwerpen in geel en rood koper,
die bekend staan onder den naam van Dinanderies.
Het is geen toeval dat deze eer te beurt is gevallen aan de kleine stad aan de oevers
der Maas. Zij dankt die aan haar eigen volharding, aan haar eigen industrieele
bekwaamheid en aan den scherpen commercieelen blik van haar bewoners. Want is
het niet

(1) Van den 1sten Augustus tot den 12den October, 1903.
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iets heel eigenaardigs dat een Waalsche stad deel heeft uitgemaakt van de
Oud-Duitsche Hansa en handelsbetrekkingen, niet alleen met Duitschland en
Scandinavië, maar ook met Engeland, Frankrijk en Spanje onderhouden heeft? En
niet alleen voerden de inwoners van Dinant hun producten naar verre landen uit,
maar zij stichtten er ook filialen, zonder daarom aan de levenskracht van haar eigen
industrie afbreuk te doen.
De Dinanteesche afkomst van de koperslagerijen te Doornik en te Brussel is
geschiedkundig bewezen. Voor de eerste stad kan men den Dinanteeschen koperslager
Thiery Pavartou Panart noemen, die in de XIIIde eeuw geleefd heeft, en voor de tweede,
Jan de Gérines. In de XIIIde eeuw was een zekere Dinanteesche koperdrijver, Servet,
die zich te Lyon had gevestigd, een der hoogst aangeslagenen in de belasting. Door
het feit alleen dat Dinant een groote uitvoerhandel bezat, had haar koperwerk weldra
een spreekwoordelijke beroemdheid verkregen; het woord Dinanderie kreeg de
beteekenis van een voorwerp in rood of geel koper, hetzij het als vaatwerk ter
versiering van huis of kerk, of voor gewone ketels en pannen werd gebruikt.
De Dinanteesche nijverheid bloeide reeds in de XIIde eeuw en schijnt in de tweede
helft van de XIVde haar toppunt te hebben bereikt. Maar sedert dat tijdstip is een
omstandigheid haar noodlottig geworden: de hatelijke en ijverzuchtige mededinging
der stad Bouvignes, die tot het graafschap Namen hoorde, terwijl Dinant in ‘het
Luiksche’ lag. Alex. Pinchart heeft ons in de kleinste bijzonderheden van deze
geschillen verteld, die met de verwoesting van Dinant door Philips den Goede en
Karel den Stoute zouden eindigen. Het is waar dat haar inwoners de zijde van
Frankrijk hielden, en men weet welken wrok de Hertog van Bourgondië voor
Lodewijk XI heeft gekoesterd. De vitzuchtige geest der Dinanteezen, hun gevloek
(en ieder weet dat men in de XVde eeuw tamelijk goed met vloeken overweg kon!)
en verwenschingen aan het adres van hun machtigen vijand, verergerden nog den
toestand, niettegenstaande de pogingen van de verstandige elementen der bevolking,
die uit de gegoede burgers en vooral uit koperslagers was saamgesteld. Het beleg
van Dinant, in Augustus 1466, heeft niet lang geduurd. In enkele dagen hadden de
Hertog van Bourgondië en de graaf van Charolais de verdedigingsmiddelen der
welvarende stad ten onder gebracht. Zij werd aan de plundering der soldaten
overgeleverd, terwijl brandstichting en het ter dood brengen van 800 harer burgers
de ramp voltooide. En toch was de woede van den hertog van Bourgondië nog niet
gestild, want hij gaf bevel om ook de wallen te doen slechten.
Van de geheele stad bleef niets over dan de muren der Stiftskerk. De gewelven
waren door vuur vernield. Maar dit wandalenwerk
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hoeft niet op de rekening van den toch reeds zoo zwaar belasten Karel den Stoute te
worden geschoven. De prachtige kerk, een der schoonste van het geheele land, is
buiten zijn toedoen in brand gestoken. De geschiedschrijvers vermelden zelfs, dat
de hertog zelf bij het redden van de kerksieraden geholpen heeft.
De verstrooide inwoners zochten overal een toevlucht, waar hun die maar werd
aangeboden. De koperslagers vestigden zich deels in Namen, deels in Hoey, Brugge,
Doornik, Middelburg in Vlaanderen. Dinant was echter niet onherroepelijk verloren
en eenige jaren later werden er reeds ernstige pogingen tot wederopbouw gedaan.
En zoo groot was de werkkracht en de liefde voor den geboortegrond bij deze wakkere
kopersmeden, dat vóór het einde der XVde eeuw hun vak weer opgebeurd was en in
eere hersteld. Onder Hendrik II had de stad echter nogmaals een rampspoedig beleg
te doorstaan. Maar deze tak van kunstnijverheid handhaafde zich toch afwisselend
tot het einde der XVIIIde eeuw.
Wanneer begint de eigenlijke kunstgeschiedenis van Dinant? Het zou moeilijk zijn
om hierop een afdoend antwoord te geven. De kopersmeedkunst bestond in ieder
geval reeds vóór de XIIde eeuw. Als een der schoonste monumenten uit dien tijd staat
de koperen doopvont uit de St. Bartholomeuskerk te Luik bekend (afb. 1-4). Aan dit
kunstwerk is een legende en een geschiedenis verbonden. Volgens de eerste, die we
aan Jean d'Outremeuse danken, werd het werk door Lambert Patras, een koperslager
van Dinant, vervaardigd. Maar Alexander Pinchart had in dit verhaal reeds tal van
onwaarschijnlijkheden opgemerkt, waarmee de Luiksche geschiedschrijver uit de
de
XIV eeuw zijn getuigenis had doorzaaid.
De overlevering zou nog langer voortgezet zijn, als de uitgave van de Luiksche
Kroniek van 1402 niet verschenen was.(1) De kroniekschrijver die hierin het voorbeeld
van een zijner voorgangers, Jan van Warnant, volgde, schreef aan een zekeren Reinier,
goudsmid te Hoey, het vaderschap over dit mooie werk toe. Deze mededeeling berust
op des te waarschijnlijker gronden, omdat zij uit een der oudste kronieken van Hoey
is geput. De Heer G. Kurth haalt een zeker document aan, waarin deze Reinier
genoemd wordt als getuige, met vermelding van zijn beroep als goudsmid: aurifaber.(2)
Van mijne zijde meen ik aangetoond te hebben, dat het wierookvat uit het Museum
te Rijssel eveneens van

(1) Uitgegeven door den heer Bacha, voor de Kon. Geschiedkundige Commissie.
(2) De geleerde professor had reeds in 1889 de tekst aangehaald, die wij zooeven vermeldden.
Vgl. mijn vlugschrift: Renier de Huy, auteur des fonts baptismaux de Saint-Barthélemy et
de l'encensoir de Lille. Bruxelles, Vromant & Cie, 1904.
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hem afkomstig is. Behalve dat het ook zijn naam draagt, herinnert het verrassend
aan de werkwijze van den meester.
Het draagt het volgende opschrift:
HOC. EGO. REINERUS. DO. SIGNVM. QVOD. MICHI. VESTRIS. EXEQVIAS,
SIMILES. DEBETIS. MORTE. POTITO ET. REOR. ESSE. PRECES V(est)RAS.
TIMIAMATA. XPO. (Christo).

‘Ik, Reinier, schenk u dit als onderpand, om er u aan te herinneren, dat gij mij, na
mijn dood, een begrafenis moet geven die aan de uwe gelijk zal zijn. Ik geloof dat
uwe gebeden als een lieflijk reukoffer voor Christus zullen zijn.’
Dergelijke taal past noch voor een ‘clerc’, noch voor een monnik of kanunnik.
Hun kwamen geen ongewone eerbewijzen toe. Geheel anders gold het voor een leek
en vooral voor een kunstenaar, die zeker in velerlei betrekking met kerkelijke personen
en kloosterlingen stond. De Luiksche doopvont werd door velen als een
koperslagerswerk beschouwd, en men zal zich misschien verwonderen dat aan den
vervaardiger den naam van goudsmid werd gegeven. Maar dit bezwaar kan hier niet
gelden, want de doopvont in de St. Bartholomeuskerk is eigenlijk geen
koperslagerswerk. Het is gegoten en de opschriften en de figuren zijn later met de
hand bijgewerkt.
De doopvont is bewonderenswaardig om haar zuiverheid en harmonie. De eenvoud
en samenhang der verschillende onderdeelen zijn niet genoeg te roemen. Het schijnt
dat de maker antieke modellen onder de oogen heeft gehad. Maar het meest
verrassende is de juiste wijze van zien, die we in enkele figuren opmerken, bijv. bij
Johannes den Dooper en bij de engelen die tegenwoordig zijn bij Jezus' doop (afb.
1). De kunstenaar moet het naakt naar de natuur bestudeerd hebben. We behoeven
hiervoor geen ander bewijs dan de beide figuren die tegelijk worden gedoopt (afb.
4). Reinier heeft er zich op toegelegd om vooral de groote lijnen der figuren te vatten,
zonder zich al te zeer om de voltooiïng van zekere onderdeelen te bekommeren.
Enkelen schrijven dit gebrek aan groote uitvoerigheid veeleer aan slijtage toe, maar
deze uitleg gaat om verschillende redenen niet op.
De doopvont van Luik is eenig in haar soort, van ouds bekend en altijd zeer
bewonderd. Nicolaas van Verdun heeft er zich, in 1181 ongetwijfeld voor zijn
beroemd altaarstuk in de abdij van Klosterneuburg bij Weenen op geïnspireerd. Men
ziet inderdaad dat de halve lijven van de twaalf ossen - dit detail vooral is
karakteristiek - die de koperen zee van Salomo's tempel dragen, door de groote
verscheidenheid en levendigheid van hun houding, aan de dierenfiguren herinneren,
die de doopvont in de St. Bartholomeuskerk versieren.
De maker van de doopvont te Hildesheim heeft ze ongetwijfeld
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DOOPVONT DER ST. BARTHOLOMEUSKERK TE LUIK, in geel koper gegoten en geciseleerd.
(Van vier verschillende zijden gezien).
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bestudeerd, maar de navolging is lang zoo mooi niet als 't model. Wat het giet- en
drijfwerk betreft, geef ik graag toe dat de Duitsche vont heel mooi van uitvoering is.
Zij bezit al de verfijning die tot een ver gevorderde techniek behoort, maar de
verschillende tooneeltjes zijn niet zoo duidelijk noch met zooveel relief als in het
Luiksche werk opgevat. De figuren zijn niet zoo prachtig van lijn, noch de houdingen
zoo afgewisseld of zoo juist bestudeerd als in het werk van Reinier. Ik kan mij dan
ook niet met het gevoelen van den heer J. Helbig vereenigen, die aan de doopvont
van Hildesheim de voorkeur geeft.
Naast het Luiksche werk had men een afgietsel van de doopvont uit de St.
Hermanuskerk te Thienen tentoongesteld, die in de XVde eeuw eenige veranderingen
heeft ondergaan. Bij deze gelegenheid hebben wij een poging tot herstelling
aangewend, door de twee halve leeuwen tegen een rond voetstuk te plaatsen. Zóo
kan men er zich een kleine voorstelling van maken, hoe de doopvont er vroeger moet
hebben uitgezien en dan zal men gemakkelijk inzien dat ook deze meester met de
Luiksche doopvont moet bekend zijn geweest. Een zeer belangwekkend Latijnsch
opschrift veroorlooft ons overigens in dit opzicht nauwkeurig te zijn; wij zien er uit
dat de doopvont van Sint Hermanus in 1149 is gemaakt, toen Godfried III, ‘de hertog
in de wieg’, pas zeven jaar was. Het is dus later vervaardigd dan het meesterstuk van
Reinier, dat uit het 1ste derde der XIIde eeuw dagteekent.
Tot de mooiste dingen op de tentoonstelling behooren de beide groote engelen
met wierookvaten, in hoog opgewerkt, gedreven koper, die de St. Servaaskerk van
Maastricht ingezonden had (zie afb. 5 en 6). Deze behooren wel tot de edelste
voortbrengselen van de statige en ernstige kunst van de Maasstreek. Zeker, men zou
iets kunnen inbrengen tegen die beslist te korte armen, maar de koppen staan prachtig
op den romp en hebben veel karakter. De gezichten van deze twee jeugdige
hemelboden vertoonen een ernst van opvatting die men in andere dergelijke figuren
van het ogivale tijdperk vergeefs zoeken zou. Deze figuren behooren eigenlijk meer
tot het vak van den goud- of zilverdrijver dan tot dat van den koperslager. Ten opzichte
van stijl zijn zij aan het werk van den beroemden Godefroid de Claire verwant.
Het koperwerk van kleinere afmetingen was niet zoo goed vertegenwoordigd als wij
wel hadden gewenscht. Hetzij uit wantrouwen of onverschilligheid, hadden de
Parijsche liefhebbers, die hiervan zoo rijk voorzien zijn, niet aan onze uitnoodiging
gehoor gegeven. Hoewel de heeren Henry D'Allemagne, Guerin en Mohl aan de
commissie prachtige voorwerpen geleend hadden, zijn wij er toch niet in mogen
slagen om verscheiden andere liefhebbers, o.a. de Heer Martin Leroy over te halen,
wiens mooie inzending op de tentoonstelling van 1900 in het
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Petit Palais, te Parijs, men zich zeker nog wel zal herinneren. De Heeren J. Helbig
en R. Warocqué, en het Oudheidkundig Museum te Namen, hadden een aantal zeer
belangrijke voorwerpen ingezonden, waarvan de scheplepels het eigenaardigste
waren; ook de ‘stoven’ uit de XVe eeuw waren verdienstelijk.
Gelukkig hebben we, dank aan de bereidwilligheid van Prof. Waldemar Schmidt,
onze bezoekers ten minste de afgietsels kunnen toonen van de volledige verzameling
aquamanilen uit het Museum te Kopenhagen. Deze serie laat op het stuk van
authenticiteit niet den minsten twijfel over. Laat ik hier even een waarschuwing ten
behoeve der heeren verzamelaars inlasschen. De aquamanile behoort tot de oudheden
die het vaakst aanleiding geven tot namakerij. En de vervalscher heeft goede reden
om geen nieuwe modellen uit te vinden; de oude zijn zoo mooi! Het is dus voldoende
om zich tot een bekwamen gieter te wenden, en dan volgt het tinten. Er zijn enkele
vervalschers die een bijzondere voorliefde hebben voor donkere sausjes, die de
voorwerpen een uitzicht van florentijnsch brons geven. Anderen geven de voorkeur
aan helder geelachtig-groene tonen. Verder beschadigt men zelfs opzettelijk het stuk
of men voegt er stukken metaal van een andere tint in. In 't kort, men geeft aan die
nagemaakte stukken een zeer bedriegelijken schijn van echtheid. De groote ijver der
vervalschers is genoeg te verklaren door de goede prijzen die zij voor hun werk weten
te verkrijgen.
Ik zal hier niet verder over uitwijden, hoewel er over dit onderwerp zeker nog heel
wat te zeggen valt. - In de aquamanilen van het Museum te Kopenhagen is de meest
overheerschende figuur die van den leeuw. Er zijn er bij die uitstekend op pooten
staan, en die, wanneer ze op grooter schaal uitgevoerd waren, zeer goed als decorative
figuren voor gebouwen of hallen zouden kunnen dienen. In dit opzicht overtreffen
ze den beroemden leeuw, die op een der openbare pleinen van Brunswijk staat. Deze
vertoont in al zijn magerte iets schematisch, dat aan een heraldieken leeuw doet
denken. Het tweede type is dat van een ridder uit de eerste helft der XIIIde eeuw. Hij
draagt een malierok, een gesloten helm en berijdt een kort paard. Een tweede model
toont ons een anderen ridder, eveneens te paard en zonder helm, die zijn ijzeren kraag
met een heel natuurlijk gebaar omhoog trekt. Een van deze aquamanilen behoort hier
nog afzonderlijk vermeld te worden: moet de dierenfiguur een leeuw voorstellen en
lijkt hij eigenlijk niet meer op een bulhond? In ieder geval onderscheidt hij zich door
een lenigheid en volheid van vormen waaraan wij in de middeleeuwsche figuren niet
zijn gewend. Deze voorwerpen behooren tot de XIIe, XIIIe en zelfs tot de XVe eeuw;
ze zijn uit twee
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Afb. 5

Afb. 6
Twee engelen met wierookvaten in gedreven en geciseleerd koper, XIIe eeuw.
(Schatkamer van St. Servatiuskerk, Maastricht).
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verschillende streken herkomstig: deels uit de oude Nederlanden, deels uit
Duitschland.

Af b. 7 tot 16. - Koperen(1) Beeldjes vorstelijke personen voorstellende, gegoten en geciseleerd door
Jacques de Gerines, XVe eeuw.
(Rijksmuseum, Amsterdam).

Men heeft zich dikwijls de vraag gesteld van waar die schilderachtige voorwerpen
afkomstig zijn. De modellen zijn, naar onze bescheiden meening, van Oosterschen
oorsprong en ten tijde van de kruistochten naar Europa overgebracht. Deze opmerking
geldt nog in ruimer mate voor de kandelaren, die door herten, leeuwen en rammen
gedragen worden. Ook hadden wij opzettelijk in een der vitrinen een paar aquamanilen
en eenige kandelaren te samen tentoongesteld, die onze geachte collega Henry
D'Allemagne van zijn reis door Perzië had meegebracht. Het is duidelijk dat geen
dezer stukken opklimmen tot de XIIde, de XIIIde of de XIVde eeuw. Ze schijnen ons
minder oud te zijn, maar ze vertoonen ons sporen van een heel oude en vasthoudende
traditie, zooals men ze nog in het Oosten vindt.

(1) Met koper wordt onder de afbeeldingen steeds geel koper bedoeld.
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Aquamanilen met schilderachtige vormen zijn in vele landen van Europa, in Frankrijk,
Duitschland en aan de oevers van de Maas, bekend geweest. Zoo ook de kandelaars
van verschillenden vorm; op de Dinanteesche tentoonstelling zag men een kleinen
kandelaar, die door een hert gedragen werd. Dit stuk, in het bezit der Kon. Musea te
Brussel, werd in de Maas gevonden. De Heer van Hooff te Lokeren, bezit een dergelijk
voorwerp.
Tamelijk bekend, omdat men ze dikwijls in kunstenaarswerkplaatsen en bij
verzamelaars heeft aangetroffen, zijn de kleine geel koperen figuurtjes, vorstelijke
personages voorstellend, die een der grootste schatten uitmaken van het Rijksmuseum
te Amsterdam en waarvan Jhr. J. Six enkele jaren geleden in de Gazette des
Beaux-Arts de geschiedenis heeft meegedeeld. Ze herinneren ons op verrassende
wijze aan de figuren op de prachtige tombe van Lodewijk van Male, die in het begin
der XIXde eeuw nog in de St. Pieterskerk te Rijssel te vinden was. Deze waren door
Jacques de Gérines gegoten, wiens Dinanteesche afkomst, dank zij de scherpzinnige
opmerkingen van Alexander Pinchart, wel bewezen schijnt te zijn. (Afb. 7 tot 16).
Hoe echt zijn al die figuurtje waargenomen en weergegeven; maar komt al de eer
er van inderdaad wel aan Jacques de Gérines toe? Deze was zeker te Brussel een
man van invloed, maar hij is nooit beeldhouwer geweest. Daarentegen vinden wij
een beeldsnijder, Jean Delamer, vermeld, die onder zekere omstandigheden met hem
heeft samengewerkt, maar waarvan ons niets naders bekend is. Hetzij deze kleine
beeldjes, zooals waarschijnlijk is, van dezen meester afkomstig zijn, of dat een ander
ze heeft gemaakt, ze bezitten al de meest karakteristieke eigenschappen van het
Brabantsche houtsnijwerk (de modellen voor den gieter werden altijd eerst in hout
gebeiteld): diep ingesneden plooien, die den vorm der lichamen duidelijk laat
doorschijnen. Wat een fijnheid van ontleding in die hoofdjes en hoe juist zijn de
houdingen bestudeerd! Men zou geneigd zijn om er den invloed van den een of
anderen grooten meester in te zien en natuurlijk denken wij hier het eerst aan Rogier
van der Weyden, die aan de Brabantsche kunst zulken machtigen spoorslag gaf. De
Amsterdamsche beeldjes hebben zeker bij de een of andere liggende figuur gehoord.
Maar de meeste van deze eigenaardige monumenten zijn helaas verdwenen. Het is
waar dat een gelukkig toeval ons het ligbeeld bewaard heeft van Isabella van Bourbon,
dat zich vroeger in de St. Michiels-abdij te Antwerpen bevond en later naarde O.L.
Vrouwkerk aldaar werd overgebracht, waar het op het oogenblik achter het hoogaltaar
is te vinden. Na veel moeite zijn wij er in geslaagd om het voor de tentoonstelling
te Dinant te doen afgieten. De tweede gemalin van Karel den Stoute wordt liggend
voorgesteld; het voorhoofd draagt
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een kroon of liever een soort diadeem met parelen versierd, het lichaam is in een
menigte draperieën gehuld, waarvan de kunstenaar veel partij heeft weten te trekken.
In dit opzicht is deze tombe-figuur breeder van opvatting dan die van Maria van
Bourgondië, welke door Pieter de Beckere werd uitgevoerd. Hoewel ze beide van
de vernielende handen der beeldstormers geleden hebben, vertoont het gelaat van de
prinses nog al de kalme rust van een doode. Het voetstuk echter heeft de kleine
beeldjes verloren, waarvan de zeer verscheiden en natuurlijke houdingen in opvatting
en uitvoering sterk aan de hierboven vermelde deden denken.(1)

Afb. 17. - Paaschkandelaar in koper gegoten, geciseleerd en gegraveerd door Jan Josés van Dinant,
in 1372, (O.L.V. kerk te Tongeren.)

Met de tombe van Maria van Bourgondië, waarvan een der zijden in copie op de
tentoonstelling te Dinant aanwezig was, begint het nieuwe type van den stamboom.
Waar zeker veel kunstenaars een verkeerden weg zouden zijn ingeslagen, slaagt deze
artist er dadelijk in om een meesterwerk vol harmonie, bevalligheid en poëzie voort
te brengen. Het is of men gezang van engelen hoorde, die onder een wolkeloozen
hemel zingend zweven door een tooverbosch. Marcus Gheeraerts heeft het pendant
geleverd van dit mooie werk, waarop hij zich klaarblijkelijk geïnspireerd heeft. Maar
behalve in de wapenschilden is de tombe van Karel den Stoute in vergelijking met
het bovenvermelde, een werk dat alle warmte mist. Door gewone vrouwen en tot aan
de heupen naakte nimfen in de plaats van engelen te stellen, heeft de kunstenaar geen
blijk gegeven van een zeer verfijnden smaak, en de vergelijking, die zelfs bij den
meest oppervlakkigen beschouwer opkomt, wordt voor hem als 't ware een
veroordeeling.
Verder hadden wij te Dinant nog een fac-simile van den leeuw
(1) Vgl. de afbeeldingen welke er van gegeven werden in mijn studie over de Brabantsche
beeldhouwkunst, volgens le Théâtre Sacré du Brabant van Baron Leroy. (Anaalles Soc.
d'Archéologie de Bruxelles).
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van het graf van Jan II, dat in de kerk van St. Michiel en Goedele te Brussel wordt
bewaard. Het model voor dezen leeuw is in 1610 door Jan van Montfoort uitgevoerd,
terwijl het gieten door den beroemden gieter Jasper van Turchelsteyn werd
ondernomen, die hiervoor de som van 800 ponden van 40 grooten Vlaamsch ontving.
Maar wat al schatten zijn er niet in den smeltoven gegaan! Overigens moeten we
ons, de beperkte ruimte in aanmerking nemend, bepalen bij de werken, die nog
bestaan. Anders zou men de aandacht kunnen vragen voor vele beroemde monumenten
die nu verdwenen zijn, o.a. voor de tombe van Geeraard van der Marck, waarvan de
heer Helbig de treurige geschiedenis in zijn Histoire de la Sculpture au pays de Liége,
heeft verteld.
Naast de groote tomben hebben er nog kleinere monumenten van bescheidener
afmetingen bestaan, die dikwijls van de groote vindingrijkheid van den bewerker
getuigen. Ik bedoel de groote gegraveerde zerken of muurplaten in geel koper. In dit
vak werden de Vlaamsche en Brabantsche meesters nooit door hun Engelsche of
Duitsche kunstgenooten overtroffen, wat stijl, rijkdom en schilderachtige
verscheidenheid der versiering betreft. Het zou een onbegonnen werk geweest zijn
om de belangrijkste voortbrengsels van dit vak bijeen te brengen. Hoe zou men den
onwil der kerkbesturen kunnen overwinnen? En toch zijn de pogingen der inrichters
niet vruchteloos geweest. Te Dinant vond men XVe eeuwsche platen uit Doornik,
waarop het oorspronkelijk émail nog aanwezig was. Tevens ook de XVe eeuwsche
plaat uit de St. Jacobskerk te Brugge, waarop wij een jonge dochter met haar broertje
en een beschermengel afgebeeld zien. Hoe bevallig is die afgestorvene, die afgebeeld
is met een kroon op het hoofd, en in zoo goed gezelschap de groote reis gaat beginnen!
Deze opvatting is bekoorlijk, en bij mijn weten werd zij nergens nagevolgd. Bij dit
monument zag men de zeer voorname figuren van Francesco de la Piubla di San
Fernando, gestorven den 22 Januari 1577, en van zijne vrouw, Maria, dochter van
Ferry de Mariveride, gestorven in 1572; en ook de niet minder belangwekkende van
Pieter de Valencia en zijne vrouw, respectievelijk gestorven in 1615 en 1569. Deze
twee laatste werken werden eveneens geleend door de St. Jacobskerk te Brugge, met
enkele grafschriften van minder belang. Wanneer men dus de wrijfsels van de meest
beroemde stukken uit Brugsche werkplaatsen mederekent, waren er genoeg elementen
om deze werken te beoordeelen, waarvan onze voorouders zeer veel hielden, maar
die in onzen tijd veel minder indruk op het publiek maken. Het ware wenschelijk
zoo men terug kon keeren tot dit genre, dat een zoo ruim veld voor den sierkunstenaar
aanbiedt.
Een der belangrijkste deelen der tentoonstelling te Dinant was
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zonder twijfel de verzameling k o o r l e z e n aars die van het begin der XIVde tot en
met het eind der XVIIde eeuw dateeren.

Afb. 18. - Koorlezenaar in koper gegoten en geciseleerd door Jan Josés Dinant. Tweede helft der XIVe
eeuw (O.L.V. kerk te Tongeren.)

De oudste en wellicht de meest beroemde van geheel België is die uit de Lieve
V r o u w e n k e r k van Tongeren afkomstig, die het merk van zijn herkomst draagt
want hij is door den Din a n t e e s c h e n meester, die hem vervaardigde, geteekend:
Jean Josès de Dinant (zie afb. 18). Het gietwerk is buitengewoon fijn en de
onderdeelen zijn zeer verzorgd. Het is zonder twijfel uit dezelfde werkplaats afkomstig
als de lezenaar van Houffalize. Dit laatste stuk rust niet zooals de anderen op een
voetstuk met vensterwerk, maar op een kolommetje dat even sierlijk van ronding is
als de kandelaar (afb. 17), die aan O.L. Vrouwenkerk van Tongeren behoort. Deze
kandelaar is eveneens onderteekend door Jehan Josès, en draagt den
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datum van 1372. Het is een voorbeeld van soberheid en bevalligheid uit het ogivale
tijdperk en behoort het tot het beste wat België in dien aard bezit.
Laat ik nu met een paar woorden de Doorniksche lezenaars vermelden. De vogel
die er boven geplaatst is, herinnert aan de koorlezenaar van Tongeren maar is niet
zoo vertikaal geplaatst als deze. De dik uitgezette pooten van de lezenaars uit de St.
Nicolaas en St. Piatus-kerk te Doornik schijnen nooit heel verspreid te zijn geweest.
De architectonische vormen waren echter, zoo het schijnt, zeer in zwang en het is
zeker dat het elegante kolommetje van den lezenaar uit de St. Jacobskerk te Doornik
een samenstel van lijnen vertoont, dat als een voortreffelijk model beschouwd mag
worden.
Te Dinant merkte men verder nog twee prachtige lezenaars op, die tot de kerk van
Freeren, bij Tongeren, en die van Venray (Hollandsch Limburg) behooren. Het is
heel schilderachtig werk uit de tweede helft der XVde eeuw. De arend (naar den vorm
van den bek te oordeelen, zou men denken dat het een papegaai was) is mooi en zeer
decoratief. De staart is symetrisch uitgespreid, zooals men dat ook vaak bij heraldieke
figuren ziet.
De lezenaar van Freeren wordt beschouwd als uit een kerk te Luik afkomstig te
zijn en dateert volgens een tekst, die door den heer Jules Helbig aangehaald wordt,
uit de eerste helft der XVde eeuw. Mij schijnt hij echter minder oud toe. De
boomtakken, die tegelijk met architectonische motiven gebruikt worden, duiden een
bepaald tijdvak aan. En men ziet inderdaad tegen 't eind der XVde eeuw dit
schilderachtig motief verschijnen. De Lichters uit de Lieve Vrouwkerk te Tongeren
zijn hier een der best geslaagde voorbeelden van. We hadden de lezenaars van Freeren
en Venray (afb. 19) onvolledig ontvangen, maar dank aan de door den heer van Even
uitgegeven gravure, die de lezenaar van het Oscott-college te Birmingham voorstelt,
kan men er zich toch een zeer juist denkbeeld van vormen.(1) Dit gedenkstuk van
Belgische kopersmeedkunst is afkomstig uit de St. Pieterskerk te Leuven. Alexander
Pinchart is van meening dat het stuk door Reinier van Thienen is gegoten. Men weet
dat in 1483 de beroemde kandelaber van Zoutleeuw, die 5m68 hoog is, door dezen
zelfden gieter werd uitgevoerd (afb. 20). Het werk is eenig in zijn soort en de inrichters
der Dinanteesche tentoonstelling hadden het gaarne geëxposeerd naast het tabernakel
van Bocholt dat zeer werd bewonderd. Maar door allerlei prozaïsche nevenbelangen
zijn al de door ons aangewende stappen vergeefs geweest: de herbergiers van het
plaatsje waren bang dat, bij afwezigheid van den kandelaar, de vreemdelingen hun
‘stad’

(1) Vlg. Louvain monumental; - Louvain dans le passé et le présent (beschrijving der St.
Pieterskerk).
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niet langer zouden bezoeken, alsof deze er de eenige a a n t r ekkelijkheid van
uitmaakte!

Afb. 19. - Arend-lezenaar uit de tweede helft der XVe eeuw Kerk te Venray (Holl. Limburg).

Ten opzichte van schikking der vele details is de verwantschap tusschen de
lezenaars van Oscott, Freeren en Venray onmiskenbaar, maar zijn wij daarom
gerechtigd om te gelooven dat zij stellig van denzelfden gieter afkomstig zijn? De
vormen konden gemakkelijk nagemaakt en overgebracht worden. Te Dinant bemerkte
ik o.a. dat het geel koper van de Freerensche en Venraysche lezenaars hetzelfde
uitzicht had en naar ik meen ook van dezelfde stof was, die veel overeenkomst
vertoonde met die van het tabernakel te Bocholt en van den lezenaar te Roermond.
Eindelijk ten opzichte der architectonische en plastische vormen, komt het mij voor
dat het geheel veeleer overeenstemt met de kunst van het Noord-Oosten onzer
provinciën dan met die van Brabant. Wellicht zou men ook het centrum er van naar
Maastricht moeten verleggen.
Als werk dat in de Maasstreek t'huis hoort, komt nog een zeer bijzondere
vermelding toe aan den prachtigen griffioen uit de collegiale
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kerk van Andenne, uit de tweede helft der XVde eeuw. De twee platen die hierbij gaan
(afb. 21 en 22) maken een lange beschrijving overbodig. Uitvoering en opvatting
zijn even voortreffelijk; het gietwerk is zeer zuiver en de onderdeelen zijn uit een
decoratief oogpunt op onberispelijke wijze geciseleerd of gegraveerd. Met den
pelikaan uit de St. Hermanuskerk te Thienen, die te Dinant in fac-simile tegenwoordig
was, behoort het tot het meest merkwaardige werk wat wij bezitten. Het eenige gebrek
van bovengenoemden pelikaan is een zekere zwaarte in het onderstuk, doordien de
bogen te dicht bijeen staan.

Afb. 20 - Paaschkandelaar uitgevoerd door Reinier van Thienen, in 1483.
(Kerk te Zoutleeuw).

De figuur van den pelikaan is overigens minder gezocht geweest dan die van den
adelaar, die reeds in de Xde eeuw wordt aangetroffen. Een der meest bekende was
mede te Dinant aanwezig. Hij is het eigendom van de kerk van Chièvres in
Henegouwen en dateert van 1484. Het voetstuk wordt verzwaard door een ring die
aan een of anderen Duitschen schotel, waarover we het spoedig zullen hebben,
ontleend schijnt te zijn. In ieder geval is hij moeilijk in een bepaalde groep te schikken.
Er bestaat in de kerk te Bornival (afb. 23) een jonger type, dat afwijkt van het
zooeven vermeld stuk; het gelijkt meer op den in dit opstel afgebeelden pelikaan uit
de St. Baafskerk te Haarlem (afb. 44). Hier moge tevens een tot nog toe niet
afgebeelden pelikaan-lezenaar vermeld worden, uit de kerk van Hougaerde, in 1575
uitgevoerd door Jan Valdener, Leuvensche gieter, die het mooie hek in de St.
Jacobskerk te Leuven vervaardigde
In XIVde en XVde eeuw werd er door de kunstenaars weinig naar gestreefd om de
natuur na te bootsen. Hun aquila is een geheel conventioneele arend; een groote
vogel van onbepaald soort of een enorme papegaai. Enkele artisten evenwel hebben
hun best gedaan om aan dezen sleur of styliseering te ontkomen. Een zeer belangrijk

Onze Kunst. Jaargang 4

voorbeeld hiervan vinden we in den lezenaar van de Namensche hoofdkerk, uit de
de
XV eeuw; het decoratieve in het werk heeft de maker ervan aan zijn voorgangers
ontleend; maar de kop is inderdaad die van een roofvogel. De latere artisten
inspireerden zich geheel op
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Afb. 22. - Koorlezenaar in den vorm van een griffoen. - Tweede helft der XVe eeuw. Kerk te Andenne.
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de natuur, maar vergaten dat stijl nooit mag worden verwaarloosd, vooral niet in een
godsdienstig gebouw en zoo brachten ze zeer voorname werken voort die toch geen
indruk achterlaten.

Afb. 21. - Koorlezenaar in den vorm van een griffoen, met twee kandelaars. Tweede helft der XVe
eeuw.
(Kerk te Andenne).

Tot deze laatste soort behooren de arenden, die door de kerk te Ronse en den heer
Valère Mabille waren geëxposeerd.
Iedere aandachtige beschouwer kon zich te Dinant gemakkelijk een denkbeeld vormen
van de ontwikkeling der metalen doopvonten. Van de werken uit de XIIIde en XIVde
eeuwen is er niets overgebleven. Uit de XVde moeten we in de eerste plaats de
inzendingen uit Halle
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vermelden. Ze zijn héel compleet en heel schilderachtig met hun kleine beeldjes van
de twaalf apostelen, de vier groote kerkvaders met St. Joris, St. Maarten en St.
Huibrecht. Laten we er bij deze gelegenheid aan herinneren, dat de kerk van Halle
onder de bescherming van St. Maarten staat. Dit werk verklaart de tegenwoordigheid
van de beide andere heiligen, die te paard zijn voorgesteld. In de Middeneeuwen
hield men veel van symetrie en samenvoeging, en daarin moet men de verklaring
zoeken voor het afbeeldsel van St. Huibrecht en St. Joris naast de hoofdfiguur van
St. Martinus.
Men weet dat dit stuk, dat in alle archeologische handboeken vermeld wordt, in
1464 door Willem Lefèbvre gegoten is, maar het is niet bekend wie er de modellen
voor heeft geleverd. De gieter was van Doornik, maar niets bewijst dat de beeldsnijder
dezelfde stad zou hebben bewoond, wat evenwel toch zeer waarschijnlijk is. De
apostelen en de figuren van het bovengedeelte met een voorstelling van den doop
van Jezus, zijn minder voornaam van uitvoering dan de overige onderwerpen.
Wij hadden ook te Dinant, - in fac-simile, - de doopvont uit Zutfen. De maker er
van is ongetwijfeld met het bekken van Halle bekend geweest. Het is in beginsel
hetzelfde, alleen wat grooter en zwaarder gemaakt. De Zutfensche doopvont is
inderdaad te groot maar in de bovenrand bespeurt men toch een zekere harmonie;
herleid tot bescheidener verhoudingen, zou het beter geslaagd zijn geweest. Ontwerper
en uitvoerder der modellen zijn onbekend gebleven. Een opschrift in Vlaamsche
verzen, geeft ons de namen van de kerkmeesters Jan Aessack, Frans de Wit en van
den Mechelschen gieter Gillis Van Eynde met den datum 1527. Zooals men in menig
onderdeel van den rand kan opmerken, begint de Renaissance reeds bij ons door te
dringen. Terwijl in de doopvont uit 's-Hertogenbosch, waarvan voor de expositie te
Dinant een afgietsel gemaakt was, de vervaardiger van het ontwerp, Alard Duhamel,
de architect van de St. Janskerk in den Bosch, zich nog geheel aan de gothische
vormen heeft gehouden. Het bekken doet ons aan een onmetelijke ciborie denken.
De bekroning is misschien niet stevig genoeg samengesteld, maar wat vooral het
bekoorlijke uitmaakt van dit monument, zijn de zes beeldjes, welke de kreupelen en
lammen die naar het waschwater van Bethsaïda gaan, voorstellen (afb. 24 tot 28).
Ze zijn buitengewoon goed getypeerd en geven geheel den indruk van naar het leven
te zijn genomen. De vormen moeten van een zekeren Meester Wouter afkomstig zijn
en het gietwerk hebben we aan Aert van Tricht te danken, die zijn naam aan het
eigenaardige stuk uit de kerk van Xanten gegeven heeft.
Nauwelijks een twintigtal jaren scheidt de doopvont van Zutfen
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en die van de Groote Kerk te Breda, die evenals de eerste in 1540 door Joost de
Backer van Antwerpen, te Mechelen is gegoten (afb. 29).

Afb. 23: Pelikaan-lezenaar uit de XVe of XVIe eeuw.
(Kerk te Bornival.)

In de bekroning was vroeger zeker een groep voorgesteld die den doop van Jesus
moest verbeelden, maar gedurende de godsdienstige beroerten van de XVIde eeuw
vernietigd moet zijn. Het is duidelijk dat de opvatting van een gewone diepe kuip of
bekken meer en meer verdwijnt. De kunstenaars streven er alleen naar om bekoorlijk
werk te leveren en indien de bekroning niet overladen was, zou dit stuk volmaakt
zijn geweest. De onderdeelen vooral verraden een smaakvol kunstenaar van een zeer
sober temperament. De doopvont uit de Lieve Vrouwenkerk te Diest (afb. 34) moet
ongetwijfeld aan dezelfde invloeden wor-
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den toegeschreven. Enkele grotesken zijn met zeer vaste hand op de zijden van het
voetstuk geteekend en doen bijzonder goed. Uit het Renaissance-tijdvak, haal ik nog
de doopvont van Sichem aan, die eenigszins door de nabijheid van die uit
Scherpenheuvel geschaad werd. De laatste bestaat uit een groot waterbekken, dat
door een zeer zwaren voet gedragen wordt; het deksel wordt door een beeldje van
de Heilige Maagd op zeer bevallige wijze versierd. Het is een voortbrengsel van het
vervaltijdperk, hoewel het uit het begin der XVIIde eeuw dateert. Te Dinant konden
wij er de bovenrand van de doopvont te Dixmuiden (1626) tegenover stellen. Het is
prachtig werk, waarin marmer en koper op bewonderenswaardige wijze zijn
samengevoegd. Het zelfde beginsel overheerscht ook in de doopvont van Yperen;
de bekroning stelt den doop van Christus voor.

Afb. 24. - Afgietsel van een zittend beeldje.
Einde der XVeeeuw.

Gedreven koperwerk
Ons opstel zou niet volledig zijn, wanneer we niet ook met een paar woorden het
gedreven koperwerk vermeldden. Dit treedt vooral tegen het einde der XVde eeuw op
in koper en similor, waarvan de bewerking hoofdzakelijk uit het Zuiden van
Duitschland stamt. De oudste specimens zijn met bloemen en symetrische ornamenten
versierd. Later maken deze eenvoudige motieven, die een zeer decoratief geheel
vormden, voor een veel ingewikkelder versiering plaats. Men ziet dikwijls figuren
verschijnen, b.v. een zittend vrouwenbeeldje met een bloempje in de hand (afb. 35-36
en 30-31-32). Later gebruikten de makers bij voorkeur onderwerpen die aan het Oude
en Nieuwe Testament, of aan andere gewijde geschriften en de geschiedenis der
heiligen waren ontleend: b.v. Adam en Eva, Josuah en Caleb, die eenen enormen
druiventros uit het Beloofde Land meebrengen, de Annunciatie, St. Joris, die den
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draak verslaat, Christophorus, en verder profane onderwerpen, koppen aan de
klassieke kunst ontleend, groteske figuren, wapens of alleen maar eenvoudig gedreven
randen vormden ook motieven, die echter niet zoo vaak werden gebruikt.
Het hoofdonderwerp wordt dan door een inscriptie in mooie
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gothische letters omringd, die zekere zinnen vormen of wel alleen den naam van den
maker vermelden. Het komt echter heel dikwijls voor dat deze opschriften in 't geheel
geen zin hebben. Het zijn niets dan letterreeksen, twee of driemaal herhaald, alleen
met het doel om het oog te behagen. Onder den rand van het bord voerde de werkman
met de graveerstift een doorloopend ornament, een slinger van blaadjes of bloempjes
uit. Opschriften, diverse onderwerpen, decorative motieven werden alle door matrijzen
of stiften verkregen. Dit verklaart de aanwezigheid van een groot aantal precies
dezelfde voorwerpen in particuliere verzamelingen en winkels. De waarde der
voorwerpen wordt hoofdzakelijk door de schoonheid van het metaal en den goeden
staat der verschillende exemplaren bepaald. Op de tentoonstelling kon men zich,
dank aan de zeer belangrijke inzendingen van de heeren Warocqué, Guérin en
Frederiks, een tamelijk juist denkbeeld van deze zeer artistieke dingen vormen. De
wanden van de ronde en de gothische zaal waren er voor een groot deel meê behangen.
Hoe rijk en schitterend dit Duitsche fabrikaat ook moge zijn, waarvan het centrum
algemeen in Neuremberg en Augsburg moet gezocht worden, wekt 't toch nog al
spoedig een gevoel van vermoeidheid bij ons op.

Afb. 25-28: Afgietsels van beeldjes van de Doopvont in de St. Janskerk te 's-Hertogenbosch. Einde
der XVe eeuw.

Er is in deze kunst niets van het onverwachte, naïve, linksche zelfs, dat men zoo
gaarne in de voortbrengselen van huisvlijtkunst ontmoet. In dat opzicht hebben de
kunstwerkers van Dinant inderdaad geniale dingen voortgebracht die er altijd heel
aantrekkelijk uitzien, omdat zij alle mechanische behandeling zooveel mogelijk
vermeden hebben. Ook zijn de borden en schotels van Dinant, of in de manier van
Dinant, op de markt het meest gezocht, al zijn ze ook niet zoo schitterend en blinkend
als die van hun Duitsche
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voorgangers. De koperslager van Dinant vergeet vaak zijn ketelsmederij om zich tot
de hoogte van den goudsmid te verheffen, van wiens werkwijze hij overigens dikwijls
gebruik heeft gemaakt. Hij drijft, ciseleert, graveert, evenals deze, en hanteert zelfs
den klinkhamer en de graveerstift, terwijl de matrijzen een geheel ondergeschikten
rol vervullen. Hij staat dan veel hooger dan de Neurenbergsche of Augsburgsche
werklieden, die niets anders te doen hadden dan matrijzen en stiften te hanteeren.
Nog nooit ben ik twee Dinanteesche schotels tegengekomen, die precies aan elkaar
gelijk waren, en vele daaronder zijn meesterstukken, zooals de groote schotel met
Saul, het eigendom van den Heer Mathieu te Leuven, die van de Aanbidding der
Koningen door de ets in l'Art ancien à l'exposition nationale de 1880, in wijder kring
bekend. Dit mooie stuk, dat al door vele handen gegaan is, behoort sedert eenige
weken aan den heer G. Vermeersch. Te Dinant, waar het was geëxposeerd, bevond
zich ook de groote schotel uit de Koninklijke Musea, die de Kroning voorstelt van
de Heilige Maagd. Het mooie stuk dankt zijn verdienste niet aan het behandelde
onderwerp, maar aan de buitengewoon vaste hand van Leonard Dusart, die er zijn
naam onder zette. Het heeft zeker als sieraad gediend voor het dressoor van den een
of anderen goeden poorter, wiens wapenschilden in den binnenrand zijn aangebracht.
Dusart heeft nog verscheiden andere werken onderteekend, o.a. een koelvat van
1668, dat nu in de Koninklijke Musea te Brussel wordt bewaard. Het is ditmaal niet
in geel, maar wat voor Belgisch werk zeer zeldzaam is, in rood koper uitgevoerd,
evenals twee altaarlampen, een uit het Archeologisch Museum en de andere uit het
Bisschoppelijk Museum van Namen, die ongetwijfeld van hem afkomstig zijn.

Afb. 29. - Doopvont der Groote Kerk te Breda, uitgevoerd te Mechelen in 1540 door Joost de Backer
van Antwerpen.
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Afb. 30.
Afb. 31.
Afb. 32.
Schotels in gedreven koper. - Duitsch werk uit de XVe eeuw.

Afb. 33.
Schotel in gedreven en gegraveerd koper, XVIIe eeuw.
Kunstgewerbemuseum, Hamburg.
Met de welwillende toestemming van het Hamburgsche Museumbestuur).

Onze Kunst. Jaargang 4

57

Afb. 34. - Doopvont van O.L.V. kerk te Diest.
Eerste helft der XVIe eeuw.

Deze voorwerpen, het is nog al belangrijk om dit hier even op te merken, herinneren
ons aan modellen van Venetiaanschen oorsprong, die Dinant heeft nagevolgd, maar
zoo uit de verte dat ze geheel den stempel van een eigen persoonlijkheid dragen. In
het Dinanteesche fabrikaat staat dit gebruik van rood koper vrij wel alleen en de
koperslagers hebben wel gedaan, van zich maar aan hun geel koper te houden, niet
alleen voor hun schotels, maar voor allerlei voorwerpen voor huiselijk gebruik. Ze
hadden ook eenige onderwerpen, waar ze bijzonder op waren gesteld, bijv. Adam
en Eva en voor de heraldiek den dubbelen adelaar. Dit onderwerp is niet, zooals men
licht zou kunnen denken, een herinnering aan het een of ander Duitsch motief: het
is aan hun eigen stadszegel ontleend. Dinant, behoorde tot het Luiksche en Luik was
afhankelijk van het Duitsche rijk. Het is dan ook niet te verwonderen dat de dubbele
adelaar te Dinant van oudsher bekend was. Op het kanon dat men in 1869 in het
Maasbed heeft gevonden, ziet men dit motief te samen met een uitspringenden leeuw.
Te Dinant hadden we verder nog een mooien schotel, voorstellende een soort allegorie
van de Hoop: een naakte vrouwenfiguur met een anker. Een van de mooiste stelt een
cupidootje voor, dat den boog aftrekt, thans in het bezit van den heer Vermeersch.(1)
De breede rand is met bloemen, vruchten en bladeren versierd, die met een zeer fijn
gevoel voor het decoratieve zijn aangebracht. Ik zal hier niet lang bij de beddewarmers
stilstaan, die een beetje overal door de zaal waren verspreid. Die nuttige voorwerpen,
waar onze grootouders en overgrootouders zoo op waren gesteld en die onze
tegenwoordige rheumatieklijders misschien nog betreuren, waren dikwijls met
bloemen en symetrische figuren versierd. Soms ook met heiligenbeeldjes, de Heilige
Familie of alleen met Maria, St. Ignatius, weet ik al, en
(1) Deze schotel, die niet te Dinant werd tentoongesteld, is afgebeeld in de uitgave L'Art ancien
à l'Exposition nationale de 1880.
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soms ook met den dubbelen adelaar (afb. 37 tot 40). Het borstbeeld van Lodewijk
XIV vond men herhaaldelijk op de talrijke beddewarmers. Het kleine salon van den
Heer Camille Pierlot bevatte gedreven voorwerpen van het beste soort, en bijna
zonder onderscheid afkomstig uit Dinant. Ter andere zijde had de Heer del Marmol
een werkplaats ingericht, waarin men eene goede voorstelling kreeg van de technische
middelen waarover wij gesproken hebben.

Afb. 35
Afb. 36
Schotels in gedreven koper. Duitsch werk uit de XVe eeuw. Eigendom van den Heer J.A. Frederiks,
Middelburg.

De Belgische koperwerkers hebben ook van het repoussé gebruik gemaakt om de
belangrijke stukken uit te voeren, die hier bij dit opstel worden gereproduceerd. De
koorlezenaar voor de Onze Lieve Vrouwenkerk te Kortrijk werd, zooals men uit een
Latijnsch opschrift zien kan, in 1713 volgens een teekening van Jean Antoine Lepices
door een Antwerpschen gieter Jan Bernaes uitgevoerd voor den begiftiger Frans van
Meulenaere, apostolisch geheimschrijver en kanunnik van de kerk (afb. 42). Vele
onderdeelen van dit werk zijn buitengewoon sierlijk en goed geslaagd, alleen geeft
't een indruk van te groote lichtheid en gebrek aan stevigheid, die aan het stuk veel
van zijn verdienste ontnemen. Men begrijpt gemakkelijk dat een gedreven voorwerp
van grooten omvang veel van zijn uitzicht en daarom ook van zijn effekt verliest.
Men kan enkele kandelaars uit de XVIIde eeuw met dit voorwerp in verband brengen,
de eerste, het eigendom van de St. Walburgiskerk te Oudenaerde, en twee andere
toebehoorend aan de St. Nikolaaskerk te Gent. Dit laatste paar werd den 8en Augustus
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1680, van Jacques Persoons te Antwerpen gekocht (afb. 41 en 43).

Afb. 37
Afb. 38
Afb. 39
Afb. 40
Beddewarmers in gedreven, geciseleerd en gegraveerd koper. Dinanteesch werk, XVIIe eeuw.

Ik zou hier nog 't gedreven geel koperen deksel kunnen vermelden, dat in de XVIIde
eeuw deel heeft uitgemaakt van de doopvont uit de St. Jacobskerk te Antwerpen en
het bekken van lateren datum uit de Antwerpsche Cathedraal. opgevat in den smaak
van Lodewijk XV. Het mengsel van rood en geel koper, dat men dikwijls in het
vaatwerk van de Vlaamsche kerken aantreft, kan wel eens tot ingenieuse verbindingen
aanleiding geven, maar dit geschiedt toch altijd ten nadeele van het decoratieve effekt.
In dit opzicht waren de Waalsche kunstenaars beter op de hoogte, die zich voor
de groote koperen kerksieraden maar uiterst zelden van drijfwerk bedienden. Laten
we hier echter nog een bijzonder gelukkige uitzondering vermelden, namelijk het
koorhek in de kerk van Fosses. Dit is een prachtig stuk dat niet van een gewonen
koperslager, maar, zooals we uit het opschrift kunnen lezen, van de gebroeders
Nalines, goudsmeden te Dinant, afkomstig is.
Ten slotte een woord over het succes dat de pogingen der inrichters van deze
tentoonstelling, met Burgemeester Leboulengé aan het hoofd, heeft bekroond. Men
telde meer dan 32.000 bezoekers, dus viermaal het cijfer der bevolking van Dinant.
De nieuwsgierigen stroomden toe uit alle deelen van het land, uit het Noorden van
Frankrijk, uit Holland, uit Duitschland, uit Engeland - en hebben op de tentoonstelling
de beste indrukken opgedaan. Talrijke
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lofartikels over dit kortstondige museum der kopersmeekunst zijn dan ook alom
verschenen.

Afb. 41
Afb. 42
Afb. 43
Afb. 41 en 43. - Twee kandelaren, einde der XVIIe eeuw. - St. Nicolaaskerk te Gent.
Afb. 42. - Koorlezenaar in gedreven koper, 1713. - O.L.V. kerk te Kortrijk.

II. De tentoonstelling te Middelburg(1)
Wie kent Middelburg niet, de mooie Zeeuwsche hoofdstad, die in een krans van
groen en van stille, heldere grachten ligt?
Die schilderachtige singels hebben, zeer ten voordeele der bewoners, de oude
stadsmuren vervangen. Wat is 't een vriendelijke stad met haar oude abdij, die door
de oordeelkundige herstellingen van

(1) Juli-Augustus 1904. De catalogus werd geredigeerd door den Heer J.A. Frederiks. De
afbeeldingen uit dien catalogus, welke welwillend tot onze beschikking werden gesteld,
werden gedeeltelijk bij dit artikel opgenomen.
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den Heer J.A. Frederiks weer haar vroegeren vorm herneemt, met haar beroemden
toren Lange Jan, die ieder kwartier zijn vroolijken beiaard laat hooren en met haar
beroemd stadhuis met de mooie beelden der Zeeuwsche en Hollandsche graven. En
dan al die aardige boerinnetjes, in hun verschillende kleederdrachten! Dat was
inderdaad wel een kader waarin een tentoonstelling paste voor oude kunst!
De Heer Frederiks, die deze onderneming op touw gezet had, heeft alle recht om
trotsch te zijn op zijn werk, want het is volkomen geslaagd. Heeft de Zeeuwsche
hoofdstad zelf ooit kunstkoperslagers - dinandiers - onder haar inwoners geteld?
Daaraan kan wel geen twijfel bestaan, hoewel ze geen spoor in de geschiedenis
hebben nagelaten. Alleen door hun werk van de XVIIde en XVIIIde eeuwen is er ons
nog iets van bekend.
Aangaande het Vlaamsche stadje, dat denzelfden naam draagt, is men veel beter
ingelicht. Toen in 1466 de stad Dinant geheel werd verwoest, vonden vele der
gevluchte bewoners een onderkomen in Namen, Mechelen en Hoey. Anderen verlieten
hun vaderland en gaven gehoor aan de uitnoodiging van Pieter Bladelin, een rijk en
machtig heer aan het Bourgondische hof, die de koperslagers van Middelburg in
Vlaanderen een veilige wijkplaats aanbood. ‘Bij oorkonde van de maand Februari
1471, schonk Eduard IV, koning van Engeland, die sedert het vorige jaar een toevlucht
gezocht had in de staten van zijnen schoonbroeder Karel den Stoute, aan
bovengenoemde koperslagers en allen die hetzelfde ambacht uitoefenden, vrijdom
van alle rechten en cijnsen en vrijen in- en doorvoer van al hunne koopwaren door
het geheele Britsche rijk. En toen hij op nieuw den troon had bestegen haastte hij
zich om dit privilegie te bevestigen in een oorkonde, die den 9den November van
hetzelfde jaar te Westminster gegeven werd.’(1)
Tot heden zijn ons geen werken bekend die hun onstaan aan deze kolonie danken.
Maar het scheen ons hier de plaats om even van dit feit te gewagen, waaraan de
tentoonstelling van het vorig jaar ons onwillekeurig herinnerd had.
De kleinere Zeeuwsche expositie had zich niet, zooals die van Dinant, ten doel
gesteld om de oude koperindustrie in de tegenwoordige Nederlanden te doen kennen.
Het doel van den Heer Frederiks was in de eerste plaats om tijdelijk eenige
voorwerpen uit privaatbezit te vereenigen. Natuurlijk heeft hij, zooals men verder
zien zal, niet verzuimd om enkele grootere stukken op te nemen, maar door gebrek
aan geld en tijd, heeft hij vele dingen moeten achterwege laten, die hij anders zeker
niet zou hebben verzuimd. De tentoonstelling was

(1) Alex. Pinchart, la Dinanderie in de uitgave l'Art ancien à l'Exposition nationale de 1880,
uitgegeven onder de leiding van den Heer de Rodaz.
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met veel smaak en orde ingericht en ik voor mij, heb een uitstekende herinnering
aan de verschillende mooie dingen, die er te zien waren, bewaard.
In ieder geval kwam men er niet, zooals te Dinant 't geval was, ruimte te kort. En
de bezoekers konden alles water was, rustig bekijken.
Holland schijnt in de Middeneeuwen geen centrum van koperslagerskunst te hebben
bezeten, dat met dat van de Maas, van Doornik, Mechelen of Brugge vergeleken kan
worden. Men zal ons misschien antwoorden dat er Maastricht was, maar Maastricht
maakte in dien tijd nog deel van België uit. Kunsthistorisch is deze stad altijd innig
met Luik, Hoey en Dinant verbonden geweest. De stroom die langs deze steden heen
vloeit vormt hun voornaamsten band.
Het is een onbetwistbaar feit dat de rijke Hollandsche kerken hun bestellingen
dikwijls in ons land, o.a. bij de Mechelsche gieters deden. Overigens bestond de
scheiding, die door de godsdienstige verdeeldheid van de zestiende eeuw tusschen
Noord en Zuid te weeg gebracht werd, nog niet. Voor hun kopersmeedwerk zijn onze
noordelijke naburen reeds vroeg veel aan onze oude centra van kunstnijverheid
verplicht geweest. Het beste bewijs hiervan was wel de inzending van het
Aartsbischoppelijk Museum te Utrecht, waarvan wij verder spreken.
Te Dinant kon men bijna geheel volledig de geschiedenis der metalen doopvonten
in onze oude provinciën nagaan. Te Middelburg was er maar één kapitaal werk van
dat soort te vinden, namelijk de doopvont uit de groote kerk te Breda (afb. 29),
waarvan te Dinant een afgietsel aanwezig was. Met den tijd heeft het geel koper,
waarvan het werd gegoten, een mooie donkergroene tint aangenomen, die de
vergelijking met vele antieke bronzen zou kunnen doorstaan. Het stuk bezit vele
mooie kwaliteiten, alleen zou men willen dat de bekroning, vooral in verhouding tot
de smalle echthoekige pijlertjes, wat minder zwaar was. Het is waar dat de kunstenaar
hiermede de groep, die het eigenlijke deksel versierde, zeker beter wilde doen
uitkomen, die ongetwijfeld het traditioneele onderwerp van Jezus door Johannes
gedoopt, heeft voorgesteld. Die groep is zeker verdwenen gedurende den
beeldenstorm, die aan de kunst van onze streken zulke onberekenbare verliezen heeft
toegebracht. Want dit is niet de eenige verminking die de Breda'sche doopvont heeft
ondergaan. Ook op het voetstuk heb ik duidelijke sporen van kleine beeldjes of andere
versieringsmotiven gezien.
Van de groote Zutfensche doopvont, in kelkvorm, die aan die van Diest en Breda
herinnerde, zou men denken dat het onmogelijk eenvoudiger kan gemaakt worden
dan het was, en toch hebben de Hollandsche Dissenters een middel gevonden om
het bekken tot zijn simpelsten vorm terug te brengen. Er is nu niet langer sprake van
een
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kunstvoorwerp, maar van een eenvoudig stuk kerkgerief, 't zoogenaamd doopbekken.
Het kerkbestuur van de Lievevrouw te Breda had hiervan een typisch voorbeeld
ingezonden. Op een klein pijlvormig hekje rust een kelk met drie engeltjes, die op
hun vleugelen een schaal omhoog heffen. In dezen kelk werden gloeiende kolen
gelegd om het water in de schaal te warmen. Ook de Waalsche kerk te Middelburg
bezit een dergelijke doopvont. Het voornaamste deel bestaat uit een gegraveerden
en geciseleerden ronden beker, waarvan het deksel met een groep van Johannes, die
Jezus doopt, is versierd. Deze mooie proeve van goudsmeedkunst is in den stijl van
Lodewijk XIV en draagt het opschrift: Ce bassin est un don légué par Monsieur
Abraham Dekker, ancien de l'église Wallonne de Middelbourg, décédé le 9 juin 1741.
Het geheel wordt gedragen door een voetstuk van geel gegoten koper, dat het best
bij een luchterarm te vergelijken is.

Afb. 44. - Pelikaan-lezenaar in koper.
e
XVI

eeuw.
St. Baafskerk, Haarlem.

Deze manier om een der voornaamste voorwerpen bij den eeredienst te behandelen,
schijnt ons nauwelijks plechtig genoeg. Daarentegen schijnen de kleine lezenaars
der XVIIde eeuw, die in de Protestantsche kerken van Nederland gebruikt werden, ons
goed van opvatting te zijn, vooral die uit de Nieuwe Kerk te Middelburg, die door
den Heer S.J. Kalf te Amsterdam ten toon was gesteld. Dit voorwerp wordt
ondersteund door een bladeren-spiraal, waarvan de
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ontwikkeling zeer decoratief is. Die van de Luthersche gemeente te Vlissingen is in
ieder geval origineel. De lezenaar zelf is met eikeblaren en een Fransche lelie versierd
en rust op een adelaar, waarvan de hals als die van een flamingo vooruitsteekt. De
lezenaar van de Luthersche gemeente heeft geen andere versiering dan tamelijk grof
bewerkte bladeren. Te Dinant had men drie lezenaars van dezelfde soort, twee het
eigendom van den Heer Raoul Warocqué en de derde van den Heer Henry
D'Allemagne.
De lezenaar uit de Groote Kerk te Haarlem is zeker een der mooiste gedenkstukken
van kopersmeedkunst (afb. 44). De pelikaan is prachtig van opvatting en stijl en is
buitengewoon waar gezien en soepel van houding. In vele opzichten is dit mooier
werk dan de pelikanen die België nog bezit, mooier zelfs dan de beroemde lezenaar
van Thienen. Het voetstuk schijnt echter veel van zijn ornamenten te hebben verloren;
het moet oorspronkelijk op leeuwen gerust hebben, die ongetwijfeld veel tot de
schoonheid van het stuk moesten bijdragen. In de Cathedraal te Sevilla heeft men
een lezenaar, die op verrassende wijze aan dien van Haarlem herinnert. Ongelukkig
kennen wij dezen laatste alleen door een teekening van den E. Heer Martin,
medewerker van den E. Heer Ch. Cahier, die echter tamelijk slap schijnt te zijn. De
overeenkomst met den Haarlemschen pelikaan, ligt vooral in de pooten, de kop schijnt
te los van behandeling te zijn, doch ik vermoed dat hier een fout in de teekening is.
Zooals de heer Frederiks ons mededeelt, was de Haarlemsche lezenaar
oorspronkelijk ten dienste der provydierers, of koorzangers bestemd; hij weegt, met
inbegrip van het voetstuk, 65 kilogram en werd door de St. Crispijn of
Schoenmakersgilde, aan de groote kerk ten geschenke gegeven. Men weet dat dit
werk uit de XVIe eeuw, uitgevoerd in koper van de beste hoedanigheid, op St.
Crispinusdag 1506, door Johan Floris in de kerk werd geplaatst. Het is zeker dat Jan
Fyery van Mechelen in 1498, een bestelling voor een pullumtrum, d.w.z. pulpitum,
of lezenaar had ontvangen, dat dit werk door hem zelf werd uitgevoerd, de kosten
voor een groot deel door een zekeren Aryaen Jansz op St. Crispinusdag 1499 werden
betaald, en het stuk in het koor geplaatst werd(1).

(1) ‘Item bestelt Jan Fyery van Mechelen een pullumtrum, staende op dat koer, daer die
provydierers an staen sullen, ende sal wesen een puplikaen met haer jonghen na uutwijzinghe
der patroen die ons daer af comen sal ende dese saeke sal ons tot een goed ende brenghen
Aryaen Janszoen, poerter, ende dit werric ghemaekt wesende, soe isser een goet persoen in
die kerric daertoe te hulp commen sal JX Ponden Vlaems; ende hierop betaelt ende ghegeven
Aryaen Jansz. keetelboeter de somme van XXX enkel gulden gerekent XXVIJ st. somma
en guld. XJ ½ rh. guld. current, solvit Aernt Jansz. op rekeninc opt. derde doch van Sept.
noch ghegeven XXXVIJ ½ rh. gl. current waleberts gelts ende noch vier r.g. ende tien st.
waeleberts gelts, dus ys die pellekan betaelt.’
Vermeld door den Heer Frederiks in zijn artikel over de Middelburgsche Tentoonstelling,
Eigen Haard, 23 Juli 1904.
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Afb. 45. - Aquamanile in den vorm van een ram, XII-XIIIe eeuw. (Eigendom van de Gemeente Weesp.)

De kerkregisters van 1498 deelen ons dienaangaande belangrijke dingen mee. Het
is te betreuren dat wij noch den naam van den teekenaar, noch dien van den
beeldhouwer kennen, waarop hier wordt gedoeld. Voor onze voorouders was de
voornaamste persoon bij dit soort werk, waaraan drie of vier kunstenaars te pas
kwamen, bijna altijd de gieter!
Uit den tekst meenen we echter te mogen besluiten, dat de teekening inderdaad
door den Gentschen kunstenaar werd ingezonden, die bijna altijd verschillende
teekenaars en beeldhouwers tot zijne beschikking moet hebben gehad.
Men vindt in het register nog andere interressante aanwijzingen. De lezenaar moest
per wagen van Mechelen naar Antwerpen worden
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gebracht en van daar naar Haarlem verzonden. Dezelfde Jan Fyery, de vervaardiger
van den Pelikaan, ontving nog een bestelling voor een lezenaar voor de kinderen,
die op het koor moesten zingen.(1)
In de buurt van de groote geelkoperen lezenaar met den pelikaan, die van het
bovenste gedeelte van het koor was afgescheiden, stond nog een groote
Paaschkandelaar. Verder gaven de brave schoenmakers nog een koperen lichtkroon
ten geschenke, die tot het midden der vorige eeuw in het koor heeft gehangen en
volgens de beschrijving ervan mag men besluiten dat dit evenzeer een meesterstuk
van dinanderie is geweest. Om de kroon waren figuurtjes, die schoenmakers moesten
voorstellen. Er is er maar één van overgebleven, de overigen zijn weggenomen of
verplaatst. Boven de kroon hingen schilden met de schoenmakers-insigniën.
De arend uit de kerk te Venloo is zeer groot van afmetingen. De vervaardiger van
het model heeft zich op de natuur geïnspireerd en toch is hij er later toe gekomen
om zijn werk te styliseeren. Misschien zou men kunnen vinden dat hij al te veel zorg
aan het weergeven van de veeren heeft besteed. En in den kop valt een zeker gebrek
aan durf niet te ontkennen. Dit is een werk, dat niet meer tot de Middeleeuwen, maar
reeds geheel tot de XVIe eeuw behoort. In den pelikaan van Bouvignes, van het begin
der XVIIe eeuw, vindt men dezelfde zorg voor de onderdeelen, maar de vogel is zoo
prachtig geprofileerd, dat hij aan de beste XVe eeuwsche scheppingen, zelfs aan den
mooien Haarlemschen pelikaan, doet denken.
Reeds hooger waarschuwden wij de liefhebbers van Dinanderies voor het groote
gevaar waaraan ze zich blootstellen, wanneer ze er over mochten denken van zich
aquamanilen aan te schaffen. Sedert lang zijn de vervalschers met het overigens zeer
verklaarbare zwak van verzamelaars voor deze curieuse voorwerpen bekend. Wat
mij betreft, ik beschouw de bestaande exemplaren altijd met een zeker wantrouwen.
Met welk een raffinement weet men het namaaksel een smakelijk vernisje te geven!
Te Middelburg heb ik er o.a. twee in de handen gehad die bij hun maker (van den
lateren tijd!) geen geringe mate van vaardigheid deden veronderstellen. De
interessantste was die, welke tot de gemeente Weesp behoort en een ram moet
voorstellen (afb. 45). Hij is de eenige van zijn soort, die wij ooit hebben gezien. De
omgebogen achterpooten lijken op die van een leeuw; een naïve graveering duidt
meer aan dat ze voorstelt, de wollige vacht van het dier. Het

(1) Is deze kunstenaar niet dezelfde als de Mechelsche gieter Jan Fyerens, in voormeld artikel
genoemd als hebbende geleverd het mooie hek der St. Baafskerk te Haarlem? De beeldhouwer
Jan Steven leverde de modellen voor de uitvoering van dit werk. Dit gebeurde omstreeks
1513.
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handvat bestaat uit een draak met platten kop, die tegen het hoofd van den ram aanligt.
Dit stuk behoort misschien tot het einde van de XIIde of wellicht tot het begin der
de
XIII eeuw. De kort ineengedrongen aquamanile van het Friesche Museum te
Leeuwarden hoort ook in de XIIde eeuw t'huis (afb. 46). Het handvat heeft absoluut
geen cachet. Veel mooier van houding en stijl en krachtiger van teekening is het stuk
uit het Utrechtsche Aartsbisschoppelijk Museum (afb. 47). Het dier staat als een
jachthond en is zeer energiek van houding. Het handvat stemt met dat van den
Weespschen ram overeen, met dit verschil dat de staart van den ram in die van den
draak uitloopt.

Afb. 46. - Aquamanile, XIIe eeuw. Friesch Museum, Leeuwaarden.

Het voornaamste stuk van de inzending uit het Aartsbisschoppelijk Museum was
het geciseleerde en gegraveerde kruisbeeld in geel koper of gesmolten brons, dat
evenzeer in de XIIde eeuw t'huis hoort (afb. 51-52). De Christus is gekroond, doch
niet met doornen, maar met een gebloemden diadeem, want volgens deze opvatting
ziet men in den goddelijken gekruisigde niet alleen den Man der Smarten, maar den
Koning en Heer van alle vorsten, den Rex Regum en den Dominus dominantium. Het
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gelaat drukt stille overpeinzing uit. Hij schijnt te sluimeren of in een aandachtige
meditatie verdiept te zijn, die hem ongevoelig maakt voor zijne omgeving. De zegende
hand boven zijn hoofd is die van den Eeuwigen Vader. De achterkant van het kruis
is met graveerwerk versierd, dat de symbolen der evangelisten voorstelt. Het zou
moeilijk zijn om mij reeds nu met beslistheid over den oorsprong van dit hoogst
merkwaardige werk uit te laten. We kunnen er onmogelijk een voortbrengsel van
Fransche kunst in zien. Waarschijnlijk is het uit een werkplaats van de Maas- of
Rhijnstreek afkomstig. Het stuk vertoont enkele mooie eigenaardigheden, zooals
bijv. de rechthoekige vorm der kruisarmen, die men bij twee verschillende inzendingen
opmerkte. Een dergelijk stuk bestaat in het Museum te Kopenhagen. Tot dezelfde
centra behooren ongetwijfeld de kandelaren, die op afb. 48 en 49 te zien zijn.

Afb. 47. - Aquamanile, XII-XIIIe eeuw. (Aartsbisschoppelijk Museum, Utrecht.)

Voorwerpen tot verlichting bestemd, zijn door onze voorouders ook dikwijls
uitstekend opgevat en uitgevoerd. Om maar één voorbeeld te noemen, de lichtkroon
uit de Lieve Vrouwenkerk te Aken,
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toont een groote mate van vindingrijkheid bij deze oude artisten. Het is echter moeilijk
om de geleidelijke ontwikkeling van het luminair in onze streken na te gaan, want
we belanden met een sprong in de XVde eeuw. In de oude Nederlanden schijnen enkele
bepaalde vormen bijzonder in zwang te zijn geweest. Het burgerlijk type wordt meest
vertegenwoordigd door lichtkronen met een leeuw. Zóó was bijv. de lichtkroon van
den Heer Lescarts, die we op de Dinanteesche tentoonstelling hebben gezien. Men
vindt een dergelijke kroon weergegeven op het schilderij van van Eyck, Arnolfini en
zijn Vrouw, in de National Gallery te Londen, en op het Avondmaal, van Dirk Bouts,
te Leuven.

Afb. 48-49. - Kandelaars in gegoten en geciseleerd koper, XIIe eeuw. (Aartsbisschoppelijk Museum,
Utrecht.)

De kroon die het vaakst voorkomt, is die met het beeldje van de Heilige Maagd;
er was er ook een te Dinant die door de Burgerlijke Godshuizen te Brugge geleend
was. Ze lijkt precies op die van Katwijk, die op afb. 50 wordt gereproduceerd. Het
meest gebruikelijk motief voor de armen, zijn de wingerdranken met druiventrossen.
De bobèches zijn onderaan gewoonlijk met getande randjes voorzien. Dikwijls echter
worden er in plaats van getande randjes, kringvormige parelmotieven gebruikt, zooals
we zien op een fac-simile, dat door den heer Cuypers is geleend. Het motief met de
Maagd, heeft zich tot het
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einde der XVIe en zelfs tot het begin der XVIIe eeuw gehandhaafd. In de eetkamer te
Dinant zag men een uit de stad afkomstige kroon, met een Mariabeeldje erop. In 't
algemeen zijn, zelfs in de kerken, de onderwerpen op de bekroningen meer wereldsch
geworden. Nu eens is 't een wildeman met zijn knods, dan eens Jupiter met de
bliksemschicht en gezeten op een arend, of den dubbelen adelaar zooals er
voorbeelden van bestaan in de St. Salvatorskerk. Het motief met den dubbelen arend
treft men vooral vaak in de Noordelijke landen, in Holland, België en Duitschland
aan. We hebben een sterk vermoeden dat de luchter van Veere (afb. 53) zijn
bovengedeelte verloren heeft.

Afb. 50. - Kroonluchter, XVe eeuw. Kerk te Katwijk a/Z.

De luchterarm der XVe-XVIe eeuw uit de groote kerk te Haarlem is bijzonder mooi
(afb. 54). De lengte van den tak werd onderbroken
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Afb. 51

Afb. 52
KRUISBEELD, in gegoten, geciseleerd en gegraveerd koper. Werk uit de Maasstreek, XIIe eeuw.
(Aartsbisschoppelijk Museum, Utrecht).
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door een motief, dat sedert verdwenen is, maar waarvan men de aanhechtsels nog
kan zien. Zou dit mooie ding niet uit Mechelen, van dien zelfden Jan Fyery afkomstig
kunnen zijn, die voor dezelfde kerk zoo vele belangrijke bestellingen uitgevoerd
had?

Afb. 53. - Kroonluchter, XVIIe eeuw. Kerk te Veere.

De twee ketels op afb. 59 en 60 stellen mooie types voor, die in België schijnen
gemaakt te zijn. Men heeft te Mechelen ketels gemaakt, die geheel overeenstemmen
met het exemplaar van Jhr. V. de Stuers.
De Hollandsche gieters hebben vooral uitgemunt in het maken van vijzels en mortieren
en in dit opzicht staan zij ver boven de Vlaamsche en zelfs boven de Mechelsche
gieters. Te Middelburg kon
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men ze gemakkelijk met elkaar vergelijken.

Afb. 54. - Lichtarm, begin XVIe eeuw. (St. Baafskerk, Haarlem.)

De nummers 576(1) en 577, toegeschreven aan Jan of Pieter van den Gheyn, waren
lang zoo mooi niet als No 578, thans in het bezit van Mej. A.M. van Nederveen te

(1) JAN VAN DEN GHEYN, HEFT MI GHEGOTEN INT JAER MCCCCCLXV. Met een dubbele rand
van arabesken. No 577, waarvan de versiering op de zelfde wijze verdeeld is, draagt het
opschrift: PETER VAN DEN GHEIN, HEIT MI GHEGOTEN MCCCCCLXX, eigendom van den Heer
L.K. van der Harst te Middelburg.
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Middelburg.

Afb. 55. - Kandelaar met zeven armen voor het Chanoeka-feest, XVIIe eeuw. Israëlietische Gemeente,
Middelburg.

Deze vijzel is versierd niet een rand, die een jachttooneel voorstelt, en komt, zooals
het opschrift vermeldt, uit de werkplaats van een Deventerschen gieter: GERRIT
SCHIMMEL, M. FECIT DAVENTRIAE, ANNO 1671. - No 579 met het opschrift: ME
FECIT QUIRIN DE VISSER ROTTERDAM 1700, behoort aan den heer J. Stades van
Middelburg Het mortier in het bezit van de Apothekers-vereeniging is met
palmmotieven en lofwerk versierd. De naam van den maker wordt niet vermeld,
maar het draagt tot opschrift: SI DEUS PRO NOBIS QUIS CONTRA NOS 1722. Het behoort
nu te Middelburg t'huis. Is het ook uit die stad afkomstig? Van het mooie stuk versierd
met randen en mascarons dat eerst na het verschijnen van den catalogus werd
ingezonden, hoeft men dit gelukkig niet te vragen, want onmiddelijk op het devies:
SOLI DEO GLORIA, volgt den naam van den maker: JOHANNES BURGERHUYS ME
FECIT 1661. Deze gieter, waarover wij verderop meer zullen zeggen, behoort tot de
besten van Middelburg. De maker van vijzel 581, die aan den heer J.C. van der Harst
behoort, was klaarblijkelijk ook een man van smaak. Hoewel hij zijn werk niet
geteekend heeft, kan men toch uit de inscriptie opmaken dat het tot het begin der
e
o
XVIII eeuw behoort: NICOLAAS STAM APOTHEKER IN LEYDEN, A 1724 (afb. 61).
Dit voorwerp heeft niet méér dan een omtrek en aardige vormen, maar men moet
toch toegeven dat het onberispelijk is van teekening en dat het naast de beste
voortbrengselen van de Dinanteesche school der XIVde en XVde eeuw een plaats
verdient. Wat mij betreft zie ik hierin niet een toevalligheid, maar houd ze voor zeer
intelligente nabootsingen van onze eigen oude specimens.
Eer ik van de groote stukken afstap moet ik nog een paar woorden zeggen over
een zeer eenvoudig versierde vijzel die het eigendom is van Jhr. Mr. Victor de Stuers.
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De bovenrand is met een doorloopend ornament versierd en heeft twee zeer zeldzame
en eigenaardige handvatsels, elk bestaande uit een hand, die een appel vasthoudt. De
spreuk zou doen denken dat het stuk van Fransche herkomst is:
A POVRE GENS MENV MONNOïE TEL A DVEIS QUI REQVIERT JOIE,

1551.

Tot dezelfde school behoort waarschijnlijk ook nog een aardig vijzeltje (582) met
een hengsel met boogjes en een kruisbeeldje versierd, dat nu aan het
Kunstnijverheids-Museum in den Haag behoort. Toch komt het mij minder decoratief
voor dan Nr 596 met oortjes, die door kleine dolfijnen gevormd worden en het
opschrift: VAN . GODT . KOMET . ALL . 1.5.8.4. SPES . MEA . IN . DEO.
Ik zou nog vele stukken kunnen vermelden, maar wil mij tot Nrs 612 en 613, door
de stad Deventer ingezonden, bepalen. (Afb. 56 en 58). Ze zijn met de stadswapens
versierd, die uitlossen op een breed behandeld fries en twee ooievaars, die als
schildhouders van 't wapen dienst doen. Het is een uitnemend verdeelde en zeer mooi
uitgevoerde versiering. Hier is de gieter inderdaad als kunstenaar opgetreden al heeft
hij zijn naam niet genoemd.(1)
Zeer mooi is ook de vijzel (afb. 57) toebehoorende aan den Heer Ant. W. Mensing,
te Amsterdam. Hoewel hij dagteekent uit de XVIIe eeuw, is hij nog in den zeer
decoratieven stijl der Nederlandsche Renaissance opgevat; hij werd vervaardigd door
den knappen meester Hendrik Nieman.(2)

(1) Opschriften voor No 612: HENDRIK NIJNABER, PREDIKANT IJG. WILP. 1695; HARDERWYCK
BRAND-OLFIUS SIN HUISVROUWE; en 613: WILHELM MARIENBURGH DR en CAMENAER,
1696. GETRUIJ MARIENBURGH SIN HUYS VROUWE.
(2) HENRICUS NIEMAN M. FECIT. ANNO DOMINI 1618.
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Afb. 56
Afb. 57
Afb. 58
Afb. 56 en 58: VIJZELS uit het Gemeentelijk Museum te Deventer.
Afb. 57: VIJZEL toebehoorende aan den Heer Ant. W. Mensing, Amsterdam.

Afb. 59
BRONZEN KETEL, 1530.
(Provinciaal Museum te Leeuwarden.)
Afb. 60
BRONZEN KETEL. (toebehoorende aan Jhr. Victor de Stuers.)
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Afb. 61. - Vijzel, 1724. Toehoorende aan den Heer J.C. van der Harst, Middelburg.

Gereedschappen hebben onzen voorouders ook dikwijls gelegenheid aangeboden
om blijk te geven van hun smaak en vindingrijkheid. Hetzelfde geldt voor allerlei
soort wapenen. Ze hebben altijd iets eigenaardigs, dat ze mooi en belangrijk maakt.
Zelfs kanonnengieters hebben zich niet aan dezen eisch onttrokken, waaraan wij
zooveel mooie dingen danken, maar vooral in klein geschut vinden we exemplaren,
die over 't algemeen goed van opvatting zijn. Ik noem hier de twee paar mooie
kanonnen op affuiten, Nrs 559 en 560 en verder nog de mooie geschutmortier,
eigendom van Jhr. Mr. Victor de Stuers, met het wapen van de familie van de Poll
en geteekend Jan Crans. Deze zelfde gieter heeft, in 1752, in Den Haag een kanon
gemaakt, dat aan Mr. A.C.A. Jacobse Boudewijnse te Middelburg behoort. Heel
mooi ook, met hun fijne ciseluren, zijn de kleine kanonnetjes met het merk van hun
vervaardiger en het jaartal 1637, thans het eigendom van Jhr. van Sypesteijn. De stad
Breda heeft ook een klein kanon op affuit, met het wapen van de oude Baronie van
Breda tentoongesteld; het is heel aardig versierd en draagt het merk: JOHAN SWYS.
ME FECIT HAGA 1697. Maar het beste van dit geheel, dat zeker niet alledaagsch kan
genoemd worden, was een kanon op affuit in gebeeldhouwd eikenhout en zooals een
Latijnsch opschrift vermeldt in 1678 door Jan Burgerhuys te Middelburg gegoten.
Dit vuurmondje, is mede rijk met jachttrofeeën versierd. Boven de wapens van de
Zeeuwsche Familie van Reygersberg, voor wie het vervaardigd werd, zweeft een
arend, onder de wapens zijn twee spelende zwanen aangebracht. Het is een zeldzaam
mooi stuk. Uit een oogpunt van stijl, bevallen mij de vorige stukken nog beter, maar
gietwerk en ciseluur zijn hier bijzonder schoon (afb. 62).
De Hollanders bezaten overigens niet het monopolie van deze mooie gegoten
stukjes geschut. Het fransche kanon dat te Douai is gegoten en door Jhr. van Sypesteijn
ingezonden was, is een model van smaak en elegantie; behalve de wapenschilden,
draagt het zijn naam LA SÉVÈRE en het devies: ULTIMA RATIO REGUM FACTUM
DUACI 1717.
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overeen. Van onze kanonnen heeft men alle versierselen verbannen die men op alle
nauwkeurigheids-instrumenten, tot zelfs op mikroskopen, aanwendde. Niets heeft
meer bijgedragen tot het verval van onzen esthetischen smaak, dan deze gewettigde
of ongewettigde uitsluiting van alle versiering bij de gebruiksvoorwerpen van onzen
tijd. Men zou hierover veel beschouwingen kunnen houden, maar ik hoor nu al van
alle kanten de luide tegenwerpingen der practische lieden en de betogen van civile
en militaire ingenieurs! Wanneer ten minste de apothekers, menschen met vreedzame
neigingen, in hun winkels die weelde van goeden huize maar hadden behouden
waardoor menig mooi stuk uit vroeger tijden nu nog de vreugd des verzamelaars
uitmaakt. En wanneer men al eens tegen die ontaarding, dit verval, ijveren wil, valt
men in de dwaasheid van een kunstmatige weelde, die zich aan alle kanten openbaart,
maar die haast nooit met het karakter van den eigenaar in overeenstemming is.

Afb. 62. - Kanon met het wapen der Zeeuwsche familie van Reygersberg, in 1678 te Middelburg
gegoten door Jan Burgerhuys. Rijksmuseum te Amsterdam.

De Hollanders hadden te veel gevoel en liefde voor het schilderachtige om geen
zwak te hebben voor die mooie voorwerpen in geel
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koper, die zoo vroolijk en levendig tusschen hun overig zindelijk huisgerief doen en
zoo aardig passen bij hun mooie gordijnen en naïef versierd aardewerk.

Afb. 63
Afb. 64
Afb. 65
Afb. 66
Beddedwarmers in gedreven en geciseleerd koper

Daarom willen we ook nog eenige oogenblikken bij de eenvoudige voorwerpen voor
huiselijk gebruik stilstaan. Te Dinant hadden wij reeds een paar achthoekige schotels
opgemerkt van geel koper en klaarblijkelijk uit Holland afkomstig, waarvan de
uitvoering volstrekt niet verfijnd, maar wel zeer vermakelijk was, tentoongesteld
door den Heer Van den Corput. Op de eene staat een heer in XVIIde eeuwsch kostuum,
die gracelijk den hoed afneemt. Op de andere een dame van goeden huize, die haar
hart presenteert. Er is hier minder sprake van drijfwerk dan van een met de stift
uitgevoerde gravure. Deze wijze van bewerking heb ik nog in verscheidene andere
schotels van de Middelburgsche tentoonstelling opgemerkt, o.a. in den schotel met
het eerste menschenpaar, toebehoorende aan den Heer E. Oppier (no 55 van den
Catalogus) en den schotel no 65, met Josua en Caleb, in het bezit van den heer
Schulman te Amsterdam. Er bestaan nog meer exemplaren van, o.a. in de verzameling
van den Heer G. Vermeersch, terwijl het Kunstgewerbe-Museum te
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Hamburg sedert eenige maanden een schotel bezit, die volgens deze techniek bewerkt
is, en die wij bij dit artikel reproduceeren, dank zij de vriendelijke bereidwilligheid
van den directeur Justus Brinckman.

Afb. 67. - Staand Klokje, Duitsch werk uit de XVIIe eeuw, toebehoord hebbende aan Admiraal Witte
Cornz. de With.
(Eigendom van Jhr. Mr. E.P. Schorer, Middelburg).

Naast deze serie bestaan er nog andere, die moeilijk onder een bepaald hoofd zijn
te brengen. Dan eens belmoren ze tot de Hollandsche, dan weer tot de Vlaamsche
school. Ik bedoel de schotels en beddewarmers, die bijna altijd met dezelfde
onderwerpen zijn versierd: Adam en Eva of Josua en Caleb, die den druiventros
meebrengen uit het Beloofde Land. De omlijsting bestaat uit symetrische ornamenten,
saamgesteld uit reeksen kromlijnige ruiten en met kleine ornamentjes voorzien.
Verder nog een derde serie, weer niet zeer veel van de vorige verschillend, maar
ook weer zeer eigenaardig. Deze heeft meestal een vaderlandsch motief voor
onderwerp: een leeuw met een kromzwaard gewapend en de andere klauw rustend
op een wapenschild. Het mooiste specimen dat ons hiervan bekend is, is thans in het
bezit van den Heer G. Vermeersch en werd voor 't eerst in L'Art ancien à l'Exposition
nationale de 1880 (blz. 96) gepubliceerd.
Dit is een van de rijkste en best uitgevoerde schotels die wij ooit onder de oogen
hebben gehad. In het midden het jaartal 1613, omringd door ovale motieven,
lauwerkronen, pijlbundels en pijlen, troetels en gedraaide franjes, chevrons, loofwerk
van takken en bladeren, parelen met den beitel uitgewerkt. Dit zijn de meest in zwang
zijnde motieven. De leeuw is door de volgende spreuk omgeven: DEN . LOWEN .
CLOCH . VND . FALIANT . STEYT . FVRS . VATERLANT.
Twee der beddewarmers, die wij afbeelden, tonen ons hetzelfde onderwerp. Uit
dezelfde werkplaats of hetzelfde kunstcentrum zijn nog
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twee beddewarmers afkomstig, die een altijd leeg wapenschild voorstellen, met als
schildhouders twee leeuwen en gedekt door een gesloten kroon. Die, welke thans in
het bezit is van Mevrouw Martin te Vlissingen, draagt tot opschrift: ALS . LEWEN .
WILLEN . VY . ONS . WEREN . YS . GODT . MET . ONS . WY . KAN . ONS . DEEREN.
Het is duidelijk dat één zelfde gevoel deze beide mooie spreuken bezielt. Zoover ons
bekend is, bestaan er geen Hollandsche muntstukken met dezelfde onderwerpen,
maar toch schijnen zij ons wonder wel in overeenstemming met den ouden fieren
geest die in de Vereenigde Provinciën placht te heerschen. Toen de schotel van den
Heer Vermeersch werd uitgevoerd, waren de Hollanders nog niet zoo zeker dat de
Spanjaard nimmer dreigend zou weerkeeren in hun land. Uit een geschiedkundig
oogpunt schijnt he mij minder gemakkelijk om in deze onderwerpen een weergalm
te onderkennen van de staatkundige gebeurtenissen in Vlaanderen of in Brabant.

Afb. 68. - Schotel, begin XVIIe eeuw. Kerk te Rijsbergen, bij Breda.

De schotel uit de kerk te Disbergen bij Breda (afb. 68) moet tot dezelfde school
behooren als die van den Heer G. Vermeersch; hij vertoont een motief als het hooger
gemelde, bestaande uit eierlijst,
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afwisselend met pijlen; beide stukken zijn blijkbaar van hetzelfde centrum herkomstig,
maar het exemplaar van den Brusselschen verzamelaar is van rijker en steviger metaal.
De oorsprong van die versiering moet gezocht worden in een tradie uit de eerste helft
der XVIe eeuw. Men ziet nl. op het prachtige altaarstuk van O.L.V. Lombeek een
vrouwefiguur, die een dergelijken schotel draagt.

Afb. 69

Afb. 70
Zakastrolabium, toebehoord hebbende aan René Descartes.

Onze Kunst. Jaargang 4

(Eigendom van den Heer J.A. Frederiks, Middelburg.)

Te Middelburg hebben stellig koperdrijvers geleefd. Zoo er dan geen oorkonden
bestaan, waaruit dit zou kunnen blijken, bewaart men daarentegen zekere stukken,
o.a. beddewarmers, die eigenaardige stempelfiguren vertoonen: de Zeeuwsche Leeuw
en de Toren van het Middelburgsche wapen. In dit opzicht is de beddewarmer (414)
van den Heer W. Hioolen een waar document. De nummers 418 en 419 behooren
klaarblijkelijk tot hetzelfde centrum. Eigenlijk hebben deze achttiend'eeuwsche
stukken een hoogst eenvoudige versiering, bestaande uit een ster met kleine motieven
omringd.
Nog interessanter ter vergelijking is het keteltje uit den tijd van Lodewijk XV, dat
afb. 71 te zien geeft. Het is versierd met gedreven, geciseleerde en gegraveerde
motieven, die aan het voorwerp een zekere bevalligheid verleenen. Men mag het
misschien als een Middelburgsch werkstuk beschouwen. De Heer Frederiks verzekerde
mij, dat dergelijke keteltjes in die stad niet zeldzaam zijn.
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Afb. 71. - Keteltje in gedreven en geciseleeid koper, XVIIe eeuw.
(Eigendom van den Heer P. Keg, Middelburg.)

Naast de eigenlijke ‘Dinanderies’ vond men vreemd koperwerk van Oostersch
maaksel, o.a. tentoongesteld door Jhr. Victor de Stuers, de Heeren Frederiks, Mensing
en Schulman.
Van de nauwkeurigheidswerktuigen zal ik er slechts twee vermelden, om de
geschiedkundige herinneringen die er aan verbonden zijn; vooreerst een klokje,
toebehoorende aan den heer Schorer (afb. 67).

Onze Kunst. Jaargang 4

82
Men beschouwt die klok als hebbende toebehoord aan Witte de With, die haar
veroverde bij een nederlaag die hij in 1628 aan de Spaansche vloot toebracht. Sedert
dien is het voorwerp in de familie van den admiraal gebleven. Het werd, naar ons
oordeel, door een handig horlogiemaker uit Zuid-Duitschland vervaardigd. Het tweede
voorwerp is een ‘astrolabium’ in fijn gegraveerd koper met latijnsche opschriften;
het zou van Fransch maaksel kunnen zijn. Het interessante is dat dit stuk, volgens
een oud maar toch naderhand bijgevoegd opschrift, heeft toebehoord aan RENÉ
DESCARTES. Stellig kende de Hollandsche antikwaar, die het stuk onlangs aan den
Heer Frederiks verkocht, den naam van den beroemden wijsgeer niet, evenmin als
hij iets van diens lang verblijf in Holland heeft af geweten.
JOS. DESTRÉE.
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Kunstberichten van onze eigen correspondenten
Uit Amsterdam
DE moderne afdeeling in het Rijksmuseum werd sedert eenige dagen door bruikleen
van den Heer Drucker verrijkt met een fraaie collectie werken van Jacob Maris.
Het zijn weer werken uit verschillende tijden van 1868 (te Parijs geschilderd dus)
tot uit de laatste jaren van Maris' leven en zeer zeker is de verzameling als geheel
belangrijk te noemen en als een aanwinst, al zij het dan ook wellicht geen blijvende,
te begroeten. Na de reeks van werken door Antoon Mauve, die reeds te voren door
den Heer Drucker werden afgestaan, valt deze tweede zending zeker niet af.
Die Mauve-collectie toch was, men moge erover 't algemeen nog zoo opgetogen
over zijn, vreemd ongelijksoortig. - Naast het prachtig geschilderde ‘koetje’, dat
zonder bijgedachten studieus geportretteerd en meesterlijk vast geschilderd was, hing
een groote hei uit den lateren tijd, die hoezeer ook een wat men zoo noemt ‘courant’
schilderij toch niet meer dien frischen levensadem bezit als de kleine niet voor 't
publiek geschilderde Mauves. Naast het mooie ruige paard in de wei, alleen in het
boschkantje wat glasachtig, vond men er b.v. een hollen zandweg met 't boerenhuisje
en de kar, waarin zich al iets van een pernicieus ‘schilderijtjes maken’ verraadt door
de zielloos geschilderde boompjes, de doode plekken en houterige brokjes teekening.
De aquarellen waren voor een deel lang niet van de besten; meer van die charmante,
maar toch ten slotte papierachlige teekeningetjes met grooten zwier en
benijdenswaardig gemak neergezet en afgemaakt, maar dikwijls zonder innerlijke
ontroering.
Kortom het is niet noodig hier lang bij stil te staan; uit de verzameling, bleek een
zekere ongelijkmatigheid van keuze, een gemis van hoogste perfectie en dit is bij
een toch al zoo ongelijk artiest als Mauve bijzonder gevaarlijk. Bij Jacob Maris'
oeuvre is ook het matige toch altijd nog weidscher en meer van een echten rasschilder
dan bij Mauve en zoo komt het dat dezen keer ook de minder goede stukken toch
altijd nog het bekijken over waard zijn.
Wij raken hier een belangrijke kwestie, die licht tot een misverstand kan leiden.
Ik bedoel dit zoo: In een particuliere verzameling, of een klein Museum waar nog
niets van Mauve, noch van Maris was, zou elk der hier tentoongestelde werken een
waardige plaats verdienen, maar hier detoneerden sommige en dat viel, de al te hoog
gespannen verwachtingen in aanmerking genomen, tegen. Men wil in hetgeen een
particulier zich weet te verschaffen zoo gaarne nog iets méér zien dan hier te kijk
was. Het is niet voldoende, dat op veel lijsten de zelfde beroemde naam staat. We
zoeken den smaak van den eigenaar er achter, eerst die persoonlijke noot vermag
aan een collectie den hoogsten rang te verleenen. Maar in dit geval zal de aandachtige
en zich ernstig verdiepende toeschouwer nog niet ten volle overtuigd worden van de
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Wel geen kaf, maar toch licht koren is er onder de uitgelezen korrels
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en dat betreuren wij. We zouden zoo gaarne eens met trots op een Hollander wijzen,
die den smaak, den moed en de middelen bezat om van zijn verzameling dat te maken
wat enkele Engelschen en Franschen van de hunne hebben gemaakt, een collectie
waar geen enkel gewoon of middelmatig werk in was, of althans in blééf, zoodra er
beter voor in de plaats kwam. Wie collectionneert betaalt leergeld, dat is nu eenmaal
niet anders, en als deze kranige verzamelaar ook nog de laatste consequentie uit die
betaalde lessen wilde trekken, dan zou hij voor 't eerst een dank verdienen zoo warm
als tot nog toe geen Nederlander heeft mogen oogsten.
Maar, zooals ik reeds zeide, de Marissen zijn in elk geval reeds voor een groot
deel zeer mooi. De allerbesten te noemen is mij een genot.
Het mooie portretje van Mevrouw Maris met het kind aan de borst (afgebeeld in
Th. de Bocks Maris-Biographie, p. 68) gaaf en soliede geschilderd. De dame in 't
zwart op een ruimen stoel bij een klein tafeltje, waar wat bloemen in een glas staan,
het hoofd, met het rijke, donkerbonde haar, voorovergebogen in een subliem geteekend
verkort, dat toch den heelen vorm van dit zachte groot-aangelegde gezicht goed doet
kennen, het kindje, in 't wit over een rood onderjurkje, vlijt het roze hoofdje tegen
de moeder. Het kleine oortje is wonderzuiver geteekend als een teere bloem, alleen
de beentjes zijn wat plat. En hoe goed is die attentie bij het zuigen, dat zich geheel
en al overlaten, hoe voortreffelijk van uitdrukking en bewegen de hand der moeder
die de borst reikt en plaats maakt voor het mondje!
Alles zoo trouw nog en zoo precies; dat diepe zwart van de japon bergt alle détails
in zorgzame teekening, het haar is met innige liefde in vlijende toetsen geschilderd.
En hoe eenvoudig de opzet en de handeling voor 1868! Ik denk aan de twee dames
van Albert Neuhuys, geschilderd in 1867. Neuhuys was toen 23, Jacob Maris hier
weliswaar 30 jaar; maar welk een immense vastheid van toets is hier dan ook en hoe
vrij van die romantiek - die in het opengeslagen, duidelijk getitelde muziekboek op
het schilderij van Neuhuys nog eens voor 't laatst triumfeerde - is dit geval gezien
en geconcipieerd. Thijs zou toen zoo'n kindje misschien mooier nog in zijn geheel
geschilderd hebben, voor 't overige staat dit zeer dicht bij zijn werk.
Van de latere groote schilderijen zijn er eenige heel bijzonder. Het aller beste
dunkt me een zee en strand bij avond. De zon is ondergegaan en tusschen den
wolkenrook in 't Westen laait en vlamt het nog achter schemergordijnen, die mat
overtrekken de stille oneindige zee en strand en duinen hebben befloersd. In de vlakke
schuimwaterlubben vooraan leuntrekt een schelpvisscher, schuin achterover aan zijn
net; de eenige figuur onder dien wijden hemel. Er weent een goddelijke ontroering
door heel die werkende lucht, boven de kalmte van het eenzame strand waar nu één
mensch nog in simpel schoon gebaar stil zijn taak afdoet.
Dan is er het groote Strandgezicht met de magistrale wolkenarchitectuur boven
de lage vérstrekkende zee, de pinken van verre, en vóór, spiegelend in de zilte
strandplassen, de schelpkarren en twee kleurige visschersfiguurtjes, zwart en rood,
geel en blauw. Eigenlijk niets dan een lucht, bouwend zijn wondere gestalten van 't
oogenblik, op een moment van allerweidschsten praal van blauw, satijn wit en
parelgrijs; de wagentjes, de donkere paarden, de baaikleuren dienen slechts om het
af te maken, zooals een sieraad ons het schoon van een blanke huid plotseling
levendiger kan doen voelen, en de levenspracht van een hals veredelt.
Ik noem verder nog een Bruggetje met een paar huisjes waarvan één mij altijd aan
het huisje van den Vermeer in de collectie Six doet denken - als een zeer rijk en sterk
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schilderij de mooie Molen met de brug aan de trekvaart, uit den eersten Haagschen
tijd, toen Jacob alles nog uitvoeriger en hechter schilderde en nog altijd meer van
Thijs had; een breede waterverf-teekening van molens in heerlijk geschilderde sneeuw.
En dan is het verdere van geringer kracht. Enkele stukken - zoo het groote gezicht
op Amsterdam uit den laatsten tijd - zelfs al wrat rul decoratief en minder vast, andere
weer,
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herhalingen van beter éérste concepties; maar géén meer gelijk aan de besproken
werken die tot Jacobs allerbeste behooren.
Van een bruggetje, studie voor de bekende brug met de melkmeid, weet men zelfs
niet recht wat te denken? De olieachtige schildering in lange streken doet vreemd en
ook het geel in het jak van de meid, - als ik 't wel heb, de eenige keer dat hier een
geel geprobeerd werd - heeft een voor Jacob Maris ongewone nuance.

Bij den heer Van Goch
was o.a. te zien een merkwaardige waterverf-teekening van Breitner, van '82; Een
plein met ruiters en wandelaars; een silhouet met wat huizen en een kerktorentje op
den achtergrond. Belangrijk voor Breitner's ontwikkelingsgang, want hier komen
brokken op voor, zooals vooral het torentje, de opzet van 't landschap, de manier van
aanleggen bij sommige figuren, die bijzonder sterk aan het luchtiger penseel van
Breitner's leermeester Rochussen herinneren. - Ruimer en vrijer is dit alles wel, maar
het uitvoerig vertellende zit er toch nog in en in de transparante techniek, die Breitner
later geheel zou laten varen, blijkt nog de invloed van den meester. Natuurlijk is dit
alles alleen technisch-stilistisch vast te stellen. De voorstelling, zonder inhoud, de
geringe waarde aan gezichtsuitdrukking etc. gehecht, dit alles zijn eigenschappen
wel geheel en al van Breitner en een nieuwen tijd.
Voorts - bij den heer van Gogh vindt men zoo dikwijls aardige documenten voor
de historie - was er een Klinkenberg uit vroeger tijd. Nog geen stadsgezicht in de
gewone stopverfmanier; maar een breed geschilderd stuk duin of hei, met een huis
en enkele boomen. Sterk Franschen eenigzins Mauve-achtig aan den anderen kant.
Wie Klinkenberg dus regelrecht van Springer of andere stads-schilders zou willen
afleiden, vindt hier een correctie.
Naast een vrij goeden maar niet heel rustigen Poggenbeek (wegje), signaleer ik
nog een mooi klein stukje van Th. de Bock. Vroeg en dus nog vaster en inniger
geschilderd dan al dat latere dekoratieve werk. Beukestammen om een slootje met
zilverig kroos. Verder een goede, reeds vroeger geziene kompositie van kasteel
Doorwerth in herfst, droger reeds dan 't vorige en eindelijk, wel het beste wat ik zoo
op den Amsterdamschen markt in den laatsten tijd kende, de groote boom met
takkengetralie vóór een wijkende hei, doorsneden met zwarte plassen en omboord
met blinkende biezen franje.
Ik herinner me eigenlijk geen de Bock, waar zoo geheel alle slechte manieren
buiten gebleven zijn. Die donkere plassen tusschen het sappige groen, de boomstam
vóór met zijn liefdevol geschilderde schors, de natuurlijke bekoorlijkheid der slepende,
neerhangende takken, alles is hier van den echten schilder, die er wel zonder Jacob
Maris niet zou geweest zijn; maar wiens aanvankelijk talent groot genoeg scheen
om recht te geven op eene plaats bij 's meesters garde.
Een goede Bonvin, Spinster, mag hier ook genoemd worden. Hen, die tot de vage
bewonderaars van ‘oude meesters’ in 't algemeen behooren, zij een kleine wandeling
van dit stukje naar het Spinnende Vrouwtje van Nicolaas Maes, in de Collectie Dupper
van 't Rijksmuseum, dringend aanbevolen. Wie zich eenigen tijd ernstig verdiept
heeft in dit Fransche schilderijtje en in genoegelijk turen naar dit pittig geschilderde
oude vrouwtje, dat met zooveel smaak in haar rood en zwarte kleedij voor dien
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diepdonkeren achtergrond is gezet, tot het besef is gekomen hier niet alleen met een
schilder van groote gaven, maar ook met een gemoedelijk philosofisch aangelegd
mensch kennis gemaakt te hebben, die zal die laatste kwaliteiten te meer in den
Rotterdamschen voorganger missen.
En nu denk ik niet aan het gezicht van de vrouw, maar aan de houding van het
geheele model, de actie der handen, de schaduw van den fond, en het zoo meesterlijk
geschilderde houtwerk van haar instrument.

Tentoonstelling van werken van Theophile de Bock bijeengebracht door
de firma Voskuil
Over deze tentoonstelling lange beschouwingen te houden, is niet
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mijn doel. Dankbaar voor elke eenigszins omvangrijke oeuvre tentoonstelling, want
alleen daardoor zijn we in staat onze meeningen over een schilder ordentelijk te
documenteeren, aanvaarden we ook hier gaarne wat geboden wordt. Maar nu de
Bock niet meer onder de levenden is, we niets meer te verwachten hebben en het
oordeel allengs kan worden afgesloten, geeft zulk een tentoonstellingje toch al meer
te denken dan tijdens 't leven van den meester.
Een beeld van wat de Bock vermocht, geeft deze collectie niet! We kennen studies
uit de 80e en 't laatst der 70e jaren die gaver geschilderd, geklonkener en zuiverder
gebouwd zijn dan wat hier is. Maar van alle kanten geeft de tentoonstelling toch iets.
De Bock, die Mauve bewondert en Corot, een plotselinge sympathie voelt voor
Rousseau, sympathie die zich omzet in een kopie van een schilderij van dezen meester
in 't Museum van Glasgow, de Bock die Weissenbruch's blanke zandheuvels in 't
verschiet en zijn zwaar gestolde wolkmassas van zéér nabij kende, de Bock die
dweept met Jacob Maris' blauw en wit, de ruigte van diens rijke verfpâte, en
daartusschen toch ook de Bock, die één enkel nootje van zich zelf te geven had, één
sentimentje geweven uit de herinnering aan boschgeuren, wat goud van zon, 't
schemeren van doorschijnend loof en den edelen glans van vetzilveren waterplanten.
Maar juist dezen laatsten de Bock vinden we hier 't minst. Er is één frisch klein
schilderijtje: Moestuintjes onder een ná-regen lucht dat, in weerwil van de lastige
concurrentie van soortgelijke gevallen door Jacob Maris aangepakt om zijn
gemakkelijke, vlotte techniek en de spontaneïteit in de factuur een aangename sensatie
geeft. Er zijn bovendien een paar studies uit den tijd - 't zal omstreeks 84 geweest
zijn dat de schilder aan ‘'t Zwarte Water’ studeerde: kleine scheepswerfjes in een
hoekje aan de groote grauwe rimpelende plassen, die wegstrekken tot aan een kantige
horizonlijn. Uit deze werken blijkt serieus studeeren, dat anders gewoonlijk ontbreekt.
Maar veel van deze goede dingen heeft de Bock in lateren tijd, opgedreven,
opgehemeld door speculatieve kunsthandelaars, met zijn ‘lichteffecten’, men zou
juister kunnen zeggen met heele tubes Napels geel en wit, meedoogenloos en
respectloos bedorven.
Veel flair heeft hij behouden, maar de ernst en de liefde zijn in lateren tijd
ingeslapen en eenmaal in het volle ‘impressionnisme’ staande, raakte ook hij met
vele anderen den kluts kwijt toen Jaap Maris, die elk jaar, op tal van tentoonstellingen
en voor wie hem kenden ook op zijn atelier, alle nieuwe moeilijkheden bleek te
kunnen oplossen en voor velen direct of indirect als ‘de doctor’ bij hun werk
fungeerde, niet meer meewerkte.
Er zal over de Bock nog meer te zeggen zijn, als we zijn oeuvre eens beter geordend
kunnen overzien, - onze hoop is op de tentoonstelling in den Haagschen Kunstkring
gevestigd, - maar het zal toch altijd blijven in het kapittel, waar ook juffrouw Marius
hem eenige, weinig gedecideerde regels heeft gewijd: ‘Het Vervolg der Haagsche
school.’
W.V.
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Talrijke bijdragen voor deze rubriek worden wegens plaatsgebrek, tot de
volgende aflevering verschoven.
RED.
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Boeken & tijdschriften
Ludwig Volkmann, naturprodukt und kunstwerk vergleichende bilder
zum venständniss des künstlerischen schaffens. 2 aufl., gr. 8o, 128 s.
Dresden, 1903 G. Kühtmann Ludwig Volkmann, grenzen der künste,
auch eine stillehre, gr. 8o, 25 6 s. 1903. ebden
IN de juiste verhouding tusschen Natuur en Kunst, heeft van oudsher de kern der
schoonheidsleer gelegen en het schijnt inderdaad de hoofdtaak van de Opvoeding
tot het Zien te zijn om den leek zóover te brengen dat hij, vóor het kunstwerk staande,
zich behoorlijk rekenschap geeft van zijn juiste verhouding tot de natuur. Daarom
moeten wij deze poging van Ludwig Volkmann om in een reeks practische
voorbeelden met voortreffelijke afbeeldingen deze verhouding duidelijker te
omschrijven, met vreugde begroeten. Want zelfs zij, die reeds eene tamelijke
voorstelling hadden van de juiste verhouding tusschen Kunst en Natuur, zullen in de
prachtige illustraties aanleiding tot verdere studie vinden. Ze zullen meer nadruk
leeren leggen op het releveeren van het essentieele van de stemming in een stuk en
alles meer leeren zien in het juiste verband met de goede behandeling van het
technisch gedeelte.
Dit laatste gezichtspunt, namelijk het letten op de techniek van een kunstwerk, in
verband met het opgegeven onderwerp, ontwikkelt Volkmann in zijn tweede boek,
dat met een buitengewoon groot aantal uitstekende afbeeldingen versierd is.
Achtereenvolgens behandelt hij daarin de Schilderkunst, Plastiek, Architectuur en
Toegepaste Kunsten, wijst op duidelijke wijze, aan ieder kunstwerk zijn bijzondere
taak en toont aan hoe de schoonste bloemen der kunst juist dáar uitbloeien, waar
volkomen harmonie tusschen het onderwerp en de uitvoering er van bestaat, terwijl
we ons integendeel door de werken, die de, aan een zekeren kunstvorm gestelde
eischen overschrijden, onaangenaam voelen aangedaan. Het begrip ‘Stijl’ leeren wij
zóo in zijn meest uitgebreide beteekenis kennen en ieder zal zeker van harte wenschen
dat dit uitstekende boek over dit onderwerp, algemeen moge worden verspreid. Er
kan een betere werking van uitgaan dan van vele andere geschriften, die het publiek
moeten leeren om kunst te zien.
W.

Gesellschaft für vervielfältigende kunst te Weenen
EEN rijk nieuwjaarsgeschenk werd aan zijne leden gezonden door genoemd
gezelschap.
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Vooreerst de laatste aflevering van de Graphischen Künste voor 1904 en de eerste
aflevering voor 1905.
Het eerste der beide ‘Hefte’ bevat drie verhandelingen over moderne graveurs.
Modern mag men ze wel heeten, allen toch geven ons splinternieuwe, zeer
oorspronkelijke en zeer van elkander verschillende etsers te kennen en te bewonderen.
Campbell Dodgson spreekt ons over Cameron van Glasgow een etser vooral van
stadsgezichten.
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Deze geeft ons te zien kijkjes in de oude kwartieren der Italiaansche steden, met
schilderachtig enge straten of kostelijke paleisgevels, zoo vettig gedaan, dat men aan
zwarte kunst zou gaan denken en zoo kleurig dat zij aan penseeling gelijken. Onder
de oude Hollandsche etsers vindt men die malsche smeltende tinten wel eens weer,
maar hier is de factuur toch vlakker, losser, weeker, alsof de graten der etskrabbels
eruit getrokken waren.
Erich Haenel heeft het over Georg Jahn, van Dresden, tot een zeker punt een
tegenvoeter van den voorgaande, heel vast en toch rijk van modelé in zijne ongemeen
levendige hoofden.
Dan komt Edmund Wilhelm Braun over Adolf Zdrasila den Oostenrijkschen
houtsnijder in kleur en in zwart, meer verrassend van techniek dan treffend door
kunstgehalte.
In de eerste aflevering van den jaargang 1905 vinden wij een artikel van Fortunat
von Schubart-Soldern over Anders Zorn, een Beijersch etser, die in tegenoverstelling
met Cameron alleen de graten zijner teekeningen laat zien na ze van hun vleesch
ontdaan te hebben. Krab nevens krab staan zijn figuren daar, lijnen van boven naar
onder, hier en daar wat schuinsch of wat dwarsch, een gekwispel met de naald als
van den kladpotter met zijn borstel, een grondteekening los als rag met de
onontbeerlijke aanduiding om de gelaatstrekken aan te geven; maar levend zijn al
die gekrabde schetsen en verbazend het licht-effect door dit gerijf en gehak verkregen.
Als laatste hoofdartikel, een studie van den onuitputbaren grootmeester Wilhelm
Bode over de portretten van Titus, Rembrandt's zoon, naar aanleiding van Unger's
ets van het portret in het Rijksmuseum te Weenen.
Dit portret is de buitengewone gave door het gezelschap haren leden aangeboden.
De jonge Titus is levensgroot voorgesteld, de ets is uitgevoerd met eene breedte, met
eene malschheid die ons het talent van den ouden grooten meester met de naald weer
in een heel nieuwe gedaante laten zien. Op een grond met dicht speelsch gekrabbel
getint, legt hij een steviger netwerk van kruimiger trekken, hier eens vast de mazen
toehalende, en die daar openrijtende om de zon door te laten en om, met uiterste
keurigheid van toets en zekerheid van hand, licht en schaduwe over het blad te
verspreiden, alhoewel het er uitziet alsof licht en donker daar zoo maar wispelturig
en zonder de minste inspanning waren over geworpen. Een ware toovenarij met zon
en schaduw, waardig van Rembrandt, den grootsten schepper van het licht - na God,
zooals de scheepsvoogden het uitdrukken.
In de Jahresmappe vinden wij zes oorspronkelijke etsen. Verleden jaar waren het
enkel houtsneden en lithographiën, nu hebben wij weer proeven van de oude maar
zich immer vernieuwende kunst van wit en zwart op metalen platen, groote bladen
van degelijke waarde. Vooraan, en met ingenomenheid juichen wij het toe, een groot
blad van onzen Baertsoen, de Zakstraat. Zijns gelijken, zingt het u alreeds van den
eersten blik tegen, geven voor proefstukken meesterstukken van kracht in de kleur,
van warmte in het licht. Dan twee stukken van twee Engelschen Frank Brangwijn
en Sir Charles Holroyd, wedijverende met elkander in breede kracht, een van den
Franschman Charles Huard, een kranig gekrabd havengezicht; van den Duitsch Oskar
Graf, een prachtige fluweelige maneschijn, en van den Oostenrijker Adolf Lüntz,
een stemmig landgezicht.

Onze Kunst. Jaargang 4

Afwisseling zooveel men maar wil en bewijzen te over dat de etskunst nog altijd
hoogbegaafde belijders heeft en de Gesellschaft für vervielfälligende Kunst haar
opperste tolk blijft.
M.R.
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Richard Baseleer
DE eerste maal dat Richard Baseleer in de kapel der Falconrui(1) zijn gezamenlijk
werk tentoonstelde, was het een ware verrassing voor ons allen die de ontwikkeling
van zijn talent nochtans van nabij hadden gevolgd. Een man stond vóór ons met een
gave en een kunde, een man die een eigen taal sprak, een taal in zichzelven gevonden.
Op talrijke doeken had hij reeds uitgedrukt, op verbazende wijze, én zichzelven én
zijn betrekkingen met de buitenwereld.
Het groote publiek echter kwam niet, begreep niet. Wat op die doeken lag
uitgedrukt kwam ook teenemaal indruischen tegen de gedachten en gevoelens der
andere schilders, tegen alles wat de mode van den dag had geijkt en in zwang hield,
tegen alles, in een woord, wat men doorgaans in de tentoonstellingen te zien kreeg.
Baseleer zag anders, voelde, dacht en wilde anders dan het meerendeel zijner
tijdgenooten. Een wonder was het dan ook niet dat hij noch begrepen noch
gewaardeerd werd.
Het werk van hen die, te midden van zekere kunstperioden andere wegen zoeken,
is gemakkelijk af te breken. De kunstenaars, die hernieuwing willen brengen, hebben
steeds als vijand de onverschillige onwetendheid van het publiek, dat blind meeloopt
met het succes van den dag en geleid wordt door eene kritiek die niet heter weet en
niet beter kan, die niet begrijpt dat haar eenige roeping is ‘de faire justice, comme
Hercule’, zooals Ernest Hello zegt; dan mogen zij rekenen op de gestadige miskenning
van de bende schilders, hunne collega's. Door de onkunde der eersten en de slechte
trouw der tweeden zullen zij, die nieuwe gedachten of eene nieuwe visie van het
leven brengen, uitgemaakt worden voor gewone aanstellers en hun schilderijen voor
eenvoudige April-grapjes. Iedereen zal, ten slotte, den oorlog verklaren aan die
werkers en zoekers.

(1) Oude kapel te Antwerpen, thans particulier eigendom, en voor voordrachten enz. gebruikt.
RED.
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RICHARD BASELEER: ‘Halen’ (Pastel)

Zóo is het ook ongeveer gegaan met Richard Baseleer. Het moet hier aangestipt
worden opdat zij, die na ons zullen komen, moeten weten hoe ongelukkig het gesteld
was met de schilderkunst in ons land, op dit oogenblik, ofschoon ik wel geen ander
land ken dat zooveel werkelijke kunstenaars bezit. Hij ook werd, naast vele anderen,
oneerlijk bekampt. Spot en hekelzucht hielpen mede. Zijn talent werd verloochend,
zijn werkkracht miskend; zijn privaat leven werd zelfs niet gespaard. Zijn schilderijen
werden geweigerd op sommige tentoonstellingen waar nochtans ondingen, waarvan
ons geen geheugenis is bijgebleven, de eereplaats innamen. Waarlijk, het was alsof
men niet wilde dat deze schilder leefde, dat hij werkte.
Is dat nu eenmaal niet de lijdensgeschiedenis van al wie iets in hoofd en hart draagt,
in beeldende kunst zoowel als in literatuur, van al wie, in een woord, min of meer
zijn tijd vooruit is. Zoolang het groote publiek hem niet heeft ingehaald, - wat soms
langen tijd kan duren, - zal hij miskend worden. Een artiest, bewust van zijn talent
en van den plicht die op hem rust, en die zijn eigen wegen wil gaan, zonder te offeren
aan den smaak van den dag, zonder zijn toevlucht te nemen tot een halfslachtige
houding, waardoor hij zich
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RICHARD BASELEER: VÓÓR DE HAVEN, (Zomermorgen).
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zelf en zijn eigen doen en kunnen verloochent, zal zich ongelukkiglijk in zijn
schoonste jaren, meermalen van zijn geliefd werk moeten verwijderd houden, om,
voor zichzelf en de zijnen, den moeilijken strijd voor het bestaan te voeren! Zulks
zal, wel is waar, in later tijd, zijn glorie niet verminderen, ik weet het wel, maar de
glorie, die slechts ‘un soleil des morts’ blijft, hadde zich beter vertoond met eenige
milde zonnestralen tijdens het leven van den kunstenaar. Zij zou hem, in afwachting
van haar vollen gloed, reeds wat licht en vreugde hebben kunnen brengen.
Baseleer is een bloedvol schilder en dat stemt u reeds bijzonder sympathiek in een
tijd dat zoovelen niet kunnen en daarom juist niet willen schilderen. Hij is een schilder
van land- en zeegezichten en heeft zich tot taak gesteld, altijd en alom, den staat der
atmosfeer te ontleden en weer te geven. In zijne tentoonstellingen valt u dat
onmiddellijk op. Bijna altijd zijn het morgens, middagen en avonden die hij schildert,
morgens vooral. Ziet: hier is het een licht-paarse morgenschemering die parelmoer
op het water legt, in afwachting dat, ginder ver, de zon met duizenden geruchten zal
opstijgen, om er weer andere kleuren, andere schijnen en wederschijnen te doen
leven; daar is de middag in een weelde van licht en alles lacht en tintelt luid; ginder
eindelijk het avondgroen, wanneer de zon aan 't zinken is, alles duister wordt en de
avond omwaart. Altijd wordt men getroffen door het spel van het licht en door de
verkleuringen, die het alom op en om de dingen brengt: een helle schittering, een
getrompetter of dansend geglans en getril, een branden en vuren, een laaien en gloeien,
een flonkeren en wegdonkeren, een dommelen en schommelen, tot alle leven in
teedere, mollige, donzige floersen is weggestorven. Zijn werk is, in een woord, de
bewuste wedergave van het doorschijnende water en van de blonde, luchtige
atmosfeer.
Door den aard van het werk zelf, moet men aan de teekening van R. Baseleer
geene hooge eischen stellen. Hij ziet de dingen in-eens, met een enkelen oogopslag,
als een impressionnist zal ik maar zeggen, en zoekt ze vervolgens weer te geven
gelijk hij daar alles vluchtig kwam te zien. De vlakte - een enkel plan - een lucht
daarboven en het schilderij is aangelegd. Dan komt het eigenlijke, groote werk voor
den artiest, voor den verliefde der natuur, die waarde wil geven aan elke tint, aan de
minste schakeering, de kleinste verkleuring. Zóo verbeeld ik het me toch, en zóo ook
moet het zijn; de schilder moet nu ordenen en regelen al de bijkomende tonen, de
wisselingen der kleuren, de uiteenloopende waarden van het licht. Hij ontleedt de
altijd-veranderende uitzichten van zijn stroom die wast en ebt, gedurig in beweging
en op elk oogenblik anders is. Hij bestudeert de
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dijken, het gras, de boomen en mede hunne kleur in verhouding tot de kleur van het
water; hij schildert gras en riet, schorren en beemden waar 't water komt en wegvliedt
en, telkens, op dezelfde kleiachtige slib, andere tintelingen achterlaat.

RICHARD BASELEER: Oude Booten.

Alom, - en dàt bijzonder moeten wij in dezen man liefhebben en achten - voelt
men een eerbied en een liefde voor de schoonheid van de werkelijkheid. Dit werk
lijkt mij den zang van een goed dichter, die simpel zingt met heel zijn hart en heel
zijn ziel, zonder er theorieën op na te houden, zonder rhetoriek, omdat hij gelukkig
is de stof te kunnen voelen in al haar grootsche heerlijkheid.
De evolutie van Baseleer's talent geschiedde zeer langzaam. Zijn zekerheid lag
niet voor 't grijpen. Zijn levensbegrip stelde zich niet onmiddellijk in 't licht. Altijd
meer geloovend in zijn doel dan in 't reeds-volbrachte, gaf hij nooit toe aan den
algemeen-heerschenden smaak, die de juistheid zijner opmerkingen van de trillende
atmosfeer, van de schakeeringen van licht en donker hadde kunnen bederven; daarbij
oefende hij immer op al wat hij voortbracht eene goede, gezonde kritiek uit. Zijn
oordeel drijft hem zelfs zoover dat algemeen goedgevonden werk hem doorgaans
nog niet kan bevredigen. Vóor schilderijen van groot gehalte, die reeds volledig
bleken, hebben wij hem meermalen hooren zeggen: ‘neen, het is niet wat ik wilde;
ik ga me er opnieuw aanzetten...’ Waarlijk, we werden bang bij die
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RICHARD BASELEER: ‘HET KERKHOF’.
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woorden. Wie weet, dachten wij, gaat hij zijn werk niet verknoeien door den droom
dien hij er van in zich draagt. Wij zagen zulks immers maar al te dikwijls bij anderen
gebeuren? Als wij, eindelijk, later het doek wederzagen, mooier, grootscher, dan
stonden wij verbaasd en we moesten het wel bekennen dat deze schilder ernstige
getuigen van zijn werk heeft, getuigen die hem beter dan wij, geestdriftige
beoordeelaars, den goeden weg aanduiden. Immers zijn werk toetst en hertoetst hij
dagelijks, uur na uur, aan de dingen en de elementen die hij op het doek brengt, aan
de zee, de stroomen, de dijken, de beemden, wanneer het zonnelicht, de schemering,
bij avond of morgen, of het nachtelijk duister over dat alles ligt; hij toetst die dingen
en die elementen mede aan zijn weemoed, zijn smart, zijn vreugd en zijn geluk.

RICHARD BASELEER: Visschers in den morgen.

Baseleer geeft ons een pantheïstisch poëma: de natuur en hij zelf als haar
middenpunt, de goddelijke vonk die de dingen kleur en leven geeft. O, ik zie hem
reeds werken op de plaats waar hij zijn impressie kwam op te doen, in eene uiterste
krachtsinspanning, vol
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liefde om al die duizenden combinaties van licht en schaduw, met hun
wederkaatsingen op het water en in de lucht, in koortsigen drang te schetsen, zich
spoedend daar het minste uitwaaierend wolkje aan den hemel zijn effect zal komen
vernietigen. Met hart en ziel moet hij dàar leven op die oogenblikken. Later, te huis
gekomen, moet die impressie in hem nog machtig rameien om hem toe te laten, zijn
documenten, als zoovele dingen uit zijn eigen ziel, grootsch, heerlijk en vol waarheid
te verwerken op het doek dat hij droomt....
De Benedenschelde, zóo heeft Baseleer een groot gedeelte van zijn werk betiteld.
De Benedenschelde, het is te zeggen: dijken, schorren en de stroom met woedende
of stille baren, met eb en vloed. Vóor dat breede, grootsche water, met zijn eindelooze
kimmen en de wolkengangen er boven, heeft men den indruk reeds van de zee. Het
water, opkomend of gevallen, rilt er gedurig onder verre luchten, met geplas en
geplons tegen de dijken, de dijken invretend met steeds hernieuwde woede, zóo dat
men overal zijn litteekens wedervindt.
Baseleer is de schilder van het water en mede van luchten en hemels. Het kan niet
anders! Al zijn schilderijen, die, gelijk het hierboven is gezegd geworden, in-eens
gevoeld zijn, moeten wij ook in-eens kunnen zien en voelen om den volledigen indruk
van hunne grootschheid te kunnen mededragen. Wij hoeven hier geene bijzaken te
zoeken, niet in bewondering te staan voor een hoekje, voor eene knap-geverfde brok.
Alle kleuren, alle wederschijnen staan met elkaar in verband, komen zich te gemoet,
oefenen op elkander invloed uit. Een groote eenheid ligt in elk schilderij en een
vertrouwde van het landschap zou bij machte zijn aan den gang der wolken aan den
hemel en hun weerkaatsingen in 't stroomende water, zelfs aan de kleur van de slib,
het uur van den dag te raden.
Hoe grootsch en toch hoe simpel van gevoel is dat groot schilderij De
Garnalenvangst. Een nieuwgeboren dag; de zon is er nog niet, maar de voorbode
van haar licht speelt in het water en in de lucht, de lucht en het water die ginder op
de kim éen zijn. Links de boot der garnaalvisschers en rechts een andere met rood
en wit zeil; verder nog een, lichtend in de jonge lichtheid, en nog een, en nog, en
nog, als punten opduisterend uit de lichtheid en toch zóo licht nog....
En De Visschers in den Morgen. Verre het lichte zeil in de uchtendschemering en,
dichterbij, de boot met de visschers, die het net optrekken. In Voor de Haven
(Zomermorgen) is het vroege, teere licht van den morgen overal en men voelt reeds
de aanbrekende hitte op het water, waaruit een wittigen damp opgaat. Blauwende
schijnen leggen breede vlakken in het midden van den stroom en de wit-gezeilde
booten zijn als blauw bewasemd. Van voren enkele
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palen en heiwerk, ingebeten, afgevreten door water, weêr en wind.

RICHARD BASELEER: De Bui.

Het Kerkhof werpt een ander gevoel, een gevoel van treurnis en weemoed over u.
Oude gestrande booten liggen verlaten op een oude scheepstimmerwerf, enkele met
den mast nog recht. Daarnevens, in een warrelend spel van licht, zwaarden, ankers,
wrangen, dolleboomen en kettingen....
De Bui (3 schilderijen, vóor, tijdens en na de bui). Ginder ziet men van ver de bui
aankomen, groot, zwart en machtig als een monster terwijl kleinere wolken, als
zoovele voorloopers, laag over den stroom drijven; daar hangt de bui vóor ons met
al haar duisterheid en, alsof zij even openscheurde, valt er wat lichtheid loodrecht
op den stroom en duidelijk hoort men 't verre gekletter van de regen-
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droppen op het water; hier, op het derde doek, is de dag een lachen weer, blijer gaat
er 't water en de booten zeilen stiller en geruster.

RICHARD BASELEER: Haven aan de Beneden-Schelde (Doel). Pastel.

In De Haven van den Doel hebben schuitjes een beschutting gevonden en onder
de donkere kruinenmassa, tusschen de stammen door, ziet men het dorp.
Het Drieluik der Antwerpsche Reede, De Wolk, De oude Booten zijn zoovele
indrukmakende gewrochten en door 't grootsche der visie van den kunstenaar wordt
de indruk van 't gevoelde vergroot.... Zóo het geheele werk van Baseleer. Overal
voelt men dat hij, met elken stond, vóor een en hetzelfde landschap, een ander gevoel,
een andere gedachte in zich voelt opgroeien. Oneindig, steeds verschillend en
veranderend zijn immers de uitzichten van het leven? En zijn het niet alleen de ware
artiesten die, uit de in schijn steeds dezelfde uitdrukking der werkelijkheid, altijd aan een nieuw, bepaald beeld van het geheele spel van 't leven kunnen doen opgaan?
Het lag in den aard der dingen dat Baseleer meer en meer zijn aandacht zou gaan
wijden aan den mensch, werkend en wroetend te midden der landschappen, die hij
reeds met zulke liefde heeft uitgedrukt. In zijn allerlaatste werken krijgt de
menschelijke figuur een grootere waarde. Hij wijdt meer en meer aandacht aan het
leven der visschers, hun houdingen, hun stoere, woeste gebaren en ook aan het rillen
en trillen der atmosfeer op aangezichten en kleedij. Was zulks te bespeuren van zijn
eerste schilderijen af, nu blijkt het dat hij er eene bijzondere reeks gaat aan wijden
en de drie pastels, die hij er van tentoonstelde (Roeien, Halen en Duwen), doen ons
zooveel verhopen. Op verschillende oogenblikken van den dag toont hij
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ons hier de silhouetten van werkende visschers uitkomend op de hevige kleuren van
bezielde hemels.

RICHARD BASELEER: De Wolk (Aquarel).

Baseleer is steeds door één groote gedachte bezield. Hij heeft zijn uitverkoren
landstreek willen wedergeven zooals hij haar gevoeld heeft, te midden van de
heerlijkheid der wisselende jaargetijden. Hij heeft haar willen geven met haar eigen
atmosfeer, die bijzondere, blonde atmosfeer, die steeds doorwasemd is met mistige
dampen en wazige nevels, uit het water opstijgend; hij heeft haar willen geven met
de Schelde zelf en met al de stilten, al de geluiden, al de woedens van haar water,
met al haar veranderende kleuren, groen, blauw, grijs, bijna blank en dan weer rood,
oranje of geel en daarboven, altijd en eeuwig, de groote jacht van wolken, witte en
purperen wolken, veder-, stapel- en regenwolken en, verder, het eeuwige groene
tapijt van het weelde-gras in de polders of den simpelen, primitieven plantengroei
in de schorren. En hij is er toe gekomen dat alles weer te geven met een buitengewoon
instinct, eene ongemeene logica, op eenvoudige wijze, buiten alle trukken en manieren
om, door eene onmiddellijke rechtstreeksche visie der dingen.
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Zijn geheel werk is een studie van den dag in zijn land, een studie die hij nog dagelijks
voortzet. Baseleer is de zanger van de uren die gaan van den morgen tot den avond.
Logisch zouden wij zijn schilderijen kunnen volgen van den morgen af, als de
zonneklaarte aarzelend op den stroom beeft, tot den avond gekomen is en de nacht
om alle dingen rouwt, de duisternis om masten, zeilen en schepen doezelt en de
boomen donker, verveerlijk en vol mysterie op de oevers staan, want allen zijn
oogenblikken van éenzelfde natuur. Baseleer zingt die oogenblikken, het eene vóor
en het andere na, hij zingt ze volgens lust en gril van zijn temperament, maar,
niettemin blijven zij zoovele strofen van een en hetzelfde gedicht, waarin zij hunne
juiste, eenige, ware plaats hebben. Dat gedicht is een pantheïstisch poëma, sterk,
krachtig, aandoenlijk en met overtuiging uitgezongen.
VICTOR DE MEIJERE.
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Willy Sluyter
HET werk van Willy Sluiter is ontegenzeggelijk werk dat aandacht vraagt en ook,
bijna van den beginne af, aandacht wist te vestigen. De vlotte, zwierige penseelslag,
de kloeke lijn, de gemakkelijke natuurlijkheid der compositie, et brio waarmee alles
werd gevoeld en teruggegeven, het waren kwaliteiten die onmiddelijk sympatisch
aandeden.
Er is iets opwekkends, meeslepends en bekoorlijks in gemakkelijk geboren arbeid,
iets treffends in al wat spontaan gevoeld en heftig weergegeven wordt. Een terugslag
te ontvangen van de warmte en de kracht waarmee iets werd opgenomen en geuit in
verhoogde gemoedsbeweging, zulk een sensatie doet meeleven met de passie die de
werker omhoog hief tijdens het scheppen van zijn kunstwerk; men wordt
meegetrokken binnen de bewogen sfeer die den kunstenaar omringde gedurende zijn
scheppingdrang.
Getourmenteerd doorzwoegd, onhandig werk van den zichzelf gecompliceerd
mistrouwende, dat in den beginne dikwijls tot einduitslag - een misgreep bleek, heeft
een andere aantrekkelijkheid. Het vergt inspanning, een doordringen, een begrijpen
waar de dikwijls nog niet bereikte illusies liggen. Maar het werk van Willy Sluiter
komt u, om zoo te zeggen, te gemoet. Wanneer zooals hier, de natuurlijke, aangeboren
gaven in alle helderheid en frischheid op den voorgrond staan en die gaven zijn: een
groote mate van zekerheid, een ‘kranige’ vaste hand, een goed-overwogen, mooi
begrip van welstand, een scherp uitbeeldingsvermogen en een harmonisch palet, dan
is men gewonnen als staande tegenover een zich in natuurlijken aanleg gevende
kunstenaar.
In dezen tijd van twijfel, van zoeken naar oorspronkelijke eigenheid, die op leeken
vaak den indruk maakt van exentriciteit, heeft dit werk, helder en duidelijk van
bedoelen, een eenvoud en warsheid van aanstellerij waar door de eerlijkheid die er
in ligt, onmiddellijk aanspraak maakt op onze sympathie. Toegerust met deze groote
aan-
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geboren gave verliet - vooral in den beginne - meen ik nooit zwaar overwonnen
arbeid de werkplaats van Willy Sluiter - en juist daarin schuilde gevaar.

WILLY SLUYTER: Jopie, 1902.

De kunstenaar zou, als het ware, door zijn eigen gaven overrompeld kunnen worden,
meegesleept in de draaikolk van tevredenheid, die zelfs hooger begaafden heeft doen
zinken. Immers, een vroeg succes bij aangedurfd werk - door verkoop en
belangstelling - het zou een klip kunnen zijn geweest, in plaats van reden tot hooger
krachtsinspanning, een klip waarop de aanleg van zoo groote gemakkelijkheid in
weergeven zou kunnen stranden en verloopen in een zich laten gaan en drijven op
het aangeboren talent; een zich bovenhouden met die kwaliteiten die men zich niet
moeizaam en in zorgen behoeft eigen te maken, maar die vanzelf aanwezig zijn en
bovenkomen, gevaren die eindigen in oppervlakkigheid, in ‘aandikken’ van wat de
natuur gaf en in een overproductie van middelmatigheden die de weerzin is van ieder
die worstelt en in heftige spanning tracht te bereiken de diepten en hoogten der sfeeren
van ernstige kunst. Het taaie vastklemmen, het struikelen en weder herbeginnen, de
sublieme ontevredenheid, het betrekkelijk klein achten van aangeboren gaven om te
vermeesteren wat men in hoogste uiting wil, klimmend - op de ladder wier treden
als gebeden zijn in eigen aanleg - hooger waar de eindillusies liggen, dat is het wat
groote kunstenaars maakt. Onverpoosd jagen ze naar het groote doel, een concentratie
van willen doet hen rijzen en rijpen. Voor het gevaar
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gelegen in eigen verleidelijken aanleg, daarvoor is Willy Sluiter gewaarschuwd en
ook hijzelf zag het in naarmate hij hooger kwam en zich hooger eischen stelde.

WILLY SLUYTER: Aaltje, 1902.
Eigendom van den Heer van der Schilden, Rotterdam.

Zijn natuur was koppig, zijn intellect scherp genoeg om te weten, dat hij zichzelf
had aan te grijpen en te bedwingen. Zijn kostelijke gave van chique peinture, zijn
spelen met bevallige lijnbewegingen heeft hij voor een wijle onderdrukt en aan
handen gelegd. Na het ‘smijten’ om zoo te zeggen, naar reuzige onderwerpen - in
zijn enthousiasme, in 't jeugdig gevoel vol vuur
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onmiddelijk alles te willen omvatten en veroveren - kwam een korte pooze van
uitrusten, in den zin van vlugge ‘krabbels’ maken.

WILLY SLUYTER: Jopie, 1903.

Door Italië, de Riviera en Parijs trekkend, maanden lang zonder werk of vaste
woonplaats, teekende Willy Sluiter onverpoosd zijn indrukken in zijn zakboekjes.
Al wat een oogenblik hem voor oogen bleef hangen: mondaine figuurtjes, typen met
komischen kant, vlug zich bewegende kinderomtrekjes, alles werd als het ware
genoteerd en teruggekomen hernam Willy Sluiter de vlugge krabbels en zette ze in
hooger en serieuser noot. Zoo ontstonden vele tientallen schetsbladen vol gezonden,
gullen humor. Het bijtend pijnlijke in de vlijmscherpe aanvallen van dergelijke
croquis bij de groote franschen heeft dit werk niet en bedoelt het ook niet. Het is
meer een spelen, een staan te midden der mondaine wereld, een als kinomatografische
opname van haar bewegen. De bedoelde wendingen van zijn figuren zijn altijd raak;
- altijd vast en beslist zijn niet op teruggekomen omtrekken. Willy Sluiter voelt veel
voor de naïve, nog niet geheel geëquilibreerde bewegingen in het kinderleven; zijn
glimlachen waarmee hij het ridicule aanziet en weergeeft is ronduit. Bij het eerste
tentoonstellen van een groote
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serie van deze schetsen had Sluiter veel succes, ze werden grif verkocht in Holland
en over de grenzen.

WILLY SLUYTER: Jacob Kulk, 1902.
Eigendom van den Heer J.L. Koch, Rotterdam.

In Amerika geëxposeerd hadden ze even goeden uitslag, de aandacht van kritiek en
verzamelaar werd er op gevestigd. En terecht - want in deze uiting van zijn talent
schuilt wel groote charme en ofschoon Sluiter deze gave bijwijle als een ‘Spielerei’
opneemt is ze toch eendeels de pointe, de kern van zijn artiest zijn. Holland is niet
rijk aan kunstenaars die humor pittig kunnen weergeven; de frissche, klare, nog niet
door overdaad van herhaling afgesleten noot die hij weet aan te slaan is een winst
die door de hollandsche kunstenaars blij zal worden aanvaard. De straffe omtrek van
het hier gereproduceerd kinderfiguurtje, toont bovenmate
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Sluyter's liefde voor de lijn als enkel middel tot uitdrukking. Die lijn pakt door haar
zuiverheid en kloekheid, nergens is ze slap of onbelangrijk; integendeel heeft deze
teekening iets zeer eenvoudigs en geserreerds. Sluyter wist dit figuurtje te pakken,
er uit te lichten het essencieele van het moment.

WILLY SLUYTER: Studiekop, 1903.
Museum Boymans, Rotterdam.

Bij zijn besluit te ontkomen aan het gevaarlijke zich laten gaan, door zichzelf aan
banden te leggen, ging Willy Sluyter zich bepalen tot het nauwkeurig teekenen - in
pastel en vetkrijt - van enkele koppen. De hier gereproduceerde bewijzen dat hij al
zijn gemakkelijk doen voor een tijd wilde wegschuiven, nauwkeurig, kalm en wel
overlegd dieper wilde gaan. Deze koppen zijn geteekend zonder eenige chic, ze zijn
bijna droog en nuchter aangezien en weergegeven. De plannen van modelé zijn scherp
gearreteerd, er is geen trachten in om
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WILLY SLUYTER: LANGS HET STRAND.
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smaakvol te zijn of een zeker soort effect te bereiken. Sluyter werkt hier voor: ‘das
Ding an sich’, studeert zonder te denken aan artiestiek doen. Met al dit bereikte hij,
al verder gaand, grooter soberheid bij grooter soliditeit. Zijn snelle blik, zijn vlugge
hand in het typeeren, zijn gave onmiddellijk vast te kunnen stellen: ‘waar het om
gaat’, dit alles deed hem zich neigen naar het portret, hij teekende er ook enkele goed
geslaagden. Doch - te Katwijk a/Zee wonend, sinds 1901 boeide hem wederom zijn
eerste liefde - het strand met zijn visschersbedrijf; de heftige, groote bewegingen
van trekkende paarden bij de schuiten, de bonkige silhouetten van scheepsrompen,
het bewegelijk dragen, werpen, trekken van mannen en vrouwen in hun zwaar bedrijf
en zijn hartstocht voor het mouvement kwam weer boven. Aan zijn omgang met
Blommers in Katwijk dankte hij veel.

WILLY SLUYTER: Winter in Dordrecht, 1897.
Eigendom van den Heer A.C. Volker, Dordrecht.

Aan zee wonend nam hij evenals vroeger in '94, '95 en '96 weer het palet ter hand
voor dezelfde onderwerpen. Dit palet is deftig en eenvoudig, niet kleur- maar bijna
zou men kunnen zeggen, gloedloos. Zijn kleuren jubelen niet aan het zonnig strand,
ze sprankelen niet in het lichtende water. Sluyter ziet zijn figuren graag tegen grijze
lucht, zijn werk staat in diepe transparente blauwen, in vlakke paarsen, in koele
grijzen, hij houdt van gereserveerde gamma. Hij zet zijn kleuren vlak en effen naast
elkander als waren het vakken van een tapijtwerk. In den laatsten tijd trachtte hij de
eigenschappen die hij in zijn teekeningen heeft, te bereiken in zijn schilderijen. Dat
het dien kant uitmoest, werd hem te meer duidelijk door den omgang met vrienden
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als Hans von Bartels e.a. die hem, door hun frisscheren blik op zijn werk, konden
wijzen op den juisten weg om zijn talent geheel tot zijn recht te brengen. De
afgeronde, besliste wijze van modelleeren en zetten geeft iets degelijks en klaars aan
zijn werk en wanneer Sluyter steeds hooger en verder gaan zal, zal hij zich - in welke
richting hij zich mogelijk zal bewegen, - een eigen plaats weten te veroveren in de
rij der Hollandsche schilders.
B.W.v.Y.

WILLY SLUYTER: Souvenir de Nice, 1901.
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Kunstberichten van onze eigen correspondenten
Uit Amsterdam:
HET Nederlandsch Museum voor Geschiedenis en Kunst kocht op een veiling in
November een plaatje Delftsch aardewerk met een portret in blauw van den
17d'eeuwschen prediker Robertus Junius.
Onze reproductie zegt over de teekening genoeg. Met vaste, zuivere lijntjes is de
omtrek op den sterk inzuigenden tegel neergezet, het modelé met een enkel schaduwtje
gegeven, het haar zorgvuldig, toch glanzend en vast, geteekend. Maar wat bovenal
frappeert is het prachtig blauw van de teekening tegen het malsche wit van den
émailgrond.
Toegegeven, dat het feitelijk beginselloos is portretten op tegels te brengen en dat
nog wel naar een gegraveerd voorbeeld, (een prent van Queboorn) moet men toch
erkennen, dat zulk een meesterschap op zich zelf verdient geëerd te worden. De oude
Hollanders hebben zich aan diergelijke afdwalingen herhaaldelijk schuldig gemaakt.
Ze hebben borden gedécoreerd met landschappen en zeilende schepen, puur in het
trotsche gevoel van hun eminente technische vaardigheid. Virtuozenstukjes als men
wil, maar dan toch zoo, dat alleen onze tijd vol stelsels en parti-pris, onze tijd van
veel theorie en geringe bedrevenheid in allerlei handwerk, zich er aan ergeren kan.
Als een mooi stukje blauw en wit een voortreffelijk specimen van Delfsch moet
deze nieuwe aanwinst worden bekeken.
Men vergelijke, om even ten volle overtuigd te zijn van deze verdiensten, maar
eens het baksel van de Delfsche pullen, (rood, goud, blauw, groen en zwart) die in
de 19de eeuw als laatste voorbeelden eener stervende traditie werden gemaakt. (Nu
op een kast in de ceramiekzaal opgesteld, afkomstig van de fabriek van van Putten)
men vergelijke het portret van Leeuwenhoek, in blauw, dat vlak onder dit
gereproduceerde portretje in dezelfde vitrine hangt, om op de hoogte te komen wat
glazuur en émail, wat de kracht van blauw en de strakheid van teekening kunnen
zijn, of niet kunnen zijn.
En als we ten slotte nog eens denken aan de vele moeiten en zorgen, die de Firma
Joost-Hooft, tevens met groote geldelijke offers, heeft overgehad voor dit fabrikaat
en we vergelijken het beste wat men daar heeft bereikt - zelfs waar het directe imitatie
gold - hiermee, dan zullen de fabrikanten zelf zeker toestemmen, dat men 't zoovér
nog niet heeft kunnen brengen.
Het zinnetje van Dürer gaat ook hier op:
‘Dann gar leichtiglich verlieren sich die Künst, aber schwerlich und durch lange
Zeit werden sie wieder erfunden.’
Moet men een equivalent in de 17e eeuw zoeken, dan komt o.i. het blauw en 't wit
van Frytom, dien zeer bijzonderen plateelbakker en schilder, hier 't dichtst bij.

Onze Kunst. Jaargang 4

Voor den verzamelaar ‘connoisseur’, dient er nog op gewezen te worden, dat de
plak is gedateerd 1660, en het meest nabij komt aan een bij Havard afgebeelden tegel,
die evenwel niet, zooals Havard meende, Bogermans, maar Dionysius Sprankkusius
voorstelt. Een
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soortgelijk stuk ging, tegelijk met het onze, over in 't bezit van het Hamburgsche
Museum van kunstnijverheid en draagt het portret van Hermannus Tegularius.
W.V.

Uit Antwerpen
Eerste driejaarlijksche tentoonstelling van den kunstkring ‘Licht en
Leven’, van 28 januari tot 12 februari 1905
Een ernstige poging werd door de leden van dezen jongen kunstkring gedaan om uit
den ouden sleur der gewone tentoonstellingen te geraken. Hun zaaltje vertoonde een
eigen karakter; men voelde dat hier een bewuste groepeering, een keuze was geschied,
en in dit opzicht mocht deze tentoonstelling heel wat beter geslaagd heeten dan die
van den gewezen kring ‘Eenigen’, die ondanks vele goede elementen toch over het
geheel een onsamenhangende rommel bleef.
Een paar geheel gevormde en gerijpte kunstenaars, A.J. Heymans en Emiel Claus
schenen door ‘Licht en Leven’ te zijn uitgekozen, om den toon aan te geven. Om
hen scharen zich een aantal jongeren, die min of meer in denzelfden geest werken,
ieder toch met eigen persoonlijkheid en karakter. Onder de beste vermeld ik G.
Buysse, met veelbelovend werk, R. de Saegher, met lichte en luchtige wintertjes, G.
Lemmen, Ed. Verstraeten, G. Morren, Anna de Weert en meer anderen, allen
getuigend van eerlijke, volgehouden studie. De Gouve de Nuncques' gezichten uit
de Balearen vinden wij niet mooi, al zijn die dan ook misschien heel knap geschilderd.
En men vraagt zich af wat de rottige visschen en schelpen van James Ensor hier
komen doen? Ensor moge men beoordeelen zooals men wil - groote gaven, vooral
als ‘illustrator’ zal men hem niet kunnen ontzeggen, maar geen artiest schijnt onvaster,
weifelender te zijn dan hij, en wij zijn er dan ook ver af, om al zijn werk als hemelval
te begroeten.
Zoo dus op deze tentoonstelling lang niet alles te prijzen viel, en het algemeen
niveau gerust nog wat zou mogen stijgen, was er toch genoeg degelijk werk om onze
belangstelling gaande te maken.
Men mag verwachten dat de tentoonstellers het hier niet zullen bij laten, en dat
ze, een volgende maal, met nog méer eenheid en kracht zullen optreden.
B.

Uit Den Haag
De eere - tentoonstelling van mevr. Mesdag van Houten, in Pulchri studio
Geen tentoonstelling van haar werk misschien heeft opvallender bewezen waarin de
eigenlijke verdienste school van deze schilderes. Al dadelijk scheidt het kritisch besef
deze - met aandacht samengestelde of toevallige? - collectie in twee groepen: die
van het stilleven en het landschap. Nagenoeg dezelfde eigenschappen die vele
stillevens opmerkelijke praestaties in de soort deden zijn, leidden in het landschap
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gewoonlijk tot minder aannemelijke resultaten. Zonder het impressionnisme zouden
deze laatste wel niet in dezen trant geschilderd zijn, maar men erkent er evenmin
duidelijk genoeg ten volle de methodiek in van die kunstsoort. Was de lijn er sterker
in geaccentueerd en waren de kleurvlakken er in zuiverder tegen elkaar gewogen,
dan zou men van decoratieve verbeeldingen kunnen spreken. Maar wat ze juist
ontbreekt is stijl. Daarbij missen we er bijna geheel het volgen van de
handwerksregelen der Haagsche School waartoe men deze schilders gewoonlijk
rekent, van de wetten van het clair-obscuur, die daarin toch een verdere ontwikkeling
vonden; en zoo iets gebeurt nimmer of zelden straffeloos. Er is een gemis aan
concentratie. In deze groote doeken zwerft het oog van den toeschouwer rusteloos
van den eenen hoek naar den
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DELFTSCH TEGELTJE MET PORTRET VAN ROBERTUS JUNIUS.
(Nederlandsch Museum voor Geschiedenis en Kunst, Amsterdam.)
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anderen. Er is geen eenheid, geen logische planmatigheid, geen gedacht of
voorstelbaar middenpunt, waarom het gansche perspectivische verloop zich groepeert,
geen genoegzame aandacht voor de gesluierde partijen, voor overhangen. Deze
doeken gaan dood aan te veel licht, door een te groote ongebondenheid, door gebrek
aan lucht en er geen gesluierde kamer-atmosfeer die hen zal redden.
Maar wat ze wel heeft is een gave voor kleur. De eminente bewonderaarster der
Fransche school die, in 't bezit van een kostbare collectie, dagelijks in de gelegenheid
was zich een roes te drinken aan de uitbundigste kleuruitvieringen, aan die feesten
van kleur, toon en lijn, die de Barbizonners, bij al de psychologische waarde van hun
kunst, zich zelf en een verbaasd nageslacht hebben aangerecht, vond in zich 't gemis
van een studieus vormend tijdperk ten deele vergoed door een welgecultiveerde
smaak. Die smaak heeft met een rijp ontwikkeld kleurgevoel bij een aantrekkelijk
arrangement vaak tot het schilderen van goede dingen in het genre gevoerd. Het
groote Pompoenen stilleven is daar om te bewijzen dal zij wel degelijk van de
glorieuse kracht die de vorige eeuw van schilderkunst zoo belangrijk deed zijn, in
zich had. De diepere tonaliteit van een stemmiger atelier-atmosfeer bracht in die
saamgebrachte stillevendeelen een inniger samenhang. En daar zij juist het gevoel
had voor de meer substantueele kleurwaarden der vaste dingen, van pompoenen,
meloenen, appels, perzikken en al die vruchten van aardsche weelde en overdaad,
ontstond hier vaak een compositie geheel dat haar naam zal doen voortleven onder
de moderne vertegenwoordigers van het genre.
Resumeerend komt men de gevolgtrekking dat men de 70jarige wezenlijker had
kunnen eeren, door behalve aan enkele kleine landschappen, die goede
kleurkwaliteiten hebben, de beschikbare plaats in te ruimen aan het stilleven. De
tentoonstelling zou dan door 't toevoegen van aquarellen en teekeningen, b.v. in de
kleinere zaal, tevens vollediger zijn geweest.
H.D.B.

Uit Rotterdam
Gabriels teekeningen (kunstkring) Dirk Nijland (Oldenzeel)
Er is een merkwaardig verschil tusschen de goede periode, die der groote schilders,
en de tegenwoordig-aankomende jongelingen. Het is alsof de schilders zooals Gabriël
en de Marissen moeitevoller zich een techniek verwierven - uitgezonderd het wonder
Malthys natuurlijk - die voldeed aan hunne persoonlijkheid. Ze waren eveneens veel
minder snel wat men noemt breed, hun eerste werk is angstiger nauwlettend en
speurender naar iederen vorm. Maar als zij zich eenmaal losgewikkeld hebben uit
deze moeielijklieden blijkt hun eigenaardigheid, hun persoonlijkheid dieper en
blijvender dan de meesten der nu aankomenden.
Zooals het beste werk was van Gabriël, zoo waren zijn teekeningen. Het werk van
Gabriël heeft namelijk de volgende eigenschappen die het zijn verdienste geven die
tot nu nog te gering gewaardeerd wordt. Het is sterk en doodeenvoudig. Het is
buitengewoon eenvoudig en oorspronkelijk. Het schilderij van Gabriël is een
voorstelling die veel van de schilders te leeg zouden vinden, en door hen ook te leeg
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zouden geschilderd worden. Maar omdat de gansche genegenheid van Gabriël naar
deze dingen ging met al haar teruggehouden macht, en de liefde waarmee hij dit al
aanzag niet klein was, daardoor wierden deze uiterst eenvoudige voorstellingen
schoon en daardoor bizonder belangrijk. In deze teekeningen kunt ge eerst nog den
invloed zien, even, van den Koekkoek-stijl, die zoogenaamd nauwkeurig niet nauw
koos en dood was; die détails ergens inbracht boven zijn macht welke daarom dood
wierden. Gabriël is deze fout immer ontgaan. Ieder détail is in zijne goede periode
een levend ding en helpt daardoor aan de bekoring van het schilderij mee. Het werk
is zonder eenige aanstellerij vol van goede houding. Het is zeer vast. Zijn buitenstudies
zijn buitengewoon, en misschien door geen
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enkle overtroffen, onder de andere schilders. Er zijn hier ook enkle dier teekeningen,
turfpolders en een brugje, etc., die alle qualiteiten bezitten te waardeeren in een
teekenaar: zuiverheid, vastheid, en natuurlijk levensvol, ontroeringsvol.
Tegelijkertijd met de teekeningen van Gabriël was er een aantal werken en werkjes
tentoongesteld van Dirk Nijland bij Oldenzeel. Dat het verschil groot was spreekt
van zelf, daar Nijland nog jong is en nog niet die argelooze, breëe, rust, kan hebben,
die in sommige van Gabriël's teekeningen (zie ook de Molens) een zoo voornaam
deel was van de bekoring, die zulke teekening bezat. De meeste, met inkt en penseel
gedane, werken van Nijland, zijn stillevens. Ge kunt zoo niet zuiver den invloed van
menigeen dan toch de geestelijke bekendheid met hun werken veronderstellen in den
maker dezer stillevens: Van Gogh's ‘Schoenen’, Nijland's ‘Schoenen’; in portretten:
Valloton's ‘Zware Slagschaduw’, Nijland's ‘Schaduw’. Zie b.v. ‘de Zonnebloemen’.
Tot de beste dezer teekeningen (van 1902-1904) behooren de twee ‘Schoenen’,
een meisjesportret en profil en een aantal potten en schalen, benevens de huisjes uit
1902. Ge kondt zeggen dat dikwijls het formaat beknopter had moeten moeten zijn,
en dat de verzameling voorwerpen niet een stilleven een geheel wierden. Het is niet
gemakkelijk. Men mag er de schikking niet in voelen en toch moet het de schikking
zijn tot een geheel, of iets dat plotseling als geheel gezien is. Tot de waardevolle
eigenschappen van dit werk (maar die nog niet genoeg gesteund zijn door innerlijke
overweging en waarvan dikwijls de hoofdfactor: Lijn, niet bleef wat zij zijn moet,
eveneens de uitdrukking van de ontroerende aandacht) behoort de neiging tot
zuiverheid der vormen, - maar is de vorm zuiver ooit zonder dat haar Leven, Lijn,
levend was? Het kijken is dikwijls wat te objectief, en te veel zooals ge allen het zien
zoudt kunnen in een oogenblik dat de zware verhoudingen u treffen zouden.

Etsen van Toorop (Boymans Museum) Wassenaar's werk
Als eenmaal een katalogus gemaakt zal worden van het werk van Jan Toorop - ik
hoop dit te doen - dan zal het niet wèl mogelijk zijn alle drukken op te geven van de
etsen. Ge hoort zeggen: drukken, ofschoon het velen staten schijnen zullen te zijn.
De drukken namentlijk zijn zeer verschillend van aspect terwijl het toch geen staten
zijn. Er zijn namentlijk zwarte drukken van de ‘droge-naalden’, en gekleurden die
telkens verschillend zijn - en waarbij het sommigen zelfs gebeurt ze te houden voor
olieverfschilderijtjes. Toorop drukt meestentijds z'n droge-naalden-etsen af, de
omtrekken ingevuld met kleur; soms zelfs wordt er iets bedekt, weggelaten, of
weggemaakt, en ontstaat dan soms een andere staat, soms dit eigentlijk weer niet.
De collectie hier tentoongesteld is geen compleete, hoewel ze dit heet. Er ontbreekt
o.a. een portret in 2 staten, een ruiter te paard een van de eerste met olieverf gedrukt;
er ontbreekt aan het graphische werk eveneens sommige dingen. Toch dient men
dezen directeur dank hiervoor te weten. Hij is een van de weinigen die moderne
dingen durven koopen, of trachten te verkrijgen; die tijdens het leven van makers
hun werk durft koopen, of na den dood van sommigen het nog niet gewaardeerde
werk zich aanschaft. (Verster, Vincent van Gogh.) Hij is door dit alles een
uitzondering en hoewel er niet altijd gekocht wordt wat ge mocht wenschen, toch
een aangename exceptie op het gros. - De etsen van Toorop, de meesten zijn u bekend,
figuren aan 't strand, een vrouw ziend naar de zon, etc., hebben de typische, hem,
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Toorop, typeerende hoekige structuur van de lijnen; de zorgeloosheid soms om den
vorm en de zorgvolheid, die niet altijd leidt tot waarheen het mocht, om de
uitdrukking. Tegelijkertijd met Jan Toorop exposeert bij Oldenzeel de schilder W.A.
Wassenaar, niet zoo groot als de beweging die daaromheen, om dit werk heen,
ontstond. Het zijn voorstellingen uit Katwyk en Katwyk aan zee, huizen en
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andere dingen bloemachtig van kleur, boeket-achtig van kleur gezien. Er zijn alle
verdienstelijke neigingen in. Maar er is te veel bereikt in te korten tijd; daardoor
wierd het niet vol-groeid, eer wat leeg, eer wat onbeduidend hoewel aangenaam van
kleur. Ge zoudt me kunnen noemen Mathys Maris die snel bereikte. Het is hier anders.
Ik heb in 't oordeel niet gegrond op de fouten - zelfs van Gogh had die - maar bij
Wassenaar is niet wat het was bij Vincent ‘empfunden’. Het is een procédé-achtige
wijze van zien geworden, een aanwendsel soms, soms niet echt. Ik weet misschien
hiervan de reden: te veel moeten afleveren - ik meen stellig dit te kunnen zeggen
zelfs - maar, objectief sprekend, heb ik hiermee niets te maken. Ge kunt zeggen het
procédé is aangenaam omdat het niet groezelig is, maar de fouten, zwakte in de goeie
gedeelten, slapheid (niet verkeerde krachtvolheid) in de fouten, maken voorbehoud
noodzakelijk.
PLT.

Kunstveilingen
REEDS lang te voren aangekondigd en met zorg ter openbare veiling door de Heeren
C.F. Roos & Co in gereedheid gebracht, mochten wij eindelijk op 21-23 Januari in
‘de Brakke Grond’ te Amsterdam kennis maken met de verzameling van den Heer
Jacob Ankersmit. De moderne schilderijen, niet te groot in aantal, en de afdeeling
glaswerk vulden de expositiezaal op aangename wijze. De Heer Ankersmit had reeds
vele jaren werken uit de moderne school gekocht, steeds meegaande met zijn tijd en
toonende zoowel de goede qualiteiten van meesters uit ± '60, als die van de 20 à 30
jaren later werkenden te apprecieeren. Naast wel is waar in den handel verouderd
werk van schilders als Koekkoek, Hoguet, Verschuur, e.a. bezat hij zeer goede stukken
van Maris, Israëls en tijdgenooten. De keur der collectie was vrijwel op één wand
vereenigd en omvatte: 1o een zeer fraai, ruim en licht havengezicht van Jacob Maris,
veel breeder dan hoog; links een smalle reep van het op de kade staand blok huizen,
daarvóór eenige aan den wal gemeerde schuiten, te zamen een groep met een schat
van fijne kleurschakeeringen vormend, en naar rechts, het wijde, vlakke water,
waarboven zich een bewolkte doch heldere lucht welfde, in de verte afgewisseld
door eenige witte zeilen. Het stuk behoorde, wat compositie betreft, niet tot Maris'
typische werken; in dit opzicht herinnerde het meer aan een forschen Jongkind. Het
koloriet verried echter de hand van den meester te meer. De Heer Tersteeg (van de
firma Boussod, Valedon & Co, den Haag) verwierf het voor fl. 16900. - Van den
broeder Willem was er een charmant stukje van zeer bescheiden afmetingen,
voorstellend eenige koetjes in een wei met molen bij vallenden avond; uiterst gevoelig
en waar was het fijn-rose schemerlicht in dit kleine bestek weergegeven (fl. 2075).
Daarbij hing Israëls' schilderij, een meisje haar zusje uit zee dragend, een goed werk,
gehuld in die eigenaardige, violette, melancholieke atmosfeer (fl. 4600). Bosboom,
wegens het karakter van het werk op zijn plaats bij bovenstaand drietal, was ook met
een klein stukje vertegenwoordigd, doch met één, hetwelk, evenals dat van Maris,
hoe klein ook, ons zeer sympathiek was; het had tot onderwerp een gezicht in Leiden
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bij winter met de St. Pancraskerk op den achtergrond. Met veel gevoel voor tonaliteit
en tevens forsch was de impressie verrassend mooi weergegeven (fl. 1400). Zich
aansluitend bij dit tijdperk, doch niet door het gehalte van zijn werk de eer ervan
hoog houdend, waren twee marines van Mesdag, de eene den indruk gevend alsof
de pinken op een groene wei lagen (fl. 1450), de ander, Zonsondergang, te egaal
grijs van toon (fl. 2075). Oneindig veel beter handhaafde Roelofs zijn roem als
kunstenaar. Van hem bezat de Heer Ankersmit een groot Zomerlandschap, vee aan
een rivier met boomrijke oevers; het vertoonde echter weinig Hollandsche kenmerken.
Of dit een gevolg was van een in 't buitenland gekozen onderwerp of te wijten aan
invloed van Fransche
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meesters als Girardet en Veyrassat, durven wij niet uitmaken; hoe het zij, het stuk
maakte door zijn groote frischheid en goede kleurverdeeling een aangenamen indruk
en leende zich uitstekend tot kamerdecoratie. Vandaar waarschijnlijk de bijzonder
hooge prijs (fl. 5600). Eveneens duur betaald, doch in dit geval niet in evenredigheid
met de qualiteit, was Thérèse Schwartze's werk, De twee Weezen, voorstellend twee
meisjes in het zwart bij een muur (fl. 3050). Aangenamer verrasten ons de goede
prijzen betaald voor twee groote Verschuurs en de Springers, nl. no 51, gezicht in
een stal met veel paarden, fl. 2100; no 52, paarden in de wei bij opkomend onweer,
fl. 1400; no 48, Gezicht op de Heerengracht te Amsterdam in de 17e eeuw, fl. 1850,
en no 49, Gezicht te Enkhuizen, fl. 920. Verder vermelden wij nog de volgende goede
specimina van oudere meesters: no 1, Bakkerkorf, Bijbellezen, fl. 1030; no 3, David
Bles, Huisvrienden, geestelijken op visite bij een deftige familie, fl. 2000 (een tweede
schilderij van Bles, De ledige stoel, een bekend onderwerp van den meester, werd
door den Heer Ankersmit aan het Stedelijk Museum te Amsterdam geschonken); no
17, B.C. Koekkoek, Boschrand, zomerlandschap, fl. 5000, en van denzelfden een
Hollandsch winterlandschap, te hard van kleur, fl. 4000; no 19, G. Koller, Albert
Dürer, bezig met muurschilderingen in een kathedraal, bezoek ontvangend van keizer
Maximiliaan, fl. 700; no 12, Hoguet, landschap met molen, overgoten met een voor
ons Hollandsch oog eigenaardig zonlicht, met vele opvallend goede qualiteiten,
zooals bijv. de warme kleuren in den voorgrond, fl. 1300, en tot besluit een
aantrekkelijk stadsgezichtje van J Weissenbruch, voor fl. 700.
Behalve het glaswerk, dat goed werd verkocht (de beste geëmailleerde en
gegraveerde bokalen brachten prijzen op van fl. 100 en meer), bezat de Heer
Ankersmit nog eenige curieuse Friesche rijzweepen van fraai zilverwerk, waarvan
enkelen zelfs fl. 200 deden.
F.v.H.

Varia
DE Heer Jos. Destrée, Conservator aan de Koninkl. Musea voor Kunstnijverheid te
Brussel, meent een onbekend werk van Hugo van der Goes te hebben terug gevonden.
Het bevindt zich in een verzameling in de omstreken van Londen, waar het voor een
Memlinc doorgaat. Onze medewerker zal dit werk in een der volgende afleveringen
bespreken.

Onze Kunst. Jaargang 4

Onze Kunst. Jaargang 4

113

Boeken & tijdschriften
Rubens' leven en werken door Max Rooses met 280 afbeeldingen in den
tekst en 65 fotogravuren en autotypieën buiten den tekst Amsterdam,
uitgevers-maatschappij ‘Elsevier’ Antwerpen & Gent, de Nederlandsche
boekhandel 1903, in-4o 668 + VIII pag.
KUNSTGESCHIEDENIS is nog een jonge wetenschap. Niet zoo lang geleden werd
zij nog beschouwd als een soort liefhebberij, een tijdverdrijf voor menschen die niets
beters te doen hadden, dat er vooral in bestond om over oude en nieuwe meesters
anecdoten op te halen, of om schilderijen te doopen en te herdoopen. Pas in de eerste
helft der vorige eeuw is men begonnen met op eenigszins wetenschappelijken
grondslag te werken, en niettegenstaande de snelle vorderingen die wij aan enkele
uitstekende mannen te danken hebben, is de ernstige, kunsthistorische literatuur nog
betrekkelijk arm. Ik spreek hier niet over de massa boeken en tijdschriften die
dagelijks bij wijze van uitgevers-speculatie over de wereld worden uitgestrooid, en
hoogstens goed genoeg zijn om de oppervlakkige nieuwsgierigheid van het groote
publiek te bevredigen - maar van de monumenten die op hechten grondslag rusten
en voor immer vertrouwbare vraagbaken zullen blijven, voor hen die zich met
kunstgeschiedenis bezig houden.
Het verschijnen van zoo'n boek is een gebeurtenis in de kunstwereld. Het wordt
met spanning te gemoet gezien, met vreugde begroet, als een verovering der
kunstgeschiedenis op miskenning en ongeloof.
Zoo ooit voor een dergelijk boek hooge verwachtingen gekoesterd werden, dan
was het wel voor Rooses' Rubens. Eenieder weet wat Rooses voor den Vlaamschen
grootmeester heeft gedaan. Eenieder kent zijn OEuvre de Rubens, zijn
Correspondance de Rubens, zijn tallooze grootere en kleinere bijdragen in het
Rubens-Bulletijn en in zooveel andere tijdschriften verspreid en - daarmee in verband
- de unieke verzameling gravuren en fotografieën naar Rubens' werken, door hem
bijeengebracht, en in de benedenzalen van het Antwerpsch Museum bewaard. Men
mag zonder overdrijving zeggen, dat over geen ander meester zoo veel en zoo kostbaar
materiaal verzameld werd, als Rooses dit voor Rubens wist te doen. De massa is
haast afschrikwekkend. Zoo ieder ontwikkeld mensch er met genoegen zal in grazen,
er met vreugde brokjes naar zijn gading zal weten uit te pikken, - bleef Rooses' arbeid
tot nogtoe steeds in zekeren zin een voorbereiding. Hoe kostbaar zijn beschrijvenden
catalogus van Rubens' werken, of zijn gecommenteerde uitgave der briefwisseling
voor den vakman ook mogen zijn - blijven die werken op zichzelf beschouwd uiteraard
toch eenzijdig, fragmentarisch. Zij zijn als de materialen voor een grootsch gebouw,
die voorloopig op de bouwplaats aangevoerd zijn; men kan hun deugdelijkheid
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bewonderen, - maar wat indruk zij ons, samengevoegd, zullen geven, is moeilijk te
raden.
Sedert hoe lange jaren heeft men Max Rooses niet aan 't werk gezien, om

Onze Kunst. Jaargang 4

114
deze bouwstoffen te zoeken, te schiften, te vergaderen! Met hoeveel belangstelling
heeft men hem niet gevolgd op zijne verre tochten door heel Europa, op zoek naar
steeds meerdere en nieuwere documenten over zijn geliefden meester! En toen hij
er eindelijk toe besloot om die massa's materiaal te ordenen en te schikken, naar een
vast plan samen te voegen.... dan zijn er misschien wel geweest, die hem met een
lachje van wantrouwen of ongeloof hebben aan 't werk zien gaan.

Uit: Rubens' Leven en Werken, door MAX ROOSES.
RUBENS: Drie Nymfen met een Horen van Overvloed.
(Museum, Madrid).

Want hoe vaak is het niet gebeurd dat de grootste geleerden heel hun lang leven
maar doorbrachten met nota's en documenten te verzamelen, op te stapelen, bergen
hoog, tot ze er onder bedolven werden, onmachtig geworden on hun stof te overzien
en te beheerschen. Aan anderen moesten zij het dan overlaten om in den chaos van
hun geleerdheid wat orde te brengen en - om de vruchten te plukken die zij gezaaid
hadden.
Zou Rooses ook tot dezulken behooren? Men mocht het vreezen - want al had hij
vroeger meer dan één uitgebreid werk voltooid - men denke slechts aan zijn
Antwerpsche Schilderschool en zijn Christoffel Plantijn - toch zou een ‘definitieven’
Rubens nog een heel wat omvangrijker boek moeten worden.
Maar de ongeloovigen werden beschaamd: vóór ons ligt het boek, het monument,
dat na zoo lange en kundige voorbereiding tot stand werd gebracht. - Mogen wij
bekennen dat het alle verwachtingen overtroffen heeft? Dat het in de kunstwereld
een blijde en kostbare verrassing, is geweest? En dat wij het dan ook begroeten als
het volledigste, degelijkste boek dat ooit over een Vlaamschen meester geschreven
werd.
Wij meenen ons hier van banale aanprijzingen te moeten onthouden. De lezers
van Onze Kunst kunnen die missen. Maar waarop wij als een niet gewone verdienste
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willen wijzen, is, dat het boek ondanks zijn grooten omvang, ondanks den haast
wanhopigen overvloed der stof, - leesbaar gebleven is. Rooses zal hier niet enkel
den geleerde, maar ook den ontwikkelden leek weten te boeien. Zijn boek is niet
slechts voor enkelen, maar voor allen toegankelijk - voor allen die den grooten meester
liefhebben, en hem van nabij willen leeren kennen. En dit was zonder twijfel een der
grootste moeilijkheden die de schrijver te overwinnen had. Zijn boek tot het dubbele
uitbreiden, zou hem zeker minder moeite gekost hebben, dan om het binnen de
tegenwoordige grenzen te houden. Ook hier toonde zich in de beperking den meester
- en wij moeten er hem dankbaar voor zijn, want hoevelen zouden zich, bij een
dergelijken rijkdom van stof,
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[Uit: Rubens' Leven en Werken, door MAX ROOSES.
RUBENS: AMAZONENSLAG.
(Kon. Pinakotheek, Munchen).
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niet gaarne op de vleugelen der veelschrijverij hebben laten drijven, om een werk in
zóóveel folianten te leveren - waarvan het publiek nooit veel meer dan de
eerbiedwaardige ruggen zou te zien krijgen.

[Uit Rubens' Leven en Werken, door MAX ROOSES.
RUBENS: Landschap met het Kasteel van Steen te Elewijt.
(National Gallery, Londen).

Rooses heeft een levend boek geschreven, dat niet in openbare bibliotheken zal
begraven worden - maar dat zal worden gelezen, door ons en door onze nakomelingen,
en dat zijn rijke vruchten zal dragen. Rooses heeft nooit behoord tot die kunstkenners
op pantoffels, zooals men die nog tot vóor weinige jaren gekend heeft, die schreven
over kunst, zonder ooit de schilderijen gezien te hebben waarover ze geleerde
beschouwingen hielden. Op iedere bladzijde voelt men dat Rooses de werken van
zijn held met eigen oogen gezien en bestudeerd heeft, en heel zijn oeuvre weet hij
dan met kleuren en geuren voor ons te doen opleven. Maar ook de levensbeschrijving
van den meester is geen drooge opsomming van feiten en daden: het is een verhaal
waarin wij vooral den man en zijn karakter leeren kennen in de omgeving en in den
tijd waarin hij geleefd heeft en dat men dan ook gaarne en belangstellend zal lezen.
Wij kunnen hier niet in bijzonderheden treden over de samenstelling, de verdeeling
van het boek. Wij zullen er ons toe bepalen te zeggen, dat de schrijver zich aan een
streng chronologische behandeling van zijn stof gehouden heeft, d.w.z. hij volgt zijn
held geleidelijk van de geboorte tot den dood en aan de verschillende gebeurtenissen
aan zijn leven, knoopt hij dan de bespreking vast van de werken, welke in die periode
zijn ontstaan; op dit verband tusschen het karakter, de verdiensten van elke schilderij
of van elken groep schilderijen en de levensomstandigheden waarin zij werden
ontworpen of voltooid, weet de schrijver bijzonder nadruk te leggen en men begrijpt
van hoe groot gewicht dit is voor een helder inzicht in het zoo verscheidene en
overvloedige werk van den meester.
Ondanks den grooten omvang van het boek, ondanks de massa gegevens die er
moesten in verwerkt worden, blijft het plan duidelijk en overzichtelijk. Men is er
spoedig in thuis - een oppervlakkige doorbladering brengt
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reeds orde in onzen geest - en men legt het niet ter zijde zonder er iets uit geleerd te
hebben - al heeft men er nog geen bladzijde in gelezen.
Men mag dit werk een model heeten van wat een volledige behandeling van een
meester in zijn leven en zijne werken zijn moet. Men kan Rubens misschien anders
verstaan dan Rooses gedaan heeft; men kan andere preferenties onder zijne werken
hebben; men kan zijn talent, zijn kunst op andere wijze opvatten en verklaren. Kan
het genie niet door ieder individu op verschillende wijze worden begrepen? Is de
esthetica aan wetten gebonden, die gelden voor alle tijden en voor alle menschen?
Zoo lang Rubens' werken bestaan, zullen zij tot de meest verscheiden beschouwing
en beoordeeling aanleiding blijven geven, zooals zij dit nu reeds drie eeuwen lang
hebben gedaan; maar zoo lang ook zal Rooses' boek de kostbaarste bron blijven voor
de studie en de kennis van dit werk, al hoeft geen mensch er dan zijn persoonlijke
opinies en gevoelens voor te veranderen.
In 1877 werd Rubens 300e geboortedag door schitterende feesten gevierd. Geen
gelegenheid werd er voorbijgegaan om den meester met woord en daad te
verheerlijken. Maar voor ons is de grootste hulde, die aan een kunstenaar gebracht
kan werden, de grootste dienst tevens die men aan zijn nagedachtenis kan bewijzen
- het schrijven van een boek als dit. Waar feesten voorbijgaan en vergeten worden,
waar standbeelden in het oog van het volk haast nooit iets anders zijn dan ziellooze
poppen - daar blijft een werk van dit gehalte een steeds levende, steeds sprekende
en overtuigende verheerlijking van den schilder, een bestendige opwekking tot de
studie en de bewondering van zijn scheppingen.
Onnoodig hier bij te voegen dat het uiterlijke van dit boek niet bij het innerlijke
ten achter staat. Een massa grootere en kleinere fotografische afbeeldingen - in het
geheel omstreeks 350 - vergezellen den tekst, en geven een vrij volledig overzicht
van 's kunstenaars voornaamste werken.
Door een Fransche, een Duitsche en een Engelsche editie, welke reeds naast de
oorspronkelijk Nederlandsche verschenen, werd het boek over heel de beschaafde
wereld verspreid.
Wij mogen er fier op zijn, dat ons vaderland niet enkel een Rubens heeft
voortgebracht, maar ook een Rooses om hem alom te doen kennen en bewonderen.
P.B. Jr.

Tapices de la Corona de España reproducción en fototipia de 135 paños
por Hauser y menet texto del excmo sr. conde viudo de Valencia de don
Juan uitgave van Hauser & Menet, Ballesta, 30, Madrid
TOEN, in 1876, voor de eerste maal bovengemelde tapijten door de firma Laurent
te Madrid gefotografeerd werden, schreef Anton Springer daarover een bespreking,1)
waarvan de conclusie nagenoeg luidt als volgt: ‘Wanneer men deze Vlaamsche
tapijten beter leert kennen, zal men genoodzaakt zijn een terechtwijzing aan de
Kunstgeschiedenis van het Noorden toe te brengen: de voortbrengsels der Vlaamsche
School zijn volstrekt niet tot schilderijen beperkt. Dat de tapijten hier de plaats van
fresco's innemen en het gebied der kunsthistorische beschouwingen aanzienlijk
verruimen, is een even gewichtig geschiedkundig beginsel, als dat de oud-duitsche
1) Repertorium für Kunstwissenschaft. I. p. 175.
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schilderkunst hare beteekenis in de eerste plaats aan houtsneden en kopergravures,
en daarna pas aan schilderijen te danken heeft.’
Intusschen is de geschiedenis der Nederlandsche schilderkunst, die ons tot een
juist inzicht van de beteekenis onzer school moet brengen, nog altijd niet geschreven,
en er zijn niet veel menschen die weten hoe rijk die school is aan meesterwerken,
waarvan wij haast nooit iets te hooren of te zien krijgen. Kan men zich voorstellen,
dat de kroon van Spanje alléén ruim vier honderd stuks tapijten bezit, alle ont-
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[Uit Rubens Leven en Werken, door MAX ROOSES.
RUBENS: JAN BRANT.
(Kon. Pinakotheek, Munchen).
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worpen en uitgevoerd in Vlaanderen en Brabant - elk stuk beslaande een oppervlakte
van twintig, dertig, veertig vierkante meters en méér, gevuld met ontelbare figuren
en ornamenten....
Natuurlijk zijn al deze stukken niet van even groote waarde - maar men mag er
gerust een groote honderd mederekenen tot het beste, het edelste, dat de Nederlandsche
Kunst in de XVe en XVIe eeuw heeft voortgebracht.
Maar de Pyreneën schijnen nu eenmaal een moeilijk te overschrijden slagboom
te zijn. In Napels, in Weenen, in St. Petersburg geraakt men nog wel eens; Madrid
blijkt veel verder van ons af te liggen, en zoo blijven daar de grootste schatten van
Nederlandsche Kunst onbekend, ongewaardeerd door ons, die er toch, moreel, de
meeste aanspraak op te maken hebben.
Wij moeten het dan ook dankbaar als een gave aanvaarden, wanneer iemand het
onderneemt, om ons iets nader tot deze schatten te brengen. Dit gebeurde in het
album dat wij hooger vermeldden, en waarop wij hier de aandacht wenschen te
vestigen.
De uitgave, op het formaat van 32×44 cm., bevat een keuze van 135 afbeeldingen
in fototypie naar de koninklijke tapijten. De platen mogen uitstekend geslaagd heeten,
vooral wanneer men de groote moeilijkheden in aanmerking neemt, welke aan zulke
reproducties verbonden zijn. Wijlen Graaf de Valencia de Don Juan leverde een
beschrijving, met geschiedkundige aanteekeningen en ophelderingen over de
verschillende stukken. Zijn tekst is een welkome aanvulling der prenten - hoewel hij
op de vraag, die ons het meeste belang inboezemt: door wie werden die heerlijke
werken ontworpen? - niet veel weet te antwoorden.
Wij zullen het niet beproeven om hier met nieuwe gissingen voor den dag te komen.
Zooveel schijnt ons echter zeker, dat geen der bekende meesters van onze vroege
schilderschool, als van Eyck, van der Weyden, Memlinc, wier namen dikwijls als
de ontwerpers van deze tapijtpatronen uitgesproken werden, hieraan rechtstreeks
deel hebben gehad. Behalve een paar stukken van mindere beteekenis behooren deze
tapijten onbetwistbaar tot later tijd - wat overigens hunne kunstwaarde in geenen
deele vermindert. De oudste reeksen, voorstellende het Leven der H. Maagd, de
Geschiedenis van David en Bathseba, van Johannes den Dooper, en een reeks
zinnebeeldige voorstellingen bekend onder den naam van Moralidades, en nog een
paar andere, te zamen een 25 stuks, sluiten zich volkomen aan bij het beste, wat de
school der van Eycken heeft voortgebracht. Veel doet onmiddellijk aan het
broederpaar en hunne naaste volgelingen denken. Maar toch heerscht hier reeds een
anderen geest Er is een soort van hyperverfijning ingetreden, een tot de uiterste
grenzen gedreven weelde- en praalvertoon, dat ons bedwelmt als de geuren uit een
reuzenboeket van stervende bloemen. Zoo nieuw, zoo onverwacht zijn de
gewaarwordingen die wij hier opdoen, dat we ons gevoelen als in een vreemde, verre
streek, waar wij geen weg weten, maar geheel opgaan in bewondering voor een
milde, weelderige natuur.
Ook Quinten Massijs wordt genoemd als ontwerper van een reeks welke gebruikt
werd als een troonhemel voor Keizer Karel, en zijn naam kunnen wij niet zoo beslist
van de hand wijzen als die van zijne roemrijke voorgangers, hoewel hier ook weer
alle zekerheid ontbreekt. - Met meer waarschijnlijkheid mogen wij den naam van
Barend van Orley aanvaarden voor een aantal stukken, o.a. de reeksen Los Honores
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en de Fundación de Roma, van welke laatste, naar Graaf Valencia mededeelt,
teekeningen in de Pinacotheek te München bestaan, gemerkt met van Orley's naam
en het jaartal 1524.
Met de beroemde reeks der Verovering van Tunis zetten wij eindelijk den voet op
vasten bodem. Heel de geschiedenis van deze prachtige tapijten is tot in de minste
bijzonderheden bekend. Zij werden ontworpen door Jan Vermeyen, welke Keizer
Karel opzettelijk medenam op zijn tocht om er een levendige schildering van te
kunnen geven. De cartons zijn nog heden een der kostbaarste bezittingen van het
Keizerlijk Museum te Weenen, waar tevens ook nog een der vele exemplaren der
geweven tapijten bewaard wordt. De oorspronkelijke
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stukken werden voor Keizer Karel uitgevoerd in gouddraad, zijde en wol, door den
beroemden Brusselschen tapijtwever Willem de Pannemaker.
Met een enkel woord zullen we nog melding maken van de belangrijkste cyclen,
als daar zijn: Vertumnio en Pomona, idyllische tooneelen, waarvan een vreemde
bekoring uitgaat; - een geweldige reeks met voorstellingen uit de Openbaring van
Johannes waarin de hoofdmotieven aan Dürer's bekende houtsneden werden ontleend,
maar hier toch door een fijngevoelig en smaakvol kunstenaar, tot ruimere, weidschere
composities werden verwerkt; - en ten slotte een viertal hoogst curieuse stukken,
waarvan de twee laatste aan de schilderijen van Hieronymus Bosch uit het Escurial
(de Hooiwagen en Paradijs-Vagevuur-Hel) zijn ontleend, terwijl de twee eerste
tooneelen uit het leven van St. Antonius, in denzelfden geest, voorstellen
Buiten de serieën welke wij hier vermeldden, zijn er dan nog een aantal in
italianiseerenden trant - soms door Rafael zelf - ontworpen tapijten, maar bijna zonder
uitzondering te Brussel geweven.
Dit noodzakelijker wijze zeer vluchtige overzicht zal in ieder geval een denkbeeld
kunnen geven, van den onschatbaren rijkdom aan Vlaamsch tapijtwerk die in Spanje
bestaat, en die ten onzent nog zoo bitter weinig bekend is. - Het moge tevens een
aansporing zijn voor kunstvrienden zoowel als voor openbare bibliotheken en musea
in ons land om zich het werk aan te schaffen, waarin zooveel heerlijks is afgebeeld,
en waarin eenieder die iets voelt voor het roemrijk verleden onzer kunst, een rijke
bron van leering en genot moet vinden.
P.B. JR.

Belgien und Holland nebst dem groszherzogtum Luxemburg handbuch
für reisende von K. Baedeker mit 16 karten, 27 plänen und mehreren
grundrissen dreiundzwanzigste auflage Leipzig, verlag von Karl Baedeker,
1904.(1)
HET is hier de plaats niet om uit te wijden over de practische bruikbaarheid van dit
boek voor den gewonen toerist. Baedeker is te gunstig bekend dan dat hij onze
aanprijzing als vertrouwbaarste reisgids noodig zou hebben. Maar wij wenschen hier
(1) Bestaat eveneens in het Fransch en in het Engelsch.
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meer bepaald de aandacht van kunstvrienden op deze nieuwe uitgave van België en
Holland te vestigen.
Een reisboek neemt men nu eenmaal alleen ter hand, wanneer men werkelijk ‘op
reis’ gaat. Men denkt er niet aan dat zoo'n boek in ons eigen land, in onze eigen stad,
in onze eigen studiekamer, van eenig nut kan zijn. Ik wil dan bekennen, op gevaar
af van ‘zonderling’ te worden geheeten, dat ik meer dan eens met den Baedeker onder
den arm, door de straten van Antwerpen ben geloopen - dat ik er meer dan eens, te
huis zittend, in gelezen heb, hoewel ik volstrekt niet van plan was om eenige reis te
ondernemen, - kortom dat ik dezen reisgids als een zeer nuttig, ja onontbeerlijk
orientatie-boek beschouw, voor ieder die zich met kunst bezighoudt.
Er zijn zooveel kleine inlichtingen die men ieder oogenblik noodig kan hebben: wáár een gebouw gelegen is, wannéér een museum toegankelijk is, in welke kerk
zich een bepaald kunstwerk bevindt en op welk oogenblik van den dag het 't best
verlicht is.... en niemand geeft hierop vlugger en duidelijker antwoord dan Baedeker,
wanneer de gelegenheid tot omslachtiger opsporing ontbreekt.
Men zal verbaasd zijn, wanneer men het boek bij zijn eigen stad opslaat,
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hoeveel merkwaardigs daar nog vermeld staat dat men niet kende, of waaraan men
nog niet genoeg aandacht verleende. Men zal er tevens een aansporing in vinden,
om zijn land beter te leeren kennen, en er de verborgen hoekjes, waar soms toch
zulke heerlijke schatten bewaard worden, van te bezoeken.
Het spreekt vanzelf dat men van een reisgids nòch volstrekte wetenschappelijke
nauwkeurigheid, nòch zuiver esthetische beoordeeling vergen kan. Evengoed als
degene, die 't om geschiedkundige studie te doen is, de gegevens van dit reisboek
niet zonder eigen nasporing zal aanvaarden, zal men er zich ook, waar het
kunstbeoordeeling geldt, niet door laten leiden. Toch is Baedeker in historisch opzicht
veruit het vertrouwbaarste boek van dien aard, en blijft hij, op zuiver kunstgebied,
bij een zeer te waardeeren objectiviteit.
Een reisboek moet alleen een aanleiding zijn tot genot en studie van kunstwerken.
Het moet den weetgierigen het veld openen, dat hij zal te bearbeiden hebben en hem
de wegen aanwijzen, die hem het gemakkelijkste kunnen voeren tot zijn doel. Wij
zeggen met een gerust geweten dat Baedeker deze taak op de meest doeltreffende
en meest practische wijze weet te vervullen, en dit met deze nieuwe uitgave van
België en Holland weer eens te meer bewezen heeft.
P.B. JR.

Eugène Fromemtin, die alten meister. ins Deutsche übertragen von Dr
freiherr Eberhard von Bodenhausen. 1 teil. Belgien 8o XII, 136 s. 2 teil.
Holland. 8o, 416 s. Berlin, 1903. Bruno Cassirer
WAT Fromentin zelf: ‘Het eenvoudige onopgesmukte en op zich zelf belangelooze
gevoel van een dilettant’ noemt, dat hier met de grootste waarheid en oprechtheid
wordt weergegeven, behoort inderdaad tot het beste en rijpste, wat niet alleen over
Nederlandsche kunst in 't bizonder, maar over kunst in het algemeen geschreven is.
Het aantrekkelijkste bij Fromentin is de volkomen afwezigheid van alle vooroordeel,
waarmede hij ieder kunstwerk op zich zelf beschouwt. Hij rust niet voor hij er de
innerlijke waarde van heeft begrepen en zich met de meest karakteristieke
eigenschappen er van vertrouwd gemaakt. In ieder stuk op zich zelf, vindt hij eene
nieuwe oplossing voor de belangrijkste, algemeene kunstvraagstukken en altijd zoekt
hij de ziel van den kunstenaar in zijn werk.
Daarenboven beschikt hij over een buitengewoon levendigen en schilderachtigen
stijl, welke ook in dezer vertaling werd behouden, die nu eindelijk, dertig jaar na de
oorspronkelijke uitgaaf, verschenen is. Het is in ieder opzicht een klassiek werk.
W.
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Jordaens' werk in de Oranje-zaal
HET belangrijkste werk van Jordaens is wel het groote stuk, dat hij schilderde voor
de Oranje-zaal. Zoo heet het ruime vertrek, welk het middelpunt en het hoofddeel
van het paleis uitmaakt, dat voor Amalia van Solms gebouwd werd in het Haagsche
Bosch en zoo hiet ook oorspronkelijk het vorstelijk verblijf, nu het Huis ten Bosch
genoemd. In de laatste jaren zijns levens liet Frederik-Hendrik, Amalia's echtgenoot,
een aanvang maken met den bouw op eenen grond, die door de Kamer van Rekening
van de Grafelijkheid van Holland haar daarvoor was afgestaan den 17n Mei 1645.
De bouwmeesters Pieter Post en Jacob van Campen leverden de plans. Nog was het
paleis niet geheel voltooid toen, den 14n Maart 1647, Frederik-Hendrik stierf.
Zijn rouwende weduwe was er onmiddellijk op bedacht in de eerezaal van haar
lusthof een grootsch kunstwerk te laten uitvoeren en deze aldus te wijden aan de
nagedachtenis van den overledene. Zij liet daarom den aanleg wijzigen en de
oorspronkelijke vlak gewelfde zaal met een hoogen koepel bekronen. Aan Jacob van
Campen werd de taak opgedragen de aldus verkregen ruimte tot haar doel in te richten.
De beroemde bouwmeester en Constantijn Huygens, de trouwe raadsheer en secretaris
van den prins, die ook zijn weduwe onverpoosd ten zijde stond, besloten geheel de
zaal, van onder tot boven, te bekleeden met schilderijen ter eere van Frederik-Hendrik;
zij kozen de onderwerpen, die op de wanden en op het gewelf zouden worden
uitgevoerd, en de kunstenaars, aan wie het werk zou besteld worden.
De zaal heeft den vorm van een Grieksch kruis met korte armen, waarvan de vier
hoeken in de doorsnee gebroken zijn, zoodat zij zestien vakken, vier groote aan de
vier uiteinden der armen en twaalf kleine te beschilderen bood. Van de vier groote
vakken wordt er één door een enkel groote schilderij, het meesterstuk van Jordaens
inge-
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nomen. Recht over dit hoofdpaneel bevond zich oorspronkelijk de schoorsteen, die
nu vervangen is door een deur. Aan beide zijden dezer bevindt zich een schildering.
De groote wand ter rechterhand van dezen ingang is met drie groote vensters
doorgebroken; die ter linkerhand is ingenomen door een deur en twee schilderijen.
Heel de zoldering rond den koepel is met schilderwerk bedekt; op den bodem van
den lantaren, die het gebouw bekroont, ziel men het portret van Amalia van Solms
met het opschrift: Fred. Henric. Princ. Araus. ipsum sese unicum ipso dignum luctus
et amoris aeterni mon. Amalia de Solms vidua inconsolabilis marito incomparabili
P. (Amalia van Solms, ontroostbare weduwe, heeft dit gedenkteeken van hare eeuwige
treurnis en liefde opgericht aan haren onvergelijkelijken, door niemand dan door
hem zelven geëvenaarden echtgenoot Frederik-Hendrik, prins van Oranje).
De zaal werd gesticht ter vereeuwiging van Frederik-Hendrik's heldendaden.
Rondom den gevierden vorst werden geschaard de leden zijner familie en de
voornaamste gebeurtenissen, die zijn Stadhouderschap luister bijzetten. Niet een
louter geschiedkundig overzicht van feiten wilden de stichters laten afbeelden, maar
zij wilden er de beteekenis van samenvatten en doen uitkomen door zinnebeeldige
voorstellingen, die zouden bijdragen om, naar de begrippen van dien tijd, een hooger
glans en een edeler karakter aan de versiering te leenen. Het voorbeeld, dat hun
hierbij voor het oog zweefde, waren de hooggeroemde werken door Rubens uitgevoerd
voor Maria van Medici in haar paleis te Parijs en voor Karel I van Engeland in de
banketzaal van Whitehall, zonder te spreken van oudere werken in denzelfden aard,
zooals die der groote zaal in het Dogenpaleis te Venetië. De grootsche werken te
Parijs en te Londen, die tot voorbeeld moesten strekken, waren door een Antwerpschen
schilder uitgevoerd; naar kunstenaars derzelfde stad of derzelfde school werd nu ook
uitgezien door Amalia van Solms en hare raadgevers. Voor haar, evenmin als voor
Constantijn Huygens en Jacob van Campen waren de Vlaamsche schilders dier dagen
onbekenden en onbeminden. Frederik-Hendrik was een bewonderaar van Rubens en
had vele zijner werken laten koopen door bemiddeling van Constantijn Huygens, die
brieven gewisseld had met den grooten meester; van Dyck had het zoontje van het
stadhouderlijk paar geschilderd als kind en als verloofde van prinses Maria Stuart;
van hem bezat Frederik-Hendrik ook verscheiden stukken. Thomas Willeborts
Bosschaert was in 1642 door den Stadhouder naar Holland gelokt en had van dit jaar
tot 1647 een groot getal schilderijen voor hem uitgevoerd. Amalia van Solms had
Maria van Medici in Holland leeren kennen en had haar ongetwijfeld hooren roemen
de pracht der zalen van haar nieuw paleis. Van Campen, die toen zijn
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(Phot. G. Hermans, Antwerpen.)
J. JORDAENS: Schets voor den Triomf van Frederik-Hendrik.
(Kon. Museum, Antwerpen).
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plannen voor het Stadhuis te Amsterdam aan het teekenen was zou weldra de
beeldhouwwerken: die het in overvloed binnen en buiten versieren, aan den
Antwerpenaar Artus Quellin toevertrouwen.
De ware en hoogste vertegenwoordigers der Hollandsche kunst, de schilders der
Regentenstukken: Rembrandt, Hals, van der Helst, Ferdinand Bol, Govert Flinck en
zoovele anderen werden over het hoofd gezien, terwijl niet enkel de mannen uit het
Zuiden, die bekend stonden als begaafde historieschilders, maar ook sommige, die
geheel andere vakken beoefenden, tot het leveren der vereischte tafereelen werden
uitgenoodigd. Jordaens, de grootste onder hen, werd gevraagd en met hem van
Thulden, Gaspar De Crayer en Thomas Willeborts, de gekende historieschilders;
maar niet alleen deze, ook de schilder van kleine familieportretten, Gonzales Coques,
en de bloemenschilder, de Jezuïet Daniël Segers, van wien Frederik-Hendrik een
paar stukken aanvaard had hem door des schilders kloostergenooten aangeboden.
Onder de Hollandsche schilders werden uitgenoodigd de Haarlemmer Peter Soutman,
Geeraard Honthorst, die Oranje's hofschilder genoemd wordt, Cesar van Everdingen,
Peter De Grebher, Jan Lievens, die allen in den decoratieven trant der Vlamingen
werkten, en de stillevenschilders Cornelis Brizé, Couwenberg, Albert De Valck en
Pieter Claesz, aan wie de uitvoering der bijzaken werd opgedragen.
Constantijn Huygens gelastte zich met de bestellingen aan de schilders te doen;
den 16n Augustus 1649 schreef hij aan Amalia van Solms, dat hij, weinige dagen te
voren te Antwerpen zijnde, daar de schetsen had gezien door Gonzales Coques en
Thomas Willeborts Bosschaert voor de eerezaal gemaakt en dat die schetsen
eerstdaags naar den Haag zouden gezonden worden, opdat de prinses er zou kunnen
over oordeelen. Den 19n October schreef Jordaens hem een brief over het werk der
eerezaal, waarvan ons wel het bestaan, maar niet den inhoud, bekend is(1). Den 23n
April 1651 schreef hij hem een tweeden, waarin hij uitleggingen geeft over de toen
reeds gemaakte schetsen(2); den 8n November een derde over geringe onderdeelen
van het werk(3). In 1652 was Jordaens' werk voltooid en zond hij er een beschrijving
van aan prinses Amalia(4). Zijn groot stuk de Triomf van Frederik-Hendrik is
gedagteekend J. JOR. f. 1652. Van Thulden was eerder klaargekomen met zijn werk;
zijn doek de Dieren en Bloemen van Brazilië draagt de dagteekening ‘1651.’ Soutman
moet vroeger begonnen zijn en vroeger geëindigd hebben; zijn stuk de Buildragers
in den Zegetocht is getee-

(1)
(2)
(3)
(4)

Hij kwam voor in de veiling N.I. Naylor (Londen, 1885).
Opgenomen in SCHINCKEL. Geschied- en Letterkundige Bijdragen, blz. 29.
Behoort aan het British Museum en is opgenomen in Oud-Holland, IX-195,
(VAN ZYPESTEYN). De Stichting der Oranjezaal, 's Gravenhage Van Stockum, 1876, blz.
68.
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kend ‘Soutman 1649.’ In drie jaren tijds was dus het grootsche werk voltooid.
Constantijn Huygens had de feiten opgegeven en de zinnebeeldige voorstellingen
uitgedacht, die moesten in beeld gebracht worden. Van Campen had de orde
aangeduid, waarin zij zouden geplaatst worden en de samenstelling van elk tafereel
aan de schilders opgegeven. Ziehier hoe volgens dit plan, de stukken elkander
opvolgden en door wie zij werden uitgevoerd:
De reeks der afgebeelde gebeurtenissen neemt een aanvang bij den tegenwoordigen
ingang tegenover het hoofdtafereel den Zegetocht van Frederik-Hendrik. Boven de
deur, die de plaats van den schoorsteen heeft ingenomen, en bijgevolg op den
vroegeren mantel van dezen, ziet men de Geboorte van Frederik-Hendrik door Cesar
van Everdingen; daarboven loopt een loofwerk geschilderd door Salomon De Bray,
waarin kinderen een strook papier ontrollen, die het opschrift draagt: FR. HEND.
NASSOVIVS, Auriacus Nat. Delf IV cal. febr. M.D.LXXXIV. Rechts en links van
den schoorsteenmantel zinnebeeldige groepen, de gaven van den prins
verpersoonlijkende, door van Thulden, Jan Lievens en Cesar van Everdingen. Meer
naar links de jonge prins onderricht ontvangende van Minerva en Mercurius,
geschilderd door Theodoor van Thulden; de prins in zijne jongelingsjaren, aan wien
Neptunus het bevel ter zee opdraagt. Boven de tegenwoordige uitgangsdeur, vroeger
de eenige die er in de zaal was: de Staten van Holland, Zeeland en West-Friesland,
die Frederik-Hendrik het Stadhouderschap aanbieden, door van Thulden. Verder de
prins met zijnen vijfjarigen zoon, den lateren Willem II, aan wien de voorgenoemde
provinciën en Overijssel het erfrecht op de waardigheden van Stadhouder en
bevelvoerder te land en ter zee toekennen, door denzelfde; de heldendaden van den
prins zinnebeeldig voorgesteld, waarschijnlijk eveneens door van Thulden; Amalia
van Solms met hare vier dochters, door Geeraard Honthorst. Recht over den ingang,
zooals wij zeiden, ziet men het groote doek van Jordaens, de Zegetocht van den prins.
Voortgaande treft men achtereenvolgens aan: Karel I van Engeland, schoonvader
van Willem II, die, zich opofferende voor zijn land, in een vlammenkolk gaat springen,
door van Thulden; den Tijd, die den Laster en de Ondeugd wegmaait, door Jordaens;
Willem II en zijn jonge gade, door Honthorst. Boven de vensters het Huwelijk van
Frederik-Hendrik met Amalia, door Geeraard Honthorst; Louisa, de oudste dochter
van het vorstelijk paar, en haar echtgenoot Frederik-Willem van Brandenburg, door
denzelfde; prins Maurits, den broeder van Frederik-Hendrik, als veldoverste, door
van Thulden.
Op de zoldering ziet men den Regen en den Dauw, door De Grebber, Hercules en
Apollo, Venus en Juno, de Beeldende Kunsten,
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(Phot. Hanfstaengl, München.)
J. JORDAENS: Schets voor den Triomf van Frederik-Hendrik.
(Kon. Museum voor Schilder- en Beeldhouwkunst, Brussel.)
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de Bouwkunde, door denzelfde. Op de voorzijde der gebroken hoeken staan vier
wapenherauten afgebeeld en daarboven de wapens der geslachten Oranje-Nassau en
Solms-Braunfels.
Op de zijkanten nevens de gebroken hoeken vangt de reeks van de Zegepraal aan,
die geslingerd is tusschen de historische afbeeldingen: eerst ziet men een feestelijken
Optocht van jongens en meisjes, door Salomon De Bray; dan Pijkeniers die vaandels
dragen, door Soutman; den Oorlogsbuit van Brazilië, door De Grebber; de Dieren
van Brazilië, door van Thulden; de Vruchten, Schelpen en Bloemen van Brazilië,
door De Grebber; Trofeëndragers door Salomon De Bray; de Veroverde Wapens
door De Grebber; de Krijgsgevangenen door van Thulden. Deze acht laatste doeken
zijn als een aanhangsel van het groote doek de Intrede van Frederik-Hendrik en
verhoogen den feestelijken indruk, dien het teweegbrengt. Boven het doek van
Jordaens is op de zoldering de Zegepraal van den Christene en zijne belooning
hiernamaals afgebeeld. Op den bodem van den lantaren, die den top van den koepel
vormt, is het beeld van Amalia, waarover wij vroeger reeds spraken, geschilderd.
Jordaens was de eenige Vlaamsche en in de Vlaamsche gewesten verblijvende
schilder, die deel nam aan het werk, maar al de andere schilders waren verwant met
de Vlamingen. Van Thulden, die het grootste aandeel in het werk leverde, had jaren
lang in Rubens' atelier gewerkt en mag als zijn trouwste volgeling aangezien worden;
Soutman had met Rubens gewerkt en had naar hem en onder zijn leiding gegraveerd;
Peter-Frans De Grebber was onder de schilders in het Noorden die, welke zich het
dichtst bij Rubens had aangesloten; zijn vader was een vertrouwde onderhandelaar
tusschen den grooten meester en de koopers zijner werken in Holland.
Onder de Antwerpsche schilders, tot wie Huygens zich wendde om hunne
medewerking in te roepen noemden wij Gaspar De Crayer, Daniel Seghers, Thomas
Willeborts Bosschaert en Gonzales Coques. Geen van deze leverde echter eenig werk
voor de Triomfzaal. De Crayer, zoo berichtte Huygens aan Amalia, had al dadelijk
het aanbod afgeslagen en had verzonnen redenen opgegeven; de ware, zooals Huygens
gistte, zal wel geweest zijn, zijn tegenzin om te Brussel, waar hij gedurig voor
katholieke kerken werkte, een bestelling tot vereering van den grooten protestantschen
held en van dezes overwinningen op de Spaansche Nederlanden uit te voeren. Het
zou nog minder te verklaren geweest zijn dat pater Seghers dergelijke opdracht hadde
aanvaard. Het verwondert daarentegen dat Thomas Willeborts Bosschaert en Gonzales
Coques de schetsen niet uitwerkten, die zij in 1649 aan Huygens hadden getoond:
beiden waren wel gezien aan het Hollandsche hof en hadden er in de jaren vóór 1648
herhaaldelijk voor
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gewerkt, Willeborts met ongestoorde voldoening, Coques daarentegen niet met
denzelfden bevredigenden uitslag.
Maar wij wilden ons hoofdzakelijk bezig houden met de twee stukken door Jordaens
uitgevoerd en in de eerste plaats met het groote doek, het hoofdwerk der gansche
zaal, waar al de overige aan ondergeschikt waren. Het staat vast dat van Campen
niet alleen het onderwerp opgaf, maar daarbij nog de ineenzetting voorschreef. De
samenstelling was geene oorspronkelijke vinding van den grooten bouwmeester;
meer dan eens had men reeds den lof verkondigd van Frederik-Hendrik bij middel
van afgebeelde Victoriewagens. Na de verovering van Wezel op 19 Augustus en van
's Hertogenbosch op 17 September 1629 had men verscheiden zulker wagens in prent
laten uitgaan(1). In alle deze ziet men den prins in een rijk versierden Romeinschen
wagen, gemend en omgeven door zinnebeeldige figuren, waaronder wel eens
historische personnages voorkomen, met de gezichten der overwonnen steden op
den achtergrond. De wagen wordt getrokken door vier of zes paarden; in de lucht
zweven bazuinende faamboden; de Zege brengt palmen en kronen aan. Geen twijfel
of deze prenten dienden van Campen tot voorbeeld en in navolging dezer vatte hij
zijn ontwerp op. Hij teekende of schilderde naar deze opvatting eene schets van het
groote doek en Huygens zond ze aan Jordaens met eenige aanmerkingen van zijne
hand.
Jordaens keurde niet gereedelijk van Campen's ontwerp goed. Den 23n April 1651
schreef hij eenen langen brief aan Huygens, waarin hij hem zei niet te veel te willen
staan onder een anders dienstbaarheid, wat het geval zou worden indien hij aan de
schets van van Campen gebonden moest zijn. Hij wilde deze wel in het algemeen
volgen, maar wilde er een en ander aan toevoegen en veranderen gelijk hij zou toonen
in eenige, 4 of 5, schetsen, die hij voornemens was eerstdaags aan Hare Hoogheid
en aan Huygens te presenteeren. In zijn brief somde hij die veranderingen op. Hij
kon niet aannemen dat de Dood, die reeds voorkwam op het kleine stuk, dat hij voor
de eerezaal schilderde, hier nogmaals te pas werde gebracht, ook liet hij ze wegvallen
op verscheiden der schetsen, die hij in den Haag aanbood; maar de prinses en hare
raadgevers hielden er aan en Jordaens eindigde met toe te geven en beeldde den Dood
af strijdende met de Faam. Op de schets van van Campen werd Frederik-Hendrik
maar ten halve lijve afgebeeld; Jordaens plaatste hem zoo, dat hij in zijn geheel kon
gezien worden. Nevens hem wilde de schilder aan de eene zijde Neptunus, God der
Zee, aan de andere Mars, God van den Oorlog, laten optreden; maar in geen van de
gekende schetsen noch in de

(1) Zie MULLER: Nederlandsche Historieplaten, Nrs 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652.
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J. JORDAENS: Schets voor den Triomf van Frederik-Hendrik
(Museum, Warschau).
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uitgevoerde schildering werkte hij die gedachte uit; enkel liet hij in een zijner
ontwerpen den Zegewagen mennen door Neptunus. Daar hij aan Huygens schreef,
dat hij de twee Goden naast Frederik-Hendrik plaatste in twee schetsen, moeten wij
hieruit opmaken, dat deze twee stukken verloren zijn gegaan. Van Campen wilde in
de lucht den Tijd afgebeeld zien, die kinderen voortbrengt; Jordaens keurde het
denkbeeld af, daar hij reeds dezelfde personnage had te pas gebracht in het kleinere
stuk, dat hij schilderde voor dezelfde zaal. Wel vindt men den Tijd weer in drie zijner
schetsen, maar in het uitgevoerde werk is hij weggelaten. Huygens had aanbevolen
de vier witte paarden op gelijke wijze een der voorpooten te laten opheffen. Jordaens
volgde dien raad, maar wilde de paarden geleid zien door Hercules en Minerva,
zooals hij het voorstelt op een zijner schetsen. Zijn voorstel werd gedeeltelijk
verworpen en op het uitgevoerde stuk nemen Mercurius en Minerva die taak op zich.
Hij stelde nog voor de jonkvrouwen, die aan de koninklijke verwantschap van Willem
II herinneren, achter den jongen prins te plaatsen; ook dit werd niet aangenomen;
alleen werden zinnebeeldige vrouwenfiguren aan de overzijde geplaatst. Hij wilde
de Maagd van Nederland den Triomf laten toejuichen, maar de zuiderlijke provinciën
wilde hij den zegetocht onverschillig en onverblijd laten aanzien; geen van deze
figuren vinden wij in zijne schetsen of in zijn schildering weer. Nog andere
onbeduidende wijzigingen aan van Campens' plan stelde hij voor, die aangenomen
werden.
Van de vier of vijf schetsen, die hij in April 1651 in den Haag wilde ‘presenteeren’,
kennen wij er drie: de eerste in het Museum te Antwerpen, de tweede in het Museum
te Brussel, de derde in het Museum te Warschau. In de eerste laat hij den zegewagen
sterk van terzijde zien terwijl hij hem in de tweede nagenoeg vlak op den toeschouwer
laat afkomen, en in de derde en in het uitgevoerde stuk met een lichten zwaai laat
aanrijden. In de eerste schets zit de prins hoog op den wagen met de Victorie boven
en Neptunus vóór zich; de wagen wordt geleid door de Gezondheid (Hygieia) en de
Wijsheid (Minerva). In de tweede staat hij recht in den wagen achter het voorschut,
zoodat hij ten halven lijve gezien wordt; de Victorie kroont hem; Mercurius en de
Tijd berijden twee der vier paarden, die in den wagen gespannen zijn; Hercules en
Minerva stappen er nevens. In de derde schets ziet men dezelfde personnages, behalve
dat Hercules vervangen wordt door Hygieia. In deze schets zit Frederik-Hendrik op
een hoogen open wagen als op een troon en ziet men hem geheel. Zoo ook is hij
geplaatst in het uitgevoerde stuk: daar leiden Mercurius en Minerva de paarden en
wordt een dezer bereden door een jongeling, die een horen van Overvloed draagt. In
alle vier de bewerkingen ziet men rechts prins Willem met verscheiden krijgslieden
en links zinnebeeldige
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jonkvrouwen; in alle ook schrijden een paar leeuwen voor de paarden en staan de
beelden van Willem en van Maurits van Oranje tegen zuilen in den achtergrond;
maar in de eerste schets staan zij links tegen de kolommen nevens den doorgang van
den zegeboog, in de andere bewerkingen staan zij in den achtergrond, elk aan een
der uiteinden. In de lucht is het verschil tusschen de ontwerpen met elkaar vergeleken
en de uitgevoerde schildering niet minder groot. In de eerste ziet men daar de
bazuinende Faam en genieën een palm en een horen van Overvloed aanbrengende;
in de tweede en derde schets dezelfde figuren, maar anders geplaatst; in het
uitgevoerde stuk worstelt de Faam tegen den Dood en brengt de Vrede palmen aan.
Wij willen de vergelijking niet doorzetten; het ware moeilijk onder de dozijnen
figuren, die elke voorstelling bevat, er twee gelijke te vinden, en hetzelfde is waar
van de ontelbare bijzaken, die er in voorkomen en die wij er niet aan denken kunnen
alle op te sommen.
De samenstelling is in de eerste schets bepaald minder; al te eenvoudig en nuchter
zonder feestelijken praal en drukte; de triomfboog is ongelukkig geplaatst en de prins
boven den Neptunus nog ongelukkiger. De tweede en de derde schets treffen door
hunne symetrie, door den eenvoud van het effect, door het monumentale van de
omlijsting: Rubens zou het niet met meer smaak gedaan hebben. Maar die soberheid
en die haast academische regelmatigheid schijnen in den Haag minder bevallen te
hebben; zij lagen dan ook minder in den smaak van Jordaens en uit de eindelijke
bewerking is alle symetrie gebannen: bloemenslingers en zwevende amorini breken
de lijnen der gebouwen in den achtergrond, die men nog slechts bij brokken ziet en,
zoo beneden de beweging levendig en feestelijk is, dwarrelen en zwaaien daarboven
de zinnebeeldige figuren de handen vol allerlei gerief, de lichamen in gejaagde
bedrijvigheid.
De definitieve bewerking is veel meer gevuld dan de vorige, zij telt wel twintig
figuren meer dan deze. Op den voorgrond heerscht een drukte en een vroolijkheid,
die het werk luide doen juichen. De kinderen en vrouwen en paarden en honden
voorop; de nieuwsgierigen, die geklouterd zijn op de voetstukken dertwee
standbeelden en de vele ruiters rond den wagen maken van het schouwspel meer een
volksfeest dan het majestatisch vertoon der Brusselsche en der Warschausche schets.
In het bovendeel is dit verschil van beweging nog sterker; de geijkte triomfpraal is
afgeschud en nijdige worsteling en uitbundig gejubel en hartelijke begroeting
vervullen de lucht. Ook de achtergrond heeft zijn sober monumentaal uitzicht verloren:
pilasters en balustraden en arkaden staan niet meer in effen gelid geschaard, zij
vormen hoeken en vluchten naar achter in bewogen lijn. Het hoofdmotief, de wagen
met de drukte daar rond, is gerijpt door studie en overleg en is als samen-
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stelling en uitvoering een der prachtigste brokken, die de wereldkunst voortbracht.
Jordaens zelf leverde ons eene verklaring van het groote stuk in een Fransch opstel,
dat hij in 1652 zond aan Amalia van Solms en dat hij betitelde: ‘Uitlegging van de
groote triomphale schilderij van wijlen den zeer doorluchtigen prins Frederik-Hendrik
van Nassau, prins van Oranje, van loffelijke nagedachtenis voor Mevrouw Hare
Hoogheid de prinses weduwe.’
‘Vooreerst, zegt hij, komt de prins: Zijne Hoogheid, zetelt op een geheel vergulden
zegewagen; achter hem op den wagen staat een vrouwenstandbeeld naar het antiek,
verbeeldende de Overwinning, hare eene hand uitstekende om een lauwerkroon op
het hoofd Zijner Hoogheid te plaatsen en houdende in de andere hand eene tweede
kroon bestemd voor wijlen Zijne Hoogheid Prins Willem, zijn zoon, die op een
Spaansch paardje gezeten is, dat vroolijk huppelt rond den wagen, waarop zijn vader
troont.
‘De vier witte paarden, die den wagen trekken, beduiden de Onschuld en de
Reinheid van harte van den voortreffelijken held, die, zijn eigen belang en zijne rust
opofferende, optrad als beschermer en vader des vaderlands.
Mercurius, de god der practijken, listen en slimheden, hoedanigheden vereischt
in een degelijken edelman en veldoverste, leidt het andere ter rechterhand van den
prins.
De staf van Mercurius is omringd door twee slangen, zinnebeelden van Boosheid
en Twist.
De voerman of menner is een jong man gekroond met rozen, in de armen een
horen van Overvloed vol druiventrossen en koornaren houdende en beduidende dat
de legers onder de voorspoedige leiding van dezen prins, meestal door zijne vijanden
werden hooggeacht en door den zegen des hemels zelden of nooit te lijden hebben
gehad aan schaarschte van levensmiddelen of krijgsbehoeften. Zijn mantel van blauwe
zijde duidt aan, dat die voorspoed van den hemel komt en bijgevolg eene gave van
de Voorzienigheid en van Gods genade is.
De leeuwen, die voor den wagen stappen, beduiden Strijdlust en Moed,
hoedanigheden vereischt in een veldoverste.
De Nymfen, die bloemen en tuilen strooien, en de liefdegoodjes of kinderen, die
dansen en een wapenschild vasthouden en zingen en spelen op cymbalen (eigenlijk
op fluit en rinkeltrom) drukken de blijdschap der provinciën uit.
Zijne Hoogheid, wijlen de jonge prins Willem, is vergezeld door den God des
Huwelijks, Hymen, een jongeling, dragende in de eene hand eene toorts en in de
andere een standaard met twee samen-
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gestrengelde handen, een personnage zinspelende op het koninklijk huwelijk van
den prins.
De ruiters van weerszijden van den wagen, met vaandels, wimpels en trofeën,
verbeelden de Krijgsmacht, bij zulk schouwspel behoorende.
Het gemeene volk is geklommen op het voetstuk, waarop de beelden van prins
Willem en prins Maurits staan. Die menschen omarmen de beelden, verheugen en
verlustigen zich, ziende hoe de opvolgers der twee voorgangers hun Vrijheid en
Vrede bezorgd hebben.
De Vrede, neergedaald uit den hemel, is vergezeld door tal van liefdegoodjes of
kinderen, die meestal gerief of werktuigen van Wiskunde, Muziek en andere nuttige
Wetenschappen of Kunsten dragen. Het witte gewaad der Vredemaagd beduidt dat
zij zuiver en smetteloos moet zijn, oprecht van inzicht, zonder arglist noch bedrog.
Zij heeft in elke hand een palmtak, zoowel voor de nakomelingschap van den jongen
prins als voor alle tijden.
Het doek, dat de kinderen dragen in de lucht, bevat de uitspraak dat het laatste
werk van den prins, dat van den Vrede aangebracht te hebben, lofwaardiger was dan
het voorgaande, welk bestond in oorlogen en lijden.
De kinderen, die bloemen en vruchten en festoenen hechten aan het gewelf, zijn
van in de oudste tijden zinnebeelden geweest van de vreugde betuigd bij de
zegepralende intochten van de veldoversten.
De Dood en de Faam strijden tegen elkander: de eerste wil volgens zijn eigen aard
den prins en zijn goeden naam verdelgen; de tweede integendeel verdedigt zich zelve
en bestemt een harer trompetten om over heel de wereld den roem en den lof van
den doorluchtigen held uit te bazuinen en te vereeuwigen.
De twee figuren die op den voorgrond liggen zijn de Haat en de Tweedracht. De
Tweedracht herkent men aan de twee slangen, die elkander verscheuren, en de Haat
is die welke haar hart opeet. Beide deze heeft de edelmoedige prins overwonnen.’
De zinnebeelden zijn over het algemeen nog al vergezocht, zooals men ziet, en
Jordaens was dan ook meer de schilder van het geziene dan van het verzonnene, zijne
gave van opmerking rijker dan zijne verbeelding. Het lofschrift, dat door liefdegoodjes
gedragen wordt in de lucht, luidt: ULTIMUS ANTE OMNES DE PARTA PACE TRIUMPHUS.
(De laatste zegepraal, zij die den Vrede baarde, staat boven al de andere). Het wijst
op het feit, dat aller geesten moest bezighouden toen het werk werd besteld en
uitgevoerd: de sluiting van den vrede van Munster in 1648. De prinsen van Oranje
uit de zeventiende eeuw, Frederik-Hendrik zoowel als zijn voorganger Maurits, waren
wel geen
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partijgangers van den vrede, maar de burgerij, tot wier tolk Amalia zich hier maakte,
en wier gevoelens zij wel zal gedeeld hebben, genoot met niet minder erkentelijkheid
de weldaad hun geschonken door den moed en het beleid van den pas overleden
stadhouder en te recht gehouden voor de vrucht en de bekroning zijner glorierijke
loopbaan.
Wij hebben de beschrijving van het meesterwerk en de geschiedenis van zijn
ontstaan doen kennen, maar de ziel van het stuk, dat wat het doet leven en stralen,
is de rijkdom van het licht en van de kleur. Hun glans overheerscht heel de zaal, hij
is niet beperkt tot een deel van het groote doek en niet door geleidelijke verhooging
of verzwakking tot een machtige eenheid samengetrokken: hij is verdeeld over heel
de oppervlakte. De voornaamste groep in beteekenis is ook de alles overheerschende
door de pracht harer tonen. Voorop komen de vier witte warmgetinte paarden, in
levendige beweging; de koppen der twee middelste naar binnen, die der twee andere
naar buiten gekeerd; de vier pooten in gelijke beweging opgeheven. Zij stappen haast
recht op den toeschouwer aan. Hunne blanke massa vormt een breed voetstuk van
helderheid, waaruit de jonge menner met zijn malsch, blank vleesch en zijn
lichtblauwen sluier in vaster frissche tinten opstijgt en met zijn jong figuur iets
poëtisch laat zingen tusschen al die plechtstatigheid. Daarboven komt dan de gulden
wagen en de rijkere toon van Frederik-Hendrik met zijn witte spannende hozen en
zijn rooden mantel. Heel deze groep is betrekkelijk stil, regelmatig van beweging,
in harmonievolle verbinding van kleur; het is een apotheose met iets burgerlijk
eenvoudigs, iets minzaams en gemoedelijks. De prins is een trouw portret zonder
eenige fantazie, zijn figuur is eenvoudig en edel terzelfder tijd, maar meer goedig
dan majestatisch.
De hoofdgroep wordt voorafgegaan door een viertal vrouwen; de eene in zwaar
donkerrood kleed met bleeker weerschijnen, twee in flauw blauwe tinten. Aan de
tegenovergestelde zijde van het tafereel, nevens den wagen, rijdt de jonge prins
Willem op een klein bruin paard vergezeld door twee jachthonden en een viertal
ruiters tusschen hem en den wagen. De groep der vrouwen en die der ruiters vormen
aan beide zijden van het stuk een vasten stevigen boord, die den schuimend witten
brok der paarden bezoomt. Hooger op komen de twee gulden standbeelden met de
groep der nieuwsgierigen, die op de voetstukken geklommen zijn; twee uit het volk
dragen de blauwe mutsen, waarmee Jordaens gaarne zijne boeren siert, twee zijn er
met krachtige naakte vleezen. Hooger nog straalt de Vredemaagd in haar wit gewaad,
de Faam met haar naakt bovenlijf en blanke vleugels; dan het bleeke geraamte en de
kransen van bloemen met engelen doormengd, alles te zamen een heerlijke
kleurensymfonie.

Onze Kunst. Jaargang 4

132
Als opvatting en ineenzetting is het benedendeel heerlijk grootsch, volkomen
verstaanbaar, zonder eenige nuchterheid, bezield met het ware menschelijk leven en
met den speelschen geest van den kunstenaar. Het bovendeel daarentegen is te veel
verbrokkeld, te onrustig, de lijnen zwaaien naar links en naar rechts, gebogen,
geplooid; de Vrede staat vallens gereed; de Faam is zelfs voor eene Faam te
lawaaierig; de Dood is niet alleen uit zijnen aard, maar ook door zijne houding en
door de plaats, die hij inneemt, een onwelkomen gast. Al die allegorieën vullen te
zeer den hemel en belemmeren het zicht en de luchtstrooming. Daarbij doen zij zich
met hinderende luidruchtigheid voor, zij staan in hoogen toon en laten zich gelden
tegen het hoofdonderwerp op en doen er afbraak aan. Heel dit allegorische kraam is
ook te geleerd; men begrijpt niet wat het daar komt doen, en gaarne zage men het
eenvoudig opgeruimd. Geen twijfel of al die vernuftige raadselbeelden werden aan
Jordaens opgelegd; hij vond ze niet uit en wanneer hij ze had aangenomen, wist hij
er geen blijf mee: het onderwerp aldus geballast was hem te machtig. Zijn geest was
niet speelsch, niet vindingrijk genoeg om dien overlast weg te moffelen of hem zoo
op zij te schikken, dat hij met het geheele versmolt. Dit alles belet niet dat het
reusachtige doek met zijn blijde menschen, zijn juichende vrouwen, zijn trappelende
paarden, zijn wapperende vlaggen en al zijn feestelijke zonnigheid een heerlijk
triomfaal stuk is, zooals men er zich geen schitterender en schaterender zou kunnen
verbeelden.
Het tweede stuk door Jordaens voor de Oranjezaal geschilderd verbeeldt den Tijd,
die Laster en Ondeugd wegmaait en den Dood, die den Nijd verwurgt. Het onderwerp,
dat hij te behandelen had, werd hem door van Campen opgegeven in dezer voege:
‘De Tijt met een jong kint op de schouders, stappende over omgeworpen....,
vertonende dat hij alles over en weer nieu voortbrenght. Beneden op de grond de
Dood de Nijt worgende.’ Jordaens voerde trouw zijn opdracht uit. In het bovendeel
ziet men den Tijd, met twee liefdegoodjes op zijn vleugels en met de zeisen in de
hand, die hij met woedend gebaar in den Laster en de Ondeugden slaat, die onder
zijn voeten liggen. In het benedendeel wurgt de Dood den Nijd. De Tijd is een prachtig
reuzenfiguur, een der schoonste, die Jordaens schilderde. Met zijn warm getinte huid,
hobbelende in zware plooien met bruine schaduwen, vormt hij een glanzend figuur,
dat laat denken aan Rubens' Hercules, zijn knots zwaaiende in Whitehall. Op de
warme vleezen snijdt helder de blauwe sluier, die zich slingert om zijn lenden. De
wanschepsels in het onderdeel staan in laaienden lichtgloed sterk gemodeleerd met
verbrokkelde spieren. Een der figuren houdt een groenen krans in de hand, een ander
een brandende fakkel; tegen den
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grond ligt een bloementuil, ter zijde het verguld kapiteel van een kolom, bovenaan
in het stuk een kring van getint licht als een blauwe regenboog. Afwisseling is er dus
genoeg en grillig spel in de warme menschenmassa.
Tegen die bruine schildering van het kleine stuk en die glanzende van het groote
is al het overige der zaal flauw; tegen die felle beweging al het overige lam en nuchter.
Van Thulden, die dan nog de beste figuur maakt, is een verzwakte Rubens in den
vorm en een verwaterde of vermelkte in de kleur, opgedirkt en geblanket met een
neiging naar de mooiheid van het wassen beeld. Honthorst, die na hem verdient
genoemd te worden, is in zijn groot stuk ‘het Huwelijk van den prins,’ schoon van
ordonnantie, maar dof van kleur. Dezelfde in zijn ‘Landing van prins Willem en zijn
gemalin’ is helder, maar porseleinachtig van toon en gezocht van samenstelling. De
Grebber is te zwaar en hard en vlak van schildering. Salomon De Bray nog vlakker
en doodscher, met figuren uitgeveegd van trekken en zonder beweging. Aleven bleek
is Soutman, in wien nog altijd zijn verwantschap met Rubens' school te bemerken
is, maar met vervallen kracht en verbleekte kleur. Jordaens overheerscht allen en
alles; wanneer gij de zaal binnentreedt is het alsof uit zijn reusachtige schilderij de
zon voor u opgaat en u al de heerlijkheden voortoovert, die in eene wereld schooner
en kleuriger dan de onze, ter verlustiging van 's menschen oog, geschapen werden;
wanneer de deur achter u is toegegaan, blijft dit visioen u bij uw leven lang.
MAX ROOSES.
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Besneden meubelen van J.W. de Graaff
GEBEELDHOUWDE meubelen had ik boven deze bespreking willen schrijven,
doch besneden past beter bij den indruk die de Graaff's werk maakt. Toch was die
eerste uitdrukking kenmerkend geweest. Want de stoelen, tafels en kasten uit de
werkplaats Kunst-Ambacht te Hilversum zijn niet ontworpen door een teekenaar of
een architect, maar door een beeldhouwer. Leerling van Zijp, heeft De Graaff als
zoovele jongere kunstenaars zich getrokken gevoeld naar andere dan de traditioneele
banen, om te geraken tot een schoonheid, die meer dan tot heden voor de gemeenschap
zou zijn. Zijn wensch was geen geïsoleerde, bewondering vergende, in zich zelf
opgesloten kunst, maar eene die zich naar het volksleven bewoog om dit, dienende,
te vermooien. Zoo'n streven was gericht naar het ambacht, dat is naar het vervaardigen
van al de voorwerpen, die de menschen noodig hebben en niet ontbeeren kunnen;
voorwerpen die niet voor expositie's, maar voor het onmiddellijke en dagelijksche
gebruik bestemd zijn. De Graaff is daarin door velen voorgegaan, door architecten,
schilders, en teekenaars. Het merkwaardige aan hem is, dat hij het deed als
beeldhouwer, vooral om de bijzondere resultaten, waarover ik hier te spreken heb.
Hij wendde zich hierbij niet tot de bouwkunst, om een steun te zijn van den modernen
architect, of tot de keramiek als Mendes da Costa deed, maar beoefende vooral de
houtbesnijding, met de bedoeling sierlijke en bekoorlijke meubelen te vervaardigen.
Het is reeds te verwachten, dat de beeldhouwer dit werk anders dan de architect of
teekenaar zal opvatten. Zijn oog is gewend aan, - en zijn neiging gericht tot, - een
afbeelding in de materie. Voor de bewerking daarvan heeft hij zich vaardigheden
eigen gemaakt, om te boetseeren en te modelleeren, te beitelen en te kerven. De
verleiding, waaraan de architect bloot staat, namenlijk om de constructie van
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meubelen te doen gelijken op die van zijn gebouwen en zich daarbij te laten leiden
door beginselen van opstapeling en samenvoeging berekend naar steunkracht en
spanning, werkt niet op hem en zal hem dus niet de fout van te groote zwaarte en
massiefheid doen maken.

J.W. DE GRAAFF: Wandkastje.

Op den teekenaar heeft hij vooruit, dat de eisch van stabiliteit zijn lust tot sierlijke
en behagelijke lijnen binnen natuurlijke grenzen houdt. Maar vooral voor de versiering
heeft hij een voorsprong. Niet door schets of projectieteekening op het vlakke papier
en alleen geholpen door het voorstellingsvermogen, maar in de weeke klei vormt hij
zijn plannen. En bij de uitwerking is hij niet van een oningewijden uitvoerder
afhankelijk maar kan voortdurend aan de eischen van zijn materiaal, en naar eigen
gewijzigd en verbeterd inzicht, recht doen weervaren. Versiert De Graaff b.v. de
armleuning van een stoel dan denkt hij, daarin zittende, aan het hagedisje, dat hij
zooeven door 't gras zag schuiven. Na in een klompje klei het kopje met de
glinsterende oogjes schuin op de kleine pootjes geleund, te hebben aangegeven, tracht
hij het stukje eikenhout aan 't eind der armleuning zoo'n vorm te geven alsof het
gladde beestje eruit komt kruipen. Doch ook de beeldhouwer staat aan de verleiding
bloot een fout - en geen geringe - te maken. Zou hij toch te veel aan zijn lust
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tot plastische uitbeelding toegeven, en vergeten dat hij slechts te versieren heeft, dan
ware hij beter zelfstandig gebleven.

J.W. DE GRAAFF: Bordenrek.

Deze afwijking wordt echter getemperd. Allereerst omdat hij zelf de ontwerper van
het meubel is, welks eigen aard hij doordacht heeft en dus bij uitstek kent. Maar dan
ook, omdat hij, gebruiksvoorwerpen makende, door de concurrentie met de
massaproductie in fabrieken, gedwongen is niet te veel arbeid aan een voorwerp te
besteden, opdat het niet te duur en onverkoopbaar wordt. Diezelfde oorzaak maakt
dat er hier van gebeeldhouwde meubelen geen sprake is. Het koopend publiek heeft
De Graaff nog niet eens de gelegenheid gegeven, zijn plannen voor versierende
besnijding voluit te ontwikkelen, en werkstukken te vertoonen die de geheele maat
van zijn kunstzin en vaardigheid aangeven. Wij betreuren dat slechts gedeeltelijk,
vooral nu een heuchelijke vooruitgang in de waardeering van het werk hem
aanmoedigt zijn weg te vervolgen. Want juist in het eenvoudigste snijwerk heeft De
Graaff naar zuiverheid gestreefd, waar meer samengestelde arbeid hem afgeleid zou
hebben van diepere studie zijner motieven. En deze zal ongetwijfeld, - ja heeft reeds
vrucht gedragen in zijn jongste meubels - hem een vaste hand geven voor latere
rijkere ontwerpen. Doet dus zijn oorspronkelijke kunst van De Graaff een bijzondere
prestatie verwachten en kan zij gedeeltelijk een verklaring geven van de lichte
bekoring, die van zijn meubels uitgaat, meer dan een wegwijster was zij niet en kon
zij niet zijn. Ook is het mijne bedoeling geenszins te beweeren dat de moderne
gebruikskunst slechts van den beeldhouwer uitkomst heeft te verwachten. Waar het
kunstambacht geheel uitgestorven was, moest zijn aanmoediging en beoefening wel
komen uit de verschillende verwante kunsten. Geen heeft daarbij uitteraard een
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voorrang, daar deze slechts toegekend kan worden aan de personen, die geheel aan
't kunstambacht zich gewijd hebben, en er geen grootere eer in zien om ook nog
schilder of beeldhouwer te worden genoemd.

J.W. DE GRAAFF: Gebeeldhouwde zijde van een wandkastje.

Wat zij in hun eigen nieuwe kunst presteeren, niet wat zij vroeger geweest zijn,
bepaalt hun verdienste. Deze bespreking moet dan ook gaan tot de meubelen als
zoodanig en in hun geheel. En waar de versiering ervan te gelijk het meest
kenmerkende en bekorende is, dient nagegaan te worden: het verband tusschen het
meubel als constructie en het snijwerk. Dat is dus tusschen de beginselen van jongere
architectuur en ambacht, en van decoratieve principes, die uit de versiering spreken.
Een dergelijke analyse zal niet alleen een verklaring geven van de bekoring, die wij
reeds bij den eersten indruk
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ondergaan, maar bovendien ook - zoowel door de deugden als gebreken van De
Graaff's werk - aantoonen, dal hier een stap vooruit gedaan is tot ontwikkeling eener
nieuwe gebruikskunst. Juist het goede wat wij in deze meubelen waardeeren, gepaard
met het inzicht dat het een begin van kunstgroei geeft waar te nemen, kan ons hoopvol
stemmen voor de toekomst. Daartoe is noodig de beschouwing over de tegenwoordige
ambachtskunst iels dieper, zij het in 't kort op te halen.

J.W. DE GRAAFF: Spiegel.

De nieuwe kunstbewegingen, die eens het eind der vorige eeuw zullen kenmerken,
zijn in ons land even ernstig als veelbelovend begonnen, waardoor zij een
gemakkelijke zege behaalden. Wie met warme genegenheid, doch ook met helder
bewustzijn, - zooals het onzen Hollandschen aard eigen kan zijn - den strijd tegen
de afgeleefde traditie van vroegere kunstperiodes heeft gevolgd, - is misschien geneigd
die overwinning te gemakkelijk te noemen. Ontegenzeggelijk toch is de schijn gewekt,
alsof daardoor alleen reeds een nieuwe kunst in vollen bloei stond, en een nieuwe
stijl, - de moderne - gevonden was. De voorgangers zelf, die nog niet op de behaalde
lauweren rusten, maar onvermoeid naar nieuwe vormen voor de schoonheid blijven
zoeken, zullen het anders vertellen. Van kunstbloei kan nog geen sprake zijn, wel
van kunstzin en kunstijver. Een nieuwe stijl ligt nog in de toekomst, maar de gedachte
eraan, en het streven erheen leeft in dezen, onzen, tijd. Niet als Mozes, het
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beloofde land ziende zonder het te bereiken, maar als Josua, ter verovering erheen
trekkende, hebben wij ons te beschouwen. De schijnbaar sterke muren van het
aangevallen Jericho vielen reeds voor het uitdagend trompetgeschal, maar de ruïne
is nog geen nieuwe stad. Het terrein is vrij opdat de bouwmeesters aan 't werk zullen
trekken. Daartoe is echter noodig dat op juiste waarde geschat wordt, wat tot nu toe
verkregen werd. En juist omdat dan blijkt hoe verbazend veel nog te zoeken is, en
welke groote hoeveelheden arbeid te besteden zijn komt zoo gauw de wensch: Was
de vijand wat sterker geweest om de nieuwe krachten en vermogens langer te
prikkelen en te ontwikkelen. Daartegenover leert echter die gemakkelijke zegepraal
hoever reeds de moderne mensch van de voluitgegroeide kunstvormen van gothiek
en renaissance is vervreemd, en verlangend uitziet naar nieuwe, eigen schoonheid.
Ondanks de hooge, blijvende waarde der renaissance, die ons in herinneringsvreugde
aan een roemrijk nationaal verleden verbond, werd een herleefde gothiek door de
geestdriftigsten warm begroet. Doch ondanks het licht dat de romantiek door hare
bogen deed gloeien; ondanks de intimiteit met haar wording en wezen, waartoe de
grootsten en gevoeligsten ons brachten, liet ons verlangen haar los, toen van nieuwe
liefde werd gewaagd.

J W. DE GRAAFF: Schrijftafel.

En deze is juist verkondigd door hen, die het diepst doordrongen in wezen en
eigenaardigheden, niet zoozeer der vroegere kunstvormen
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dan wel der scheppingslust van de vroegere kunstenaars die ze schiepen. Daardoor
veranderde de lust tot studie en navolging in den drang om als zij een eigen
schoonheid te doen ontluiken, waarin ons leven en onze tijd zich zullen uiten. De
groote verdienste van onze Hollandsche kunstbeweging is geweest dat in haar dit
streven tot bewustzijn kwam. Een nieuwe kunst zou komen, doch niet op eens als
een zevende wereldwonder. Slechts op dezelfde wijze als vroegere kunstscholen en
stijlen, namenlijk langzaam door voortdurenden, ingespannen en toegewijden arbeid
kon zij ontstaan. Streng kritisch overleg was daarbij noodig. En dit was het juist wat
in den strijd om erkenning tegenover heerschende en valsche, maar uiterlijk rijke,
traditie geschoold moest worden. Die strijd, eenmaal gewonnen, was er geen
voldoende waarborg meer voor zelfkritiek. Teleurstellingen en gedeeltelijke
ontmoediging hebben dit weer goed gemaakt. Vooral in de latere jaren is het streven
zuiverder naar voren gekomen. Naar formuleering en duidelijke uiteenzetting wordt
getracht. En de banden worden losgemaakt met illusionaire visie's, die eens de strijders
konden aansporen, doch innerlijk leeg bleken. Ook met al te overvloedig en
onverdiend toegeworpen lof der op succes speculeerende navolgers.

J.W. DE GRAAFF: Schrijftafel.

Uitspattingen van barokke en grillige fantasie bleven der
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Hollandsche beweging gelukkig vreemd, en voor een snel verval was haar ernst en
kracht te groot geweest.

J.W. DE GRAAFF: Buffet.

Wel echter heeft zij geleefd in hoogere illusies van nieuwe gemeenschap en een
krachtig ambacht in het volk. Van dier invloed werd meer verwacht dan van eigen
kracht en vermogen. En toch waren die laatsten juist het meest noodig en moesten
zij nog hunne eigen banen zoeken. Het sterkst heeft dat de architectuur ondervonden.
Dit kon wel niet anders, waar zij in zoo onmiddellijk contact met de maatschappelijke
werkelijkheid staat. Doch ook het kunstambacht gevoelde, toen het de vleugels wilde
uitslaan, dat vliegen nog meer eischt dan wil en hoop alleen. Met kleine voorwerpen,
pottebakkerswerk en meubels was wel gemakke-
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lijker te handelen dan met huizen en gebouwen, doch de weelde die haar pogingen
eerst steunde, is grillig en veeleischend. De middeleeuwsche handwerker, die met
bescheiden inkomsten tevreden was, is in onze kapitalistische maatschappij niet meer
bestaanbaar, hoeveel te minder dan de artiest die voor zijn leven wat meer vraagt als
de meubelmaker of smid der zestiende eeuw. De nuchtere werkelijkheid vergde van
het moderne kunstambacht evenveel koopmanschap als van den eersten den besten
industrieel. Te meer gold dit waar de nieuwe kunst zoo weinig individueels
eigenaardigs aan hare voorwerpen gaf, dat het eigendomsrecht der modellen, zoo
het al te handhaven was, zeer dubieus werd, of maatschappelijk een uiterst geringe
waarde bezat. Dit nu voert ons weer terug op den weg van het betoog, waar nagegaan
werd wat de eigenlijke winst van de kunstbeweging is geweest, en wat door haar
zuiver op vroegere opvattingen werd bereikt. Mij dunkt dat dit het best wordt
uitgedrukt door te zeggen dat de idee van het rationeele de traditie tot in haar uiterste
schuilhoeken volgde en uitwierp. De veroordeeling van het gebruik der overgeleverde
vormen en de toepassing van onbegrepen versieringsmotieven dwong den modernen
kunstenaar zich zelf bij 't ontwerpen daarvan te onthouden. Toen bleef er niet veel
meer over dan het logische, eenvoudige en naakte van constructie en materiaal. Dat
was de waarheid, en de verworpen versiering de leugen. De prediker van deze leer
der kale waarheid tegenover de rijkbekleede leugen zag stellig juist. Geen schoonheid
is te gelijk met bedrog en leugen bestaanbaar, maar vooral niet een jonge schoonheid,
die nog in nieuwe vormen moet groeien en zich ontwikkelen. Maar deze naakte
waarheid van constructie en materiaal was nog geen nieuwe kunst. Zij stelde alleen
in staat om zuiver en streng kritisch naar bevrediging te streven van dezen allereersten
eisch, dat de verhoudingen van afmetingen in lijnen, vlakken en vormen, alsmede
de kleurcombinaties van het materiaal, het oog aangenaam aandeden. En de jongere
kunstenaars bemerkten wel hoe deze taak niet zoo gemakkelijk te vervullen was.
Maar niet vergeten mag worden dat dit slechts een begin van kunst was en de
schoonheidswaarde eer negatief nl. een uitbanning van het leelijke der wanverhouding
betrof, dan het positieve der vermooiïng. Daardoor is het begrijpelijk dat de moderne
kunstvoorwerpen zoo weinig individueels vertoonden. Een stoel of kast, die goed
ontworpen was, kon dikwijls zoowel voor het werk van dezen als van genen artiest
worden aangezien. Beschuldiging van ontwerpendiefstal is dan ook in het
kunstambacht scheering en inslag. Want gelijk de langs- en dwarsdraden van het
weefsel zich telkens weer op gelijksoortige wijze kruisen en ondervangen moeten,
toonen veel der gebruiksvoorwerpen een broederlijke verwantschap. Een bewijs te
meer dat het
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kunstambacht in de jeugdperiode verkeert.

J.W. DE GRAAFF: Buffet.

Voor zijn opgroei is noodig dat de idee der schoonheid meer en meer gaat inwerken
op het zegevierende beginsel van waarheid in materiaalgebruik en constructie. En
de idee der schoonheid kan dit alleen doen door de versiering. Nu vele ontwerpers
van meubels staan bleven, waar zij stonden, gingen parasitische navolgers,
profiteerende van de nieuwe mode, reeds tot de verbastering over. Niet alleen werden
de goede modellen in massaproductie vervaardigd. Dit is op zich zelf geen kwaad.
Maar bovendien werden versieringen toegepast op een wijze die tegen alle schoonheid
inging, en van een soort die vloekte met de reeds gewonnen grondvormen. Het is
daarom een onafwijsbare eisch dat het kunstambacht zich toelegt op het verkrijgen
van versieringen,

Onze Kunst. Jaargang 4

144
passende en aansluitende bij den strict eenvoudigen aard van de moderne
gebruiksvoorwerpen. En deze eisch is niet theoretisch. Overal zijn de kiemen reeds
aan 't uitbotten en vertoonen zich de jonge looten. Voor meubels is de weg als van
zelf aangewezen. In alle tijden was het besnijden en inkerven van het hout de eerste
soort vermooiïng die werd toegepast. Voor De Graaff's werk zal nu nagegaan worden
hoe hij deze taak opvat.

J.W. DE GRAFF: Muzieklessenaar.

Het kenmerk voor goede nieuwe versiering moet eenvoud en waarheid zijn. Het
moderne meubel zelf eischt dit reeds en zou geen ander toelaten. De reeds beproefde
techniek der beschildering is een mislukking gebleken, en de verklaring ligt hierin,
dat zij een hooger stadium van ontwikkeling veronderstelt. De versiering van het
dagelijksch leven - en dit is de zuiverste bedoeling van alle kunst, - poogt de
gewoonheid van daden, werken en omgeving op te heffen in het ongewone licht der
schoonheid. In deze tegenstelling ligt juist het bijzondere dat nooit aan kunst een
stilstand toestaat, dan op straf van te versterven. De primitieve kunst toont dit het
meest direct, doordat de vervaardigde voorwerpen een extra bewerking ondergingen,
die ze van andere onderscheidde, eene bewerking die niet gedaan werd uit noodzaak
maar als een individueele lust van den vervaardiger. Door meerdere oefening,
navolging en concurrentie komt de stijging en daarmede de geleidelijke ontwikkeling
der versiering, totdat een hoogtepunt van bloei bereikt is. Daarna treedt het verval
in. Van eigenlijke versiering is dan geen sprake meer. Deze wordt ornamentatie en
is een gewoonheid geworden. Haar uitgebreide toepassing, noch de veelheid van
arbeid en vaardigheid eraan besteed, is meer in staat hooger licht over de producten
te doen schijnen. De versiering
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wordt dan nabootsing, geen schepping, en ofschoon alle kunst ook in reproductie
haar oorspronkelijke waarde overdraagt, verbastert deze meer en meer tot aan de
valschheid en leugen toe.

J.W. DE GRAAFF: Boekenkast.

Alle pogingen om de zuiverheid weer te herstellen blijven toch ten slotte schijn.
Vroegere schoonheid kan in 't verleden, door herinnering bewonderd worden, niet
in het heden, en daarom is opwekken onmogelijk. De nieuwe versiering moet dus
beginnen, daar waar alle versiering is begonnen, op het dagelijksch leven in zijn
eenvoudigsten en rationeelsten vorm. Zoowel voor een bankgebouw of
spoorwegstation, als voor een pot, stoel of tafel, moet de grondvorm gevonden
worden, die aan de eischen van tegenwoordig leven en gebruik
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beantwoordt, eer aan versiering kan worden gedacht. Die grondvormen, ontdaan van
renaissance en gothiek restanten, en geheel nieuw uit de noodzakelijke bestanddeelen
opgebouwd, zijn de winst der laatste twintig jaren. Daarmede is niet gezegd dat
daaraan alles klaar is. De versiering heeft ongetwijfeld invloed op de samenstelling
en de materiaal-keuze. Allereerst op de samenstelling, daar bij de versiering kan
blijken hoe kleine afwijkingen in staat zijn grofheid en lompheid op te heffen. Vooral
ook op de materiaal-keuze, daar grondstoffen die voor constructie-bewerkingen
geschikt zijn, zich nog niet altijd leenen voor fijner arbeid; ook kan rijke versiering
kostbaarder en weerstandbiedender hout of metaal rechtvaardigen dan de kale
constructie toestaat. In elk geval echter is de voorarbeid gedaan. Groote moeilijkheden
komen nu op. Allereerst wel om de plaats te bepalen, waar de versiering aangebracht
moet worden. Bij deze zoowel als andere vragen dient zeer voorzichtig en kritisch
te werk gegaan. De lessen van vroegere stijlen zijn noodig en toch dikwijls gevaarlijk,
omdat zij van uit bloeitijden der kunst zijn overgebracht. En in bloeitijden is de
kunstenaar bijna geheel vrij, daar de richting zoo sterk uitgedrukt en aan regels
gebonden is, dat die zijn geheele wezen doordrongen hebben, m.a.w., waaraan hij
van uit zijn natuur reeds gehoorzaamt. Kunstwetten zijn er nu nog niet. Schijnbaar
maakt dat de artiest vrijer, werkelijk echter niet, want hij moet de wetten zelf vinden,
en kan dus onbewust overtreden, wat lateren eens een fout zullen noemen. Van deze
gevaren draagt De Graaff's werk overal de sporen, en ik zou dit zijn zwakke zijde
willen noemen. Er is nog duidelijk een zoeken en tasten. Enkele deelen laat hij
onbesneden, welker grove kantigheid als 't ware om besnijding roepen. Ik wijs
hiervoor op de spieën en eindstukken b.v. in de kleine wandkastjes, of op eenvoudige
segmentconsoles. Daarnaast komt wel eens een uitvoerige besnijding voor op
zijkanten, wier lijn onderbroken wordt; ook op de rijgervormige tafelpooten, op
steilen naast naakte paneelen, die door den indruk van het geheele meubel niet
gerechtvaardigd schijnen. Gelukkig is De Graaff daarentegen in uitloopende steilen
en uitstekende constructiedeelen, wier scherpe kanten in sierlijke beeldjes en figuren
zijn opgelost. Waar bij De Graaff een onvolledigheid der versiering is waartenemen,
moet tot verontschuldiging gezegd worden dat daarvan dikwijls de kooper of met
een ander woord de prijs oorzaak is. Toch mag van hem gevraagd worden dat hij
zich voortdurend rekenschap geeft van de werking die zijn snijwerk niet op zichzelf
maar als versierd onderdeel zal uitoefenen. Zijn smaak is zeker de beste leidsman,
maar stelselmatigheid en rationeele regels zullen hem daarbij kunnen steunen. De
keuze der versieringsplaats hangt allereerst af van de goede verdeeling der
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lijnen en vlakken, opdat b.v. een laag relief eene omlijsting van harmonische
afmetingen vindt, terwijl elke hoogere uitbeelding in zwaarte en gedragenheid met
de omgevende constructie moet harmonieeren. De versiering kan dan de goede
verdeeling der afmetingen en de samenstelling van het meubel verbeteren, meer doen
spreken of al te sterke hoekigheid en zwaarte verlichten. De achterlijst op het bureau
met streng gestijleerd motief ligt zwaar en drukkend door gemis aan bovenbegrenzing.

J.W. DE GRAAFF: Boekenkast.

De insnijding op het damesbureau daarentegen is zelfs door de subtiele omlijning
even rustig als sierlijk geworden. Maar aan dit meubel verbreken de insnijdingen op
de bovenlijsten der deurtjes het
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hoekverband, terwijl zij bovendien inloopen tegen de natuurlijke houtnerf.
Reeds terloops is er op gewezen dat het snijwerk van tweeërlei principieel
verschillenden aard is. Als figuurbeelding, zelfstandig of in hoog relief, dan wel als
motiefinsnijding met laag en vlak relief kan dit gekarakteriseerd worden. Leent het
eerste zich voor uitstekende eindstukken of tusschenschotten en paneelen, het laatste
kan ook op de constructieve deelen worden aangebracht. Van oordeelkundige
toepassing hangt hier veel af. De strengheid van 't moderne meubel vraagt dat het
rationeel overleg dat noodig is, niet verborgen blijft, maar op den voorgrond treedt.
Ongetwijfeld is er in de latere meubelen vooruitgang te zien. De voornaamste
beteekenis en waarde van De Graaff's werk ligt in 't ontwerp en de uitvoering van
de versieringen op zichzelf beschouwd. Een gelukkige overgang der verschillende
soorten valt allereerst te constateeren. Van de eenvoudigste mathematische figuren,
cirkels, bogen, en zelfs van de moeilijk toepasbare spiraal is op juiste wijze gebruik
gemaakt, vooral echter in combinatie met - en als ondergrond voor - blad-, bloem-,
vrucht-, dier- en kindermotieven. En deze weer vormen van af de strengste, bijna
eentonige, tot de vrijere stijleering, een geleidelijke ontwikkeling naar de
gebeeldhouwde figuurtjes, die binnen de vlakken van het hout zijn besneden.
De onvolledigheid der versiering aan sommige meubelen onderbreekt weleens de
kijk op De Graaff's talent, doch in de reproducties vertoont zich dit duidelijk genoeg.
Het is evenwel niet die overgang, maar voornamenlijk de bewerkingswijze, die zijn
versiering tot een zeer merkwaardig verschijnsel in ons kunstambacht maakt, omdat
daarin een doorloopend streven naar stijleering zich openbaart. Steeds is in alle kunst
de mathematische figuur een middel geweest om de vrije uitbeelding van voorwerpen
uit de natuur tot een versieringsmotief te maken. Stijleeren heet dit, en menigmaal
wordt de naïeve meening verkondigd dat hiermede aan de kunstuitbeelding onrecht
wordt gedaan. Zonder dit uitvoerig te bestrijden dient geconstateerd dat styleeren tot
het meest wezenlijke der kunst behoort, en dat van de wijze waarop het geschiedt
afhangt, of een stijl en dus kunstbloei al dan niet kan ontstaan. De natuur geeft den
kunstenaar door haar rijkdom van vormen een onuitputtelijke stof voor uitbeelding.
Dit kan direct geschieden door zelfstandige kunsten als van schilder en beeldhouwer,
dan wel indirect ter versiering met motieven aan de natuur ontleend als in de
architectuur. Steeds echter is het streven van den artiest er op gericht het verwarrend
veelvuldige van de onregelmatige en veranderlijke natuurverschijnselen op te heffen
tot eenheid en rust. En voor de versiering kan dit niet
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anders dan door in de natuurvormen een regelmaat te leggen. De moeilijkheid van
kunst is juist dit zóo te doen dat de strengere vorm toch al de kenmerkende en
bekorende eigenschappen van de natuur blijft bevatten en vertoonen. Stijl in
versieringsmotieven is wat het rythme voor de taal in het vers wordt nl. het telkens
doen terugkeeren van natuurvormen onder de niet drukkende maar verheffende wet
der schoonheid.

J.W. DE GRAAFF: Kastje.

Ofschoon bekend, mag dit hier nog weleens gezegd worden, omdat het voor de
moderne versieringskunst juist op het styleeren aankomt. Renaissance en gothische
motieven, die eeuwen en eeuwen zoeken vertegenwoordigen, zijn toch en terecht
verworpen. Nieuwe worden niet zoo op eens ontdekt, maar ontstaan langzaam. In
de pogingen om daartoe te komen - hoe ook door vrijere artiesten als
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onnoodige stijfheid veroordeeld - liggen de kiemen voor de toekomstige stijl, de
toekomstige kunst. Kiemen, noem ik ze, maar van zelf groeien ze niet. Ze hebben
zorg noodig van vele werkers. Ze hebben vooral de zon der schoonheid van noode,
die slechts uit de zielen der warm levende en daarom hard werkende kunstenaars
schijnt. En zoo'n kunstenaar is De Graaff. Toen ik in zijn atelier naast tal van
gipsafgietsels zijner geboetseerde motieven, er ook éen zag hangen van een gothisch
kapiteel, begreep ik de ernst van zijn zoeken om van eiken- en koolblad de vormen
af te winnen, die hij voor zijn meubelversiering behoeft. Inziende, hoe oneindig veel
verder dat stukje gothiek ging dan hij zelf, maakte hij het toch niet na, doch gat zijn
eigen eikenblad, zijn eigen koolstronk. Er is wel bijna geen eenvoudiger en toch geen
rijker verscheiden natuurvorm dan het blad, en De Graaff bestudeert het zorgvuldig.
Zijn klaverbladversiering, zijn klimop, en vooral zijn eikenblad wijzen erop hoe hij
nooit om voorbeelden verlegen zal zijn.

J.W. DE GRAAFF: Dubbele rustbank.

Ook zijn peulvrucht en kersen, in klein cirkelrond besloten, maken op het paneel
een bekorenden indruk, vooral om den rustigen eenvoud.
Moeilijker was het hem, dit te bewaren bij de in hooger relief besneden
bladergroepen, maar het paneel van zijn boekenkast laat zien, hoe hij daarmee een
veel rijker en warmer effect kan bereiken, zoodra het hem gelukt daarin stijl te
brengen. Hetzelfde geldt voor de armstoel met hagediskopjes aan de leuningen en
een kalme bladversiering in den rug, al wordt aan dit meubel op menig plaatsje een
aanvullende inkerving ongaarne gemist.
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J.W. DE GRAAFF: Armstoel.

Bij de zoo uiterst moeilijke samenstelling van het gestijleerde motief tot lijsten,
is De Graaff niet ontkomen aan de gevaren die van twee zijden hem bedreigen. Het
eerste was de eentonigheid, die b.v. uit de bureaulijst spreekt; het andere een
conventioneel gebruik van takken, wier oorsprong òf foutief uit de omlijsting opduikt
òf door listige doorelkaarbuiging weggemoffeld wordt. Toch zijn er enkele goed
gelukte lijsten door hem gemaakt, vooral die met het klimopblad van toenemende
grootte, dat juist door zijn eenvoud voortreffelijk is. De Graaff's talenten komen
echter het duidelijkst naar voren bij zijn diermotieven. De kippen, geiten en muisjes
hebben - ondanks hunne fouten - groote verdienste. De stijleering moge minder streng
zijn, de afwerking van sommige details te verbeteren, toch komt den beschouwer de
natuurlijkheid der beweeg'lijke dieren uit de regelmaat van de omlijsting bekorend
te gemoet. Levendiger zijn ze nog dan de beeldjes van uiltje, aap, rampkop,
papegaaibek, konijn- en hagedissensnuitje, die rechter en meer overgaand in 't vlakke
hout zijn besneden, doch ook den ernstigen beeldhouwer doen kennen.
Vooral de bewerking zijner blad- en hopelijk ook later van bloemmotieven zullen
De Graaff leeren om zijn dierpaneelen en lijsten, met behoud der sierlijkheid, te
verbeteren. Ze zijn reeds in vlak relief, dat maar even spreekt, en bevatten een element
dat voor de
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meubelversiering van groote waarde kan worden. Hetzelfde geldt van de
kindermotieven die tot nu toe spaarzaam werden toegepast. De menschelijke figuur
is steeds het hoogste en laatste onderwerp voor den sierkunstenaar geweest, en komt
gewoonlijk pas bij den hoogsten bloei tot werkelijk schoone uiting. Zoo ergens dan
is het stijleeren hierbij moeilijk. Dat met de kinderfiguurtjes, en een enkel vrouwtje
in een console, De Graaff dit onderwerp aandurfde is meer een bewijs van vaardigheid
dan dat het geslaagd mag genoemd worden.

J.W. DE GRAAFF: Armstoel.

De enkele kritische opmerking doet echter niets af aan De Graaff's verdienste, dat
hij voor al zijn snijwerk naar grooten eenvoud en werkelijke stijl streeft,
niettegenstaande de verleiding groot moet zijn om meer uitbeelding, meer tafreel
zou ik bijna zeggen, in zijn werk te brengen. In zekeren zin dringen de
maatschappelijke omstandigheden die lust op gunstige wijze terug. Het is als een
soort selectie, die hem dwingt zich met de eenvoudigste versieringen het meest en
ijverigst bezig te houden. En daar ligt de toekomst. Een enkel rijk besneden rug of
paneel in onze streng geconstrueerde moderne meubelen geeft een wanverhouding.
Het zal slechts mogelijk zijn voor een of ander klein werkstukje, wandkastje, spiegel
of bordenrek. Voor de grootere, de eigenlijke gebruiksmeubelen is de eerste
vereischte: eenvoudige streng gestyleerde besnijding, die de strakheid en stroefheid
eraan kan ontnemen. Dat belooft ons De Graaff's talent, en
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daarna ook de rijkere, doch dan door eenvoudige motieven gedragen, besnijding. De
waardeering, die zijn werk meer en meer vindt, zal hem ongetwijfeld in staat stellen,
die belofte te houden. Naast de versieringen van Berlage's Beurs, het fijne drijfwerk
van Zwollo, en Brouwers eenvoudige pottebakkers verfraaiïngen, staat De Graaff's
snijwerk als bewijs dat voortdurende inspanning en hecht geloof aan de groei onzer
moderne kunst langs haar eigen natuurlijke banen, ook werkelijk instaat stelt haar
lentekiemen te zien uitloopen. En moge de volle zomerbloei van groote schoonheid
zijn, nog meer bekoring is er misschien in de eerste lentedagen, om de beloften die
onze schoonheidsliefde van hen ontvangt.
IS. P. DE VOOYS.
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Kunstberichten van onze eigen correspondenten
Uit Brussel
Tentoonstelling van de ‘Libre esthétique’
Onze impressionisten en luministen, aangezien men hun nu eenmaal een naam moet
geven, hebben een kranig figuur geslagen op de tentoonstelling van de ‘Libre
Esthétique’ en op schitterende wijze de beweringen der Belgenhaters gelogenstraft,
die verleden jaar, om de Fransche kunst des te beter te kunnen bewonderen, de onze
tot in het innigst wezen van haar zijn, tot in haar gedachten zelfs, meenden te moeten
verlagen.
Met groot genoegen heb ik nog eens teruggezien een zeer belangrijke reeks
schilderijen van Vogels, een der Twintigen, die al vóór jaren in de volle kracht van
zijn leven en talent gestorven is, maar wiens werken ons nog altijd verbazen door
hun kracht, hun verscheidenheid en nieuwheid en vooral door hun licht. Men zou
meenen dat ze eerst gisteren of heden waren geschilderd. Vooral heb ik bewonderd
een hoekje van een gesloopte stad, met merkwaardig goed geschilderde puinhoopen
en droevige bouwvallen - als levend gevilde menschen, benevens een vlammend
herfstgezicht aan den zoom van het bosch en verscheiden mooie sneeuweffecten.
Ook van een anderen gestorven kunstenaar Evenepoel, was er een heele serie
krachtige, kranige stukken, flink van kleur en gevoelig van toets, van een stevige en
gemodelleerde pâte. Bewegelijke volksmenigten, kermisterreinen, indrukken van de
voorstad, stamgasten van 't café aan hun tafeltjes, herinneringen aan Afrika, enz. enz.
Evenepoel is zonder eenigen twijfel een schilder van de ware soort geweest. Hij
schilderde als een Vlaming en teekende als een Latijn, maar hij bezat bovendien de
kunst van kiezen en samenstellen en wist zeer goed te onderscheiden wat de moeite
van het zien en schilderen waard was, en juist deze laatste eigenschappen ontbreken
aan het meerendeel onzer inheemsche kunstenaars, die wel knappe werklui zijn, maar
slechts middelmatige artisten, niet in staat tot keuren of kiezen, - zonder bevalligheid
of scheppende kracht.
Zeer belangwekkend nog waren de schilderijen van een derden, eveneens
verdwenen schilder Pantazis, van wien er een paar verwonderlijk mooie stillevens
waren en een smakelijke verzameling geplukte kippen, waar een straatjongen de
wacht bij houdt.
Georges Lemmen, van wien we ook in lang niets hadden gezien, heeft bij zijn
weerverschijnen de aandacht op zich gevestigd door zijn studietjes van vrouwen,
waaronder een paar heel aardige Zeeuwsche meisjes, heel eerlijk en vast van
uitvoering, nobel van lijn en aristocratisch van kleur.
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De door Emile Claus ingezonden stukken werden zéér bewonderd. Vooral merkte
ik op een van zijn héél groote doeken een braakveld na den oogst met 't graan dat in
schoven staat onder een gloeiende zon, een glorieus, vlammend doek, dat bijna de
oogen verblindt en mij aan een verhaal van Stijn Streuvels, de Oogst, deed denken.
Verder vermeld ik nog de allerliefste jonge Vrouwen in 't wit van Georges Morren,
uiterst voornaam van schildering en toon, waaraan de invloed van
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Renoir zeker niet vreemd geweest is, de heel individueele, maar zeer ongelijke
inzending van Toorop, de glanzende als in vochtig licht gedrenkte doeken van Buysse,
een mooie Heymans, enz. enz.
G.E.

De tentoonstelling
van oude Brusselsche Kunstnijverheid, die in de a.s. maanden Juli, Augustus en
September in den Kunstkring te Brussel gehouden zal worden, kondigt zich onder
zeer gunstige voorteekenen aan. Van af heden is de regelingscommissie er al zeker
van, dat zij aan kunstenaars en kunstliefhebbers een zeer belangrijke verzameling
van oude tapijtwerken zal kunnen toonen. Beeldhouwkunst, kopersmeed- en
pottebakkerskunst zijn evenzeer door keur van voorwerpen vertegenwoordigd. In
het Park is men al bezig met het opslaan van een hulploods, dertig meters lang bij
vijftien breed.
In een der volgende afleveringen hopen wij een geïllustreerde studie op te nemen
van onzen medewerker Georges Eekhoud, over den onlangs gestorven beeldhouwer
Juliaan Dillens.

Uit Den Haag
Haagsche kunstkring tentoonstellingen van bouwkundige teekeningen,
modellen, schetsen, enz.
Door de afdeeling Bouwkunst werd eene collectie bouwkundige teekeningen,
modellen, schetsen, enz., in de laatste tien jaren door Nederlandsche bouwmeesters
vervaardigd, bijeengebracht. Het expositiegeheel moet er naar luid der berichten
smakelijker uiigezien hebben dan dat bij vorige gelegenheden wel het geval placht
te zijn.
En toch met alle mogelijke zorg er aan besteed, geloof ik, zal zoo'n collectie
voorloopig nog niet in staat blijken het publiek te boeien in een mate als
schilderijen-exposities dat doen, en wel om de doodeenvoudige reden dat we hier
niet te maken hebben met een expositie van kunst, maar van dingen die alleen maar
met kunst in direct verband staan.
Hebben sommigen gevoeld dat men het waardeeringsvermogen van het publiek
een weinig ter hulp moest komen, of moeten we het verklaren uit de overheerschende
invloed der schilderkunst dat we hier thans zoo vaak met de vlotte bekwaamheid van
een aquarellist en perspectivisch zeker al of niet uitgevoerde bouwwerken als een
mooie prent in een mooie lijst vinden hangen aan den wand?
Landhuizen zijn er in overvloed en het moet worden erkend dat er hieronder van
aanlokkelijke en geriefelijke structuur zijn. En in dat idyllische, minder strak
aangebondene steekt voorhands geen gevaar, indien 't van al te picturale neigingen
maar vrij blijft. Er spreekt in alle geval een lust voor natuur uit, een breken met duffe
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tradities, en indien men, zooals thans meer algemeen, begint met meer 't practische
vóórop te stellen, maar tevens het doelmatige aan schoonheid te binden, dan zou men
langs den weg van schoone doelmatigheid, als weleer tot doelmatig schoon en tot
de schoonheid kunnen komen. Want een gebouw, het mag practisch, geriefelijk of
aangenaam zijn, dient, wil het kunst heeten, ten slotte een woning van den geest
evenzeer als van menschen of anderzins te zijn.
Merken we uit sommige van die landhuizen nog te veel dat de Engelschen (hoe
anders ook van geest) zijn voorgegaan, in teekeningen voor meer monumentale
bouwwerken niet onverklaarbaar Zuidelijke en Oostersche invloeden, in enkele
kleinere buitensteedsche bouwwerken, b.v. van De Bazel (van wiens streven we
overigens in dit verband geen karakteristiek bedoelen te geven), waarin hij
vermoedelijk ook vooral practische eischen had in te willigen, meenen we, voor
zoover dat, voornamelijk uit foto's is op te maken, een inniger verband te bespeuren
met een bouworde, welke
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zich als eigendommelijk Hollandsch van die van andere landen onderscheidt. Dat is
geen imiteeren van oud-Hollandsche geveltjes, maar een gelukkig voortbouwen op
wat ook in de laatste eeuwen de primitievere geest van het volk schoon vond en niet
minder dan in de andere kunsten heeft zich in de bouwkunst, die in dadelijk verband
staat met de practische eischen en de gebruiken van een volk, d'eigen landaard te
weêrspiegelen.
Het ligt minder in onze bedoeling hier uitingen van architectonischen zin in 't
bizonder te bespreken. De expositiezaal der Nederlandsche bouwmeesters is de
wereld zelf. En evenals 't dwaasheid zou zijn een orkestwerk enkel door 't lezen van
de partituur te willen genieten en doorgronden, even ondoenlijk is 't architectuur
afdoende te beoordeelen in schets, toto of teekening. Wij zullen ons dan ook wijselijk
van opmerkingen in dezen zin onthouden en alleen opmerken dat er in de
kenteringsperiode waarin de bouwkunde verkeert, zich wel reeds een nieuwe zin
openbaart, maar dat er van dat doelbewuste universeele streven waarin zich een
gansche tijdgeest uitspreekt, in 't werk van enkele der beste bouwmeesters, voor ons
die 't geheele verloop nog niet kunnen overzien, nog slechts de aanduidingen te
vinden zijn. Teekenend voor de algemeene geest is misschien wel dat men Berlage,
die hier enkele bouwkundige teekeningen heeft hangen, de eereplaats inruimde.
Natuurlijk vindt men ook op deze expositie de modellen in gips en gekleurd karton,
naar groote bouwwerken, die, daar de bouwkunst een deel van haar machtige werking
dankt aan de groote massa-verhoudingen, het rechte doel voorbijstreven en door hun
dwergachtige vormen een tamelijk smakelooze indruk te weeg brengen. Maar het
practische doel verontschuldigt hier weer.
Verkieselijk blijft dan - dat is immers ook het rechte - 't exposeeren van
bouwkundige teekeningen, die toch ook de mooiheid van hun soort hebben, of van
foto's die in hun onpersoonlijke en dus kunstlooze weergave, tamelijk betrouwbare
hulpmiddelen zijn.
Niet onaangenaam doen te midden van dit alles een paar figuur-modellen van Mej.
Van Hall, die men tot de architectonische plastiek kan rekenen, een fragment van
een tegeltableau (van 't Hooft en Labouchère), een deur met ijzer beslag enz., die
tusschen al dit werk van aanduiding de fantasie iets tastbaarders te onderscheiden
geven.
H.D.B.
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THOMAS VINÇOTTE: BORSTBEELD VAN DEN HEER MERTENS.
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De beeldhouwer Thomas Vinçotte
ONDER de verschillende vormen van plastische kunst is die van den beeldhouwer
het minst toegankelijk voor het begrip van het groote publiek. Om er de ernstige
schoonheid geheel van te kunnen bevatten moet men reeds tot een trap van beschaving
- een gave om tot zich zelf in te keeren, zijn gekomen, grooter dan die welke door
eenvoudige liefhebbers ooit wordt bereikt. Een beetje instinkt, een beetje aangeboren
smaak zijn wel voldoende om de voorliefde der groote menigte heen te leiden naar
de schilders koloristen en naar hen die aantrekkelijke onderwerpen weten te
behandelen, maar een dergelijk gemakkelijk succes bestaat er voor de beeldhouwers
nooit. Hun scheppingen eischen uit den aard der zaak een degelijkheid, een
wetenschappelijken ondergrond en een vastheid van wil, die geheel onafhankelijk
zijn van den bijval der groote massa en hun meest onberispelijke werken blijven door
hun zeldzaamheid, hun omvang, hun moeilijke verplaatsbaarheid en het mysterie
van hun innigst wezen, onbekend bij het groote publiek.
Want beeldhouwers genieten maar zelden een wereldroem, die anders een bekend
zijn in de groote wereld van zelf met zich brengt en de gunst van het internationaal
snobisme heentrekt naar beroemde ateliers.
Laten we eens uit de bloeitijdperken der kunst, de glorie der schilders met die van
de gelijk met hen levende beeldhouwers vergelijken! Voor de eersten alle triomfen
en luide toejuichingen, voor de laatsten een bijval, die zeker niet te versmaden valt
en van de beste soort - vereerende bestellingen op kleine schaal, maar toch slechts
een bescheiden schemerduister, naast den schitterenden glans van de beroemdheden
van den dag.
Het schijnt echter dat er tegenwoordig tusschen beide kunst-
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uitingen een juister evenwicht begint te ontstaan.

THOMAS VINÇOTTE, naar een fotografie.

Door het verspreiden van fotografische afbeeldingen, krijgen we, evenals van het
gemakkelijk verplaatsbare en sedert lang gepopulariseerde schilderij, dagelijks ook
meer reproducties van beelden, of groepen van beelden onder de oogen. Het werk
van den beeldhouwer treedt uit het isolement, waarin zijn over 't geheel architecturale
bestemming het geplaatst had en wordt een soort van esthetisch gemeengoed, dat
ieder voor zich meent gewonnen te hebben, terwijl de vele studies en gedrukte
opstellen, namen brengen onder de aandacht van velen, die vroeger alleen bij de
ingewijden waren bekend.
Onze moderne kunstenaars hebben veel voordeel getrokken uit deze publiciteit
en Auguste Rodin bijv., is op 't oogenblik niet minder beroemd dan een van zijn
kunstbroeders van het Institut of de Royal Academy, wier naam al lang is gemaakt.
In ons eigen land, zoo klein als 't is, gaat 't nog volkomen op dezelfde wijze toe.
Terwijl de Pleïade onzer beeldhouwers dichter en rijker is in werken van beteekenis
dan eenig andere kunstenaarsgroep, zijn de namen van deze meesters veel beter dan
die van hun werken bekend. Hun verdiensten worden nog niet op de juiste waarde
geschat, ze genieten alleen een soort van vage bewondering, die hen, tamelijk
onrechtvaardig, alle op gelijke wijze beoordeelt.
Velen ontbreekt nog de wijding van het succes in den vreemde. Wanneer Constantin
Meunier, Jef Lambeaux, Karel Van der Stappen, Jules Lagae er eindelijk - en hoe
laat dan nog - in hebben toegestemd om hun gezamenlijke werken in Londen, Parijs,
Weenen en Duitschland ten toon te stellen en daarmee den verwonderden lof der
critici en der geestelijk hoog ontwikkelden hebben ingeoogst, zijn er nog vele anderen,
die eenzaam in de vredige rust van hun atelier blijven doorwerken, niet in staat om
het iniatief te nemen voor al de voorbereidende maatregelen en groote kosten, die
onafscheidelijk aan
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THOMAS VINÇOTTE: BORSTBEELD VAN PROFESSOR CHANDELON.
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THOMAS VINÇOTTE: BORSTBEELD VAN DEN HEER MOREEL DE STADENE.
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deze practische en vrucht afwerpende zwerftochten van hun werken verbonden zijn
- die liever besloten blijven binnen den engen kring van hun plaatselijke bestellinkjes
en bewonderingetjes en zich tevreden stellen met het voortbrengen van
meesterstukken, zonder zich om onmiddellijken roem te bekreunen, zeker
gewaarschuwd door een soort van instinkt dat de toekomst hen voor hun
belangeloosheid beloonen zal.
In België, maar wellicht ook alleen maar in België, kent iedereen den naam van
Thomas Vinçotte en weet in ieder geval dat hij de vervaardiger is van prachtige
bustes. Zijne portretten hebben zijn naam in de verschillende kringen bekend gemaakt,
waarin zijn gewone modellen zich bewegen, maar hoe weinigen maar zijn er met de
geheele belangrijke serie zijner monumentale werken bekend, stukken die te
omvangrijk zijn, te zwaar en te massief om gemakkelijk plaats op tentoonstellingen
te vinden en zoo opgemerkt te worden door de kritiek en de gewone
expositiebezoekers. Uitgevoerd op de plaats zelve waarvoor ze waren bestemd, heeft
men ze maar eenmaal door een tamelijk onverschillig publiek doen opmerken. Enkelen
onzer, wanneer het toeval er ons eens voorbijbracht - hebben onze oogen naar die
mooie, ernstige dingen opgeheven - maar later hebben we er niet meer aan gedacht.
Brussel bergt vele der groote werken van Vinçotte - vele andere zijn in onze slaperige,
afgelegen provinciestadjes verscholen en nooit of maar ternauwernood bekend
geworden dan door 't inzenden van een pleisterfragment naar 't een of ander salon.
Zoo herinneren we ons bijv. dat Vinçotte eens twee allegorische groepen voor 't
station te Leuven heeft ontworpen, een groote decorative figuur voor het station te
Doornik, het standbeeld van den chirurgijn Palfijn, dat te Kortrijk is opgericht, het
monument voor Louis de Naeyer te Willebroeck en twee grootsche composities voor
de waterpartij van het koninklijk slot van Ardenne. Zijne werken, die te Antwerpen
en Brussel zijn geplaatst, kennen we wel wat beter. De Geniï voor het nieuwe Museum
te Antwerpen, het magistrale basrelief voor het Gebouw van Schoone Kunsten te
Brussel (het tegenwoordige Oud-Museum, dat al van 1880 dateert) het Godecharles
monument, waar de groene takken van het park zachtjes overheen wuiven - de
standbeelden van Agneessens, deken van de Vierkronengilde en het monument van
den bekenden scheikundige Staes en de Paardenmenner, die op het Rond Point van
de Louisa-Laan te Brussel een plaats heeft gevonden.
Met toenemend ongeduld, misschien omdat de stijgende beroemdheid van den
meester er ons meer naar doet verlangen, verwachten wij de voltooiing der groote
werken, waaraan hij nu op 't oogenblik
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bezig is, het Tweespan op den gevel van het Antwerpsche Museum en het Vierspan
op den gevel van den monumentalen boog van het vijftigjarig gedenkteeken, dat door
hem - in samenwerking met Jules Lagae wordt gemaakt, - het Zénobe-Gramme
monument te Luik en het groote gevelstuk, dat voor het herbouwde Koninklijk Paleis
bestemd is.

THOMAS VINÇOTTE: DE MUZIEK. Bas-relief van den voorgevel (linkervleugel), van het
Oud-Museum, Brussel.

Vinçotte beschikt over een verbazende werkkracht. Zijn zeer ernstig opgevat
professoraat aan het hooger kunstinstituut te Antwerpen en al het andere werk,
waaraan hij zijn vlijt en krachten wijdt, doen in 't minst geen afbreuk aan het
voortbrengingsvermogen van den portrettist, die letterlijk met bestellingen
overstroomd wordt en toch altijd denzelfden grooten eerbied blijft behouden voor
zichzelf en voor zijn kunst. Men begrijpt echter dat de fantaisiestukjes, zonder
onmiddellijke bestemming, zeldzaam voorkomen in het oeuvre van dezen meester,
want hij heeft nooit bepaald voor den handel gewerkt. En het is heel jammer, dat
niettegenstaande zooveel voltooide dingen, sedert den Giotto in het Brusselsche
Museum, de lijst maar zoo kort is van de werken, waarin de scheppende kunstenaar
zijn eigen spontane inspiratie kon openbaren, zonder zich om den onzekeren uitslag
van besteld werk te bekreunen, dat zich aan een zeker geijkt genre aan te passen had.
Zijn Gevangene, een Medusa,
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een Groep Paarden, een Catilina, die een zeer eigenaardig karakter draagt, met tegelijk
iets moderns en iets van de Florentijnsche Quattro-Centisten, het Geitje, een
marmer-groep, twee heilige Cecilias, een Mannentors een studie voor een der groepen
van het slot Ardenne die Vinçotte geloof ik nooit in duurzamer stof gemaakt heeft
dan in de eerste pleisterproef - deze vormen ongeveer de volledige lijst van de werken
- waarin het schijnt dat de kunstenaar wel het beste van wat in hem was, gegeven
heeft.
In al de werken, die door Vinçotte zijn voorbereid of uitgevoerd, vinden we twee
overheerschende elementen, ten eerste de menschenfiguur, of liever het
menschenhoofd, dat als 't ware beschouwd mag worden als een sprekende spiegel
van het karakter van de geheele menschheid - de verwezenlijking van het individueele
begrip - dus het psychologisch-intime moment en waarvan mooie proeven in brons
in de musea van Brussel, Berlijn, Buda-Pesth en Gent te vinden zijn, ten tweede, de
mooie, bewegelijke vormen van het paard, die dan het plastisch, decoratieve moment
zouden moeten vormen. Hierdoor krijgt de artist gelegenheid tot het tegenover
elkander stellen van massale vormen, het vinden van schilderachtige standen, het
groepeeren van mooie, architecturale verhoudingen, die vooral zoo goed passen bij
verre verschieten in de open lucht.
De geheele loopbaan van Vinçotte levert werken op van deze soort - van af de
Paarden, een eenvoudige pleister-groep, die in 1885 was tentoongesteld, tot aan het
Tweespan en het Vierspan met hun reusachtige afmetingen, waarvan we eerlang de
voltooiing te gemoet mogen zien.
Zijn Paardenmenner van de Louisa-Laan te Brussel en de Watergroep in het
Koninklijk Park te Ardenne, zijn hier wel de eigenaardigste uitdrukking van.
De Paarden van Marly, aan den ingang van de Avenue des Champs-Elysées, de
talrijke motieven, die overal door het Park van Versailles verspreid zijn, mogen
beschouwd worden als de geestelijke voorouders der concepties, die later door
Vinçotte in zijn eigen persoonlijken stijl zijn hernieuwd, zonder dat zij daarom iets
aan de XVIIIde eeuw te danken hebben.
Een geheel nieuwe wijze in het aanbrengen der plastische vormen, heeft met de
oude, wel een weinig willekeurige formules gebroken, die echter zoo uitstekend
pasten hij de Bouwkunst van den Grand Règne en bij de tijdperken van kunstmatig,
schitterend leven, die er op zijn gevolgd. Het conventioneele is nu geheel verdwenen
- nu geen heraldieke figuren meer - geen geplooide steenen draperieën. De groep,
zooals ze daar staat, is het onmiddellijk gevolg van een oordeelkundige en juiste
waarneming der natuur, in een gekozen
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rythme vastgehouden - een samenstel van vormen, genomen in hun bewegelijke
harmonie.
De wijze van uitvoering past volkomen bij deze nieuwe opvatting. Stevig, sober,
gedrongen, nerveus, bekreunt ze zich niet om overbodige details en werkt met breede
vlakken, die het licht van den hemel in doorloopende, volgehouden partijen opvangen,
gedragen en geschraagd door diepe schaduwdeelen.
De indruk van het spontaan geschapene blijft in het voltooide werk voortbestaan
en uit zich in de slierten licht, die de vormen doen leven.
De door een Nereïde gemende Zeepaarden in het Park van Ardenne behouden,
wanneer men ze op een afstand ziet, de eenvoud van lijn, de massale statigheid, die
bij hun oorspronkelijke monumentale bestemming passen en van nabij gezien verraden
ze de gezonde vreugde van een volmaakte uitvoering - het knappe werk van een
ervaren technicus.
De geboetseerde modellen van het Tweespan, die het Museum te Antwerpen
bekronen moeten, zijn er zoo geheel op berekend om op dertig meters afstand van
den beganen grond gezien te worden, dat men er van nabij mee in de war raakt, niet
alleen door de verbazende grootte en den eenvoud der uitvoering, maar nog meer
door de enorme, gapende ruimten tusschen de onderdeelen van deze zeer decorative
groepen. De groote afstand tusschen de twee paarden en het wapperende tuig, zullen
op een afstand eerst hun juiste verhoudingen krijgen en eenheid geven aan het geheel,
zonder dat de klaarheid der schikking verstoord wordt.
De groote verdiensten van deze werken zijn even zoovele vaste waarborgen voor
het welslagen van het Vierspan, dat hemelhoog op den Triomfboog van het Paleis
van het Jubeljaar zal worden opgericht, die Vinçotte volgens zijn eigen verlangen in
broederlijke samenwerking met Jules Lagae heeft vervaardigd. Ditmaal werkten de
beide kunstenaars op geheel ongewone schaal en heel hun juist instinkt en de
practische ervaring van hun beproefd talent is er noodig geweest om het harmonieuse
welslagen van het geheele werk te verzekeren.
Het witmarmer bas-relief boven den linker voorgevel van het Gebouw van Schoone
Kunsten te Brussel, is een symbool van de Muziek. Het is een der eerste belangrijke
werken van Vinçotte. Hij heeft daarvoor ten deele gebruik gemaakt van de
Orpheus-Mythe en in zijn compositie de edele bevalligheid van het naakte
menschenlijf met de lenigheid der roofdieren weten te vereenigen. Heel architecturaal
in de mooie lijnenverhouding, heel edel van houding en sober
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van modélé, openbaart dit werk reeds volkomen het juiste begrip van het geheel en
de verschillende onderdeelen, dat zoovele der volgende werken van den meester zou
onderscheiden.
Maar het wordt tijd dat ik een woord ga zeggen over de onvergelijkelijke reeks
bustes, die achtereenvolgens, gedurende de laatste vijf-en-twintig jaren uitgevoerd
werden en ons toekomstig Pantheon met prachtige portretten zal verrijken, waarvan
elk op zichzelf een volmaakt kunstwerk is.
De bustes van den Koning en de Koningin waren de eerste, die de bewonderende
aandacht van het publiek trokken.
Zonder eenige hovelingenkunst - met eenvoudige waardigheid, had Vinçotte het
uiterlijke en het innerlijke van het Koninklijk Paar saamgevat. Na vijf-en-twintig
jaren moest hij het kunststuk uitvoeren, van hetzelfde werk nog eens te herbeginnen,
doch nu naar modellen, die het leven zelf veranderd had en waarop de langzame
werking der gedachten, van het lijden, van de ziekte en van de wilskracht na zooveel
jaren zou moeten uitgedrukt worden.
De beide bustes van den Koning zijn in alle opzichten vol uitdrukking. De eerste
onthult nog niet veel van wat in de tweede de zeer duidelijk sprekende persoonlijkheid
van een buitengewoon machtig en ingewikkeld wezen zal doen kennen. Er moest
nadruk worden gelegd op zeer zeldzame eigenschappen, zonder iets te verbergen
van het innerlijke van het model; en in hetzelfde gezicht moest de uitdrukking gelegd
worden van de bekwaamheid, de vasthoudendheid, de ondernemingsgeest, het
temperament, waarop vijf-en-twintig jaren geschiedenis het volle licht had doen
vallen.
De portretten van de Koningin duiden in zekeren zin een hervorming in
tegenovergestelden zin van hare persoonlijkheid aan. In het eerste een zekere
wereldsche bevalligheid - een beetje trotsch en afgezonderd - maar door veel
teederheid en goedheid getemperd. Het tweede toont de sporen van veel
teleurstellingen, die het leven met zijn wreede wonden achtereenvolgens brengen
zou aan de gade, aan de moeder en aan de koningin. De trekken, door lichamelijk
en zedelijk lijden verfijnd hebben nog, in geheele beheersching van het physieke
verval, een oneindig edele, berustende en roerende waardigheid behouden. Het
geheele werk ademt deze waardigheid, evenals het tweede portret van den koning
een machtige, zegevierende wilskracht verraadt - de zelfbewuste stoutheid van den
Uebermann, die het toppunt der ontwikkeling zijner geweldige persoonlijkheid bereikt
heeft.
Dit doen uitkomen van de eigenaardige trekken van een karakter, het aannemen
van een vasten regel, waaraan de geheele opvatting van het model onderworpen is,
zijn de heel betrouwbare gidsen,
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waaraan Vinçotte, altijd met goeden uitslag, het geheim der aangrijpende
individualiteit ontleende, die hij aan elk zijner portretten heeft meegedeeld. Door er
de geheele ziel van den mensch in uit te drukken, zich altijd houdend aan de juiste
weergave van den stoffelijken vorm, zonder zelfs iets van lichamelijke ontsiering of
eenige leelijkheid in de onderdeelen weg te laten, slaagt hij altijd in de weergave van
de individualiteit van elk model, die hij weet te resumeeren in een kunstwerk
volkomen schoon in voorstelling, algemeene vormen en juistheid van uitvoering.
Hoeveel verschillende typen verschenen er niet in zijn atelier, hoeveel verschillende
houdingen en gezichten zijn daar niet in onbeweeglijk marmer weergegeven, die nu
helaas naar alle winden zijn verstrooid, onmogelijk ooit weer in hun geheel bijeen
zijn te krijgen en waartoe bijna alle voorname leden der Belgische groote wereld
tegen het einde der XIXde eeuw gerekend mogen worden: vorstelijke personnages,
mannen der politiek, geleerden, kunstenaars, financiers, dames van de groote wereld,
alle verschillend in leeftijd en schoonheid, op verschillende sporten van de
maatschappelijke ladder. Alle zijn ze door het doordringend, helderziend oog van
den meester onderzocht, die hun meest gewone gebaren heeft bespied, de houding
van hun hoofd, de dagelijksche uitdrukking van hun gezicht met éen beweging van
zijn vinger in de weeke klei heeft overgebracht, dikwijls zelfs onmiddellijk in het
harde marmer gekapt of in kostbaar ivoor gesneden, met al 't behagelijke van goed
opgevatte en goed uitgevoerde draperieën en altijd op aangename, harmonieuse wijze
voorgesteld.
Éen zelfde voornaamheid, éen zelfde verzorgdheid kenmerken al deze werken,
die op zichzelf zóo zeer van elkander verschillen. Zonder iets weg te laten, of iets te
vleien, iedereen gevend wat hem toekomt, weet Vinçotte altijd een sprekende
gelijkenis te treffen, een persoonlijkheid te ontleden, een temperament te zien en
deze eigenschap zal hem nog lang in staat stellen om een heele reeks bustes voort te
brengen, zonder ooit in herhalingen te vallen of ooit zijn kracht te zien verminderen,
want hij is de getrouwe dienaar van de waarheid en door zijn nauwlettende studie
van het leven maakt hij zijn mooiste kunst.
Zóo, zonder ooit reclamewerk voort te brengen of een naakt ten toon te stellen,
dat alle pennen in beweging bracht, - alleen door een zeer verzorgde techniek - met
een sobere bevalligheid, die wars is van alle mogelijke overbodige ornamenten, door
het volhardend, eerlijk streven van een onbegrensde werkkracht, heeft deze
beeldhouwer op onweerstaanbare wijze den eerbied en bewondering van allen
gewonnen. Deze roem zal telkens grooter worden, zich telkens
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verder en verder verbreiden, de naburige grenzen van ons enge landje overschrijden
en mettertijd op ruimer gebied de waardeering vinden, die zijn talent verdient.
Een steen, die in een meer wordt geworpen, brengt in den aanvang maar enkele
droppels water in beweging, maar de kringen, die hij om het middenpunt trekt, breiden
zich uit tot in het oneindige, tot zij de geheele oppervlakte van den eenen oever tot
den anderen in trilling hebben gebracht.
PAUL LAMBOTTE.

Korte levensschets.
- Thomas Vinçotte is den 8sten Januari 1850 te Antwerpen geboren, waar zijn vader
hoofdinspecteur bij het Onderwijs was. Hij zelf studeerde aan de Akademie te Brussel
en aan de Ecole des Beaux-Arts te Parijs. Hij is professor aan het hooger Kunstinstituut
te Antwerpen; Lid van de Belgische Akademie en Commandeur van de Leopoldsorde.
Zijn voornaamste werken zijn: Giotto (marmerbeeld) in het Museum te Brussel.
- Het borstbeeld van den heer Orts (1875). - De twee allegorische groepen voor het
station te Leuven. - De beide allegoriën voor de Balzaal in het Koninklijk Paleis te
Brussel (1877). - DE STUDIE, allegorisch beeld voor het station te Doornik (1878);
- het Godecharle-monument (Park te Brussel) (1879). - DE MUZIEK, halfverheven
arbeid in marmer, voorgevel linkervleugel van het Paleis voor Schoone Kunsten te
Brussel (1880). - Borstbeeld van den Koning (1880), in het Museum te Brussel. Borstbeeld van de Koningin (1881). - Barones Lambert de Rothschild (1882). - Prins
Ant. van Arenberg. - De heer Chandelon (1883). - Baron Prisse (1884). - De
Paardentemmer, bronzen groep, Louisa-Laan. - Gravin Louis de Mérode. Paardengroep in Pleister (1885). - H.K.H. de Gravin van Vlaanderen. - de Gravin
van Lalaing (1886). - de heer van Denterghem. - De heer A. Lambotte. - de heer L.
Alvin (in het bezit der Belgische Academie). Generaal Baron Goffinet. - De Gravin
van Villeneuve (1887). - Generaal Baron Goethals. - Mevrouw F. Philippson (1888).
- Standbeeld van Anneessens te Brussel. - Standbeeld van Palfijn te Kortrijk. - De
Gravin Guil. van der Straten-Ponthoz (1889). - St. Cecilia, fragment in marmer. Catilina. - De heer Moreel de Stadene (1890). - de heer Mertens (1891). - Z.K.H.
Prins Boudewijn. - Mevr. Michel Orban. - Medusa (1892). - de heer Emile de
Laveleye. - De beide Paardengroepen voor de Waterpartij te Ardenne (1893). - Het
Geitje, marmergroep. - Mevr. Halot. - de Prins van Chimay (1894). - Mevr. Paul
Errera (ivoor). - Mevr. Raeymakers. - de heer Degive. - Prof. Guil. Lambert (1895).
- Het monument van Jan Stas te Brussel. - St. Cecilia, bronzen beeldje. - Geniï voor
het nieuwe Museum te Antwerpen (1896). - Mevr. Aug. Buysse. - Mej. de Bruyn
(1897). - Mevr. J. Borel. - de heer Bauduin. - Mej. de Vrière (1898). - 2e Borstbeeld
van den Koning. - 2e Borstbeeld van de Koningin. - Graaf de Smet de Naeyer (1900).
- Prins Claude de Ligne (1901). - De Prinses van Croy (1902). - De heer Jules
Guillery. - De Prinses Ernest de Ligne (ivoor). - De heer Francotte, Minister van
Nijverheid en Arbeid. - De heer Liebaert, Minister van Spoorwegen (1903). - De
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heer Montefiore. - De heer Maquet, Architect (in het Kon. Staatsmuseum te Brussel
(1904). - Z.K.H. Prins Albrecht. - Z.D.H. de Hertog van Arenberg. - Mevr. Delzaert.
- De heer Biart, afgevaardigde. - De heer Eduard Empain. - De Graaf van Estampes.
- Het Monument van Louis de Nayer te Willebroeck. - Het Monument Zenobe
Gramme te Luik (nog onvoltooid). - Het Vierspan voor den Triomfboog in het Park
van het Jubeljaar, in samenwerking met Jules Lagae (nog onvoltooid). - Het Tweespan
voor het Museum te Antwerpen (nog onvoltooid) 1905.
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Een Oranje-monument in den vreemde
(Het praalgraf voor René van Châlons te Bar-le-Duc).
IN Holland, zoowel als in Belgie is nog te weinig bekend de XVIde eeuwsche
Lotharingsche beeldhouwer Ligier Richier. En toch hebben vooral wij, Nederlanders,
betrekking op dien kunstenaar omdat hij de maker was van dat even mooie als
wondervolle kunstwerk, dat te Bar, de oude hoofdstad van het vroegere hertogdom
van dien naam, de herinnering levendig houdt aan den eersten Nederlandschen prins
van Oranje, René van Châlons.
Oorspronkelijk voor een historisch doel op den zoek naar dit praalgraf, dat door
geen der eigenlijk gezegde biografen van René beschreven wordt, brachten mijn
nasporingen mij van zelf in aanraking met het rijke kunstenaarsleven van den maker,
dat, samenvallende met de eerste helft der XVIde eeuw - juist zulk een tijd van
hoog-opbloeiende, zelfbewuste kunst - de belangstelling in hooge mate waard bleek.
We hebben hier te doen met wat men gaarne pleegt te noemen een oorspronkelijk
talent. Geboren uit eenvoudige ouders, in het ternauwernood gekende Saint Mihiel,
in het hartje van Lotharingen, groeide de jonge Richier op buiten alle geestelijke
strooming van zijn tijd. Misschien hoedde hij wel zelf de koeien, die zijn vaardige
hand reeds als kind wist te boetseeren uit ruwe grondstof, en die de onuitsprekelijke
bewondering opwekten van zijn familieleden en dorpsgenooten.
Om zulke jonge kunstenaarslevens, die eerst veel later tot volle waardeering komen,
weven zich gemakkelijk legenden. Zoo vertelt ééne daarvan dat niemand minder dan
Michel Angelo, doortrekkende naar Parijs, den jongen Richier opmerkte, en er voor
zorgde dat hij bij een bekwamen beeldhouwer in de leer kwam. Dat zelfde verhaal
zal ook aanleiding hebben gegeven tot de meermalen geuile bewering
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dat Richier in zijn jonge jaren een tijdlang in Rome heeft vertoefd en dáár onder
leiding van Michel Angelo is werkzaam geweest. Het schijnt dat al deze
bijzonderheden, door verschillende biografen vlijtig bijeengegaard, gerust naar de
overlevering kunnen worden verwezen. Historisch vaststaand weet men weinig of
niets van Richier's jeugd, en zelfs van zijn verder leven. Eerst in den lateren tijd,
gedeeltelijk nog door gelukkig toeval, is er iets bekend geworden omtrent zijn afkomst
en het jaar zijner geboorte, dat omstreeks 1500 kan worden gesteld. Ook de plaats
waarbij geboren werd is, nog niet zoo heel lang geleden, eerst met zekerheid ontdekt.(1)
Zoo zal de jonge kunstenaar in zijn jeugd weinig anders hebben gehad om zich
op te inspireeren dan de dood-gewone, al-dags dingen, die hem omringden in zijn
eenvoudig bestaan, en de weinige kunstwerken, die zijn, over het geheel aan kunst
en kunstwerken arme vaderland opleverde. Een nauwlettende beschouwing van
hetgeen ons van Richier's werk is overgebleven toont ook aan dat hij altijd-door dat
oorspronkelijke, dat eigene in zijn kunst heeft bewaard, dat zich reeds in al zijn
bekoring openbaart in de tryptiek van Hattonchâtel,

(1) Men heeft zich in den laatsten tijd veel moeite gegeven iets van de familie-omstandigheden
van Richier te weten te komen. Vooral Léon Germain (La Famille des Richier, T. IV, 2o Sér.
des Mém. de la Soc. des Lettres etc. de Bar-le-Duc, 1885) en Charles Cournault (Les artistes
célèbres. Ligier Richier. Paris 1887), hebben, bij hun studies over hem en zijn kunst, in die
richting gewerkt. Toch bleef het resultaat van hun onderzoek nog vrij poover. Het weinige
dat men heeft kunnen ontdekken laat zich samenvatten in de mededeeling dat er in de eerste
helft der 16de eeuw te Saint-Mihiel een kunstvaardige handwerkersfamilie van den naam
Richier leefde, waarvan enkelen het brachten tot imaigiers, beeldhouwers, en waarvan Ligier
weder de beroemdste werd. Diens vader was vermoedelijk Jean Richier; zijn moeder heette
Dagonville. Ligier huwde in 1530 met een zekere Marguérite Royer, die hem overleefde.
Uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren, waarvan de oudste, een zoon, zich eveneens als
beeldhouwer onderscheidde. De artistieke aanleg der familie plantte zich ook in diens kinderen
voort, zoodat Lotharingen rijk is aan beeldhouwwerken, die den naam Richier dragen. Terwijl
echter bij Ligier en zijn zoon een zeer oorspronkelijke opvatting is waar te nemen, die buiten
allen invloed bleef van een bepaalden stijl of school, is in het werk der jongeren den
Italiaanschen invloed duidelijk te bespeuren.
Over Ligier, wiens werk onder het hoogste wordt gerekend, dat de Fransche beeldhouwkunst
heeft voortgebracht, is in den loop der tijden een omvangrijke literatuur verschenen. Zeer
uitvoerig is de bibliographie te vinden in Cournault, t.a.p., en in l'Art pour tous, mars 1903.
Met het oog juist op die uitgebreide literatuur over hem en zijn werk, is het opmerkelijk dat
Richier buiten Frankrijk nog altijd zoo betrekkelijk onbekend bleef. Is het misschien omdat
hem lang ‘les honneurs de la capitale’, zooals men in Frankrijk zegt, uithouden werd, en
oud-Lotharingen nu eenmaal door vreemdelingen niet zoo druk bezocht wordt? Wel schijnt
er meermalen sprake van te zijn geweest om een der belangrijkste werken van Richier naar
Parijs over te brengen, waartoe dan de Graflegging van St. Mihiel was bestemd, maar de
groote bezwaren aan het vervoer van dit reusachtige blok steen verbonden, deden steeds van
het voornemen afzien. Toch bezit het Louvre eenige, minder bekende werken van Richier,
waaronder een Bas-relief van Suzanna en een Christus, de kinderen zegenend.
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LIGIER RICHIER: GRAFMONUMENT VAN RENÉ VAN CHÂLONS.
(St. Pieterskerk te Bar-le-Duc).
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het eerste groote kunstwerk van Richier, dat uit 1523 dagteekent, en dus door den
meester op ongeveer 23 jarigen leeftijd werd gemaakt.
Onder de andere, belangrijkste werken van Richier behoort een Graflegging in de
St. Etienne-kerk te Saint-Mihiel. Het is een groote groep, uit éen blok Lotharingsche
steen gehouwen, waarvan de breuk fijn en glad is, en de figuren zijn er meer dan
levensgroot in voorgesteld. Victor Fournel deelt er van mede(1) dat David d'Angers
toen hij zich eens te Saint-Mihiel ophield, ook vóór deze Graflegging werd geleid.
Hij bleef uren lang in stille bewondering voor Richier's werk zitten en kon het zich
later maar niet vergeven dat hij tot dusver nog nooit, zelfs van den naam van den
kunstenaar had gehoord.
Het grafmonument voor René van Châlons, dat dan meer in het bijzonder het
onderwerp is van onze mededeelingen, bevindt zich te Bar-le-Duc, in de St.
Pieterskerk. Het heeft, om den wonderlijken indruk, dien het bij het eerste
aanschouwen maakt, in den volksmond verschillende benamingen gekregen: men
spreekt te Bar van la Statue de la Mort, le Squelette, en, minder beschaafd maar
teekenachtiger, zooals de volkstaal doorgaans is: l'Ecorché (de Gevilde). Het verbaast
ons niet dat zich aan dit monument allerlei overleveringen hebben vastgehecht, zonder
welke het voor velen nu eenmaal moeilijk is zich het ontstaan van zulk een kunstwerk
te verklaren. Een dier overleveringen vertelt dat René van Châlons, die, zooals bekend
is, een der aanvoerders was van het leger van Karel V vóór Saint Disier, zich eens,
tijdens het beleg, in de loopgraven bevond in gezelschap van den markies van
Marignan. Dezen zijn beschutte plaats afstaande en zich daardoor een oogenblik
blootgevende, trof hem een noodlottige kogel, die zijn arm verbrijzelde.
Twee dagen later, zijn einde voelende naderen en omringd door zijn officieren,
gaf hij hun als zijn laatsten wil te kennen dat zijn graf zou worden gesierd door de
getrouwe afbeelding van zijn lichaam, niet zooals het thans was, maar zooals het zou
zijn drie maanden na zijn dood. Die wensch werd aan zijn weduwe, Anna van
Lotharingen, een dochter van hertog Antonie van Lotharingen, overgebracht, die de
uitvoering ervan opdroeg aan Richier.
De kunstenaar, zoo wil de overlevering verder, volvoerde getrouwelijk de hem
verstrekte opdracht. Drie maanden na René's dood ging hij inderdaad naar diens graf
en beschouwde lang en met aandacht het reeds in ontbinding zijnde lichaam. Hij
nam het hart uit de gapende borstholte om het, in kostbaar metaal gevat, te plaatsen
in de hoog geheven hand van den doode.
Zóó zou dan de kunstenaar er toe gekomen zijn René van Châlons voor te stellen,
niet in den bloei zijner jonge jeugd, waarin deze prins

(1) L'Artiste, nov. 1866, p. 282.

Onze Kunst. Jaargang 4

170
van Oranje voor de eer der Nederlandsche wapenen het leven liet, maar als een half
vergaan, dood lichaam, gedeeltelijk ontveld en ontvleescht, - als iets, waarvan men
zich met afschuw zou afwenden, als niet de adem van den kunstenaar aan deze
schepping van zijn genie nieuw leven had ingeblazen. Want, wonder van techniek
en van anatomische volkomenheid, die diepgaande studie verraadt, staat daar het
gedeeltelijk ontvleeschte skelet voor ons, juist niet als iets doods, niet als iets ontzields,
maar als iets, dat leeft en spreekt: wondere taal van eeuwig leven.
Er ligt bekoring in elke overlevering, fijngesponnen kleed, waarin de
volksverbeelding behagen heeft de naaktheid der historische feiten te hullen. Er
behoort dan ook een zekere moed toe dat weefsel van dichterlijke opsiering en
goedgeloovige overdrijving te verscheuren. Want meestal gaat dat gepaard met
teleurstelling, zoowel voor zich zelf als voor anderen. Hoe dor en weinig belangrijk
toch worden doorgaans de feiten, wanneer ze ontdaan zijn van den rijken tooi der
phantasie!
Ook hier blijft weinig over als men het verhaal van René's laatsten wensch toetst
aan de gedocumenteerde geschiedenis. Er bestaan testamenten van René uit het kamp
van Richemont vóór Saint Disier, één of twee dagen vóór zijn dood gemaakt.
Exemplaren daarvan of authentieke afschriften bevinden zich in het Koninklijk
Huisarchief te den Haag, en in de staatsarchieven te Wiesbaden en te Rijssel. Allen
geven ze, volkomen gelijkluidend, René's laatsten wil weer, zooals hij die, op zijn
sterfbed liggende, aan zijn omgeving kenbaar maakte. Ze bevatten de duidelijkste
aanwijzingen hoe, na zijn dood, met zijn stoffelijk overschot moet worden gehandeld:
het zal naar Breda worden overgebracht om in de kapel, waar zijn vader rust, te
worden begraven, dan wel waar Noseroy, dat de geboorteplaats en residentie was
van zijn oom Philibert van Châlons, prins van Oranje.(1) Heeft de overbrenging naar
een der genoemde plaatsen bezwaar, dan zullen de executeurs kunnen beslissen
waarheen het zal worden vervoerd en begraven. Considérant l'incertitude de vie et
de mort, mesmement la fragilité de nostre humaine condition - heet het in het
oorspronkelijke stuk - nous remectons ès mains de Dieu, nostre Créateur, nostre
âme

(1) Diens uitgestrekte goederen waren na zijn dood, volgens zijn testament, aan René toegevallen.
Aanvankelijk was daarbij bepaald dat deze ook den naam en het wapen van Châlons zou
moeten aannemen. In latere testamenten was die voorwaarde wel niet herhaald doch uit
dankbaarheid jegens zijn weldoener ging René, na den dood van zijn oom, uit eigen beweging
daartoe over.
Men weet dat ook hij, bij afwezigheid van eigen wettige kinderen, zijn titels en geheele
vermogen aan een neef zou nalaten: den jeugdigen Willem van Nassau-Dillenburg, die als
12jarige knaap den Nederlandschen bodem betrad, bestemd om den naam, dien hij erfde,
wereldberoemd, en zich zelf als den Vader des Vaderlands onsterfelijk te maken.
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dès maintenant pour lors, quand, par ordonnance de Sa Majesté divine, elle aura à
partir de nostre corps.... Et quant à la sépulture de nostre corps, nous l'avons choisy
en l'église collégiale de Nostre-Dame de Bréda et la chapelle où feu monseigneur
et père est sépulturé, ou en celle de Nozeroy, celles des deux où plus convenablement
faire se pourra, selon la vicinité du lieu où nous serons terminé; et s'il ne se peult
convenablement faire en l'un d'iceulx lieux, qui en auront empris la charge, aviseront
du lieu le plus convenable. A la discrétion et providence desquelz et de noz exécuteurs
cy après denommés ou l'un d'eulx, nous remectons touttes solemnités d'obsèques et
funérailles.
Niets dus van dien zonderlingen wensch om in half verganen toestand te worden
afgebeeld op een praalgraf; niet die vreemde ijdelheid en veeleischendheid, die,
vooral in het aangezicht van den dood, zoo moeilijk te verklaren zou zijn; - enkel
berusting en stille ernst, die het sterfbed van dezen jongen held nog tragischer maken.
Volgens den laatsten wil van den overledene werd dan ook inderdaad diens
stoffelijk overschot naar Breda gevoerd om aldaar in de Onze Lieve Vrouwekerk in
het Nassausche familiegraf te worden bijgezet.(1) Zijn hart en ingewanden werden
echter, naar het gebruik dier tijden, afzonderlijk begraven. Volgens het Registre des
Délibérations du Chapitre de Saint Maxe te Bar-le-Duc vonden deze een plaats in
de genoemde Sint Maxuskerk vóór het hoogaltaar, nabij de plaats waar ook het hart
en de ingewanden van hertog Antonie van Lotharingen en Bar, René's schoonvader,
waren bijgezet.(2)
Dit deel van het stoffelijk overschot van René van Châlons werd dus gedekt door
Richiers kunstwerk, dat in den eigenlijken zin van het woord dan ook geen
grafmonument is. Nadat de Sint Maxuskerk tijdens de Revolutie was verwoest waarbij men onbegrijpelijkerwijze het praalgraf heeft gespaard - werd het overgebracht
naar de St. Pieterskerk te Bar, waar het zich thans nog bevindt. Het schijnt bij de
overbrenging ernstig te hebben geleden, want vroeger behoorden tot het monument
een reeks heiligenheelden, die thans ontbreken en die bij een restauratie werden
vervangen door versieringen in den vorm van doodsbeenderen. Ook zal vroeger een
opschrift niet hebben ontbroken, dat thans niet meer aanwezig is.
Dit is dus, tot eenvoudiger verhoudingen teruggebracht, de

(1) Deze grafkelder wordt gedekt door het beroemde praalgraf, dat langen tijd aan Michel Angelo
werd toegeschreven. Thans wordt vrijwel algemeen aangenomen dat dit het werk is van
Thomas Vincidor de Bologna, denzelfde, die ook de bouwmeester was van het kasteel van
Breda, dat door graaf Hendrik III van Nassau - René's vader - ter vervanging van den ouden
burcht van Breda werd gesticht.
(2) Aan een vriendelijke mededeeling van den heer Dannreuther, secretaris van de Société des
Lettres, Sciences et Arts te Bar-le-Duc dank ik deze bijzonderheid.
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oorsprong en geschiedenis van Richiers wondervolle schepping. Zij bevredigt niet
in die mate als de overlevering het deed, omdat zij nog niet verklaart het onstaan der
zonderlinge opvatting om den overledene zelf af te beelden eenigen tijd na zijn dood.
Hebben we dàt te danken aan Anna van Lotharingen, die na een kort verblijf aan het
schitterende Brusselsche hof of in het weelderige Bredasche kasteel, als een
kinderlooze jonge weduwe naar haar geboorteland terugkeerde en ontwijfelbaar
degene was, die Richier de opdracht voor het grafmonument verstrekte? Of is zij
enkel de vrucht van Richier's phantastisch genie? Het laatste is het meest
waarschijnlijk. De figuur van den doode aandachtig beschouwende, die met
majestueus gebaar het aan de gapende borstholte ontnomen hart omhoog heft, wordt
het ons langzaam-aan duidelijk dat de kunstenaar, in verheven vertolking, de
tegenstelling heeft willen weergeven tusschen de vergankelijkheid van het aardsche
leven en de oneindigheid der liefde. In die onhoorbare taal, die alleen de ziel kan
verstaan, ruischt ons van tusschen die ontvleeschte kaken een hosanna van liefde
toe. Zinrijke en verheven gedachte, waar het gold de herinnering levendig te houden
aan een jongen vorst, die, zóó kort nadat hij een dochter des lands als zijn bruid had
weggevoerd, haar als een treurende weduwe zou achterlaten.
Men zou denken dat in Frankrijk, waar men gewoon is zijn vereering voor beroemde
dooden nog al spoedig en luide te uiten, reeds lang een passend gedenkteeken zou
zijn gewijd aan den Lotharingschen beeldhouwer Ligier Richier. Het is er nog verre
van daan. Alleen in Saint Mihiel, een plaatsje van overigens droevige
onbeduidendheid, enkel van eenig belang door zijn garnizoen, dat tweemaal zoo
groot is als zijn geheele bevolking, vindt men op een vierkant steenen voetstuk,
gedekt door een bronzen vaas, deze woorden: A LIGIER RICHIER, NÉ A SAINT MIHIEL
EN 1500. Die weinige woorden moeten de dankbaarheid van het nageslacht vertolken
voor den maistre imaigier, die aan zijn geboorteland zulk een rijkdom van onschatbare
kunstwerken heeft nagelaten. Zij bevatten tevens in hoofdzaak al wat men weet van
het leven van den kunstenaar, wiens sterfjaar niet eens bekend is. Hetgeen niet belet
dat hij, om zijn werk alleen, recht kan doen gelden op de onsterfelijkheid.(1)
TH. M. ROEST VAN LIMBURG.
Dordrecht.

(1) Ten einde niet te uitvoerig te worden en de grenzen van het eigenlijke onderwerp niet te
overschrijden, werden in het voorafgaande slechts enkele van Richiers meest belangrijke
werken genoemd. Wie er belang in stelt meer van hem te weten wordt verwezen naar
Cournault (in noot 1 op blz. 168 reeds aangehaald), die o.a. een volledige lijst geeft van al
zijn werken.
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Kunstberichten van onze eigen correspondenten
Uit Brussel
Tentoonstelling van werken van Emiel Claus in den kunstkring van 8 tot
30 april 1905
De Meester-schilder van Astene, de schitterende en krachtige Emiel Claus heeft in
den Kunstkring een zeer belangrijke expositie geopend van meer dan vijftig
schilderijen, die alle interessant zijn en waarvan vele tot zijn beste werk behooren.
Van alle zoogenaamde impressionisten heeft Claus voor zichzelf wel het meeste
voordeel weten te trekken uit een procédé, dat uit Frankrijk tot ons is gekomen. Hij
is wel onze meest lyrische vertolker van het spel van het licht en tegelijk een onzer
vroolijkste en levendigste koloristen. Emiel Claus heeft onze Vlaamsche velden en
vlakten geschilderd, zooals geen kunstenaar vóor hem ze heeft gezien en opgevat.
Hij vertolkt het malsche blond van haar wazige verschieten, haar welige landsdouwen,
haar dorpelingen en haar vee. Zijn schildering, die nooit iets elegisch of melancholisch
heeft, doet ons denken aan het rijke, vroolijke geluid, dat Stijn Streuvels doet zingen
in de meeste zijner romans of novellen en ik denk dat het Velddicht van Minnehandel
en de intrige van Oogst en Speeldag in landschappen, zooals Claus ons die schildert,
zijn afgespeeld. Zijn kleine Koewachters zijn de broertjes en neefjes van de
nestjesuithaalder, waarvan de verteller van Avelghem ons de avonturen heeft verhaald;
zijn mollige Pachtersdochter is een zusje van 't boerinnetje, dat aan 't stoeien was
met Max Vanneste of van dat andere meisje, dat in Verovering door al de rijke
boerenzonen wordt nageloopen. De blijheid van het Leven, de vreugde der oogen,
de vruchtbaarheid en de eeuwige hernieuwing der natuur, zijn de onderwerpen, die
door Claus, den schilder, met voorliefde worden behandeld. Zelfs in zijn Herfststukken
toont hij ons alleen de kleurenpracht en nooit de treurigheid, de droefheid van dat
seizoen en ik herhaal nog eens, dat er in hem niets elegisch is en dat hij als
landschapschilder bijv. een treffend contrast aanbiedt met menig ander talentvol
artist - met Theodoor Verstraete bijvoorbeeld, die liever den droomerigen,
heimweeachtigen kant, de ziel van het Vlaamsche landschap weergeeft. Claus huldigt
de kracht. - Hij is Dyonisisch of Nietscheachtig in zijn werk, waarin niets is
overgebleven van de ouderwetsche stroopjes of romantische sausjes. Dit is
tegelijkertijd een zijner groote deugden - en een gebrek. Want bij den
onvergelijkelijken schilder van het glorieuse licht, zou men ook wel eens gaarne een
lichte verteedering - een kleine aandoening van geestdrift willen vinden. In zijn
kleurensymfonieèn ontmoet men niets dan opgewekte Scherzo's en Allegretto's en
men zou die blijde noten gaarne eens door een teeder Adagio zien afgewisseld! Maar
men zal mij wellicht heel veeleischend vinden, zoo van het soort van hen die de bruid
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verwijten dat ze te mooi is! Overigens hebben al onze andere landschapschilders ons
genoeg van den rouw der natuur verteld of liever van de melancholie van hun eigen
beschouwing, en wat is het dan eigenlijk heerlijk om
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eens een kunstenaar te ontmoeten, die er alleen de kracht, de vruchtbaarheid en het
eeuwig ontkiemende leven van ziet! Claus is vóor alles de Zanger van de zon en van
het licht - van den ether. Niemand heeft zooals hij weten weer te geven het
pulveriseerende - watachtig-donzige van de atmosfeer, dat bijna onmerkbare, teergrijze
waas, dat in vochtige vlokken aan het haar van een koewachter of aan de takken van
een heester blijft hangen. Voor hem, als voor zoovele Impressionisten wordt de
hoofdrol aan het uiterlijk aan het omhulsel toebedeeld. De voorwerpen zijn maar
accessoires. Waar het bij hem het meest op aankomt is het licht - de werking die de
zon uitoefent, de wijze, waarop de stralen op het kindschap vallen, het liefkozen,
verblinden, verslinden. Een gedetailleerde studie van deze vijftig zoozeer verscheiden
doeken, hoewel alle even kleurig, alle even glanzend in licht, zou ons te ver voeren.
Ik wil alleen die vermelden, welke mij het meest hebben getroffen: de Oude
Denneboom, een prachtig zoneffekt op een boomstam, een heerlijk kleurengedicht,
September ochtend, Rozige Morgen, de allerliefste plekjes aan de Leie, in
verschillende jaargetijden gezien, Zonnedag, Hooitijd en Vlasoogst... Maar zoodoende
zou ik ze allemaal op gaan noemen! Er waren ook eenige mooie portretten, o.a., die
van Mevr. Claus en van den heer Camille Lemonnier, maar wellicht zou ik, vooral
bij den laatste, de voorkeur hebben gegeven aan een minder tyrannieke belichting,
wat minder natuur, die het gezicht en het karakter der figuren overstemt door de
grillige guitigheden van de zon. Met andere woorden, omdat er hier van een portret
kwestie is, zou ik liever gewild hebben dat de persoon van den afgebeelde een grootere
rol op het doek had gespeeld en dat de heer Lemonnier niet voor model had hoeven
te dienen voor een studie van de open lucht.
De heer Claus schildert zeer goed het menschengelaat, waar het hem invalt om
het voor zichzelf te geven, om de omtrekken er van op de juiste wijze te bepalen, te
modeleeren en op de juiste waarde te doen schatten. Dit is o.a. het geval met zijn
Pachtersdochter, met zijn Jong Meisje en vooral met zijn Koewachter, een heel
typisch vriendelijk kopje, dat mij, zooals ik zei, aan de helden van Stijn Streuvels
heeft doen denken. Om mijn indruk in 't kort saam te vatten, wil ik zeggen dat deze
expositie er veel toe zal bijdragen om Claus in de allervoorste rijen onzer schilders
te plaatsen, ten eerste door zijn superbe techniek, zijn vuur en zijn weergalooze kracht
en vooral door zijn lyrisme en triomfante vreugd in het leven, waarvan niemand
zooals hij het gevoel bij den toeschouwer weet op te wekken.
GEORGES EEKHOUD.

Uit Den Haag
Th. de Bock en de Romantiek
Er is bij den schilder De Bock wel altijd eene neiging naar het romantische op te
merken geweest. Men zou schromelijk overdrijven wanneer men meende te mogen
beweren dat sommige van zijn gewoonlijk te nadrukkelijk voor decoratief versleten
landschappen zouden kunnen dienen voor decors van een in den geest van romantiek
gedrenkte handeling. Het bleef immers al te veel landschap om het landschap zelf.
In de kunstzaal van den heer Preyer is thans een schilderij te zien van dezen
meester, een landschap dat door Th. Mesker gestoffeerd werd.
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In 't uur van schemering en mijmerij ziet men uit het duister van een boschweg
(links op het tafereel) een kleine ruiterstoet trekken. Rijk gedost, in den luistervollen
tooi van hun tijd, rijden een ridder en een edelvrouw te paard, vergezeld door eenige
dienaren, eveneens in 't zadel. Links is de horizont afgesloten door het dichte
geboomte; meer naar 't midden ontwaren we door een stakketsel van takken de
silhouet van een kasteel (een fantasie van Doornwerth?), terwijl we rechts onder de
rosse en gouden gloeiïngen van een dun bewolkte lucht de teêre blauwing zien van
den horizont.
Heel deze schildering, geëmpateerd en brillant, vast en toch fijn genuanceerd,
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is er op aangelegd de fantasie te boeien. Wat kan 't ons ten slotte schelen dat er twee
menschen werkten aan dit doek, indien de eenheid er maar is. Mesker begeesterd
door De Bock, De Bock weer begeesterd door Mesker, hebben samen een geheel
gegeven van hoogst interessante schoonheid. Want dit is wel een uit welbegrepen
samenwerking ontstane eenheid, een eenheid die men nagenoeg als zoodanig kan
aanvaarden. Een inniger samengaan is immers welhaast niet denkbaar.
Rijk van kleur en gloedend als een stuk goudleer kan zijn in een kamer vol
avondschemering, vol van de onbestemdheden die alleen de naar het wondere en
geheimzinnige geest weet te binden aan het doek, ademt het de bekoring van een
legendarisch verhaal uit den ouden tijd. Want wat hier ontegenzeggelijk naast de
diepe rijkheid der kleur, 't meest boeit, is de stemming. De Bock heeft op dit doek
gewerkt, kleur gelegd over kleur, over warme ondertonen geglazeerd en soms door
uitschrappen eene diepe schittering verkregen en Mesker heeft vol begrijp van het
gegevene in den zelfden geest gewerkt. En zoo waart er door het geheel vol
schemerige vaagheden en pracht van door den tijd, door 't opkomen van ondertonen,
nog fijner genuanceerde kleuren, het geheimzinnige van een fantastischen tocht;
spreekt er uit het landschap iets van een mystieken zin, door de actie der figuren
(vooral de voorste, tegen het licht in, in bruinigen toon geschilderde ruiter, en het
geschemer van een in 'n wonderbaar rood gedoste staande figuur uit het hout) nog
versterkt, iets van een trachten naar het ongewone en ongeziene, als noch bij De
Bock, noch bij Mesker veel op te merken is.
We zijn niet geneigd in dit doek een uiting te zien van speelschen lust. Het is te
klaarblijkelijk een met ernst en overtuiging volvoerd werk en daarom is het al bizonder
opmerkelijk als een bewijs dat het samenwerken van twee artiesten in een eenigszins
overeenkomstige richting (een bizondere kant van hun talent), voor een enkelen keer
toch wel eens tot een ongemeen gelukkig resultaat kan voeren.
H.D.B.
In het volgend nummer hopen wij een bijdrage op te nemen van Dr. C.E. Daniëls,
Directeur van het Medisch-Pharmaceutisch Museum te Amsterdam, over een tot nog
toe onbekend gebleven portret van Andreas Vesalius.
Red.

Boeken & tijdschriften
Les sentiments de l'art, par Alphonse Germain, chez Bloud, Paris, 1904
SEDERT een tiental jaren heeft het vraagstuk van de Schoonheidsleer zich, zooals
trouwens behoorlijk was, verheven tot hetzelfde peil, dat reeds lang door de
Natuurlijke en Wiskundige Wetenschappen bereikt was. Uitstekende denkers houden
zich tegenwoordig uitsluitend met de Filosofie van het Schoone bezig en vraagstukken
van deze soort, vooral die welke de plastische kunsten raken, werden met waren
hartstocht bestudeerd en onderzocht. Vele ideaal aangelegde kunstenaars,
terugschrikkend voor het onbewuste en verwarde in de verschillende opvattingen
der hedendaagsche kunst, hebben de werken van het verleden geraadpleegd, de

Onze Kunst. Jaargang 4

eigenschappen en krachten der menschelijke ziel, de eigenaardige vorm, die haar
ontstaan dankt aan een emotie door de betrekkelijke waarde van het geziene gewekt.
Want niettegenstaande den tegenwoordigen strijd in de kunst en de haast om maar
veel te produceeren, bezitten onze tegenwoordige kunstenaars nog den moed om
voor een oogenblik hun eigen opbruisende aandoeningen te bedwingen en aan de
esthetiek haar gouden sleutel te vragen die hun het allerheiligste van het Schoone
ontsluiten zal. Wij zouden een lange lijst kunnen maken van werken, die uit dezen
loffelijken ijver tot onderzoek zijn ontstaan, maar willen ons tot het aankondigen
van een ervan bepalen, waarvan de rubriek duidelijk het doel vermeldt: Le sentiment
de l'Art et sa formation par l'Étude des OEuvres.
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In dit belangrijk werk, dat op deugdelijke bewijsstukken is gegrond, behandelt de
Heer Alphonse Germain op uitvoerige wijze en tot in de kleinste en geheimste
technische bizonderheden het aantrekkelijk onderwerp der Schoonheidsleer op het
gebied van zichtbare kunstvormen. Het is een uitgebreid werk dat men in eene
welvoorziene studeerkamer, vol reproducties van oude en nieuwe kunst zou moeten
lezen. Zoo geniet men van de welbekende bekoring van hen die gaarne de gedachten
van een begaafden man in alle bizonderheden volgen, hetzij ze zijn beschouwingen
deelen of niet, een aangenaam tijdverdrijf voor iederen weetgierigen geest.
Overal, bij het doorbladeren van dit boek, ontmoeten we den met zijn vak
ingenomen schilder, den gevoeligen kunstenaar, den enthousiasten bewonderaar van
het schoone en den goed ingelichten geleerde die alle hun stempel op schitterende
wijze op dit werk hebben gedrukt en het tot een prettige, smakelijke lectuur voor den
kunstenaar, zoowel als voor den man van de wereld gemaakt hebben.
Les lois, la Lumière et la Couleur, l'Entente décorative et son application au Home,
l'Ideal zullen zeker met genoegen en dikwijls met eenige verwondering gelezen
worden door het groote aantal van hen, die kunst als een soort van gemakkelijk
tijdverdrijf of sport beschouwen, waarin ze zich ongestoord kunnen vermeiën.
Laten we mogen besluiten met twee uittreksels uit het boek van den Heer Germain,
den zeer oorspronkelijken schrijver, van wien wij, na zijn grondige en talrijke
voorstudies als Pour le Beau, Jean Fouquet et ses Miniatures, Influence de Saint
François sur la Civilisation et les Arts, enz. enz. wel iets dergelijks verwachten
mochten.
‘Dès le XIVe siècle, l'Art s'étiole en France comme épuisé par une trop abondante
production de chefs-d'oeuvre. Mais pendant ce temps, l'art flamand se fortifie et,
sous l'influence de ses réprésentants appelés à la cour de Charles V et auprès des
ducs de Bourgogne, les Français se remettent à observer la nature. A cette école par
excellence leur goût s'épure de nouveau et, dans la seconde moitié du XVe siècle la
suprématie leur revient, Jehan de Bruges avait préparé les voies à Fouquet, les
Flamands du Berry et de la Bourgogne rendirent possible Claus Sluter(1) et Michel
Colombe. L'art de Flandre devait son impulsion à l'art de France; celui-ci lui dut sa
régénérescence plastique.’ En dan verderop deze krachtige woorden:
‘Qu'admirons-nous dans une oeuvre, lorsqu'après avoir rendu hommage au talent de
l'auteur, nous restons saisis, retenus par ce quelque chose que nous sentons au-dessus
des formes matérielles, par ce mystère que dégage toute oeuvre vraiment d'art,
qu'admirons-nous alors que nous disons: Cela est beau? Les Lois. Carie beau se
peut-il concevoir autrement que comme une image de l'équilibre de l'eurythmie?
C'est parce qu'elle manifeste ces lois que l'oeuvre belle ne présente jamais rien
d'anormal et d'anti-naturel, rien de ce qui contredit ou détruit la vie. Aussi le beau
s'impose-t-il à l'admiration, d'un cri enthousiaste en d'une émotion tacite, tout être
au-dessus de la brute le salue.’
J.D.B.

(1) Beschouwt de Heer Germain Sluter als een Franschman??
RED.
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HENDRIK LEYS: EIGEN PORTRET OP 51 JARIGEN LEEFTIJD.
(Koninklijk Museum, Antwerpen).
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Hendrik Leys
IN 1815 geboren en in 1869 gestorven, vertoont Leys zich vooreerst als een archaïst.
Zóo heeft hij het trouwens zelf gewild en het is niet het minst eigenaardige bij dezen
meester dat men hem haast tegen zijn eigen wil tot de voorloopers moet rekenen.
Bij hem, evenals bij de Ouden, telt de opvoeding juist genoeg mee om de
persoonlijke inspanning aan te wakkeren. Een machtige inspanning, die alleen door
hen, die in ontwikkeling met hem gelijk staan, op de juiste waarde werd geschat. We
zouden zelfs niet durven beweren dat, hoezeer hij ook later in België met eerbewijzen
overladen werd, hij daar het eerst werd gewaardeerd.
Niet dat Leys, als een helaas maar al te groot aantal zijner kunstbroeders, ooit een
verkeerd begrepene of miskende is geweest, die eerst laat en heel langzaam, over de
onverschilligheid van een banaal publiek van den ouden sleur gezegevierd heeft; het
zou onrechtvaardig zijn om dit te beweren!
Noch in karakter, noch in temperament is Leys ooit een voorvechter geweest.
Daarentegen komt hij ons wel eens voor als een revolutionair. Hij lag altijd met de
Akademie en met het Akademisme overhoop en herhaaldelijk heeft men hem verweten
dat hij meer aan zijn instinkt dan aan methodisch verkregen kennis had te danken.
Hij kon er zich trouwens gemakkelijk over troosten, want zijn heele leven lang heeft
hij niet anders dan succes en welverdiend succes gekend. En bij slot van rekening is
de Belgische school der XIXde eeuw hem meer luister verschuldigd dan aan eenig
ander meer beroemd vertegenwoordiger. Overigens was hij een zeer ingewikkelde
natuur, waarin zich een groote liefde voor de waarheid en het behoud der traditie,
beurtelings onder zeer verschillende vormen toonden, waarbij hij zelf altijd te goeder
trouw bleek, wat een bekend Duitsch criticus, Louis Pfau, deze woorden in de pen
gaf: ‘Leys is in den grond niet anders dan een realist van renaissance.’
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Het ideaal van den Antwerpschen kunstenaar verschilde inderdaad van dat van vele
andere schilders, die zich als hij, aan het doen herleven van verdwenen tijdvakken
hadden gewijd en die, zooals Paul Mantz het zoo juist gezegd heeft, zich alleen om
ouden rommel die geen geschiedenis is en om de kleêren die den man niet maken
bekommerd hebben. Lechevalier-Chevigard doet de XVIde eeuw voor ons herleven
en Willems de XVIIde, met een trouwens onbetwist talent. Maar hun personages voeren
een gekunsteld leven, ze hooren niet meer t'huis in hunnen, dan in onzen tijd. Leys
houdt er ook wel van om zijn personages in 't kostuum van't verleden te steken, maar
toch wordt bij hem de hoofdzaak nooit aan bijhoorigheden opgeofferd. Hij is en blijft
een archeoloog, zonder toch ooit in pedantisme te vervallen. Een mensch blijft voor
hem een mensch, hoe hij dan ook uitgedost is; en hoezeer hij ook 't eigenaardig
karakter van elk verschillend tijdvak beheerscht, ontleent hij zijn indrukken in de
allereerste plaats aan de natuur. Hij plaatst zijn tooneelen nooit in een denkbeeldig
midden. Hij heeft nooit, zooals men wel eens beweerd heeft, zijn verschillende typen,
met hun gebaren en houdingen uit oude kronieken, oude platen, of oude schilderijen
geput. Vóor alles laat hij zich door de werkelijkheid leiden en door een soort van
instinkt, dat hem altijd weer naar haar terugvoert.
Deze feiten schijnen bijna zichzelf te weerspreken en zijn des te onbegrijpelijker,
omdat onze herinnering nog niet veel verder reikt dan een halve eeuw. Om den
meester juist te beoordeelen moet men zich de indrukken herinneren, die hij in zijn
jeugd had ontvangen en de omstandigheden, die invloed op het begin van zijn
kunstenaars-loopbaan hebben gehad. En het is treffend om te zien dat - hoe machtig
latere indrukken ook mogen geweest zijn, Leys toch eigenlijk alles wat hij later is
geworden aan zijn geboortestad verplicht was. Aan Antwerpen dankt hij al zijn
bronnen van inspiratie, zij heeft de richting gegeven aan al wat hij heeft gedacht.
Wij willen thans een blik werpen op de eerste stappen, die hij op de
kunstenaarsloopbaan heeft gezet. Toen hij nog heel jong was graveerde hij bidprentjes
in den winkel van zijn vader, die plaatdrukker was. Het is gewoonlijk niet in dezen
vorm, dat men zich 't eerst van zijn kunstroeping bewust wordt! De kleine
‘beeldekens’, waarvan hier sprake is, danken heel hun belangrijkheid aan de
handteekening van den vervaardiger.
Als schilder onderscheidde zich de jeugdige Leys niet van zijne tijdgenooten, die
het zg. kleine genre hadden gekozen. Men roemde echter zijn gaven als kolorist.
Hij was heel jong begonnen en werd daardoor ook al heel jong beroemd. Op zijn
vijf en twintigste jaar was zijne reputatie
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HENDRIK LEYS: DE HERINSTELLING VAN DEN KATHOLIEKEN EEREDIENST.
(Koninklijke Musea, Brussel).
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gevestigd, niet alleen in België, maar ook buitenslands. Men trof zijn werk in bekende
verzamelingen aan o.a. bij Prins Gortschakoff te St. Petersburg en de Heeren Jacobsen
te Rotterdam, van den Schrick te Leuven en De Koninck te Gent.
Toen, als zijn leermeester en schoonbroeder Ferdinand de Braekeleer, waagde hij
zich, - trouwens nog maar in zeer bescheiden verhoudingen, - aan het historisch genre
en evenals de meeste kunstenaars der Antwerpsche school, was Delacroix zijn god.
De meest overdreven romantiek telde hem onder haar vurigste aanhangers. Hij was
te Parijs tijdens degroote gevechten. In hetzelfde jaar toen Wappers zijn Tooneel uit
de Omwenteling onderteekende, de Keyser zijn Guldensporenslag, Gallait zijn Tasso
in den kerker, zond Leys zijn Moord der Leuvensche Magistraten naar de
tentoonstelling te Brussel in. Hij genoot dadelijk de eer gegraveerd te worden en de
Compte-rendu van Alvin, wijdde hem twintig bladzijden groote tekst. Het woord
van lof werd, weliswaar niet zonder eenig voorbehoud gegeven, maar was toch zeer
vleiend voor een jongen man van een en twintig jaar. Er werd o.a. in gezegd:
‘A quelque distance c'est une harmonie parfaite, avec une vigueur de ton incroyable;
si l'on s'approche, c'est une multitude de figures d'aspect variées, d'expressions
étranges; c'est encore un ensemble de maisons gothiques, dont toutes les fenêtres
sont bourrées de spectateurs animés, entourant une place où s'agite une foule sans
nom, le tout éclairé par un jour, dont il est impossible de se rendre compte, jetant ici
des gerbes de feu, tandis qu'il porte une lumière tout aussi brillante à l'opposite....
Que de talent dans ce jeune pinceau! Que d'avenir dans cette tête, s'il voulait se laisser
guider par le raisonnement, si elle pouvait s'astreindre à de sérieuses études!’
L'Artiste, ‘Journal du Progrès’ waarin in 't vorig jaar een portret van Leys was
verschenen, dat door Baugniet was gelithografeerd, vergeleek hem in een lang artikel,
dat geheel aan den jongen kunstenaar gewijd was, heel bescheidenlijk bij niemand
minder dan Rembrandt!
Behalve de loftuiging aan het adres van den kolorist, vond men in dit artikel de
volgende woorden die verdienen onthouden te worden: ‘Devant sa toile on se croirait
reculé de plusieurs siècles, car ce sont bien là les vues de cette époque; rien ne manque
au type de cette architecture si riche en détails de style gothique; M. Leys reproduit
avec un bonheur et une fidélité admirables, toute la finesse de ces ornements si
élégants et si légers. Les costumes, les poses et jusqu'au type des têtes, sont on ne
peut mieux compris. Qu'on place les têtes devant d'anciens portraits de cette époque
et on sera frappé de la ressemblance.’ Hoewel Leys toen nog heel jong was, streefde
hij er
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toch al naar om den juisten geest van het tijdvak weer te geven, dat zijn verbeelding
voor ons opgeroepen had.
Heden maken zijn werken uit dien tijd nog maar een geringen indruk op ons, zelfs
niet door hun zg. oudheidkundige waarde. In dit opzicht, evenals in vele andere,
bleef den jongen kunstenaar nog veel te leeren en vooral veel te vergeten over!
Toen hij op de tentoonstelling van 1836 als historie-schilder de medaille haalde,
was hij zoo verstandig geweest van het tijdvak der middeleeuwen voor dat van de
zeventiende eeuw te verruilen. Het was nog wel geen natuur die geheel vrij van
conventie was, maar toch in ieder geval een stap in de goede richting naar een meer
rechtstreeksche studie. En voor den schilder ging nu het oogenblik aanbreken van
een succès dat hij inderdaad had verdiend.
De superioriteit van Leys lag dan ook minder in zijn koloristengave, als in een
zeer fijn gevoel voor harmonie, niet alleen voor de toongamma, maar ook voor de
lijn. Het zich uitsluitend bekommeren om het onderwerp, waaraan zijn tijdgenooten
zich schuldig maakten en in zeker opzicht ook door hem werd gedeeld, had zijn
opmerkingsgave nog verfijnd. Aan zijn penseel mocht nog een zekere malschheid
ontbreken - de toets nog de noodige juistheid missen - de wijze van op 't doek brengen
kondigde toch reeds een niet geringe vaardigheid aan. Zijn keuze van model vooral
was altijd zeer gelukkig en indien zijn scheppingen ook in velerlei opzicht aanleiding
tot kritiek mochten geven, ontsnapten ze toch altijd aan het triviale en alledaagsche.
Verscheidene werken in zijn eerste manier verraden een onmiskenbare zwakheid,
hoe knap de schikking ervan ook moge zijn. Hoewel alles wat hij maakte in dien tijd
door de groote kunstkoopers Nieuwenhuys, Couteaux, enz. zeer gezocht was, werd
zijn in 1842 tentoongestelde stuk Hôtellerie en Cour de Cabaret door de kritiek
slechts door een besliste terughouding ontvangen. ‘Wanneer men het talent van Leys
bezit,’ schreef Charles Robin, ‘kan men weleens verloren loopen, maar men wordt
toch nooit het spoor geheel bijster!’ Dit was inderdaad zeer juist gezien. De
tentoonstelling van 1845 verschafte den jongen kunstenaar de noodige gelegenheid
om zijn weerwraak te nemen met een succes, zooals hij in zijn geheele loopbaan nog
nooit gekend had.
Het oogenblik was overigens gunstig gekozen. Indien het romantisme ook nog
zijn aanhangers telde, had het toch veel in aanzien verloren in de kringen, waar de
reputatie van een kunstenaar wordt gemaakt. De kleuren verdoofden, hun glans alleen
was niet meer voldoende om het publiek te boeien. Het door Leys tentoongestelde
schilderij: Het Herstel van den Eeredienst in de Lievevrouwkerk te
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HENDRIK LEYS: BURGEMEESTER SIX BIJ REMBRANDT.
(Hoort toe aan den Heer Ed. L. Behrens, Hamburg).
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Antwerpen, scheen een opwekking om weer te keeren tot de rust, - tot een
weldoordachte observatie van de natuur.
Door het Staatsbestuur belast om een nieuw werk voor het Museum te schilderen,
onthoudt Leys er zich van om met een doek van buitengewone afmetingen of door
het eigenaardige van het onderwerp met zijn kunstbroeders in het krijt te treden. Zijn
gegeven was trouwens zeer goed gekozen, tevens geschiedkundig en anecdotisch,
en gaf hem gelegenheid om uit de reeds zeer rijke bron van zijn archeologische kennis
te putten en blijken te geven van zijn nog veel rijker talent als physionomist en van
zijne handigheid in het rangschikken zijner figuren.
Heeft hij dit zelf wel ooit beseft? Wij weten het niet, maar als vervolg op Gallait's
Troonsafstand van Karel V lijkt zijn Preek verbazend veel op een kritiek van dat
beroemde stuk.
Het toeval dat soms dergelijke toenaderingen bewerkt, heeft deze twee werken in
het Museum te Brussel tegenover elkaar gehangen. De overeenstemmingen, die
misschien tot het tijdvak behooren, kunnen we hier opmerken, maar vooral de
contrasten springen hier in het oog. Geen grooter tegenstelling kan men zich denken
dan tusschen de weelderige uitstalling van costumen, het vertoon van mooie mannen
en vrouwen, hier tot lust der oogen vergaderd, iets als een theaterscène, door een
handig regisseur samengesteld - en de in alle geval betrekkelijke soberheid waarmee
Leys zijn tooneel opvat.
Evenmin echter als zijn confrater, heeft hij aan een zekere gemaakte deftigheid
weten te ontkomen. Zijn schikking der verschillende groepen, zijn architectuur,
herinneren nog wel wat te veel aan den eenmaal geijkten vorm. Evenwel treedt zijn
persoonlijkheid toch al op den voorgrond in de keuze zijner typen en de waarheid in
de weergave er van. Zonder met Fétis aan te nemen, dat de toeschouwer zou kunnen
meenen een wààr tooneel uit de Vlaamsche XVIe eeuw te zien, - eerst veel later zullen
we dat in de werken van Leys vinden, - is het toch zeker dat zijn personages geen
figuranten zijn. Vele er van zijn overigens portretten: Leys zelf leunt tegen het
doopvont, verderop zien wij den schilder Ed. du Jardin en den musicus Joseph Grégoir
enz., maar Leys heeft hen met veel oordeel gekozen en zij passen geheel in het
tooneel. Zij staan daar maar niet zoo om de ruimte te vullen; ze leven - luisteren,
denken, - inderdaad als levende menschen en de prediker en zijn gehoor zijn in
volkomen gemeenschap met elkaar.
Dit werk is trouwens nog maar een soort voorspel van wat er volgen gaat. Men
kan er noch niet de vrucht van een lang gevolgde studie in zien, en nog minder de
aankondiging van werken, die er op zullen volgen. En wanneer men met eenig recht,
dit stuk kan beschouwen
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als het begin van de tweede werkmanier van den schilder, heeft het tijdsverloop dat
zij kenmerkt toch niet heel lang geduurd.

HENDRIK LEYS: Vrouwen in de Synagoog te Praag.
(Hoort toe aan Mevr. Waedemon, Brussel).

Als bewijs halen wij die stukken aan, die het jaartal 1845 dragen, zooals zijn
Binnenhuis in het museum te Lier, overigens een stuk van liooge waarde en zelfs
enkele, die van 1848 en 49 dateeren o.a. De Zangles, De Trommelslager, Het
Schilderijenkabinet, waarin de meester een groote voorliefde toont voor de groote
Hollanders der XVIIde eeuw: Ostade, Metzu, Pieter de Hooch en voor Rembrandt zelf.
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HENDRIK LEYS: DE JONGE KEIZER KAREL DOOR ERASMUS ONDERWEZEN.
(Hoort toe aan den Heer G. Van der Bilt, in bruikleen gegeven aan het Metropolitan Museum,
New-York).
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Deze faze, een der schitterendste in de geheele loopbaan van den meester, bereikte
haar glanspunt op de tentoonstelling van 1851, waar hij niet geaarzeld heeft, den
schilder van De Nachtwacht op het tooneel te brengen! Het Bezoek van Burgemeester
Six bij Rembrandt, is niet alleen het belangrijkste stuk uit dezen tijd, maar tevens
een der meest bewonderenswaardige staaltjes van zijn kunst.
Madou, die een der beste werken van Leys, De Guitaarspeler, in zijn atelier had
hangen, had reeds in zijn Scène de la Vie des Pirates, een poging gedaan om de
eigenaardige physionomie der verschillende tijdvakken met de meesters die ze het
best hebben gekarakteriseerd, te doen herleven. Rembrandt had daar ook een plaats,
en 't is zijn atelier dat ons door den bekwamen teekenaar getoond wordt. Op een
alleraardigst schilderijtje toont ons ook Robert-Fleury den kunstenaar aan zijn ezel,
bezig met het portret van zijn moeder te schilderen.
Door in het gevolg van Burgemeester Six in het mysterie van deze werkplaats
door te dringen, waar de zonnestralen veranderd zijn in vloeiend goud, heeft hij als
't ware op deze manier aan den grooten kolorist een deel van zijn geheim willen
ontrooven. Wanneer men toestemt dat hij hierin is geslaagd, zou men tevens mogen
doen opmerken dat hij buitengewoon gelukkig is geweest in het weergeven van den
jongen gevierden Rembrandt, toen hij het erkende hoofd was van de schilders in zijn
land.
Burgemeester Six, - een man uit de eerste standen - een fijn kunstkenner, heeft in
een armstoel plaats genomen en beschouwt het werk, - zijn eigen portret wellicht waaraan de kunstenaar bezig is. Als een vorst houdt hij het hoofd gedekt. De overige
elegante nietsdoeners zijn overal door het vertrek verspreid en bekijken de duizend
en éen voorwerpen en curiositeiten, die door den schilder op zijn etsen en schilderijen
worden te pas gebracht. Dit alles is met groote handigheid, zonder eenige pretentie
geschilderd en geheel naar wensch uitgevallen. Voeg hierbij de uiterst knappe
behandeling van het licht, in dit atelier van den meest lumineuzen aller koloristen
en men heeft een werk, dat buitengewoon is geslaagd en dat door Leys zelf, indien
men een artikel in het Journal des Beaux-Arts van 1880 gelooven mag, tot zijn beste
werken werd gerekend.
Dit zij hoe het wil, het is zeker dat in ieder opzicht het stuk dat wij nu bespreken,
zijn maker niet alleen als een groot kolorist, maar ook als een samensteller van eersten
rang doet kennen, die door het algemeen effekt, dat hij bereikte eenigszins aan Isabey
en Robert-Fleury doet denken, zoozeer dat Mouilleron naar dit stuk een van zijn
belangrijkste litografieën heeft vervaardigd.
Er bestaat ongetwijfeld minder overeenkomst tusschen Leys en Rubens, dan
tusschen Leys en Rembrandt. Terwijl hij ook niet geheel
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aan de algemeene neiging naar te bruine kleur, het zg. sausje, dat toen zeer in de
mode was, ontsnapt is, heeft hij ook nog bitume gebruikt en misbruikt en daardoor
geschaad aan de duurzaamheid van vele zijner werken.

HENDRIK LEYS: De Katholieke vrouwen.
(Hoort toe aan den Heer A. Willems, Brussel).

Op een schilderij, dat thans aan het Antwerpsch Museum behoort, het feest der
Kolveniers aan Rubens aangeboden, kan men den oorspronkelijken glans nog maar
gedeeltelijk raden. Het schijnt dat in ieder opzicht Rubens onzen schilder minder
gelukkig dan de groote mysterieuse Hollandsche kolorist heeft geïnspireerd. Leys
hield vooral toen van krachtige tegenstellingen en Rembrandt moest hem vooral
aantrekken.
Opgevat in denzelfden gouden toon als de Boodschap, de Aalmoes, en in de eerste
plaats het Model, droegen ook minder voldragen
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HENDRIK LEYS: MARIA VAN BOURGONDIË DEELT AALMOEZEN UIT.
(Hoort toe aan Mgr. den Bisschop van Amycla).
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werken er toe bij om den meester op den eersten rang onzer vaderlandsche artisten
te plaatsen. De naamvan Rembrandt werd door alle critici genoemd.

HENDRIK LEYS: Portret van Lucie Leys.
(Koninklijk Museum, Antwerpen).

Evenals velen zijner kunstbroeders was het Leys niet ongevallig om zijn stukken
den toon van oude schilderijen te zien aannemen! Rembrandt beïnvloedde hem voor
't minst evenveel als Pieter de Hooch, in de conceptie van zekere binnenhuizen, waar
het licht spaarzaam binnenviel Het Model, dat het atelier van de Hooch moet
voorstellen, behoort ongetwijfeld tot deze soort. Het is een uitnemend stuk, en wat
de Aalmoes betreft, daarin zullen de iconophilen bijna letterlijk de gedachte en
samenstelling van een van Rembrandts etsen vinden weergegeven: de bedelaars, die
tegen de deurpost leunen en het geldstukje ontvangen, dat hun door een jonge vrouw
wordt gereikt, vindt men op beide werken.
Nog zeer jong, had hij onder onze kunstenaars reeds een buitengewone plaats
ingenomen: op zijn dertigste jaar reeds was hij lid van de Belgische Akademie, op
zijn 36ste Officier van de Leopoldsorde; zijn werk werd hem door liefhebbers en
kunstkoopers
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om strijd betwist en men meende reeds te mogen gelooven dat Leys zijn weg nu
voorgoed had gevonden of beter nog zijn keus bepaald. Welk nieuw verlangen had
hem bij zijn zoeken gestoord? Wij weten het niet, maar zeker is het dat zijn kunst
op dit tijdstip een algeheele verandering zou ondergaan, dat hij breken ging met al
zijn vroegere gewoonten en vaarwel zeggen, wat hij eenmaal aangebeden had: het
uitgespaarde licht, zijn mysterieuse binnenhuisjes - tot de elementen van zijn
composities zelf. ‘Geen kunstenaar in den nieuweren tijd, wiens trant zoo grondige
wijzigingen onderging als hij,’ mocht de Heer Rooses terecht opmerken.
Wat was er gebeurd? We willen niet beweren dat wij het weten, maar meenen toch
het te kunnen raden.
Op hetzelfde oogenblik, waarop in het Salon, de verrukkelijke stukken werden
tentoongesteld, waarover we zooeven hebben gesproken, hadden de oude
overleveringen, die reeds zooveel van de aanvallen van het realisme te lijden hadden
gehad, opnieuw een schok ontvangen door het verschijnen, in België zelf, van de
eerste werken van bijna heel de moderne Fransche schildersschool.
Leys hoefde zich hierom niet veel te bekreunen; zijn genre plaatste hem aan de
antipoden van de stellingen, die door een deel der pers zoo luidruchtig verkondigd
werden. Evenwel moet men erkennen dat hem nog een beslissende stap te doen bleef:
hij moest nog dichter naderen tot de natuur.
Heeft hij dit uit instinkt of op andere wijze gedaan? We zijn geneigd het eerste te
gelooven. De kostbare reeks studies naar oude Antwerpsche straten, die het
Antwerpsch Museum bij den verkoop van het atelier van den grooten kunstenaar
heeft weten te bemachtigen, toont duidelijk zijn verwantschap aan, met hen die
spottenderwijs ‘realisten’ genoemd werden. Een zekere portefeuille, die in 1893 in
zijn woning werd verkocht, bevatte bijna al de oorspronkelijke etsen van Millet en
fotografieën naar werken van dezen grooten meester. Dit gegeven is van eenig belang.
Zonder al te groote inspanning kon Leys, altijd getrouw blijvend aan zijn eigen
overtuiging, getrouw aan zijn liefde voor dingen uit het verre verleden, dichter naderen
tot de natuur.
De dichterlijke omgeving, waarin hij zijn kindsheid heeft doorleefd, het oude
Antwerpen, met zijn vestingen uit den Spaanschen tijd, zijn monumentale poorten,
zijn bruggen en grachten, die reeds door den ouden Breughel geschilderd zijn, zijn
doolhof van daken, waar nauwelijks een zonnestraal binnendringt, zijn huizen met
houten gevels, zijn merkwaardig Vleeschhuis, dat Dürer reeds in 1520 zag, de
Openbare Waag, het Oostersch Huis, dat door C. Floris gebouwd was, gansch dit
eerwaardig geheel, waarvan hij tegen het eind van
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HENDRIK LEYS: DE INSTELLING DER ORDE VAN 'T GULDEN VLIES.
(Hoort toe aan Z.M. den Koning der Belgen).
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zijn leven het omverhalen zoozeer betreurd heeft, dit alles had voor hem nieuw leven
aangenomen.
In den tijd, die tusschen de tentoonstellingen van 1851 en '54 verliep, heeft deze
verandering plaats gegrepen en werd begunstigd door een belangrijke gebeurtenis:
een kunstreis naar Duitschland.
Niet tevreden met het bestudeeren van de werken van Cranach, Dürer, Holbein,
Lucidel, Grünewald, was het in hun eigen midden, bij het aantreffen van hun eigen
modellen, dat hij eenigermate in het geheim van hun grootheid door kon dringen en
als een ander mensch weer in Antwerpen kwam.
In zijn nieuwe richting zou hij niet alleen door den lust der oogen nieuwen bijval
verwerven. Door de XVIe eeuw had zich een geheel nieuw veld van waarneming voor
hem geopend. Antwerpen niet alleen, maar ook de bewoners van Antwerpen
verhaalden hem van 't verleden van zijn geboortestad. Zijn Wandeling rond de Muren,
vertoont wellicht eenige gelijkenis met Neurenberg, maar inderdaad speelt het tooneel
op de Antwerpsche wallen. In zijn Frans Floris, Nieuwjaar in Vlaanderen, Katholieke
Vrouwen, onthult het verleden van Antwerpen, als met een tooverstokje aangeraakt,
zich weer voor onze oogen:
‘Ce n'est pas un imitateur, c'est un semblable,’ mocht een Fransch criticus terecht
bij het verschijnen van deze heerlijke werken zeggen Leys had genoeg gehad aan
zijn eigen herinneringen - hij had maar om zich heen te zien. Om de genezing van
een ziek kindje te verkrijgen, offeren onze vrouwen nu nog dagelijksch in onze steden
devotelijk hun kaarsje, aan den een of anderen bijzonder vereerden Sant. Lijden,
bidden, hopen, zijn in alle tijdperken t'huis. ‘Iedere schildering van het verleden,
waarin de schilder niet iets van zijn eigen hart heeft gelegd, zegt Charles Blanc
terecht, zal altijd een beetje op een tooneelvertooning lijken.’
Nieuwjaar in Vlaanderen, waarop men al heel vroeg, nadat ze zijn opgestaan, de
kinderen door de sneeuw ziet loopen om Grootvader en Grootmoeder geluk te
wenschen, en het traditioneele lekkers in triomf mee naar huis te voeren, is ook niet
anders dan een herinnering aan zijn eigen jeugd.
In 1855, op de groote Parijsche tentoonstelling, heeft onze Antwerpsche schilder
zijn grootste triomfen behaald.
Voor de eerste maal waren er hier schilders van alle nationaliteiten vereenigd,
want de expositie van 1851 te Londen, had slechts aan beeldhouwers toegang verleend.
Met algemeene stemmen werd aan de Belgische school een plaats in de eerste rijen
der wereldkunst toegewezen, een feit dat te meer beteekenis erlangt, wanneer men
bedenkt dat geen onzer eigenlijke grootmeesters er vertegenwoordigd was - een der
zeer zeldzame eerepenningen werd toegewezen aan Leys.
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HENDRIK LEYS: De inkomst in de stad.
(Koninklijk Museum, Antwerpen).

Heden schijnt het welicht eenvoudig genoeg om dit succes van de Dertigdaagsche
missen van Berthel de Haze te noteeren evenals van de Wandeling om de Stadsmuren,
dat de toenmalige Hertog van Brabant, den tegenwoordigen Koning der Belgen,
absoluut heeft willen bezitten en van het Nieuwjaar in Vlaanderen, dat evenveel
bewondering verdient. Maar vóór vijftig jaar was het feit om een medaille toe te
kennen aan een genre-schilder als een soort van tekortkoming aan het protokol - een
soort afbreuk doen aan het prestige der groote kunst, d.w.z. aan de kunst in 't groot.
Het was als een slag in 't aangezicht van den ouden sleur.
Als triomfator in zijn geboortestad ontvangen en door haar met een gouden
lauwerkroon vereerd, nam hij die aan met de bescheiden woorden: dat al zijn
kunstbroeders, die met hem hadden behooren te deelen. Leys wist maar al te goed
dat zijn succes alleen maar met een soort van terughouding in zeker midden aanvaard
werd. De Belgische school, de
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ware, de officieele in éen woord, had zich van alle deelname aan de expositie
onthouden; - maar ze zou zich weten te wreken! - En zóo sterk was de kracht der
gewoonte, dat de Groux, die door de Fransche critici als een eerste-rangs artist
aangeduid was, op de tentoonstelling van 1857 door een deel der Belgische pers
totaal werd afgebroken, om eerst weer bij het verschijnen van zijn Junius en zijn
Dood van Keizer Karel, die zich door hun onderwerpen en vooral door hun afmetingen
tot den rang van historieschildering verhieven, weer in genade te worden aangenomen.

Gezicht in de Leyszaal op het Stadhuis te Antwerpen.

Op de groote tentoonstellingen van Londen in 1862 en Parijs 1867, wachtte Leys
een nieuw succes, hoewel op de eerste die door het bestuur van de afdeeling Schoone
Kunsten georganiseerd was, bijna al de werken van Gallait vereenigd waren, van
zijn Tasso in de Gevangenis af. Leys, men moet het erkennen, had het publiek niets
meer van zijn hooge kunde te leeren; de bewondering ging ditmaal niet meer met
verrassing gepaard. Zich op 't eens gewonnen standpunt handhaven, gold onder deze
omstandigheden zeker reeds heel veel.
Zijn Nieuwjaar in Vlaanderen, hoewel zeer bescheiden van afmeting, was een
soort van voorspel geweest tot een onderneming op groote schaal, die bestemd was
om een zeer eigenaardige plaats in het
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geheele oeuvre van den meester in te nemen. Ik bedoel de reeks decoratieve
schilderingen door Leys gemaakt om als versiering in de eetkamer van zijn mooie
woning te dienen: Een Kerstfeest in de XVIde eeuw.
Door de sneeuw die de oude bruggen bedekt, waaronder, zooals op de beroemde
gravure van Breughel, de schaatsenrijders zich vermaken op het ijs van de gracht,
slaan oude en jonge wandelaars den weg naar de stad in. Verder wonen we de
aankomst der gasten in het huis bij, waar hun een ontvangst vol patriarchale
hartelijkheid en het traditioneele festijn wachten, waarvan de Toebereidselen
Braquemont gelegenheid voor een zijner meesterlijke etsen hebben gegeven.
Leys heeft in deze schilderingen uit al de bronnen van zijn bewonderenswaardig
talent geput. Zonder te spreken van het ons terugvoeren in de XVIde eeuw, niet alleen
in het uiterlijke van zijn figuur, maar in zekere mate zelfs van hun ziel, heeft de
schilder aan zijn compositie, de groote stijl - de soberheid gegeven die voor een
muurschildering noodig zijn en tegelijkertijd de vrijheid van beweging - de harmonie
die aan een behoorlijk schilderij niet mogen ontbreken.
Alleen scheppend voor zichzelf en zijn nakomelingen, wil hij aan hen, die na hem
zullen komen, tegelijk met zijn eigen beeld en dat der zijnen, de afspiegeling laten
van zijn leven, met, zooals een zestiende-euwer schreef, de bijzondere opdracht:
De les contregarder et se ressouvenir
Du vertueux chemin, qu'il a voulu tenir.
Maar de groote kunstenaar had zonder de eischen van het stadsverkeer en zonder de
behoefte aan een breede straat, die naar het spoorwegstation moest voeren gerekend!
Dit huis, waar een der beroemdste kinderen van Antwerpen geleefd en zijn dagen
geëindigd heeft, waaraan zich zoovele kostbare herinneringen vastknoopen, dat de
gidsen het tegelijk met de woningen van Rubens en Jordaens aan de vreemdelingen
toonden, heeft zijn maker geen vierde van een eeuw overleefd!
Eén oogenblik zelfs heeft er vrees bestaan dat de bewonderenswaardige
schilderingen, waarin hij zooveel behagen geschept had het te tooien, voor de
geschiedenis verloren waren gegaan, maar gelukkig met groote voorzichtigheid van
den muur losgemaakt, zijn zij tegenwoordig het sieraad van een der zalen van het
stadhuis. Nergens wellicht heeft de schilder zich zijn naam zoozeer waardig getoond!
Door zich geheel éen te gevoelen met de XVIde eeuw, door in haar geschiedenis
en haar zeden door te dringen, haar uitzicht voor zich te doen herleven, was Leys er
door een wonder van auto-suggestie in

Onze Kunst. Jaargang 4

t.o. 190

HENDRIK LEYS: DE VOGELVANGER.
(Koninklijk Museum, Antwerpen).
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geslaagd om zich geheel één te maken met zijn kunstideaal. - En dat was een
vergissing.
Wanneer er, in de scheppingen in de laatste manier van den meester de concentratie
van het licht, plaats heeft gemaakt voor een rijker verdeeling van de verlichte vlakken,
trekt het penseel de omtrekken te scherp om, ten koste van het relief. Men zag deze
neiging niet zonder een zekere ongerustheid verscherpen in de Uitvaardiging van
het Edict van Keizer Karel, waarbij de inquisitie in de Nederlanden werd ingevoerd,
en zijn Prediking in den Pelikanengang, in 1861 in Antwerpen tentoongesteld.
‘M. Leys a un peu perdu de vue de l'art des sacrifices’ schreef Paul Mantz, in zijn
beschouwing over deze werken. Maar de kunstenaar was op dat oogenblik geheel in
beslag genomen door de voorstudiën voor zijn groot, decoratief werk, dat hij op het
Antwerpsch stadhuis zou uit te voeren hebben. De verkleinde modellen van deze
grootsche muurschilderingen, maakten deel uit van zijn inzending op de
wereldtentoonstelling van 1867 en gaven den schilder gelegenheid voor nieuwe
triomfen. Ook ditmaal viel hem een der groote eerepenningen ten deel.
‘M. Leys a la clarté et la vigueur des anciens maîtres’ schreef bij deze gelegenheid
Marius Chaumelin. ‘La touche ferme et nourrie modèle les objets avec une précision
et une solidité extrêmes; la couleur est riche et transparente, d'une harmonie
merveilleuse. Si parfois ses figures ne sont pas suffisamment enveloppées d'air, si
ses derniers plans ne fuient pas assez, c'est que, à l'inverse des peintres médiocres,
qui abusent des teintes neutres et des tons brisés pour obtenir plus facilement la
perspective aérienne, il n'accuse la différence des plans que par la justesse du ton
local et la finesse des nuances; méthode hardie, entièrement conforme à la nature,
mais qui, pour donner des résultats satisfaisants ne souffre pas la moindre défaillance
chez celui qui l'emploie.’
En niets kan juister zijn! Overigens minder er om bekommerd om aan zijne werken
het uiterlijke van schilderijen dan van wandtapijten te geven, had Leys een vastberaden
stap in de richting van het archaïsme gedaan. Zonder ooit tot de verwarring in de
verschillende groepen die men op de tapijtbehangsels van het Bourgondisch tijdperk
aantreft, te komen, meende hij toch zijn gezichtspunt altijd zeer hoog te moeten
plaatsen en het algemeen effect ondergeschikt te maken aan het tegenover elkaar
stellen der verschillende nuancen. Hoewel niet van reden ontbloot, was deze manier
om de dingen te beschouwen toch in ieder geval zeer nieuw. Een muurschildering
heeft niet de illusie te geven van een venster, dat op de buitenwereld uitgeeft; zij
dwingt den kunstenaar tot opoffering, daar vooral, waar, zooals te Antwerpen het
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geval is, men geen gelegenheid heeft er ver genoeg af te gaan staan. De schilder gaf
zich zeer goed rekenschap van dit alles en men mag zeggen dat hij door de
eenvoudigste middelen een maximum van effect bereikt heeft. Men zou hem
daarentegen kunnen verwijten dat hij zijn voorliefde voor den grooten Dürer-stijl,
wat al te veel heeft vergeten en liever de tamelijk linksche vormen, de hoekige lijn
van Cranach aangenomen heeft. Het schijnt ons zeker te zijn dat Leys voor de
geschilderde versiering van de zaal, die tegenwoordig in het Antwerpsch stadhuis
zijn naam draagt, zich meer ruimte en hoogte zou hebben gedacht. De gebreken, die
in zijn fresco's samengaan met zeer buitengewone kwaliteiten, en door de te hooge
lijn van den horizont ontstaan, worden zeker minder wanneer men er verder afkomt.
Deze opmerking geldt minder de hooge muurvlakken: De Blijde inkomst van den
jongen Karel van Oostenrijk en de Hertogin van Parma die in troebele tijden de
sleutels der stad aan het Antwerpsche Magistraat overgeeft, - dan op de andere waar
de compositie zich horizontaal ontwikkelt.

H. LEYS: de Hertogin van Parma vertrouwt de sleutels der Stad aan het Antwerpsch Magistraat toe.
(Muurschildering in het Stadhuis te Antwerpen).
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H. DE BRAEKELEER: DE KOPERSLAGER.
(Hoort toe aan den Heer Alb. de Vleeshouwer, Antwerpen).
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H. LEYS: De Calvarieberg in de St. Pauluskerk te Antwerpen.
(Hoort toe aan Mevr. de Wed. G. Couteaux, Brussel).

Wanneer men ze in hun geheel beschouwt, geven de fresco's van Leys niet alleen
den hoogsten dunk van de bekwaamheid van hun maker, maar men kan zelfs zeggen
dat zij België met een der machtigste kunstopenbaringen begiftigden, die men in de
de
XIX eeuw heeft zien ontstaan in onze gewesten en zelfs in Europa.
De schilder heeft niet lang genoeg geleefd om de laatste hand aan zijn groot werk
te leggen. Behalve enkele details is het in ieder geval geheel van zijne hand. Het
beheerscht en bekroont zijne geheele loopbaan en wettigt in ieder geval tegenover
het nageslacht de eerbewijzen die hem ten deel zijn gevallen. Op het oogenblik van
zijn dood was Leys in onderhandelingen met de stad Brussel om het stadhuis van de
hoofdstad te versieren. ‘Minder gelukkig dan Antwerpen,’ sprak bij zijn begrafenis
de heer Anspach, de eerste Brusselsche magistraat, ‘ziet de hoofdstad de belofte van
den grooten schilder verijdeld en midden in zijn eerste studies van het werk dat hij
had aangenomen, ontrukt een te vroege dood hem aan zijn penseel!’
Van deze voorstudies is ons niets bekend; wij weten zelfs niet voor welke werken
hij op het oogenblik van zijn dood nog plannen gemaakt had. Als het laatste zijner
werken, wordt het Atelier van Frans Floris beschouwd, dat nu aan het Museum te
Brussel behoort. Deze schildering dagteekent van 1868, evenals zijn Margareta van
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Parma, een bewonderenswaardig stuk, dat in het bezit is van hetzelfde Museum.
De weg, die Leys heeft gevolgd, werd door meer dan een kromming gekenmerkt.
De nakomelingschap zal zonder twijfel slechts een betrekkelijke waarde hechten aan
de archeologische beteekenis van zijn werk en dat toch niettegenstaande haar
onmiskenbare waarde. Sedert zijn dood heeft de fotografie de meeste der
oorspronkelijke verzamelingen voor ons vermenigvuldigd, evenals het meerendeel
der schilderingen van de tijdvakken die de kunstenaar bij voorkeur behandeld heeft.
De waarde van een artist ligt maar voor een zeer gering deel in zijn
kunstvaardigheid. Zij is veeleer een uitvloeisel van zijn min of meer verheven
opvatting der natuur. Bij Leys, vooral hij de werken in zijn laatste manier, triomfeert
deze opvatting over den vorm, waarin hij zijn gedachten gekleed heeft. Hij heeft
bezeten wat men de intuïtie der geschiedenis zou kunnen noemen. De menschen, die
hij ten tooneele voerde, waren geen ledepoppen, maar handelende en denkende
wezens, die zijn genie weer voor ons herleven deed, in het midden, waarin ze zich
hebben bewogen. De Instelling van het Gulden Vlies, dat in het bezit is van den
Koning, vindt thans te Antwerpen weer hetzelfde succes, dat het hij zijn eerste
verschijning heeft genoten. En evenals op de Wereldtentoonstelling van 1867, is en
blijft het een meesterstuk, het kapitale stuk onder al de mooie doeken, die thans
tijdelijk in het Antwerpsch Museum vereenigd zijn.
Door de XVIde eeuw weer voor ons te doen herleven, heeft Leys het werk gedaan
van een groot kunstenaar en een goed vaderlander. Hij heeft de Belgen een tijdvak
in hun geschiedenis leeren kennen, dat nog maar een zeer klein aantal onzer geleerden,
ternauwernood uit het stof der archieven, opgedolven hadden. Met de ziel van een
Vlaming doet hij ons doordringen in het leven van ons volk, en vult als 't ware een
leemte in onze nationale kunst. Quinten Matsys en Pieter Breughel zijn bijna de
eenigen geweest, die er ernstig over hebben gedacht om de physionomie van hun
tijd met eenige oprechtheid voor ons te doen herleven. Leys is dus een wáár
historieschilder.
In den eigenlijken zin van het woord heeft hij nooit school gemaakt, en dit is nog
een verdienste te meer; zijn princiepen, en dit doet hem een nog hooger plaats onder
de grootmeesters innemen, hebben op in 't oogloopende wijze tot de moderne
ontwikkeling bijgedragen. Buitengewoon krachtig heeft hij meegewerkt tot het doen
verdwijnen van het poncif. En hoe ook zijn verhouding moge zijn tot de meesters
van het verleden, het nageslacht zal hem een eervollen rang toekennen onder die van
zijn tijd.
Indien al enkele schilders getracht hebben om zich te onderschei-
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H. DE BRAEKELEER: DE HOVENIERSTUIN.
(Kon. Museum, Antwerpen).
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H. DE BRAEKELEER: DE HOORNBLAZER.
(Hoort toe aan Mevr. de Wed. Gustave Couteaux, Brussel).
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den op den weg, die Leys hun had gebaand, heeft de invloed van den meester zich
toch nooit rechtstreeks doen gelden. Alma Tadema en Georges von Rosen, zijn
leerlingen of eigenlijk zijn intieme vertrouwden, hebben toch de verdienste gehad
om hun zelfstandigheid te bewaren en van Jos. Lies, die in de onmiddellijke nabijheid
van den schilder der Zielmissen van Berthel de Haze heeft geleefd, aarzelen wij niet
te zeggen dat de meest belangrijke werken van den eigenaardigen artist, juist die
zijn, waarin hij het minst naar het voorbeeld van zijn beroemden kunstbroeder gewerkt
heeft. Wij kennen van Lies enkele landschappen met figuren, o.a. De slechte Rijke
en de Avond, waarin de invloed van Leys nauwelijks meer merkbaar is.
Een vijf-en-twintig jaren geleden mocht het Journal des Beaux-Arts terecht
schrijven: ‘à l'heure présente, il y a encore quelques Leysistes, mais sans
conséquence.’ Leys is eigenlijk nooit, in den eigenlijken zin van het woord, het hoofd
van een school geweest en de enkelen die in zijn zog meevarend, succes poogden te
bereiken, zijn altijd tegen de klip van het pastiche verongelukt.
Overigens begint men een meester niet eens weer van voren af aan!
De XVIe eeuw, waarop zijn penseel het licht had doen vallen werd nu al gauw een
doorloopend geëxploiteerd artikel. Vlaamsche binnenhuizen, vlaamsche schouwen,
zolderingen met zichtbare bintjes-balken... met geschilderd stuc, met goudleeren of
nagemaakte tapijt-behangsels, geslagen koper, de heele ‘toc’ in een woord, maakte
een oogenblik opgang om dan weer te verdwijnen zooals al wat mode is verdwijnt.
De werkzaamheid van Leys is gelukkig rijk geweest in meer vruchtbare resultaten,
niet zoozeer in de vormenkwestie, maar als handhaving van het recht van den
kunstenaar om in zijn werk in de eerste plaats naar waarheid te streven. In dit opzicht
is er geen meer belangrijk geweest dan

Hendrik de Braekeleer
Als schilderszoon, in 1840 geboren, uit den meester, die de eerste schreden van Leys
had geleid, heeft hij eigenlijk al leeren schilderen in de wieg. Hij is zijn
kunstenaars-loopbaan reeds vroeg begonnen, waarop hij door zijn vader, die toen al
tamelijk oud begon te worden en zijn oom Leys, die destijds op 't toppunt van zijn
roem stond, was vóorgegaan. Zijn twaalf jaar oudere broeder, Ferdinand Jr. in 1847,
nog vóor zijn dertigste jaar overleden, is voor Hendrik altijd een zeer betrouwbaren
en bezorgden leidsman geweest. Zijn neigingen, zooals wij die uit een stukje, dat
thans in het bezit van het Antwerpsch Museum is, leeren kennen, doen ons duidelijk
zien dat de invloed van
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Leys op den jongen man grooter moet geweest zijn dan die van zijn eigen vader.

H. DE BRAEKELEER: Leys' eetzaal.
(Koninklijk Museum, Antwerpen).

Tot in 1861 volgde Hendrik de Braekeleer de leergangen van de Academie. Echter
zond hij in hetzelfde jaar reeds twee schilderijtjes naar de Antwerpsche
tentoonstelling: De Bleekerij, uit de van Cutsem-verzameling te Brussel en de
Koperslagerswerkplaats in het bezit van den Heer Alb. de Vleeshouwer te Antwerpen.
Bij het doorbladeren van het boekje van deze tentoonstelling, kregen wij een
aanteekening onder de oogen, die meer uitgegaan was dan de herinnering aan de
werken, die zij beschrijft: zij spreekt een zeer gunstig oordeel uit over bovengenoemde
werken en behelst niets wat heden niet nog evengoed van kracht zou zijn.
Sedert 1858 had Hendrik de Braekeleer zich door nog enkele andere werken doen
kennen, die zich door even groote oprechtheid onderscheidden: De Maaier, de
Waschvrouw, de Zwavelstokkenbinder, kleine tooneeltjes uit het dagelijksch leven,
met een zekere linksheid, die toch nooit in smakeloosheid ontaardde, neergeschreven,
bezaten ze, buiten den naam van den onderteekenaar, niets dat hen de aandacht waard
maakte voor dat deel van het publiek, dat niet bijzonder op waarheid gesteld was,
wanneer er niet een mooi schijntje overheen werd gelegd.
Tableau d'enfant schreef Paul Mantz in de Gazette des Beaux-Arts
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over de Bleekerij, een wondermooi werk. En met zijn gewone beminnelijkheid van
goedmoedig criticus voegde hij er bij: ‘Dans cette naïve peinture, qui est dénuée de
toute philosophie, on voit d'honnêtes bourgeois faisant sécher, dans un jardin, des
linges et des pièces de toile. Il ne nous est pas permis de pénétrer dans l'intérieur des
familles, mais il nous paraît évident que le jour où M. Ferdinand de Braekeleer a vu
son fils se précipiter dans cette voie de réalisme à outrance, il a dù se voiler la face
et invoquer la colère du ciel. Consolons ce père attristé; disons-lui que malgré la
vulgarité du motif, le tableau exposé par son fils est un début des plus intéressants:
les moindres détails y sont réellement à leur place, les figures sont si vraies d'attitude
et de couleur, la lumière est si juste, qu'on ne peut s'empêcher de croire que le jeune
artiste qui commence ainsi, sera bientôt un peintre habile.’
En het is gebleken dat bij een goede profeet is geweest!
Evenals de Bleekerij heeft zijn pendant de Koperslagerswerkplaats, waarover de
heer Mantz het zwijgen bewaarde, zijn plaats onder de hoogste voortbrengselen van
den nieuw gekomene op het tooneel der kunst gehandhaafd. Indien ook al enkelen
vooruit hadden gevoeld dat de vleugel van het genie, het voorhoofd van dit kind
aangeraakt had, vond het publiek - laten we het maar bekennen - het belachelijk,
beleedigend bijna voor den naam van de Braekeleer, en ook een beetje voor dien van
Leys, dat een jeugdig kunstenaar blijken gaf van een zoo groote onverschilligheid
voor den eenen zoowel als voor den anderen meester! Het zou toch zoo gemakkelijk
geweest zijn om hen na te bootsen!
Velen kwam het voor of Hendrik van plan was om zonderling te schijnen en onze
kritiek haastte zich niet om hem bij deze pogingen aan te moedigen. Tot zelfs Camille
Lemonnier, die toen zelf nog pas begon en die later aan Hendrik de Braekeleer
zooveel schitterende bladzijden zou wijden, blijft maar tamelijk koud tegenover de
stukken, die in het salon van 1863 waren tentoongesteld: De Kleermaker, de
Pottenbakker en Binnenhuis. Als de bewonderenswaardige stylist, die hij toen al
was, heeft de aanstaande schrijver van le Mâle het schilderwerk van den jongen
kunstenaar op de volgende treffende wijze gekenschetst: ‘Des intérieurs sales, ternes,
effacés, où ronfle, dans une cheminée ornée de deux chandeliers, un rouge poêle de
fonte, et qu'éclaire une fenêtre dont les carreaux, à moitié couverts de lambeaux,
laissent voir un pot de réséda posé sur l'appui, et les affreuses tuiles rouges qui font
le vis-à-vis... Voilà les tableaux de M. de Braekeleer et les sujets qui l'inspirent
éternellement. Ce parti pris est d'autant plus regrettable que le peintre a du dessin et
de la couleur.’
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Op de tentoonstelling van 1864 oogstte hij met zijn Hovenierstuintje en Het Winkeltje,
die tegenwoordig tot de kostbaarste bezittingen der Antwerpsche en Brusselsche
musea behooren, tamelijk lauwe loftuigingen in. Zoo schreef J.J. Guiffrey, uit
Antwerpen, in de Gazette des Beaux-Arts over de ‘malheureux essais de M. Henri
de Braekeleer pour introduire à Anvers les mauvaises tendances d'une petite école
d'artistes impuissants, qui cherche à relever sa nullité du nom vague de réaliste.’ Men
zal moeten toegeven dat dit weinig aanmoedigend was, vooral naast de loftuigingen
van Paul Mantz, die in 1861 in hetzelfde orgaan verschenen waren en waarop we
zooeven nog eens de aandacht gevestigd hebben.
Hebben kunstkoopers en liefhebbers zich edelmoedig tegenover den jongen man
betoond? Men heeft ons het tegendeel verzekerd. In alle geval mogen we hen, en
ons zelven nog meer, met hunne helderziendheid geluk wenschen. Dank aan hen
hebben onze musea eenige der schoonste voortbrengselen van een der meest
oorspronkelijkste talenten onder de schilders, die onze school beroemd maakten,
kunnen meester worden.
Zonder daarom onhandig met zijn penseel te zijn, is Hendrik de Braekeleer op
verre na geen virtuoos. Een fonkelende toets, een bekoorlijk koloriet, een aangename
lijn is wel het laatste, waar hij zich om bekommert. Zijn kunst is eigenlijk maar een
negatie van het schilderen van sujetten, waarvan zijn vader, gedurende een halve
eeuw, de gepatenteerde vertegenwoordiger geweest was.
Dit was eer een tegenstelling van verschillende tijdperken dan van verschillende
individuën. Toen Ferdinand over de tachtig was, lei hij nog gaarne een klein tikje
ondeugendheid in zijn werk, zooals dit in zijn jongen tijd erg in de mode was geweest.
Het succes van een schilderij hing toen voor drie kwart van een aangenaam onderwerp
af. Evenals bij een tweede Jan Steen, gebeurt het wel eens dat op zijn stukken oud
en jong samen zitten te lachen en te zingen. Wanneer de schilder zich toevallig eens
aan 't een of ander geschiedkundig onderwerp waagde - en dat is hem wel eens
gebeurd - wordt de toonladder altijd in een vroolijke gamma gehouden, rose en
saffraan-geel worden met kobalt en carmijn gemengd om het kostuum met de
lustig-levendige gezichten in overeenstemming te brengen.
Bij al dien glans schijnt de ernst van Hendrik niet op haar plaats. Meer in de
langdurige beschouwing van dingen dan van menschen verdiept, deelt hij de laatste
een zuiver lijdelijke rol toe. Onderwerp, samenstel en expressie zijn bij hem, evenals
hij eenige zeer weinige Hollandsche meesters, slechts de afdrukken van indrukken.
Door diezelfde eigenschap is hij echter verwant aan zeer groote kunstenaars, aan
Millet, en vooral aan zijn tijdgenoot Fred. Walker, die ook een Hove-
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nierstuintje had geschilderd, dat de Braekeleer zeker nooit heeft gezien. Overigens
is zijn wijze van uitdrukking geheel verschillend, Walker sprak Engelsch en de
Braekeleer Vlaamsch. Maar beide behoorden ze tot de zeer zeldzame kunstenaars,
die niet voor anderen werken, maar voor zichzelf, en aangezien hij in het volbrachte
werk de eenige voldoening vond, waar zijn eerzucht naar streefde, haastte hij zich
langzaam! Zooals men gezegd heeft leefde hij in zichzelf, vóor zichzelf, met zijn
genie en met zijn gedachten. En het is zoo droevig om te vertellen, dat op 't uur dat
de aandacht der groote menigte op hem gevestigd werd, toen het officieel succes het
onwelkom gerucht der toejuichingen had doen doordringen in de stilte, waar zijn
scheppingen ontstonden, men hem droefgeestig en mismoedig zag worden en - in
zijn verstandelijke vermogens aangetast, langzaam den weg opgaan van het verval.
Den 23 Juli 1888 werd hij naar zijn laatste rustplaats gebracht, waar zijn
negentigjarigen vader in 1883 en al zijn broeders hem reeds waren voorgegaan.
In 1872 haalde hij in Brussel de medaille voor De Aardrijkskundige, die toevallig
in het Brusselsch museum bewaard is gebleven, in Weenen in 1873 voor zijn
Schilderswerkplaats en Grootmoeders' portret. Op de wereldtentoonstelling van
Amsterdam haalde hij met zijn Loodshuis de gouden medaille. In Januari 1883 had
hij het ridderkruis van de Leopolsorde gekregen.
In deze snelle opsomming zal men kunnen zien hoe betrekkelijk weinig verschil
er in de fazen van de Braekeleer's talent ligt. Behalve tegen het eind van zijn loopbaan,
toen hij ook een klein weinig aan het pointillé heeft geofferd, voelen we geen
kenmerkend verschil tusschen zijn eerste werken en die welke hij in zijn vollen bloei
voltooide.
Belhalve in de Aardrijkskundige, waar de invloed van Leys in de opvatting meer
nog dan in de uitvoering merkbaar is, behandelt de Braekeleer bij voorkeur dingen
uit het intieme leven. Het milieu waarin hij geboren was, heeft op hem nog machtiger
dan op Leys ingewerkt, omdat de verbeeldingskracht bij hem meer beperkt was.
Meer dan eenig ander was hij op 't schilderachtige verzot en bij 't ontdekken er
van, voelde hij een innige vreugde, maar bij de weergave ontdeed hij het van al wat
niet tot strikte werkelijkheid hoorde. Hij verbood zichzelf om er iets aan te veranderen:
hij had gezien, dat was voldoende. Het ding op zichzelf was waard om hem
belangstelling in te boezemen, dus was het ook de moeite waard om geschilderd te
worden. En hij is niet bang voor dissonanten, hij is vol vertrouwen op het licht om
ze te temperen.
Dat licht weet hij in weelde uit te storten als een tweede Vermeer ol ingehouden
te behandelen als een andere Ter Borch. Daarom bezit
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hij toch geen verschillende manieren; en hij heeft geen systeem; 't is hem alleen om
de waarheid te doen. Overigens is zijn weinig diepe toets nooit heel sappig. Zijn
koloriet doet aan dat der Praerafaëliten denken. Zijn procédé staat in een zekere
betrekking tot de werken van Millais. Bij Hendrik de Braekeleer ligt alles in de macht
der conceptie, evenals in de wilskracht bij de weergave er van, en te oordeelen naar
de werken uit de laatste periode van den meester, ontveinzen wij ons niet van aan
eenigen invloed van Leys te gelooven. De Braekeleer voerde overigens meer dan
een kostbare studie op verlangen van zijn oom uit. In hun wijze van de dingen te
zien, bestond, indien al geen volkomen gelijkheid, toch een bijna onmiddellijke
overeenkomst. Het Gezicht in de Eetzaal van Leys, door de Braekeleer geschilderd,
dat tegenwoordig in het Antwerpsche Museum hangt, verdient in dit opzicht de
bijzondere aandacht en is een kostbaare herinnering.
En dit is een diepe en bewonderenswaardige les! Hendrik de Braekeleer heeft
nooit anders dan banale dingen geschilderd en niets is minder banaal dan zijn werk!
Dit is de supreme leering die spreekt uit de studie van zijn geheel oeuvre, zooals
trouwens, van af Dürer tot na Rembrandt, uit dat van alle meesters, die oprecht de
waarheid hebben nagestreefd. Bij de aanraking van een mensch van genie verandert
het meest nederige gegeven; het straalt en schittert, en bekrachtigt het voorschrift
van Ruskin: Niets verzuimen, niets verachten, niets kiezen.
Op zijn eenzame wandelingen, gedurende zijn lange uren van stille beschouwing,
heeft de Braekeleer in zijn ziel de poëzie der geliefde dingen voelen ontwaken en
toenemen. Het doet er niet toe of hij die poëzie, als Rembrandt, in schildering of ets
uitdrukte. Bij anderen zou ze zich in verzen of melodieuse akkoorden geuit hebben;
want vergeten wij niet dat Dicht- en Schilderkunst zusters zijn.
HENRI HYMANS.
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[Tweede halfjaar]

Oude Vlaamsche haarden
VLAANDEREN bewaart nog in Musea, openbare gebouwen of bijzondere woningen
van vroegere eeuwen, prachtige exemplaren van oude schoorsteenen. Zelfs dan,
wanneer slechts fragmenten overgebleven zijn, stijlen, kapiteelen of mantels, zeggen
deze luid de pracht van het vroegere geheel.
Men vindt er ook soms nog de tegeltjes in aardewerk die de zijkanten of een deel
van den achtergrond bekleedden, alsook de min of meer versierde gietplaat, die aan
het vuur blootgesteld is en de staande plaat of haardmuur uitmaakt.
Van al de overblijfselen der kunst in Vlaanderen, zijn er geen die ons zoo
aantrekkelijk en zoo belangrijk schijnen, als die afzondeilijke of gegroepeerde
figuurtjes die de stijlen of zijwanden van onze oude schoorsteenen versierden. Het
zijn documenten waarvan men tothiertoe, uit het oogpunt der kunstgeschiedenis, niet
genoeg de waarde beseft heeft. Men heeft ze te weinig bestudeerd, en het schijnt wel
dat ze dooi hun locaal karakter, stof leveren tot vergelijking en wat minder misprijzen
verdienen. Zij zijn de intiemste documenten uit het kunst- en familieleven van een
volk. Het is bij den haard dat het gezin kwam uitrusten na het lastige werk van den
dag, en indien de arme kluis het minste spoor van versiering bevat, dan moet men
het in het houwen van den haard zoeken. Een gebeeldhouwd kapiteel, enkele steenen
tegeltjes, verlustigden de armoede van den schamele, terwijl in de woning van den
machtigen heer, de schoorsteen ook al de weelde van het huis droeg; daar vond men
in het rijk gebeeldhouwd houtwerk, het portret van den meester; de kapiteelen der
zijmuren waren bontgekleurd of met goudplaat bedekt; kostbare pateelen in tin, zilver
of gleier, prijkten op de schoorsteenlijst.
Het is dus uit een dubbel oogpunt dat de oude haard onze aandacht verdient: om
zijn poëzie en om zijn kunstwaarde.
Het vroegste type van haard, in de praehistorische tijden, zal wel
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een eenvoudig vuur geweest zijn, brandend in het midden van den vloer der hut,
tusschen eenige steenen, terwijl de rook door een breede opening in den top van het
kegelvormige dak ontsnapte.
Met de verschijning der gebouwen in steen, de burchten en de steenen, ontwaart
men de haarden die in de dikke, ruwe muren gehouwen zijn en waarvan de achterkant
naar een pijp overhelt, langswaar de rook opstijgt naar de hooge gekanteelde muren.
De zijmuren zijn uiterst eenvoudig; later springen zij meer vooruit, worden meer en
meer versierd, en ontwikkelen zich tot monumentale en decoratieve schoorsteenen
vol kunstzin.
De talrijke documenten betreffende de schoorsteenen, die wij in onze algemeene
kunstopzoekingen in Vlaanderen ontmoet hebben, en waarvan wij de kenschetsende
zijden zullen doen uitschijnen, bestaan ofwel in hun geheel of zijn genoegzaam
volledig om door hunne bijzonderheden onze belangstelling op te wekken.
Deze studie is vooral gewijd aan den Haard in de twee Vlaanderen. Ongetwijfeld
bestaan er ook nog talrijke en belangrijke documenten in de andere deelen van het
Vlaamsche land. Wij wenschen dat andere opzoekers ze mochten verzamelen.
Voor wat onze studie betreft, gaan we niet verder dan de XVIe eeuw.
Zoo kan dit hoofdstuk ‘der schoorsteenen’ op zeer aanzienlijke wijze aangroeien,
tot een volledige geschiedenis van dit belangrijke deel uit het oude woonhuis onzer
streken.

I.
In de benedenzaal van den toren van het Gravenkasteel te Gent, vinden wij het oudste
type van den Vlaamschen haard.
Wij ontmoeten er drie schoorsteenen, in halfronden vorm, waarvan de achtermuur
gehouwen is in of beter gevormd is door de dikke muren van het gebouw, in blokken
van Doorniksch graniet. De eerste schoorsteen beelden wij hier in een teekening af
(nr 1), waarop de geheele kelderwand te zien is; de schoorsteen, die geen spoor van
stijlen of uitspringende zijmuren vertoont, bevindt zich ter halve hoogte, bij een thans
verdwenen tusschenvloer.
Daarentegen is de holte van den tweeden schoorsteen in dezelfde zaal omlijst door
stijlen, die weliswaar maar heel weinig vooruitspringen. (Nr 2).
De beroemde Belgische historicus, de heer H. Pirenne, dagteekent deze toren van
het Gravenkasteel omstreeks de Xe eeuw. De schoorsteenen uit de ruime benedenzaal
van den toren, die in zijn bovenste gedeelte herbouwd werd, gaan dus ook tot dit
tijdstip op.
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No 1

We moeien ons bij deze conclusie houden en door hunnen ouderdom verdienen
deze schoorsteenen de eerste plaats in deze studie. Zij bezitten vooral een
archeologische waarde, daar dergelijke typen van schoorsteenen uiterst zeldzaam
zijn en er wellicht geen andere exemplaren in Vlaanderen van bestaan.
Na deze drie zeer eenvoudige haarden van het Gravenkasteel van Gent, echte
vuurgaten, vinden wij een paar zeer eigenaardige en oude schoorsteenen, die even
belangrijk zijn door hunnen vreemden vorm als door de ongewone plaats, die zij in
het gebouw innemen.
De eerste ontmoet men in eenen grooten kelder, die geheel overdekt is door een
ruwe zoldering van eiken balken, in plaats van het gewone steenen gewelf. Deze
kelder behoorde tot een oud Steen, dat lang ten onrechte beschouwd werd als het
Braemsteen; dit belangrijke gebouw was in de XVIe eeuw de woonst van Rijhove,
een der Calvinistische hoofden te Gent.
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No 2

Het is een zwaar gebouw, waarvan de voornaamste gevel, met trapjes, uitzicht
geeft in de Onderstraat. Het gebouw dagteekent waarschijnlijk uit de XIIIe eeuw.
In de keldering ontmoet men den vreemden schoorsteen, die in de muren van
Doorniksche steenblokken gewerkt is. (Nr 3).
Er zijn noch mantel noch stijlen. Het is een uiterst eenvoudig en ruw type dat wij
enkel om de archeologische waarde aanduiden.
Uit een zelfde oogpunt vermelden wij een anderen schoorsteen, zonder de minste
kunstversiering, in een zeer fraaien romaanschen kelder in de Hoogpoortstraat te
Gent. (Nr 4).
Deze stad levert ons menige exemplaren van dergelijke geheimzinnige kelders op,
vroeger bewoond of ten minste als werkplaats gebruikt. Men ontwaart er meestal
aan de sluitsteenen der gewelfbogen, ijzeren ringen, waaraan waarschijnlijk zekere
deelen der getouwen van onze vroegere wevers gehangen werden.
Hier ook is het uitzicht van den haard zeer primitief; hij bestaat uit een eenvoudige
holte in den muur, om vlam en rook naar de pijp te leiden.
In een ander deel van het reeds genoemde Rijhovesteen, vinden wij, gelijkvloers,
een schoorsteen, waaraan een kunstenaarshand medewerkte. (Nrr 5).
Deze haard dagteekent van het einde der XIIIe eeuw. Hij is in zeer goeden staat
van bewaring, enkel een stijl is geheel ingemetseld. De zijkant, die nog zichtbaar is,
bestaat uit een groven stijl, zonder voetstuk, bekroond met een kapiteel of uitstekenden
kraagsteen met romaansche lijst: het onderste gedeelte van het kraagstuk is gebeiteld
in den vorm van een menschenhoofd met uitspringende kin en dierlijk uitzicht. (Nr
6).
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Onder nr 7 geven wij een type van stijl die nogal overeenstemt door den ouderdom
en den architecturalen vorm met nr 6. Wij vonden het in den onlangs verschenen
Manuel d'archéologie française van C. Enlart, die het aanduidt als zich bevindende
in een leprozenhuis te Périgueux.

No 3

Wij gaan thans over tot sierlijker en ook minder eenvoudige vormen. Brugge zal
er ons de beste voorbeelden van leveren.

No 4

Tot zoover ons bekend is, zijn in deze stad geen schoorsteenen of deelen van
schoorsteenen bewaard die in datum hooger opklimmen dan die, welke men in het
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Archeologisch Museum in de Halle ontmoet. Daar is het dat wij de eerste typen van
stijlen ontwaren, die met kunstsmaak versierd zijn en die
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tot de XIVe eeuw behooren.

No 5

De stijl, die tot hiertoe zonder lijst was, ruw en eenvoudig (nr 7), wordt nu versierd
met rozen en kroonlijst. Hij wordt bekroond met een sierlijk kapiteel met loofwerk
omkranst, waarop een nog zeer eenvoudige cariatide rust, bestaande enkel uit een
blok met een hoofd en een paar armen. (Nr 8). Deze vorm van cariatide, nauwelijks
aangeduid in nr 8, zal zich geleidelijk ontwikkelen: de stijl wordt driedubbel en de
figuur, vol uitdrukking en zeer zuiver van lijn, verbeeldt een menschelijk wezen,
geplooid onder de drukking van den last van het dekstuk en den schouwmantel. (Nr
10).
Na deze twee eerste voorbeelden van Brugsche kunst, vinden wij hetzelfde motief
te Gent terug, maar de figuur verdwijnt, en het dekstuk met kroonlijst, met rozen
versierd, rust rechtstreeks op het kapiteel. Men vindt een prachtig specimen in een
volledigen toestand van bewaring, in de eetzaal van de oude abdij en hospitaal dei
Bijloke te Gent. (Nr 9).
Dit beeldhouwwerk, een echt kunstwerk, is in Doornikschen steen, evenals de
andere architecturale motieven uit deze beroemde zaal. Men vindt daar een zeer
eigenaardige verzameling van kapiteelen,
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No 6

No 7
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allen verschillend, maar in den zelfden stijl als de kapiteelen der schouw. Zeer
eigenaardig ook zijn een reeks kraagsteenen met menschengezichten, omringd door
looverwerk. In het voorbijgaan vermelden we even de muurschilderijen, die deze
zaal versieren, en die tot het eerste vierde der XIVe eeuw behooren. W. Rogghé, in
zijn Promenades dans Gand, vermeldt met lof den schoorsteen uit deze zaal.

No 10

Als documenten kunnen we nog de schouw in het Belfort te Gent noemen, alsook
die uit het Wachthuis in het kasteel te Laerne bij Gent.
Zij zijn belangrijk meer om hunne archeologische dan wel om hunne kunstwaarde.
(Nrs 11 en 12).
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No 11

Vooraleer de XIVe eeuw te verlaten, willen we nog op een paar prachtige kapiteelen
wijzen, berustend in het Museum van den Broeltoren, te Kortrijk, voorstellend
gevleugelde engelen, die op een lint het jaartal 1372 dragen. Deze beelden zijn
ongelukkiglijk nog al beschadigd, daar de steen
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zeer broos is. (Nr 13).

No 12

Tot hetzelfde tijdstip behooren wellicht de twee schoone hoofden, die wij ontdekt
hebben te Damme in het achterhuis van een oude woonst met romaanschen kelder,
rechtover het stadhuis. (Nr 14).
Zij hebben een zeer eigenaardig accent, een fiere ruwheid, die zeer kenschetsend
is, en die gestremde glimlach, die we nu in bijna al de hoofden zullen ontmoeten, is
nauwelijks zichtbaar in die van Damme. De haardracht der vrouw, de lange lokken
van den man, laten ons zelfs vermoeden dat deze beeldhouwwerken wel van het
begin der XIVe eeuw zouden kunnen zijn.
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NO 13

Te Gent kunnen wij, voor dezelfde eeuw, twee mooie hoofden aanduiden, met
vriendelijken glimlach. Deze twee stukken bekroonden vroeger de stijlen van een
schoorsteen dien wij in volledigen toestand gekend hebben. Hij bevond zich in de
Oudburg, in een huis dat geheel omgeworpen werd en waarvan de gevel, dagteekenend
van de XVIIe eeuw, een drietal bas-reliefs droeg, ontleedkundige tooneelen
voorstellend.
Het fragment nr 16 is ongetwijfeld van hetzelfde tijdstip als de
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twee hierboven, gemelde stukken; ze verraden een zeer overeenstemmende uitvoering.
Deze drie b e e l d h o u w werken berusten heden in het Museum van St. Baafs te
Gent.

No 14

De Gentschepoort en de Ste. Kruispoort te Brugge, dagteekenend van het einde
der XIVe of begin der XVe eeuw, hebben beide in de groote zaal van het eerste verdiep,
hare breede schoorsteenen bewaard, die ongeveer tot hetzelfde type behooren.
Wij geven hier de teekening van deze twee schoorsteenen, waarvan de bestemming
in deze krijgsgebouwen nog al eigenaardig is om aangestipt te worden (NRS 17-18).
Deze schoorsteenen hebben een platten mantel, ondersteund door een breeden
driehoekigen steen, een soort van bovendrempel, waarvan wij den vorm zullen
terugvinden in twee andere Brugsche voorbeelden uit de XVe eeuw, het eene in
Gruuthuse, het andere te Damme.

No 15
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Twee zorgvuldig gebeeldhouwde kraagsteenen, goed bewaard, ondersteunden de
bogen van deze hoogezalen. Het schijnt ons belangrijk eenige andere meestal
onbekende bijz o n d e r h e d e n aan te stippen, zooals de volledige schietgaten met
ijzeren leu-
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ning voor de schietgeweeren of kruisbogen.

No 16

De gebeeldhouwde documenten die ons gebleven zijn uit de XVe eeuw, en die ook
veel talrijker zijn dan die uit voorgaande eeuwen, laten ons aanstonds een treffend
verschil zien tusschen het schoorsteen-kapiteel uit Brugge en omstreken en dat uit
Gent.
Het kapiteel der stijlen uit de Brugsche schoorsteenen bestaat meestal uit twee
kleine figuurtjes, een man en een vrouw, soms in een nogal gewaagde houding. Te
Gent integendeel bestaat het kapiteel over het algemeen uit een enkele figuur, of
gewoonlijk zelfs uit een hoofd alleen.
Onder de schoonste voorbeelden van het zoo belangrijke Brugsche type, kunnen
wij in de eerste plaats een volledigen schoorsteen aanstippen, volledig in al zijn
deelen, dien we te Damme aangetroffen hebben, op aanwijzing van een vriend (Nr
19). Hij bevindt zich in een huis met een vriendelijk geveltje, in de straat naast de
Halle. Huis en schoorsteen dagteekenen uit de XVe eeuw.
Het is overbodig ver uit te wijden over de zoo treffende bevalligheid van deze
twee beeldgroepjes (Nrs 20 en 21). De hierbijgaande teekeningen zijn welsprekend
genoeg. We vinden hier den driehoekigen drempel terug, dien we reeds te Brugge
ontmoet hebben in een der zalen van de twee oude stadspoorten.

Onze Kunst. Jaargang 4

No 17
Kruispoort te Brugge.

Het Stadsmuseum van oudheden bevat, zooals wij het reeds
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deden opmerken, tal van zulke kleine beeldgroepen, waarvan wij reeds de losbandige
houding deden uitschijnen. Nog d u i d e l i j k e r komt deze voorliefde der Brugsche
beeldhouwers voor in een allerfijnst stukje (Nr 22), dat in het Museum van
Beeldhouwwerk te Gent bewaard wordt, als een kostbaar exemplaar van deze door
en door Brugsche groepjes. Dit stuk werd aangekocht met een ander van zelfden
oorsprong dat wij reproduceeren onder Nr 23.

No 18

No 19
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No 20

No 21
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Onze studie voortzettend in het Museum der Hallen en in de openbare gebouwen
van Brugge, vinden wij in het Museum (Nr 24) nog een dergelijk paartje, terwijl de
(Nrs 25 en 26) ons figuren vertoonen in stille en kalme houding, die de overgang zijn
naar de kapiteelen die den prachtigen schoorsteen versieren uit het rijke paleis der
heeren van Gruuthuse te Brugge (Nr 27).
A. HEINS.
(Wordt voortgezet).
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Andreas Vesalius
BIJ dit tot nog toe aan ons onbekend gebleven portret van den grondlegger der
menschelijke ontleedkunde, van den wereldberoemden Andreas Vesalius (1 Jan.
1515-1564) past een korte toelichting.
Het is volgens het oordeel van Dr A. Bredius, Prof. Dr Jhr J. Six, Jhr B.W.F. van
Riemsdijk e.a., uit de Hollandsche of Vlaamsche School, midden der XVIe eeuw. Het
was gedurende het grootste gedeelte der XIXe eeuw in het bezit van den, onlangs op
zeer hoogen leeftijd overleden, Amsterdamschen geneesheer, Dr A.J.A. van
Nederhasselt, die het kort voor zijn dood aan mij ten geschenke gaf, voor het
Geschiedkundig Medisch-pharmaceutisch Museum, in het Stedelijk Museum te
Amsterdam.
Het draagt, achter op het paneel, het volgende zeer belangrijke XVIIIde eeuwsch
opschrift: ‘Dit origineele portrait van DR VESALIUS is aan ons vereert door de
Erfgenamen van den Burgemeester JAN TRIP, die van den (sic) Familie van VAN
WESEL afkomstig was, Ao 1733.’ Dit is alles wat wij met zekerheid aangaande dit
kunstwerk weten.
Er blijven nu twee vragen te beantwoorden, d.z. 1o Door wien is het geschilderd,
want het is niet gesigneerd? 2o Is het, daar het een contemporain werk is, naar het
leven genomen?
Het oudst bekende portret van den grooten ontleedkundige is dat, hetwelk voorkomt
in zijn zeldzaam Suorum de humani corporis fabrica librorum epitome, met het adres:
‘Basileae, ex officina Joannis Oporini. Anno MDXLIII. MENSE JUNIO. 14 bl. groot
folio. Het is, zooals men uit de hierbijgaande reproductie ziet, een in hout gesneden
borstbeeld, waar hij de armspieren van een vrouwenlijk demonstreert; aan den rand
van de tafel leest men: An. Aet. XXVIII. MDXLII. Ocyus iucunde et tuto.
In de opdracht van de, nog veel zeldzamer, in 1538 te Venetië uitgekomen, zes
folio houtsneden, aan N.P. Vertun, den lijfarts van keizer Karel V, spreekt Vesalius
van den vervaardiger Joannes
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Stephanus, als ‘insignis nostri saeculi pictor’. En, in een het volgend jaar (1539) te
Basel van hem verschenen werk, zegt Vesalius, met het oog op zijn plannen voor de
toekomst, dat als het hem niet aan lijken ontbreekt en Joannes Stephanus, ‘insignis
nostrae aetatis pictor’, hem zijne medewerking niet onthoudt, hij zal enz.
Van daar dan ook, dat Dr L. Choulant, in zijn bekende Geschichte und Bibliographie
der Anatomische Abbildung (Leipzig 1852), zegt, dat men de teekeningen in de
werken van Vesalius niet aan Titiaan, noch aan Coriolanus, doch met veel meer recht
aan Johannes Stephanus van Calcar (1499-1546) moet toeschrijven.
Deze illustraties toch zijn niet alleen geteekend door Jan van Calcar, doch ook
hoogstwaarschijnlijk door hem in hout gesneden. ‘Wahrscheinlich hat der Zeichner
die Abbildungen auch in Holz geschnitten, da die Behandlung eine durchaus
geistreiche, höchst malerische ist’, zegt Choulant. Want het staat vast, dal de blokjes
in Italië gesneden waren, daar Vesalius in 1542 aan zijn uitgever J. Oporinus te Basel
niet alleen zijn copij, doch ook, behalve de blokjes, zeer zorgvuldig gemaakte
afdrukken daarvan toezond, en hem op het hart drukt, deze zoo nauwkeurig mogelijk
na te volgen. Hij voegt daaraan toe, dat hij dit verlangt, omdat ‘zoodoende niets van
het karakteristieke, hoezeer ook verscholen in de schaduwpartijen, den nauwkeurig
toezienden lezer zal ontgaan, en dat daardoor hetgeen in de teekening verreweg het
meest artistiek is, en hem (Vesalius) bij het aanschouwen het meest behaagt, namelijk
de dikte der lijnen bij sommige partijen, tegelijk met de smaakvol aangebrachte
schaduwen, het best zal uitkomen.’ Hieruit blijkt duidelijk Vesalius' kunstzin en
diens ingenomenheid met het werk van Jan van Calcar.
En daarom meen ik de gevolgtrekking te mogen maken, dat Jan van Calcar, aan
wien Jacob Douglas(1) en Herman Boerhaave en Bernard Siegfried Albinus(2) in het
midden der XVIIIde eeuw, even als in de XIXde eeuw Choulant het deed, de teekeningen
in Vesalius' werken toekennen, ook zonder eenigen twijfel het daarin voorkomend
portret van Vesalius zal hebben gemaakt. Ik meen dat het zich niet laat aannemen,
dat hij de houtsnede voor het borstbeeld zou hebben gemaakt naar een door een ander
schilder vervaardigd olieverfportret, omdat noch tijdens het leven van Vesalius, noch
daarna ooit

(1) In zijn Bibliographiae Anatomicae Specimen. Ed. 2a Lugd. Batav. 1734 zegt hij van Vesalius',
in 1543 te Basel uitgegeven, werk: De Humani Corporis fabrica, dat het versierd is met de
allerartistiekste houtsneden van den beroemden leerling van Titiaan, van Joannes van Calcar.
(2) In hun, te Leiden 1752 uitgekomen, uitgave der Opera Omnia van Vesalius, zeggen zij in de
voorrede, dat Vesalius als teekenaar gebruikt heeft zijn beroemden tijdgenoot, den schilder
Johannes Stephanus van Calcar, wiens kunstvaardige hand alle kunstkenners van die dagen
daarin onmiddellijk herkennen.
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iemand iets van het bestaan van zulk een portret heeft vernomen, of ergens van een
reproductie van zulk een portret melding wordt gemaakt.

JAN VAN CALCAR: Portret van Andreas Vesalius.
(Houtsnede van 1538).

En wanneer Jan van Calcar dus een portret van Vesalius heeft geteekend of in
olieverf heeft geschilderd, dan heeft hij het ook onbetwistbaar zeker naar het leven
gemaakt. Ware het niet naar het leven gemaakt, dan zou het een copie moeten zijn,
óf naar J. van Calcar's eigen werk, het portret uit den Epitome, dat ook in al de later,
tijdens
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ONBEKEND MEESTER UIT HET MIDDEN DER XVIe EEUW: (Jan van Calcar?)
PORTRET VAN ANDREAS VESALIUS.
Medisch-Pharmaceutisch Museum (Stedelijk Museum), Amsterdam.
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Vesalius' leven, van hem verschenen werken voorkomt, hetgeen om de zooeven
genoemde reden niet is aan te nemen; óf naar een van de andere zoogenaamde
portretten, die ik thans even zal bespreken.
Dan zou het een copie kunnen zijn van het door Titiaan geschilderd portret, in de
Gallerij Pitti te Florence, dat een man voorstelt in toga, met een zeer breeden
grijswordenden baard, en voor dat van Vesalius wordt gehouden. Maar dit kan het
niet zijn, omdat het niets heeft van het typisch Nederlandsch uiterlijk van Vesalius,
en bovendien niet omdat het een man voorstelt op een leeftijd, dien Vesalius, hij
stierf op 49 jarigen leeftijd, nimmer heeft bereikt. En er is nog een reden waarom
het geen portret van Vesalius zijn kan. Zooals Choulant terecht opmerkt, was Titiaan
in 1538 reeds meer dan 60 jaren oud, en kan hij dus nooit Vesalius gekend of
geschilderd hebben toen deze een grijswordenden baard droeg, aangenomen dat hij
die ooit gehad heeft.
Ook zou het een copie kunnen zijn van het portret door Tintoretto (1519-1594)
geschilderd, dat in de Alte Pinakothek te München hangt; maar in den ouden Catalogus
der Düsseldorfer Gallerie staat dit portret aangegeven als dat d'un Sculpteur, en eerst
in den laatsten tijd is door sommigen de meening geuit, dat het een portret van
Vesalius zou zijn, op wien het echter volstrekt niet gelijkt, daar het een gansch andere,
meer zuidelijke type vertoont, dan onze landgenoot met zijn frische, bolle, roode
wangen. En bovendien die beeldhouwer met den compas d'épaisseur in de eene, en
het bovenarmsbeen in de andere hand, verricht daar inderdaad beeldhouwerswerk,
volstrekt niet dat van een ontleedkundige, die zeker hoogst zelden op deze wijze
maten van een os femoris zou hebben genomen.
En het kan ook geen copie zijn naar het oorspronkelijke der in de Illustrium Galliae
Belgicae Scriptorum icones et elogia, in 1608 door Miraeus te Antwerpen uitgegeven
gravure, want deze is klaarblijkelijk gemaakt naar de houtsnede van Jan van Calcar,
uit den Epitome, van 1542.
Maar als de laatste, doch meest afdoende reden waarom het portret naar het leven
moet geschilderd zijn, wensch ik er op te wijzen, dat het door Jan van Calcar
geschilderd portret in de Louvre, dat men tot voor korten tijd voor dat van Vesalius
heeft willen laten doorgaan, volstrekt zeker Vesalius niet voorstelt. Vooreerst niet,
omdat het een man voorstelt met niet krullend haar, en een wapen met drie vergulde
papaverbollen, (slaapbollen), terwijl het wapen van Vesalius (VAN WESEL) als
sprekend wapen zeer natuurlijk drie wesels vertoont, ter herinnering aan de bakermat
van zijn geslacht, waaraan hij zijn naam ontleende, en zooals het op de folio titelprent
van zijn Epitome voorkomt.
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De argumenten toch die H. Hymans, in zijn bijschrift tot de fraaie ets van dit portret
(zie L'Art 1883, II, p. 60), aanvoert voor de verandering van dit wapen, ten einde
daardoor het portret van den Venetiaan Del Bueno, wellicht een apotheker, voor dat
van Vesalius te doen doorgaan, zijn inderdaad te gezocht dan dat ik ter wederlegging
daarvan veel woorden zou gebruiken.
Dat de beide XIXe eeuwsche portretten van Vesalius, als ik ze zoo noemen mag,
dat door Ch. Oughena (in Burggraeve's Étude sur André Vésale, Gand 1841) en dat
van E. Hamman (waarnaar Mouilleron zijn uitnemende lithographie vervaardigde),
hetwelk Vesalius voorstelt naast de sectie-tafel, hierbij niet ter sprake kunnen komen
behoeft geen betoog.
Nu zal men mij misschien willen tegenwerpen, dat de baard op het portret in
houtsnede een anderen vorm heeft dan op het olieverfportret, doch dan antwoord ik,
dat ik mij den gang van zaken aldus voorstel.
Jan van Calcar heeft na 1536 de teekeningen gemaakt naar de ontleedkundige
praeparaten van den jeugdigen geleerde, en toen deze gereed waren en zouden worden
uitgegeven, heeft hij ook een portret van den meester geteekend en in hout gesneden,
om dit bij diens eerste werk te kunnen voegen. Voor dit doel was het uitnemend
geschikt. Maar het laat zich gemakkelijk begrijpen, dat de jonge hoogleeraar zelf, of
zijn vereerders, bij het toenemen van zijn roem een ander, ik zou haast zeggen een
deftiger portret, een in meer klassieken vorm wenschten, zonder dien in de spieren
geprepareerden vrouwenarm er naast.
Aan wien zou dit nu eerder opgedragen zijn, dan aan den beroemden leerling van
Titiaan, die in zoo hooge mate de tevredenheid des hoogleeraars had verworven, bij
het teekenen en het snijden der prenten voor diens werken?
Wanneer dit is geschied kan niet nauwkeurig worden uitgemaakt, doch het moet
in elk geval vóór 1546, het sterfjaar van Van Calcar geweest zijn. Nu tusschen 1542
en 1546 had Vesalius' baard tijd genoeg gehad om te groeien tot de lengte die het
portret ons vertoont, en de uitdrukking van het gelaat, ofschoon geheel
overeenkomende met die op de houtsnede (zie maar eens naar de beide uitstekende
voorhoofdsknobbels, den eigenaardigen bijna vierkanten punt van den neus, den fijn
besneden mond), wijst dunkt mij ook ongetwijfeld op een iets hoogeren leeftijd dan
28 jaren. Vesalius kan volgens deze berekening bij het maken van het portret
hoogstens 32 jaar geweest zijn, en met dien leeftijd zal wel niemand het portret in
strijd achten.
Maar er is nog iets anders. Hoe kan, wanneer het portret niet naar
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het leven gemaakt zou zijn, de schilder kennis gedragen hebben van het feit, dat
Vesalius een rooden baard had. Er is geen spoor van mededeeling daaromtrent te
vinden in eenig gedrukt document omtrent hem; noch in de oudere, noch in de jongere,
zelfs niet in het jongste, zeer lezenswaardig boekje van Alphonse Wauters, Quelques
mots sur André Vésale, Bruxelles 1897, waarin de kleinste bijzonderheden aangaande
zijn persoon staan opgeteekend. Ook daaruit volgt dus met groote waarschijnlijkheid,
dat wij hier met een naar het leven vervaardigd portret te doen hebben.
Het bovenstaande samenvattend kom ik tot de uitspraak, dat het hierbij
gereproduceerde olieverfportret van Vesalius, dat tot nog toe in de kunstwereld
onbekend was, het oudste en het eenig authentieke is dat wij bezitten. Dat het een
zeer groote aanwinst is voor de kunst en voor de geschiedenis beide; terwijl zijn
plaatsing in een openbaar Museum het thans gelukkig toegankelijk maakt voor alle
kunstbeoefenaren en kunstvrienden, die zich ongetwijfeld eenparig zullen verheugen,
dat een sinds meer dan anderhalve eeuw verloren gewaande schat in onze dagen
ongedeerd aan het licht is gekomen.
C.E. DANIËLS.
Medic. Doctor.
Amsterdam
28 Mei, 1905.
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Kunstberichten van onze eigen correspondenten
Uit Berlijn
Kgl. National Galerie tentoonstelling der werken van Ad. von Menzel
In een bijna drukkende volte vond men op de tweede en derde verdieping der National
Galerie, die uitsluitend voor Menzel ingericht waren, de geheele reuzenschepping
van dezen bijna negentig-jarigen meester bijeen. Deze met de grootste zorg
samengestelde en biezonder gelukkig geëxposeerde verzameling van Menzel's geheele
OEuvre, omvat bijna 6000 nummers, waaronder, éen uitgezonderd, al zijn olieverven,
bijna al zijn waterverfteekeningen en gouaches, en verweg het grootste aantal zijner
teekeningen en studies. De plaats ontbreekt ons hier om bij onderdeelen stil te blijven
staan. Alleen mogen we dit zeggen dat de National-Galerie de zich gestelde taak
schitterend vervuld heeft. Zij wilde ons een algemeenen blik gunnen op het werk
van Menzel's geheele leven - op zijn nooit falend onderscheidingsvermogen - zijn
nooit dwalenden blik, van zijn rijkdom in de wijze van zich uit te drukken en niet 't
minst van zijn verbazende werk- en productiekracht.
Inderdaad komt 't ons bij een wandeling door de zalen bijna ongeloofelijk voor
dat éen mensch dit alles gemaakt heeft; zijn genie ging met een onvergelijkelijke
vlijt gepaard en 't grootsche in zijn kunstopvatting gaat samen met een
opmerkingsgave voor kleine, oogenschijnlijk ondergeschikte, nietige dingen, waarin
hij zich een geestverwant der beste Hollanders toont, evenzeer als hij eenigszins aan
Meissonier verwant was, die Menzel's werk altijd op ongewoon hoogen prijs heeft
geschat. Menzel's kunst, en de wereld, waarin hij leefde, zijn niet alleen door en door
Duitsch, maar wat het verrassendst bij hem is, hij is een door en door Pruissisch
kunstenaar. De strenge geest van den beambten en soldaten-staat, moge biezonder
goed zijn om geschikte, tüchtige menschen op te kweeken, ze is geen bodem voor
de ontwikkeling van een kunst - van een individualiteit. En toch heeft zij hier een
artist weten te bevruchten, die zonder dit Pruissen nooit en nimmer meer, zich zelf
gevonden had. De oplossing van dit raadsel vinden wij in Frederik den Grooten, in
de geheele geniale persoonlijkheid van den man, die op de geheele achttiende eeuw
zijn stempel gedrukt heeft en die Menzel's kunst aan ons heeft geopenbaard. Van
hem leerde Menzel de minutieuse behandeling van 't kleinste, en onaanzienlijkste
onderdeel, zonder toch ooit 't groote geheel uit 't oog te verliezen. Ieder stukje van
een uniform - een laars, een stuk paardentuig is met liefde bestudeerd en
vastgehouden.
Tooneelen uit het leven van den Ouden Frits, vormen 't glanspunt in Menzel's
oeuvre en zijn penseel heeft ons nader gebracht tot den Pruissenkoning, dan eenig
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geschiedschrijver ooit heeft vermocht. En nu kunnen we den ouden grooten koning
niet anders meer dan met Menzel's oogen zien!
Niemand zal deze tentoonstelling verlaten, zonder 't gevoel te hebben dat hij hier
gestaan heeft tegenover een elementaire kracht - de geheel afgeronde persoonlijkheid
van een kunstenaar, die zijn
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taak op geheel zellstandige wijze opvatte en met ongewone energie heeft vervuld.
W.

Uit Den Haag
Haagsche kunstkring tentoonstelling van werken door Puvis de Chavannes
Van dezen Franschen meester wordt verteld dat hij zijn doeken niet schilderde in
verband met een bepaald architectonisch geheel, of op de plaats van bestemming
zelve, zoodat aan de aloude eischen: het aanbrengen der schilderingen in verband
met den geest van een gebouw, met vormeneenheid, kleur-totaliteit, lichtval enz. niet
voldaan werd. Volstrekt zuivere ‘dienende kunst’ is zijn werk dan ook niet - decoratief
van aard is 't wel, maar tevens, zooals blijkt, gangbaar in den handel, als absolute
kunst.
De romantisch dramatische compositie ‘Pieta’ stamt, naar ik vermoed, nog uit P.
d. Ch's leertijd bij Delacroix. In alle geval is in dit werk veel dat herinnert aan het
palet en den geest van dien meester. Doch eigenaardig is 't op te merken dat er in de
kleuren-combinatie, in de tooi en typeering de handelende figuren iets is dat doet
denken aan enkele brokstukken uit ‘Le Cidre’. ‘La Pêche’ dunkt me te zijn uit een
overgangstijdperk. Hier is invloed der Vlaamsche meesters, iets van hun weelde,
hun overdaad. Er moest op het bedrijf van den visscher, die op het tweede plan wat
klein verschijnt, de aandacht vallen; vandaar misschien die frappante lichtval, die de
atmosferische verdieping in dit zinnebeeldige werk opvallender nog maakt, maar er
het decoratief karakter eenigszins aan ontneemt. In de vrouwen-figuur op den
voorgrond is een zoeken naar monumentale stijl, de kleur is al decoratief bedoeld.
Alleen een decoratief schilder mengt zoo een rood voor bloemen.
Langs de aangegeven lijn van ontwikkeling moest, van uit de romantische
gevoelswereld de schilder komen tot de natuur. In ‘Le Cidre’ en ‘la Rivière’ vinden
we de vereeniging van natuur en verbeelding. In ‘Le Cidre’ is nog een romaansche
zwoelheid in het coloriet,’ verklaarbaar wellicht ook uit de stemming der natuur. In
‘Le Cidre’ bemerken we in de voorstelling van een moeder met haar kind het klassiek
religieuze ideal. Het is een schilderijtje op zichzelf, vol van sentiment, bekoorlijk en
treffend - en het is monumentaal. In de figuren op de brug van ‘La Rivière’ (dat van
een grooter natuurfrischheid nog is dan ‘Le Cidre’), gezien als silhouetten tegen het
licht van den hemel, voelen we het verheven monumentale dat standbeelden kunnen
hebben. De moeder met het kind daarentegen is monumentaal én zinnebeeldig. In
beide werken is opmerkelijk een streven - en niet alleen in de hoekvulling - naar
symetrische indeeling Monumentaal is de eenzaam zittende vrouwenfiguur
(‘Magdalena’) tegen den woestijn-achtergrond. De bouw van deze figuur is
sculpturaal, ze wekt de herinnering aan het ontzaggelijk verhevene en de starheid
der Egyptische sculptuur.
In ‘L'hiver’ is niet die eenheid van natuur en verbeelding en zinnebeeldigheid
zooals die is in ‘La Rivière’ en ‘Le Cidre’. Als in ‘Le Cidre’ is er geen samenhang
in de handeling, die in een drietal tafereelen, zich afspelende op drie plans, verdeeld
schijnt. Maar ook verwonderen we ons een weinig over de aanwezigheid dier
menschen in de stille plechtstatigheid dier wintersche natuur die er de achtergrond
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van moet verbeelden, die de hoofdzaak van is en die het geheel der handeling toch
weer niet genoeg doordringt om het werk tot een zuivere eenheid te maken. In de
beweging der figuren is niet immer de rythmische gedragenheid of de rust die een
kenmerk is van het monumentale; in de figuren zelf zelden die macht van
karakteristiek, van typeering die tot monumentale grootheid kan voeren.
We kunnen deze kunst van Puvis de Chavannes het begin noemen van een zich,
naar 't schijnt langzamerhand steeds meer baanbreken streven. De Fransche meester
heeft, bij een streven naar soms werkelijk verheven eenvoud,
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vaker op het monumentaal groote gewezen, dan het gegeven. Maar ons bedenkende
dat men hem wat al te veel stelt tegenover zijn ideaal en het mogelijk volmaakte in
deze kunstsoort, ons bezinnende dat we hem vaak te weinig zien in het licht van zijn
eigen tijd, willen we erkennen dat zijn roem wellicht wezenlijker en grooter is dat
uit dit korte overzicht mocht blijken en dat er ook op het gebied der dienende kunst
wel dingen, ook door hem, gemaakt zijn, die mooi waren zonder daarom juist te zijn
wat men in engeren zin onder ‘monumentaal’ verstaat.
H.D.B.

Kunstveilingen
Veiling der firma Roos in de Brakke grond te Amsterdam mei
Moderne schilderijen en teeekeningen. Onder de gewone veelvuldigheid lieten zich
enkele belangrijke stukken opmerken. Een eigenaardige aantrekkelijkheid van deze
veilingen is, dat ze meestal gelegenheid bieden tot ontmoeting van een schilderijsoort,
die de tegenwoordige opvattingen weinig familjaar meer is. 't Geeft wel eens
aanleiding tot verrassende opmerkingen. Hier was weinig aanwezig van de vorige
generatie - een paar Schelfhoutjes, een schilderijtje van Mesker e.a. - maar daar
traden verschillende werken van buitenlanders uit de lijn. Van Calame was er een
bijzonder specimen, te verkiezen, geloof ik wel, boven al wat er van hem in het Rijksen het Stedelijk Museum is. Als glanspunten der veiling teekende ik aan nummers
onder de namen van Mauve, Bosboom en Neuhuys. Van den eerste een weistudietje,
Nr 252, dood simpel van geval en even eenvoudig van factuur; maar zoo zuiver-blank
in zijn blonde kleurgamma en van zulk eene gaafheid door een ten uiterste
volgehouden delicate uitvoering, dat ik het wel door een openbare verzameling
verworven had gewenscht. Behalve dit kostelijk stukje was er weer een van zijn
bekende koeienstudie's en voorts nog eenige aquarellen. Van Neuhuys een intérieur
met een boerenvrouw, die zit nabij het vuur, aardappelen schillend. Deze schilder
was hier in zijn kracht: met groote vastheid doorwerkt, was het tot een volheid van
kleur opgevoerd, die ons altijd dan weer van zijn superioriteit boven Kever getuigen
komt. Jacob Maris vond men er met een voor hem eigenaardig werk: een schets van
een samenscholing van figuren in een straat en Weissenbruch met een klein maar
mooi aquarelletje, onder nog andere. Van Bosboom, zooals ik reeds zei, werken
waaronder een of twee mooie exemplaren en van de Bock een landschap, dat hem
op zijn voordeeligst deed uitkomen. Van een tegenwoordig vrij wel onbekenden
schilder was er een schilderijtje uit zijn vroegeren tijd dat in hem een zeer gelukkig
aangelegd talent kon doen vermoeden; ik bedoel La Rivière. Voorts vond men er
werken van Gabriel, Poggenbeek, Mesdag, Kamerlingh Onnes, Ter Meulen, Roelofs,
de Zwart (deze zeer goed) en nog meerdere met bekend klinkende namen. Van
Voerman eenige zijner bekende aquarellen.

Veiling van prenten en teekeningen door de firma Frederik Muller & Cie
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Deze was zeer belangwekkend. Onder den hamer kwamen de collecties: van den
Berch van Heemstede, dr. W.U.S. Boeles en R. Della Faille de Waerloos. Het totaal
bevatte: Engelsche en Franschezwartekunst en gekleurde prenten, etsen van
Rembrandt, Hollandsche prenten, Duitsche prenten, historische en topografische
prenten, teekeningen van Hollanders uit de XVIIe eeuw, een collectie Duitsche en
Engelsche portretten en dan als een evenement in de veilingwereld vooral
noemenswaard de Iconographie van Antoon van Dyck. De veiling ondervond
buitengewoon veel belangstelling. De zwarte- kunst- prent en kleurendruk, Engelsche
en Fransche, deze merkwaardige en karakteristieke vorm in kunstverschijning geven
het cachet eraan. 't Is ook maar zelden dat deze waar hier aan de markt komt en
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Photogr. Gesellschaft, Berlijn.
P. BRUEGEL DE OUDE: KINDERSPELEN.
(Kunsthistorisch Hofmuseum, Weenen).
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men weet hoe gulzig de handen van den liefhebber grijpen naar een Engelsche prent,
zoo die onverhoeds onder zijn oog valt. Er werden dan ook flinke prijzen besteed;
het hoogste cijfer werd bereikt toen de prent ‘Almeria’, door Smith, onder den hamer
kwam: f 960; een andere prent van den zelfden kunstenaar gold f 930. Prenten van
Morland golden van f 260 tot f 1000; van W. Ward gingen de prijzen tot f 860; van
Janinet het mooie portret van Bonaparte: f 500; Descourtin: Paul et Virginie f 500;
Bonnet f 590; Débucourt f 850. Deze cijfers kunnen ongeveer een inzicht geven van
de waarden, die de Engelsche en Fransche prenten op de kunstmarkt
vertegenwoordigen. Bij de veiling der etsen van Rembrandt was het groote oogenblik
toen de zoogen. Honderd-guldensprent, een exemplaar op Japansch papier, ter tafel
kwam. Het werd toegewezen aan een kooper uit Duitschland voor f 4700. Een ander
exemplaar op Hollandsch papier gold f 2200. Voor de overige prenten van Rembrandt
werden ook goede prijzen besteed; o.a. voor ‘de drie Kruisen’ f 580, voor de
‘Kruisafneming’ f 320, voor een landschap met schuur f 2700. De Iconographie van
Antoon van Dyck ging voor f3500. De heele veiling bracht omstreeks f 100.000 op.

P. BRUEGEL: Dansende Boeren.
(Kunsthistorisches Hofmuseum, Weenen).

S.

Boeken & tijdschriften
Peeter Bruegel der aeltere im Kunsthist. Hofmuseum zu Wien Berlin,
photographische gesellschaft
DE Photographische Gesellschaft, waaraan wij reeds de heerlijke afbeelding van
het Gentsche Altaarstuk der Gebroeders van Eyck te danken hebben(1) heeft hare
verzameling onlangs weer met eene kostbare uitgave verrijkt. Elf der prachtige
Brueghels, die een der kostbaarste bezittingen van het Museum te Weenen uitmaken,
heeft zij afgebeeld en in een portefeuille vereenigd. Men kent de onberispelijke wijze
(1) Zie Onze Kunst, 1904, I, blz. 163.
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waarop deze kunstinrichting hare afbeeldingen uitvoert: in heliogravure of koperdruk,
op zwaar, geelachtig papier. Letterlijk niets gaat er in deze platen van het origineel
verloren, en
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zoo de machtige bekoring van de levende kleur ook moet ontbreken, wordt dit gemis
vergoed door de zeer juiste verhouding der toonwaarden die in deze afbeeldingen
uitstekend behouden wordt.

P. BRUEGEL: Herfstlandschap.
(Kunsthistorisches Hofmuseum, Weenen).

Het is een waar genot om deze reeks Brueghels te beschouwen. Wie de origineelen
te Weenen mocht bewonderen, vindt hier zijn herinneringen weer tot in de minste
bijzonderheden verlevendigd en vindt de uren van stille aanschouwing weer, die ten
aanzien van deze schilderijen zoo vlug voorbijvloden. Wie deze Brueghels nog niet
kent, kan zich uit zoo voortreffelijke afbeeldingen inderdaad een goede voorstelling
maken van hunne oorspronkelijke pracht.
Wij zijn in de gelegenheid om hier een drietal van deze platen, sterk verkleind, af
te beelden: de kostelijke Kinderspelen, het prachtige Herfstlandschap en de
monumentale Boerenkermis. De portefeuille bevat verder nog de Moord der
Onnoozele kinderen, twee Landschappen, de Kruisdraging, de Bekeering van Saulus,
de Torenbouw te Babylon, de Strijd tusschen Vasten en Vastenavond en de
Boerenbruiloft. De drie andere, minder belangrijke Bruegels die het Museum te
Weenen nog bezit, werden terzijde gelaten. Een kort bijschrift van Max J. Friedländer
wordt bij de portefeuille gevoegd.
Wij hopen eerlang gelegenheid te vinden om nog een paar zeer belangrijke uitgaven
over denzelfden meester te bespreken, en wel in de eerste plaats het prachtwerk van
R. van Bastelaer en Georges H. de Loo waarvan reeds een paar afleveringen
verschenen zijn. Voor het oogenblik moeten wij ons vergenoegen met de bespreking
van de uitgave der Photographische Gesellschaft, die wij van harte aanbevelen.
B.
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Het museum Willet-Holthuysen
Het goud- en zilversmidswerk
ONDER Goud- en Zilversmidswerk verstaat men alle kunstlijke bearbeiding van
metalen, hetzij men er voorwerpen uit vervaardigt of hen enkel ter versiering van
voorwerpen uit andere stof, of als onderlaag voor zekere versieringsprocédé's (émail,
niéllé) bezigt.
Waarom men eigenlijk het goud en zilver zoo zeer boven andere metalen achtte
en het begeerde te verwerken is niet heelemaal duidelijk. Hun glans, zeldzaamheid,
kneedbaarheid, duurzaamheid, onbederfelijkheid verklaren maar ten deele dien
voorkeur, daar sommige andere metalen die eigenschappen evenzeer bezitten en nog
meerdere bovendien, die hen voor practisch gebruik minstens even geschikt maken.
En toch is het altijd zoo geweest.
De hooge waardeering en de kennis der verwerking van edele metalen bestaan al
schier zoolang het menschelijk geslacht van zichzelf heugenis heeft.
Waren niet reeds de volken van het oude Azië en de Egyptenaren zeer bekwaam
in het bewerken van goud en zilver en zeer kwistig met hun aanwending, en weten
niet zelfs de meest oppervlakkige kenners der klassieke oudheid van de
voortreffelijkheid der Goud- en Zilversmidskunst bij de Grieken en Romeinen? Wie,
die ooit maar een deel gymnasiale opvoeding mocht erlangen, heeft niet gehoord
van die godenbeelden uit goud en elpenbeen, die de Grieksche beeldhouwers, Phidias in het bizonder - maakten en kent niet, tenminste uit zoo menigen Duitschen
historischen roman, de overstelpende weelde in gouden tafelgerij en lijfsieraden van
den Keizertijd!
Dat echter de uitspattende, roekelooze luxe van het latere Byzantium die der
Romeinen nog te boven ging, daarvan weten al veel minderen, al heeft de Delftsche
studentenmaskerade van het jaar 1904 die wetenschap ongetwijfeld zeer verbreid,
en de verdere lotgevallen der
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goud- en zilversmidskunst in latere tijdperken der historie vallen heel niet meer in
het gezichtsveld der hedendaagsche gewone opvoeding.
Toch zijn die lotgevallen merkwaardig genoeg.
Naast de Arabieren, is het oude Byzantium eeuwenlang de bewaarder der kunst
en weder-opvoeder van het Westen geweest, toen daar, na den val van het eigenlijk
Romeinsche rijk, de techniek van bijna alle handwerk verloren was.
Wel hadden de Germanen een soort van eigen goudsmidstechniek, doch veel
sporen heeft deze niet nagelaten, en toen later de zoogenaamde Romaansche kunst
in de XIIe eeuw tot den hoogsten bloei kwam, was de goud- en zilversmidskunst - en
toen in gansch West-Europa - onder duidelijk nawijsbare Byzantijnsche leiding en
invloed. Het Gothische tijdperk eindelijk gaf ook op dit gebied het beste in machtige
techniek en schoon religieus gevoelen, dat de wereld ooit gekend heeft.
Wel wijzigde de Renaissance - in het einde der XVe eeuw opkomend - de meeste
harer vormen en gedachten, maar den innigen eenvoud van denken en gevoelen, de
macht van technisch kunnen dier Romaansche en Gothische tijden kon zij niet
overtreffen, en sedert, van de XVIIIe eeuw af, is het handwerk al achteruitgegaan, tot
in deze nieuwere tijden van fabriekmatige handelsproductie nauw iets anders dan
het smakelooze en onbeholpene aan de markt komt en de kunst gansch verloren
schijnt.
Van deze geheele ontwikkelingsgang openbaart evenwel de collectie-Willet nauwelijks
een enkel stadium, en het is dan ook wel zeker dat men hier noch technisch, noch
aesthetisch eigenlijk van een verzameling spreken kan.
Technisch niet, omdat zij geen overzicht geeft van den aanvang, voortschrijding
en volmaking der techniek op elk gebied der goud- en zilversmidskunst, of zelfs
maar op één enkel gebied.
AEsthetisch niet, wijl het niet een collectie is van de schoonste voorwerpen uit
eenigen tijd of van eenige soort der Goud- en Zilverbewerking of van verschillende
tijden of soorten.
Evenwel, al kan men zulk een aantal heterogene voorwerpen ook moeilijk een
collectie in essentieelen zin noemen, het spreekt wel van zelf, dat zij ieder voor zich
hun beteekenis behouden en het beschouwen en bespreken waard zijn, zoover ze zelf
waarde hebben.
Vele hunner dagteekenen uit de XVIIe en XVIIIe eeuw en alle te zamen geven zij
nog het meest een beeld van de goudsmidskunst, gelijk die toen hier en in Duitschland
werd beoefend. Zijn er ook geen producten van de allereerste meesters onder, het
gemiddeld handwerk is ruim vertegenwoordigd in gegoten-, drijf- en graveerwerk.
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Aan sommige voorwerpen kan men ook den volksaard, zooals die zich in opvatting
en bewerking openbaarde, voortreffelijk demonstreeren en er opmerkingen van
algemeene strekking aan vastknoopen.

Fig. 1. - Kroes en drinkkan.

Eenige kleinere werken uit de XVIe eeuw gaan aan het gros der voorwerpen uit de
beide latere eeuwen vooraf. Het zijn zoutvaatjes, een paar drinkkannen, een gegraveerd
zilveren kroes, alles van Duitsch maaksel.
In Duitschland stond toen het handwerk, al ging in kunstrijke vaardigheid dat van
de XIIe eeuw het te boven, nog zéér hoog en waren vooral Augsburg en Neurenberg
de centra van een industrie, die heinde en verre haar producten verspreidde.
Van dit handwerk is deze kleine kroes (fig. 1) maar een zeer bescheiden specimen.
Zij is 9 cm. hoog en even zoo wijd, van glad
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zilver met twee banden van verguld zilver boven en onder afgezet.
De bovenband, ruim 3 cm. breed, vertoont allerlei curieuse tafereelen van het
e
XVI -eeuwsch Duitsch landelijk leven in herfst en winter. Men ziet, rondom een
boerderij met schuren, molen en broodoven, de zwijnen hoeden, een ploeg op het
veld achtergelaten, twee vrouwen die vlas hekelen, ook een hoenderkot. Dan is er,
den band vervolgend, een waterplas, waarboven wolken en den wind in de verbeelding
van een gevleugelden paard-man met een boog. Vervolgens aan den anderen oever
weer een boerenhof met een gans daar rondloopend en twee mannen, die graan
dorschen. Ten slotte ziet men nog een hert met prachtig gewei, dat met gebogen kop,
langzaam een watertje nadert in een heuvelachtigen streek.
Hiermee eindigen de tafereelen, die gescheiden zijn door een langwerpig vak in
Renaissance-stijl, waarin het volgend tweeregelig versje te lezen staat, met het jaartal
1574:
‘Wintermonat flachsheckeln thut sich nahen
Darnach wierd man das Wielt fahen.’
De teekening dezer gegraveerde voorstellingen is wel niet meesterlijk, maar toch
ook niet al te onbeholpen en sommige er van, als het loopend hert, de boompjes, de
dorschende mannen, de huisjes, zijn werkelijk heel aardig. De onderband van verguld
zilver, ruim 1 ½ cm. breed, toont een sierlijk, niet te druk noch te mager ornament
in Renaissance-stijl van slingerende bebloemde ranken met bladeren en vruchten,
waartusschen een pauw, een duif, een valk, enz. in verschillende houdingen. Het
karakteristieke van dit bekertje is nu voor een niet gering deel gelegen in het verschil
van stijl dier twee banden: den realistischen boven- en den ornamentalen onderband.
Het wordt hierdoor tot het product eener tusschenperiode, waaruit de naïeve directheid
en het realisme der gothiek nog niet gansch verdween, terwijl toch reeds allerwegen
mode en neiging tot de versieringsvormen van den nieuw-antieken stijl drongen.
Later, in de XVIIe en XVIIIe eeuwen, zou men zulke voorwerpen tevergeefs zoeken.
Dan paart zich het pralend Renaissance-ornament onvermijdelijk aan voorstellingen
uit de Grieksche mythologie of uit den bijbel en zal men hoogst zelden meer zulke
realistische tafereelen vinden, die in hun minutieuze en kinderlijke natuurgetrouwheid
aan de verluchtingen der middeneeuwsche handschriften doen denken.
Met de zilveren brandewijnskom, welks afbeelding in fig. 2 hier is bijgevoegd, zijn
wij reeds in de eerste helft der XVIIe eeuw. Zij is 9 cm. hoog en 11 wijd. De wand
der kom zelve (6 ½ cm. hoog) is in zes lobben verdeeld, die elk een afzonderlijke
gegraveerde voorstelling
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bevatten: nl. vier symbolische vrouwenfiguren (Geloof, Gerechtigheid, Wetenschap
en Arbeid) en twee wapens, waarvan de schilden respectievelijk een hangende
druiventros met een griffioen en drie klavers vertoonen.

Fig. 2. - Brandewijnskom en gildeteeken.

Al deze voorstellingen zijn besloten in medaillons naar Renaissance-stijl: de
bekende drakenfiguren, krullen en guirlanden en gevleugelde kopjes, terwijl de
opgedreven voet en afgesloten vakken afwisselend engelenkopjes en ranken te zien
geeft. Twee handvatsels uit gegoten ornament staan horizontaal van den bovenrand
af.
Ook dit kommetje blijkt in vorm en graveersel niet meer dan het gewone handwerk,
het dagelijksch gebruiksartikel, gelijk er in elk eenigszins welgesteld huishouden
werden aangetroffen. En toch is het een zoo aardig en doelmatig voorwerp, als er
onder onze moderne zilveren serviezen niet wordt gevonden. Dat komt van de goede
verhoudingen en vormen, niet te rank en niet te zwaar, dat komt niet minder door
het graveerwerk, dat met rustigen praal de gladde wanden breekt en het gedreven
ornament, dat door zijn schittering, nu hier dan daar, levendigheid geeft aan den
gebogen voet. Dit alles te zamen maakt het kommetje tot een degelijk en gemoedelijk
Hollandsch drinkvat, waarvan de
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handvatsels zich als 't ware aanbieden om door stevige knuisten opgenomen te worden.
Gelijk ook ongetwijfeld menigmaal geschied is, als vóór of na den feestmaaltijd (en
feestmaaltijden waren talrijk in de dagen der groote republiek!) deze kom met
brandewijn-op-rozijnen, of brandewijn-puur rondging onder de verzamelde gasten,
tot een aperitief of een ‘afzakkertje’. Waarbij dan de dames even lustig meededen
als de heeren en ook het rooken geenszins plachten te versmaden.
Het is wel een bewijs van de ganschelijke verandering der zeden, dat zulk een
veelvuldig en algemeen gebruikt drinkvat als de brandewijnskom thans geheel van
de inventaris onzer huishoudelijke voorwerpen verdwenen is en zelfs zijn vorm in
geen ander modern ding heeft nagelaten.
De brandewijn werd mettertijd door jenever en bitter vervangen, en de aardige,
gemoedelijke kom tot een karakterlooze flesch of karafje.
En thans is de thee en de theepot weer bezig de jenever en de karaf te vervangen.
Een gansch ander drinkvat van statiger allure en plechtiger beteekenis is de beker
in (fig. 3) afgebeeld. Het is een Avondmaalbeker, 15 cm. hoog en 11 cm. wijd,
waarvan de versiering uit gegraveerde voorstellingen bestaat. Een even onder den
bovenrand heenloopende band van bloemranken met vogels wordt op drie plaatsen
onderbroken door wijdsch neerhangende medaillons met gevleugelde draken en
guirlanden, alles natuurlijk in Renaissance-stijl.
Deze medaillons bevatten, gelijk ook gepast is, bijbelsche tafereelen: de Doop,
het Avondmaal, David en Goliath. Tusschen de medaillons zijn, als aan koorden los
opgehangen, drie kleine schilden, waarvan twee een familiewapen met de letters J.H.
en P.P. benevens het jaartal 1627 bevatten.
Geheel van onderen, boven den eigenlijken voet, loopt nog een smal gespikkeld
bandje, waarop in het rond, drie figuurtjes van krijgslieden in verschillende standen
en actie.
Aldus is het voorkomen van dezen beker, die met zijn slankgebogen buitenlijn en
geslaagde verhoudingen een aangenamen indruk van rustig-rijke doelmatigheid
maakt, terwijl het graveerwerk in techniek gewis dat van de brandewijnskom en de
e
XVI eeuwsche kroes te boven gaat.
Er is hier zekere breede zwier, losheid en tevens raakheid van lijn, die bij de reeds
behandelde voorwerpen gemist worden, en bovenal treffen die vrijstaande figuurtjes
aan den benedenrand, in hun geheel bezien, door sierlijkheid en natuurlijke actie:
een bewijs hoe hoog toen ter tijd het handwerk stond.
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Fig. 3. - Avondmaalsbeker.

Van dit laatste getuigt echter nog meer de verguldzilveren drinkkan, onder nr 17
gecatalogizeerd (fig. 1). Dit is in waarheid een voorbeeld van 17e eeuwsche kloekheid,
23 cm. hoog op een voetwijdte van 13 cm., terwijl de mond van boven 9 cm. bedraagt.
In afwijking van de tot nu toe behandelde voorwerpen, heeft deze kan geen
gegraveerd doch een gedreven(1) ornament. Van binnen uit zijn in den kuipwand drie
afzonderlijkstaande figuren tusschen loofwerken en guirlanden als 't ware uitgehold,
die dus en relief op

(1) Gedreven ornament wordt verkregen door het metaal met hamerslagen uit de vrije hand tot
verhoogde of verdiepte vormen op te drijven.
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den buitenwand verschijnen. Deze met zekere hand geslagen, los opstaande figuren
stellen voor twee mannen en een vrouw in de rijke kleeding van den gegoeden
burgerstand uit de eerste helft der XVIIe eeuw, de mannen met mantel, degen, slappen
vilthoed, de vrouw met huik, keurs en breeden plooikraag. Alle deze figuren zijn
goed neergezet, maar vooral het vrouwtje treedt daar zoo los en vrij over de krullende
versiering, met het dikke handje uit de bolplooiende mouw zoo natuurlijk langs haar
zijde, dat men inderdaad eerbied krijgt voor het kunnen der gewone handwerkers uit
dien tijd. Want zoo is het. Die deze figuren zoo vrij uit de hand hamerden, met het
Renaissance-ornament, sober en toch gevuld er om toe, waren de gewone werkers
van het gilde, de anonieme meesters, wier arbeid, daar zij zich van elkander maar
weinig onderscheidden, ook niet als bijzonder is bewonderd en bekend gebleven.
Maar voor ons, in onzen zoo kunst-armen tijd, is het wèl bewonderenswaard,
zoowel om de krachtige, goed geëvenredigde vormen - hoezeer is de hoogte van de
kan aan haar wijdte aangepast en met welk een kloeken zwaai heft zich het slanke
oor, op de juiste hoogte aangebracht, van de kuip af! - als om het rustig-breed
geteekend ornament.... en wij mochten wenschen dat men het thans nog zoo kon.
Jammer is het voor dit deftig-degelijke Hollandsche stuk, dat het naturalistisch
adelaartje op het deksel een vervalsching van veel later jaren schijnt te zijn. Zoo
maakte men zulke vogels toen niet. Had men het gedaan, het ware veel mooier
geworden. Maar in hoevele en zonderlinge handen is zulk een stuk, sedert het eeuwen
lang als een pronksieraad onder de menschgeslachten rondging, al geweest!
Is deze drinkkan een voorbeeld van deftige, rustig-rijke fabricatie, het hierbij
gereproduceerde verguldzilveren, 36 cm hooge bekertje (fig. 4) toont hoe men ook
fijntjes en zwierig werken kon. De sierlijke buik rust op een balusterstam, die zelf
weer op een verhoogd voetstuk steunt. Dit voetstuk is versierd met een gelijk ornament
van peervormige zwellingen, als zich ook op de buik en het deksel bevindt, en afgezet,
waar het in de baluster overgaat, door een kransje van bladen en krullen in zilver
uitgesneden en onverguld. Een zelfde soort krans is ook onder de buik en aan het
deksel, waar de knop begint, die eveneens door een pluimpje van deze makelij wordt
bekroond.
De geheele versiering dier zwellingen met het bloemornament, tendeele op
gespikkelden grond, de slanke verjonging en aanzwelling der deelen, de
balustervormige verbinding van buik en voet, het is alles in de Renaissance zeer
gewoon en men kan zeker menige beker zien, die juist evenzoo versierd is. Doch de
verhouding der deelen is hier al buitengewoon gelukkig getroffen en het geheel doet
zich voor als
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een volkomen geslaagd sier-produkt van een hoogstaande techniek, die overbekende
vormen en versieringen met rustig gemak en haast spelenderwijs toepast.

Fig. 4. - Gebedenboekje in filigraan, Ananasbekertje, figuratieve specereidoos.

Het spreekt van zelf dat zulk een bekertje niet tot practisch gebruik was bestemd.
Het was een klein pronkvat, dat wellicht nooit andere functie had dan het dressoir
van een rijken burger te versieren, samen met menig ander even elegant en even
onbruikbaar voorwerp...
Hoe dit zij: de echte geest der Renaissance spreekt uit dit kleine voorwerp: haar
pronkliefde, die gansch niet afkeerig was van wat enkel tot praal dienen kon, haar
evenmatige zwier en perfectie, die ook wel naar het gladde en ziellooze neigt, haar
voorliefde voor klassieke vormen, en eindelijk haar volkomen techniek. Bij al hun
sierlijkheid is er iets weeks en zwaks in deze vormen, die, in verband met de
practisch-onbruikbaarheid van het bekertje, wijst op zekere neiging van het
kunsthandwerk om allengs meer zich over te geven
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aan een ijdel spel van lijn en ornementatie, buiten direct verband met het wezen en
doel van het versierde voorwerp zelf.
Het zilveren lepeltje, hier vervolgens den lezer (in fig. 5) ter beschouwing aangeboden,
is in tegenstelling met het zoo even besproken bekertje, minder een kunstwerk, dan
wel een gebruiksvoorwerp en hoewel een sierlijk en vrij zeldzaam dingie, toch vooral
merkwaardig om zijn cultuurhistorische beteekenis. Want het brengt onze gedachten
terug tot den tijd, toen er nog dapper met de vingers gegeten werd, er slechts een of
meer tinnen lepels op tafel voorhanden waren, om wat zich volstrekt niet liet aanvatten
en wat geheel vloeibaar was te kunnen genieten. Verder hadden de tien vingers, die
echter eerst gewasschen werden, vrij spel en deden het werk samen met het mes, dat
elk bij zich droeg. Vorken kwamen eerst tegen het eind der XVIIe eeuw in gebruik
en waren toen nog ver van algemeen.
Doch in de gegoede standen bezaten velen een eigen zilveren mes en lepel, die in
een vaak fraai versierde schede pasten en in den zak gedragen konden worden, maar
meest - van wege de Hollandsche zuinigheid - in een pronkkast te rusten lagen. Zulke
lepels of messen waren gemeenlijk pillegiften, dat wil zeggen: doopgeschenken van
peters en meeters en niet onwaarschijnlijk heeft ook het lepeltje in de Collectie-Willet
dezen oorsprong, omdat het zulk een speciaal-toegewezen gereedschapje is.
De naam van den begiftigde staat op de bolle zijde van den schep, vlak bij den
steel: HENDRIK RUITENBARCH. Daarboven zijn klein wapenschild met drie ruitjes.
Op den steel is verder aan de bovenzijde gegraveerd: Eia Dmus en aan den onderkant
de letters W.G.E.E. × S.W.M.L.K.
Vlak bij den schep kan de steel om een charniertje draaien, zoodat hij op den schep
komt te liggen en daardoor maar de helft van de plaats inneemt. Om echter steel en
schep strak te houden, dient een langwerpig-vierkant sleufje, dat, over het scharniertje
geschoven, dit belet te werken. Op dit sleufje is van boven eenig renaissance-ornament
aangebracht en van onder de letters E.J.A. - E.J.D.J.M. gegraveerd.
Zoo is dit lepeltje: een aardig, apart voorwerpje, zeer gemaklijk in de hand en
weinig plaats beslaande in den zak. En dat het veel gebruikt is door handen, nu zeker
lang vergaan, dat ziet men aan de eenigszins koperige vlekken op den schep, gevolg
van dikwijls doopen in allerlei zure vloeistof.
Het is wonderlijk dit te bedenken en het aan te zien, dit kleine, sierlijke
lijfgereedschapje van den langgeleden mensch, die Hendrik Ruitenbarch heette...
Toen hij het gebruikte, hoe zeer scheen het hem
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eigen, hoe gering en nauwelijks beachtenswaard een deel van zijn persoonlijkheid.
En toch bleef dit alleen van hem over, werd weer tot een aparte grootheid en zelfheid,
een onverschillig, bij niemand behoorend voorwerp, gelijk al onze bezittingen - ook
de meest intieme - als wij dood zullen zijn.

Fig. 5. - Zoutmans-gespen, eetlepeltje, kokosbeker.

Thans wekt het bij niemand meer eenige persoonlijke herinnering aan den man,
wiens eigendom het was en schijnt zelf wel ter rust gegaan in een museumkast, als
een dood overblijfsel uit een heel ouden tijd, welks algemeen karakter het
vertegenwoordigt voor den enkele, die zich aan zulke suggestie overgeven wil. Maar
zoo het als gebruiksvoorwerp nu nutloos en dood is, een aardig stuk bewerkt zilver,
specimen van hoogontwikkelde techniek uit vroeger dagen, is het gebleven en zal
als zoodanig immer wel zijn waarde behouden.
Het gebedenboekje, waarvan fig. 4 een afbeelding geeft, vertoont ons een nog niet
behandelde wijze van zilverbewerking en daarom, en niet wijl het in zijn soort zoozeer
uitmunt, is het ter bespreking geko-
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zen. De band is nl. van verguld zilver met filigraan versierd, d.w.z. op den ondergrond
en binnen de omraming van het verguldzilver, is een rijke versiering aangebracht
van ranken met bloem, blad en vrucht, en deze ranken bestaan uit filigraan.
Filigraan, gelijk de naam reeds aanduidt, is een korrelige draad, op fijn zijden
koord gelijkend, die men verkrijgt door eerst in een speciaal werktuig het goud- of
zilverdraad in die korrelige insnijdingen te verdeelen en vervolgens, saambindend
of soldeerend, het tot allerlei figuren rond te buigen. Aldus is ook hier geschied en
het resultaat geeft, - als immer bij filigraan, dat het licht pakt door de duizenden
inkervingen van zijn draden, - een matwitte schittering rondom den geheelen band,
die een indruk maken moet van fijne gedistingueerde pracht.
Overigens is van dit boekbandje niet heel veel bijzonders te zeggen. Het is 13 ½
cm. lang en 8 ½ cm. breed en wordt gesloten met twee klampjes, waarop een gegoten
ornament. Twee ovale plaatjes zijn op het midden van den voor- en achterband
aangebracht. Dat op de voorzijde vertoont een monogram, waarin W de meest
onderkenbare letter is, gedekt door een gravenkroon. Het plaatje aan den achterkant
geeft een wat versleten geëmailleerde voorstelling in kleuren van een vogel te midden
van bloemen en blaren.
Het boekje zelf, dat door dit bandje beschut wordt, is een Duitsch gebedenboekje
in 1648 te Lüneburg gedrukt en getiteld: Justi Gesenii Praxis Devotionis oder Übung
Christlicher Andacht met een kopergravuretje als frontespice. Het schijnt als drukwerk
niet zeer belangrijk en zou wellicht nooit zoolang bewaard zijn gebleven, als het
aardig sierlijke bandje het niet op prijs had doen stellen.
Als laatste voorbeeld van het goud- en zilverwerk uit deze periode vestigen wij dan
nog de aandacht op dien curieuzen, parmantigen vogel, die eigenlijk een
specereidoosje is. (Fig. 4.)
Zulke doosjes, in allerlei vormen, had men toen vele. Specereien: kruidnagelen,
kaneel, peper, enz. waren.... ‘peperduur’ en hadden als zoodanig recht op kostelijke
en zelfs monumentale bewaring. Va n daar deze grillige, kunstig geformeerde doosjes,
die hun kostbaren inhoud waardig vertegenwoordigden en een sieraad konden zijn
op den disch.
Dit doosje stelt een dikke kip voor of zelfs een gemest haantje, - 15 ½ cm. hoog,
- dat stevig op zijn poolen staat. Het ornament - als men ten minste die bedekking
van bijna gestyleerde veeren een ornament kan noemen - is er met vaardige en niet
al te teedere hand op gedreven. Toch is het geheel niet grof geworden, maar
integendeel gehouden in het karakter voor zulk een gebruiksvoorwerp, dat immers

Onze Kunst. Jaargang 4

39
niet in de eerste plaats bedoelt op een reëel dier te gelijken. De ring om den hals
markeert de opening en de kop dient als deksel. Of zulk een doos-dier op den duur
voor het gebruik wel practisch bleek en men er niet allengs toe kwam het aardige
beest maar leeg te laten pronken, blijkt nergens, maar ligt wel eenigszins in de rede.
Hoe menig van die oude gebruiksvoorwerpen is later niet tot uitsluitend pronksieraad
geworden in de porseleinkasten en op de dressoirs, terwijl men zich voor het
dagelijksch gebruik met heel wat grovers en simpelers behielp.

Fig. 6. - Bonbon-korfje.

En hiermede kunnen wij de XVIIe eeuw afgedaan rekenen, nu er van de beste
nummers uit dezen tijd, die de verzameling rijk is, eenige typische genoemd zijn.
Met de eenigszins vluchtige beschouwing van een paar karakteristiek of fraai
bewerkte stalen der XVIIIe eeuwsche goud- en zilversmidskunst willen wij dan dit
opstel, dat niet te groot worden moet, besluiten.
Karakteristiek is allereerst die gedreven zilveren plaat (fig. 2) afkomstig van een
metselaarsgilde en gedateerd 1741. Zij is 14 cm. lang, 11 breed, en vertoont te midden
van een rococo-krul-rand, onder een ledig wapenschild, het figuurtje van een
metselaar, die een troffel in de opgeheven hand houdt. Een pikhouweel, een spade
liggen achteloos in het rond gespreid en ook zoo een zware stamper voor twee handen
als onze straatmakers gebruiken om de versch samengevoegde steenen vast aan te
drukken. Men mag uit de verscheidenheid dier instrumenten wellicht afleiden dat
het vak van metselaar toen veelzijdiger en afwisselender werkzaamheden meebracht
dan thans....
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Maar dit daargelaten, moet men erkennen dat het drijfwerk op dit schild, al is het als
geheel wat mager en leeg, flink en lang niet gebrekkig is uitgevoerd en er bij de
hedendaagsche vakvereenigingen zeker weinig insignes gevonden worden, die er
mee te vergelijken zouden zijn. Het schild hangt aan drie fijne kettinkjes en diende
bij verschillende officieele gelegenheden, b.v. ter versiering van de baar als het gild
als zoodanig deelnam aan de begrafenis van een gildebroeder.
Zoo weinig mooi als het dan is, bewaart toch dit stuk bewerkt zilver in zijn
voorstelling en bedoeling, nog iets van de oude gemoedelijke waardigheid van het
gilde en van het vak. Het was nog niet de slavige, verachte, vreugdelooze en nooit
meer om zich zelf bedreven bezigheid, die het thans geworden is, die alle handwerk
- en hoeveel hoofwerk daarnevens! - geworden is, sedert winst en geld ons aller eenig
einddoel zijn.
Waarlijk, zulk een stuk zilver, in zijn zelfbehagelijke deftigheid, geeft te denken
als men er maar goed naar kijken wil. Het moge niet zoo héél fraai zijn, het is in elk
geval bijzonder leerrijk.... En leerrijk is ook het paar schoengespen onder nr 30 van
den catalogus voorkomend (fig. 5). Maar zij zijn nóg minder fraai en zij leeren ook
gansch wat anders, moet men erkennen.
Op de een is, in a-jourbewerking, te lezen:
Zoutman, die de Britte' sloeg
terwijl de andere op dezen regel den weerslag geeft:
D'rovers na haar roofnest joeg.
Het betreft den zeer twijfelachtigen zeeslag van Doggersbank in 1774 gelijk men
ziet, dien beide admiraals aan hun principalen als gewonnen signaleerden, en deze
twee schoensgespen, vertegenwoordigen niets minder dan den brandenden geestdrift,
die dat apoerief zeegevecht bij ons, aan overwinnen eenigszins ontwend, volk
verwekte, een geestdrift, waarvan wij op school al leerden, dat het zich in Zoutmans
Bier, Zoutmans Koek, Zoutmans Bekers en tallooze zoutelooze aardigheden
openbaarde. Ook op de schoenen had dus dit vaderlandslievend enthousiasme post
gevat en stelde den gelukkigen bezitter in staat in zijn vrije oogenblikken zich aan
de heugenis van het heldenfeit te laven, telkens als hij naar zijn voeten keek. De
verandering in gezindheid, in nationaal zelfvertrouwen bij het volk der Zeven
Provinciën, dat na dit eene onbeduidende gevecht schoengespen ter heuglijke
herdenking begeerde te dragen, waar een eeuw vroeger groote zeeslagen enkel door
dankgebeden en veel bier waren gevierd, wordt in deze Zoutmansgespen treffend
gedemonstreerd. En ook het vrijwillig zelfverblind chauvinisme, dat wel duister
vreesde, maar niet wilde bekennen, dat de republiek op haar laatste beenen
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liep en zich, bij gebrek aan beter, wat graag verblijdde met een ‘doode musch’.

Fig. 7. - Gebakkorf.

Na deze wel meerendeels historische merkwaardigheden nu nog een paar van meer
aesthetisch belang. Allereerst dit kleine korfje (fig. 6), stammend uit ongeveer het
midden der XVIIIe eeuw. In zijn week-sierlijke rococovormen - (zonder ooren 11 cm.
lang, 9 breed, 6 hoog), is het bestemd geweest voor allerlei suikergoed en bonbons
op een dinertafel. En aardig moeten al die teere witte, rose en geele kleurtjes hebben
afgestoken tegen het blinkend zilveren bladornament a-jour uitgestoken en gegraveerd.
Het korfje is keurig-afgewerkt in zijn elegante rondingen, die eindigen in eenig
drijfwerk aan de ooren en de pootjes, als men zoo die vier schelpachtige steunsels
noemen mag. Als handwerk schijnt het gewis niet minder dan de producten uit vroeger
tijd, die wij behandelden, doch hoezeer zijn de vormen en afmetingen sedert
veranderd! Het deftig-rustige en impo-
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sante is hier tot bekorende maar zwakke sierlijkheid geworden en de rust der lijnen
tot onrust en grilligheid. Zoo wilde het de mode dier dagen en men kan niet zeggen,
dat dit korfje iets specifieks Hollandsch heeft, al schijnt het toch wel in Holland
gemaakt.

Fig. 8. - Suikerschaal.

Met die grootere korf voor gebak (fig. 7), staat het echter anders. Zij is 30 cm.
wijd en 11 cm. hoog en zoowel in den ovalen vorm, die zich zoo cylinderachtig, zoo
weinig verwijd naar boven opent, als in de a-jourbewerking van het ornament, dat
aardig-stijf dooreengevlochten linten nabootst, wil men iets van dat
Hollandsch-ingetogene en sobere herkennen, dat ook speciaal het vaderlandsch
porcelein dier tijden onderscheidt. Met het eenvoudig bewerkt hengsel er boven, doet
deze gebakskorf heel plezierig aan, als een verdienstlijk stuk werk uit een nog goeden
tijd. En datzelfde kan men ook zeggen van de suikerschaal, op fig. 8 afgebeeld. De
schaal zelf is van blauw glas, de omraming van zilver. Ook van deze is de versiering
sober en rustig-regelmatig, maar het was thans de algemeene internationale stijl die
dit meebracht. Sedert dat kleine korfje gemaakt werd, had men bij Pompeï de eerste
ontdekkingen gedaan en was een op het antieke geïnspireerde stijl opgekomen, die
vooral in meubelen en huisraad, onder den naam van Louis XV, allengs de frivole
onrust en weeke vormen van het rococo verdrong. Steeds soberder en strenger werden
haar lijnen onder Louis XVI, steeds eenvoudiger, schoon immer nog smaakvol en
sierlijk, haar decor, tot onder het keizerrijk deze stijl in plompe, brutaal-weelderige
en
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aanmatigend-zware vormen verliep, die echter het algemeen karakter van het
Napoleontisch tijdvak voortreffelijk symboliseeren.
Uit dien Empire-tijd en in den Empire-stijl is echter geen goudsmidswerk in de
verzameling-Willet aanwezig. Het laatste opmerkenswaardig produkt stamt uit de
tweede helft der XVIIIe eeuw en is in de kalme vormen van den Louis XVI-stijl. Een
paar zoutvaatjes, een mosterdpot en de reeds genoemde suikerschaal zijn zóo, alle
van a-jourbewerkt en gedreven zilver, met kommen van blauw glas. Maar de
suikerschaal is van deze familie het aardigste lid. Zij vertoont de bekende
klauwpootjes, die bollen omklemmen en de niet minder bekende bladslingers in
stijve bochten tusschen de pooten, in het midden opgehangen aan den bovenrand,
die een kruisfiguurtje en een koordje als ornament bevat. Het blauw glas en het zilver
doen aardig te zamen en het geheel heeft inderdaad nog zekere allure en bedaarden
zwier, die later geheel verloren gaat.
En hiermee is van het meest karakteristieke der Verzameling-Willet een en ander
genoemd. Meer is niet wenschelijk, om de grenzen aan dit artikel gesteld niet te
overschrijden en ook niet noodig om te doen inzien hoe menig voorwerp, merkwaardig
en waardevol op zich zelf, ook deze kleine collectie bevat, die overigens als zoodanig
geen aanspraak op bijzondere waardeering maken kan.
FRANS COENEN.
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De geschilderde glasramen in O.L.V. Kerk te Antwerpen
RUIM tien eeuwen is het geleden, dat een kroniekschrijver den indruk schetste, dien
het brandende kaarslicht, 's nachts in een dorpskerk op hem maakte. In bont gekleurde
bundels straalde dat licht door de vensters der beuk op de blauwende landschappen
in de verte. In de duisternis, waarin hij buiten dwaalde, flikkerden de kleuren der
prachtige ramen en in zijn hart ontwaakten gedachten van roem, van broederliefde
en alles en allen omvattend geluk.
Die tijden zijn reeds lang vergaan, reeds lang zelfs vóor het Getij-boek van den
grooten Karel. Sedert eeuwen zijn de ramen, die den ouden geschiedschrijver
bezielden, verdwenen en evolueerde de kunst tusschen tallooze tijdperken van hoogen
bloei of deerlijk verval. Deze verdwenen glazen - nu niet meer dan een herinnering
- een vluchtige emotie, die ons door een voorbij trekkenden pelgrim werd bewaard,
mogen we wel beschouwen als het oudste gedenkteeken van dien heerlijken tak onzer
kunstgeschiedenis: het beschilderde glas. De oudheidkunde geeft slechts spaarzame
inlichtingen, aarzelend-verlegen en maakt gevolgtrekkingen zonder eenig eigenlijk
recht van bestaan dan een à priori, dat alleen maar op vage vermoedens berust. Hoe
verder we voortgaan op den weg, die ons de opsporingen gebaand hebben, hoe meer
leemten we ontmoeten, die ons van de wijs brengen, tot op het oogenblik van het
verschijnen van het eerste beschilderde glas, dat door al die eeuwen van oorlogen,
van beeldstormerswoede heen, niettegenstaande het droevig verval en het invreten
van de jaren, nog veel van zijn statige schoonheid heeft bewaard. Vóor de betrouwbare
data van dergelijke bewijsstukken, waarop men beter steunen kan dan op eenige
wetenschappelijke beschrijving of overdreven lofuiting, kan er echter aangaande de
waarde en hoedanigheid van deze werken niets met zekerheid worden bepaald. Bij
het snuffelen in de dingen van het verre verleden, komen
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we eerst allerlei overleveringen tegen, aangaande den oorsprong van het vervaardigen
van glas, de vroegste methode van het kleuren, de primitieve manier, waarop de
vensteropeningen in den muur werden vastgemaakt. Doch eenig spoor van
menschelijke kunstnijverheid, waarop we met eenig recht kunstkritiek zouden kunnen
toepassen, ontmoeten we eerst tegen het midden van de negende eeuw(1). Bepaald
mooi echter worden ze pas tegen het midden der elfde eeuw(2). In den loop der twee
volgende eeuwen, bereikt deze kunst haar hoogtepunt; daarna kwam er weer een
tijdperk van benepen naturalisme, dat de periode van verval verhaasten zou.
De vijftiende en zestiende eeuw hebben ons echter toch nog belangrijke werken
nagelaten en hiervan zijn vooral de ramen met Johannes den Dooper en Johannes
den Evangelist en die van de St. Antonius kapel der Lieve Vrouwen-kerk te Antwerpen
zeer schoone voorbeelden.
Na de revolutiestormen, die als een windhoos heenvoeren over de boorden van de
Schelde, zullen de bewonderaars van het eeuwig schoone wel dikwijls hun angstige
blikken naar onze broze beschilderde glazen hebben gewend. Tot hoever zou de
onbewuste menigte in haar brooddronkenheid gegaan zijn? Vele vensters in onze
cathedraal, waar niet meer dan kleine glasschilfertjes in de looden omvatting hingen,
waren onherroepelijk verloren gegaan.
In jammerlijken staat vooral was het groote venster achter het orgel, dat aan Justus
Verreghen den Oude wordt toegeschreven, door Lazarus Tucher en zijn huisvrouw
Jacqueline de Cocquiel aan de kerk werd geschonken en waarvan niets dan enkele
brokstukken overgebleven zijn. Niet overal echter was alles zoo gehéél verloren
gegaan. Bekwame en smaakvolle herstellingen deden eenige glazen weer voor onze
oogen herleven, enkele vergden slechts een oordeelkundige restauratie, andere hadden
in deze troebele tijden slechts eenige krassen en lichte beschadigingen ontvangen.
Meer dan twaalf stukken ongeveer hebben zoo den vreeselijken storm doorstaan,
waarvan de zes eerste, naar tijdsorde gerangschikt, verrukkelijk zijn, de andere echter
reeds het merk dragen van een onmiskenbaar verval.
Het glasraam in Onze Lieve Vrouwen-kerk, dat het oudste is en tegelijk een der
schoonste voorbeelden van mij bekend Belgisch werk uit de XVde eeuw, is die ruit,
waarin de ernstige strenge kunst van de Van Eycken en Vander Weyden nog voort
leeft(3).

(1) Uit dezen tijd zijn ons geen glasschilderingen bekend, hoewel de kunstkronieken er enkele
met devotie vermelden.
(2) Hildesheim in Hanover, glasramen tusschen 1029 en 1039 (?) door Bruno. Tegern-See Abdij
in Beyeren, vensters tusschen 1066 en 1091 (?) door den Monnik Werner geplaatst.
(3) Het eerste raam aan de Zuidzij.
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De kunstenaars, die dit glas bewerkten, zijn hoofdzakelijk door den leermeester van
Memling beïnvloed. De looden ribben, zooals die door de teekening werden
aangegeven, zijn sedert hun vervaardiging onveranderd gebleven; alleen enkele
glasplaatjes werden hernieuwd. Hier staan we dus tegenover een werk, dat bijzonder
mooi is en precieus als plaatselijke decoratie-studie.
De tinten schijnen met een zeer gewetensvolle waarde-bepaling en juiste
symetrische verdeeling der gekleurde vlakken gekozen te zijn. Het evenwicht in de
uitvoering is zóo volmaakt, dat men de oogen er niet kan afwenden en ons zou kunnen
hinderen, indien twee kleurlooze gewaden in het midden niet wat ontspanning gaven
en tegelijk een gevoel van iets liefelijks en zachts. Die wijde lichtkleurige mantels,
die zeker veel in toon zijn gedaald, omhullen de fiere gestalten van Johannes den
Evangelist en Johannes den Dooper. De metalen banden omlijnen ze prachtig en
duiden er de strenge plooien van aan. De heiligen staan op een zeer lagen troon,
eigenlijk niet anders dan een eenvoudige steenen tafel, rustend op vier kleine
kolommetjes, zooals men die reeds, in graniet gehouwen, met het aanbreken der
XIIIde eeuw ontmoet. Rond dit gedeelte zijn enkele grassprietjes, alleen maar met
een paar lichte omtrekken aangeduid. De Dooper is heel groots van opvatting, de
weinige plooien, in de soort van blanke toga die hem omhult, vallen neer in
rythmisch-grandiose plooien. De naakte armen en beenen en zelfs het hoofd, zijn in
maar even aangeduid siena geschilderd, waardoor het doorschijnen van het licht niet
wordt geschaad. De dichte, bijna gelijk gekleurde partijen, verdeelen de oppervlakte,
maar alleen zonder den glans te verduisteren of te doen verdwijnen. Deze zelfde
kleur is ook op zeer aantrekkelijke wijze in de lijnen gelegd van het gezicht, dat met
een fijnen baard en lange haren versierd is, die als een schapenvacht zijn gekruld.
Deze uiterste teerheid en volmaking in het omlijnen der trekken schaden echter vooral
niet aan de ruimte der lichtere deelen; nergens in dit gebogen hoofd met de dichte
oogen, vinden we eenig spoor van te groote uitvoerigheid of overbodig aanleggen
van kleur; deze gesloten oogleden, die den blik verduisteren, leeren ons een
hoofdvoorschrift in de glasschilderkunst: de uitdrukking der oogen draagt niet bij
tot den indruk van het geheel.
Het overgevoelige van zekere naïve kunstenaars in enkele werken der XIIde eeuw,
is hier aan 't verdwijnen. In de weergave der figuur van den Evangelist, wordt de
houding van den Apostel even door zijn laatsten zucht verwrongen. Het hoofd is dat
van een jongeling met wat verwarde haren, waarom heen de natuurlijke glaskleur,
met veel smaak, een soort van nimbus vormt. Ter hoogte van het hart, houdt hij in
de hand een gouden ciborie. Die beweging van het hoofd, geheel in
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Glasraam van Johannes den Dooper en Johannes den Evangelist.
Gefotografeerd naar het oorspronkelijk raam in O.L. Vrouwenkerk te Antwerpen).
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overeenstemming met de houding en de uitdrukking van het gelaat, geeft ons
gelegenheid om het onderdeel der lange, olijfgroene tunica te bewonderen, en beweegt
al de plooien van den ongekleurden mantel, die zich bij de handboord verdeelt en in
dichte plooien nêervalt. Zooveel eenvoud vinden we hier slechts weer in de fijne,
rechte plooitjes, die het lichte sinopelgroen van Sint Agnes' kleed omlijsten, in het
frissche citroengeel van haar mantel en het rijpe groen van haar Begijnenkapje.
Tegenover St. Agnes doen de losse lijnen der Cornelius-figuur ons aan den St. Donaas
van Van Eyck denken, hoewel de houding van den laatste veel sierlijker is. Dit deel
van het werk berust klaarblijkelijk op dezelfde harmonieuse gegevens, die al die
lachende tonen van geel in die rijke stoffen en die verschillende tinten van groen in
het gewaad van de heilige vereenigen. In die beide personages is die verbinding van
goud met gedamasseerd ultramarijn, in de Veroneesche manier behandeld, een
zijdezachte streeling voor de oogen, waarvan men den aangenaamsten indruk behoudt.
Deze vier beelden staan in evenveel Romaansche nissen van een kapel in denzelfden
stijl, met verweerde, afgesleten mascarons. Het half cirkelvormige dak, met twee
festoenen dragende engeltjes, de primitive kroonlijsten, de versierde consoles van
het voetstuk, tot de houding der figuren, alles vertoont een zekere naïveteit, maar
door een zeer ernstige, krachtige kunst geholpen. De emotie bij het zien van dit zeer
Germaansche, en vooral zeer Vlaamsche werk, wordt nergens door Byzantinisme of
theatrale houdingen bedorven. Héel Vlaamsch zijn ook die Begiftigers, die elk naast
het kleed van hun patroon, ieder aan een kant van het maar even gebeeldhouwde
altaar geknield liggen. De dame raakt geheel verloren in een onmetelijk kleed van
robijnrood, waar een smal, bleek gezichtje uitsteekt. Onder aan het altaarblad liggen
engelen geknield met schilden in de handen. Het eene met wit en roode damruiten,
het andere met zilveren halve manen, welke te zamen met de gele incrustaties van
het kruis, de oreoolen, de tiara, de bloemfestoenen, het kostelijke vitrail der beide
Sint-Jannen op de heerlijkste wijze doen schitteren.
Die gebogen hoofden, die zachte, kalme kleuren, het pascale in dit geheele werk,
geven ons dat gevoel van sereniteit, dat van ieder waarlijk decoratief werk uitstraalt.
Bij de prae-romanisten vindt men die zelfde vreugde op de gezichten, die zelfde
teere, zachte tonen in de misboeken, zoowel als op 't geschilderde glas, zonder dat
men zeggen kan welk van beide den invloed van het andere had ondergaan.
In de kapel van Sint Antonius van Padua(1) vullen twee glasramen uit het begin der
zestiende eeuw de ruimte met een teer, geheimzinnig

(1) Of de ‘Besnijdeniskapel’.
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duister, waar de geest gaarne tot zich zelf inkeert(1). Die ernstige vensters laten
schitterende stralen door, die de geheele atmosfeer vergulden. En is dit niet een der
meest wonderbare gaven der hoogste kunst dat ze haar omgeving verlevendigt door
de overheerschende kleur duidelijker te doen spreken? Zoo werkt het licht met de
artificieele middelen mee om aan de kunstvoorwerpen een hoogeren graad van
mystieke schoonheid mee te deelen. Purper en vermiljoen verlichten het gewelf in
de Sainte Chapelle, een blauw-violette glans filtert door de rosetten van de
Notre-Dame te Parijs. Hier, in de Besnijdenis-kapel is het als bronzen stofgoud, dat
de schitterende lichtbundels op de voorwerpen doen vallen en vredig onder de
gewelven schitteren doet. De gele tonen vooral zijn zeer overvloedig verspreid en
men zal zich daarover zeker niet beklagen. Ze vullen het geheele paneel en men vindt
ze zelfs in allerhande tinten op het kader weer, waar de roode Lancaster roos
afgewisseld wordt door de egge met vijf palen der Tudors en waar ze overal
verrukkelijke vlammen werpen. In de nis met een flamboyante gekroonde hartvormige
roset, tusschen de telkens herhaalde insignes van de omraming, loopt een banderol
met de spreuk Dieu et mon Droit. De schilden van Hendrik VII en Elisabeth, eveneens
met een kroon gedekt, zijn aan weerzijden der zinnebeeldige bloem aangebracht. De
initialen H en E doorstrepen op schilderachtige wijze de oranje en okergele kleuren,
zoowel op de listels, als op het veld van het raam. Rechts en links twee schilden,
gedekt met dezelfde helmstukken en met twee vleeschkleurige paarden als
schildhouders, voltooien de bijversiering, die wel heel eenvoudig is, maar waarin
een harmonie van karmijn en heel fijn chromaat geel domineert. De schildvormige
emblemen en de opschriften op dit zeer decoratieve stuk, bieden geen voldoenden
weerstand aan het licht. Tusschen de glazen, die in zeer sterk sprekende tonen zijn
gedrenkt, vormen andere, die veel dunner zijn en in gedempte kleuren gehouden,
een soort van leemte, waardoor er eenheid in het geheel ontbreekt. De vreemde glans,
die door deze te lichte deelen heendringt, verdeelt het effekt er van, en is hinderlijk
voor de oogen. Dit is onder anderen het geval met de bijna kleurlooze vlakken van
de opschriften, en met vele andere, die de bijna volmaakte kleuren van het loofwerk
en van den genius, die het blazoen van Elisabeth van York vasthoudt, omringen.

(1) Het kerkraam van Filips den Schoone en Johanna van Castilië, waarvan in de vorige eeuw
niet meer dan enkele scherven overgebleven waren, is weer geheel, volgens zeer betrouwbare
gegevens van oude oorkonden hersteld, terwijl een ander in dezelfde kapel, dat een variante
is van het eerste, met andere figuren geheel werd gerestaureerd. Dit laatste stelt voor Hendrik
VII van Lancaster en zijn vrouw Elisabeth. Beide werden in 1503 door de vier personages
als aandenken aan een handelsovereenkomst aan de kerk geschonken. Door Stalins en Janssens
hersteld, die hier voorzeker een eervolle vermelding verdienen.
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Overigens zal niemand het tegenspreken dat wit glas of glas van onbestemde kleur,
stelselmatig uit doorschijnende versieringen moet geweerd worden.
Deze streng gestyliseerde rand, hier en daar afgewisseld door bloemen, kransen
of kapiteelen van bloeiende blaren, omlijst een fonkelend geheel van prachtige ruiten.
Twee boven elkaar geplaatste rijen, elk van vier figuren, waarvan iedere figuur in
een kruiskozijn geplaatst is, verdeelen de lucht der glazen ruimte in acht gelijk omlijste
deelen. In de onderste rij de beide vorsten, elk met hun schutspatroon, zijn biddend
voorgesteld onder een indigo blauwen baldakijn, met een omlaag hangende draperie
van zwartachtig malachiet groen.
Men kan zich moeilijk eenvoudiger, grootscher geheel voorstellen, van mannelijker,
ernstiger koloriet, dan die twee silhouetten, die daar tegen over elkaar liggen te bidden
en alleen door het kruiskozijn met zes lancetten van het eigenlijke raam gescheiden
zijn. Sierlijke incrustaties van zilvergeel, waarvan de aanwending zoo uiterst moeilijk
is, bootsen het goudbrokaat na op den kroningsmantel van Hendrik's Gemalin,
waarvan het zware laken, waardig en stijf, bijna zonder plooien, zich heel decoratief
in den vorm van een pauwestaart uitspreidt, tot bij den witten windhond die met zijn
gouden halsband en fijnen, witten snoet naast haar zit. Van de gevouwen handen van
Elisabeth hangen lange, wijde, met goud geborduurde en hermelijn gevoerde mouwen
nêer op het roode kussen, waarop zij knielt. Het hoofd met de diadeem gekroond, is
vol keizerlijke waardigheid, het voorhoofd gelijkt op die welke de trecentisten vaak
schilderden en die men nu en dan ook weervindt bij Bouts. Het fluweelzachte gelaat
schijnt door een page, die zijn mooie koningin bewonderde, te zijn geschilderd,
waardoor het zoo noodzakelijk ideaal moest uitvallen, als het nu geworden is. De
kunstenaar stelde op dezelfde wijze de heilige voor, het hoofd omgeven door een
gouden glorie, de draagster van de drievoudige gouden kroon, die onze schoone
koningin aan den toeschouwer voorstelt. Met het lijf een weinig achterover gebogen,
de buik een beetje vooruitstekend onder den mantel, die een weinig opgetild boven
een kleed van lila-violet, even een groenen onderrok zien laat. Haar hoofdje met de
witte hoofddoek is voorover gebogen en omgeven door een fijne schijf van héel licht
cadmium-geel. Dit alles: houding, kleeding en kleur, toont ons gedrapeerde
vrouwenschoonheid, geliefkoosd door kunstenaars: beeldhouwers, schilders en
miniaturisten, allen prerafaëliten als Van Eyck, de Meester van Flémalle, Malouel,
Schongauer en Fouquet.
Hier vinden we een eigenaardige vereeniging van geelkleurige glazen, die de
geknielde figuur van Hendrik omgeven, goudgeel, Indisch geel en gall stone. Een
groot deel van de ruimte, voor den
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mantel vrij gehouden, werd door den toovenaar-glazenschilder, die zoo wel de pracht
van deze vereeniging verstond, aangevuld met schitterende ruitjes van glanzend
Tyreensch rood, dat echter zoo uiterst teer was, dat er ons nu niets meer dan eene
duistere herinnering van overblijft. De harmonie van deze zelfde, nu gedeeltelijk
door de jaren uitgewischte kleur, met de chroomgele tonen, het rijke ponceau rood
van het kussen en het goud van de handschoenen met kappen op het tapijt, zullen
nog lang hun eigenaardige schoonheid bewaren, waar ons oog dadelijk opvalt. De
heldere tinten van den helm, van de breede panache, de zwarte vlekjes van het
hermelijn als voering van den mantel, zijn hier als de hooge, zacht trillende tonen
van een hoboe ter begeleiding van een statig orgel. De Sint Joris, die Hendrik van
Lancaster beschermt, is een onbeschrijfelijk mooie figuur, een hooge gestalte in een
samenstel van meesterlijk geteekende lijnen, een echte medaille kop, de kin eng
gesloten in het mondgat van den met een struisveder versierden helm. Na ernstige,
esthetische studiën mogen wij besluiten dat de menschenkop vlak van voor of in
profiel gezien, zich best leent tot decoratieve glasschilderingen. Aan de voeten van
den heilige ligt het verwrongen olijfgroene lijf van den gevleugelden draak, met een
langen staart, die zijn muil naar zijn overwinnaar omhoog steekt; het is de omtrek
van een fantastisch beest, dat zoo heel goed doet op het doorzichtige glas. In het
bovengedeelte de Drieëenheid(1) in een heel ingewikkelde voorstelling van den Vader
met de Pauselijke kroon, den Zoon aan het kruishout ondersteunend. De
Moeder-Maagd. gezeten op den halven sikkel van Diana, houdt het kindje vast. De
beide figuren met een nimbus om 't hoofd, de Drieëenheid en de Moeder Gods, zijn
in een schitterende groenachtige glorie uitgesneden.
Naast deze ellipsen, die zoo volmaakt goed zijn opgevat in hun overeenstemming
met het geheel, staat aan den eenen kant St. Jan met het kruis en het Paaschlam, aan
den anderen Johannes den Evangelist, met een bijzonder karakteristieken kop en een
gouden beker. Beide figuren staan in een Romaansche nis op een geruiten vloer,
waarvan de achterwand met een draperie van zachte halftonen versierd is. In de beide
middelste lancetten een vroolijke engelengroep, die met hun bovenlijf uit het gewelf
komen kijken en die heel deze mooie compositie van een aantrekkelijk kunstenaar
die tegelijk een heel knap werkman moet zijn geweest, bekronen.
Het tweede venster in de Besnijdenis-kapel wordt door de glasschildering van
Filips II gesloten. Dit is de vorst die tegenover de arme Johanna van Castilië ligt
geknield, voor wie dit vredige gebed naast haren gemaal, maar een bittere spotternij
moet geweest zijn. Het stille

(1) De duif, die de ruimte tusschen den baard van God en het kruis had moeten innemen,
ontbreekt, zooals trouwens wel eens meer voorkomt.

Onze Kunst. Jaargang 4

t.o. 50

Glasraam van Hendrik VII en Elisabeth, gefotografeerd naar het oorspronkelijke raam in O.L.
Vrouwenkerk te Antwerpen.
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gebed van Hendrik en Isabella, dat twee passen verder zoo volmaakt geschilderd is
op het mooie raam, dat ik zoo even heb besproken, heeft de zachte vorstin zeker
dikwijls doen droomen van een onbereikbaar geluk, waar haar eigen vrome, reine
liefde voor den schoonen Filips alleen maar een soort van voorname minachting
ontmoette, die haar, zooals men zegt, waanzinnig heeft gemaakt. In dit geheimzinnig
halfduister, alleen verlicht door het gefonkel van met goud doorzaaide topazen, dat
door de beschilderde ruiten valt, dwaalt de geest gaarne rond en droomt van de dagen,
toen ze werden opgevat en uitgevoerd. Het was in den tijd toen de achterdochtige
vorst zijn gemalin achtervolgde tot in haar bidkapel, om haar aan den angst van zijne
jaloersche vermoedens op te offeren. Dit gebeurde in hetzelfde tijdperk, waarin ons
de geschiedenis vrouwen toont, rein en blank als hermelijntjes, van een kalm, bijna
lymfatiek temperament, wier zachte huid als van onbevlekte engelen, nauwelijks
door een dun, blauw adertje geteekend wordt. Maar de oorkonden van dien tijd
spreken elkaar zoozeer tegen dat men er zich nog geen juiste voorstelling van maken
kan. Wie zal ons bijv. zeggen of de vrouw in het tympan boven het portaal, wier
borsten door een monster worden verslonden, enkel maar een symbool is of eenvoudig
een in dien tijd tamelijk verspreide waarschuwing tegen de heerschende losheid van
zeden? En wie zal ons vertellen wat die oude legende beduidt van de overspelige
vrouw, die in haar graf gedeeltelijk door 't een of ander geheimzinnig dier wordt
opgevreten. Zijn dit ongelukkig schepsel en het denkbeeldige beest wellicht de
symbolen van de een of andere godsdienstkwestie? De tallooze onbegrijpelijke,
bizarre figuurtjes, die men op verschillende wijze opvatten en uitleggen kan, welke
de beeldhouwer in die eeuw, die zooveel van metaforen en parabolen hield, in half
verheven beeldwerk in de steen heeft gehouwen, zijn misschien een soort van ironisch
geschrift, een sarcastische cryptographie van kunstenaars, welke tot de een of andere
afgevallen secte behoorden en die zoo hun denkwijze en hun wil neerschreven op
den tempel hunner tegenstanders, die wel gedwongen waren om hun hulp in te roepen
bij het werk. Niettegenstaande deze onzekerheid, zou men toch gaarne zachte zeden
willen toeschrijven aan de tijdgenooten van hen, die deze wondervolle ruiten
beschilderden.
J. DE BOSSCHERE.
(Wordt voortgezet).
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Kunstberichten van onze eigen correspondenten
Uit Den Haag
Pulchri studio tentoonstelling van schilderijen en teekeningen uit de
staats-Forbes collectie
Deze tentoonstelling, hoewel bij lange na niet de Staats-Forbes Collectie
representeerende, liet menig mooi werk zien, uit dien tijd ook van het Haagsche
impressionisme waarin de onderlinge geest van kameraadschap en stuwende drang,
tot groote daden zou voeren.
Zoo is er een interieur van Jozef Israëls, een zieke man, liggende in een bedstêe
en daarvóor in 't licht een nettenboetende vrouw, mooi van plastiek en karakteristiek.
Het valt nog vóór Israëls' meest toonvollen en beteekenisvollen tijd (waaruit hier wel
aquarellen zijn), maar op zich zelf beschouwd kan men 't een meesterstuk noemen.
Wonderlijk mag 't heeten hoe de schilder uit al die toetsjes en veegjes zoo'n vast
geheel heeft weten op te bouwen, zóo dat de factuur, los van de voorstelling en het
sentiment, doet denken aan een of andere oude, verglaasde materie, waarover de tijd
de prachtigste nuances tooverde. Later schijnt hij in zijn composities meermalen van
deze zelfde modellen gebruik te maken.
Onder de schilderijen is verder curieus een vioolspelende man, zittende op een
bed, met aan zijn voeten zijn twee luisterende moederlooze, kindertjes: een genrestukje
met een verhaaltje, zooals ook duitsche schilders ze verzonnen, maar met veel knaps
toch. In het bekende schilderij, met op den voorgrond een treurende weduwe met
haar dochtertje, een wieg en verdere attributen, in het verschiet, zichtbaar door het
gat van de deur, een kerk, - hier in is al frappant de sombere tragiek van het
middenstuk, de dragers met de kist en de volgers in een toonvol halfdonker. Een der
sombere dragers met zijn slipjas en korte broek is treffend van karakteristiek: een
figuur uit de Camera Obscura, maar geheven tot een hooger plan van uitbeelding.
Uit Jacob Maris' vroegen tijd, de tijd van samenwerking met Matthijs, noemen we
een intérieur: een moeder aan 't spinnewiel, bij de wieg van haar kind. Een moeder
geïdealiseerd, gemaakt tot een figuur zooals men ze in droomen ziet of in zeer
begenadigde oogenblikken, maar een figuur reëel door de voorstelling. Dit geheel
is inniger misschien nog gezien dan het andere: ook een moeder ingeslapen bij de
wieg van haar kind, bij 't licht van een kaars, vlotter van schildering, treffend in de
uitdrukking van suizelende slaapstilte. Het kindje is wat vreemd-dwaas van expressie,
wat houte-pop-achtig; maar we aanvaarden het gaarne aldus: het is raak van kleur
in dit licht.
Uit Jacob Maris' besten tijd is een pink aan het strand, in een transparant
nevel-blonde, parelige toonaard, een veel gereproduceerd werk. Uit zijn eersten tijd,
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toen hij zich al tot het landschap wendde, is hier een haan op een roodpannen dak,
die den dageraad wakker roept. Dit heeft de ruchtende geheimzinnigheid van den
morgen, het is gedempt in zijn toon van stillen luister, en toch: is victorieuzer kreet
den schilder wel ooit ontsnapt?
Ook van Matthijs is hier een ochtend-
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stond, een gezicht op Lausanne. Op den voorgrond een span ossen en figuren, waarvan
er een lijkt op een monnik in een bruine pij; daarachter op geaccidenteerd terrein, de
statige stijging van gothische gebouwen met eene verte die als een luchtverheveling
rijst. Het geheel is in een blauwgrijs gamma van tonen en van suggestieve teekening.
Van Willem Maris zijn vermeldenswaard: een landschap met koeien uit zijn
middentijd, waarin hij meer stukken schilderde hoofdzakelijk om de uitdrukking der
licht-atmosfeer, maar toch tevens van zoo doeltreffende karakteristiek in de
onderdeelen. Men zou 't geheel een symphonie uit zilver en grijs kunnen noemen.
Verder een mooi eendenstukje en nog een landschap, een gezicht langs een plas
waaraan koeien en eene verre boerderij tusschen rank geboomte: een prachtig geheel
van landelijke fijnstemmigheid en vlotte schildering.
Behalve eenige aquarellen van Willem Maris, zijn ook eenige van Mauve
meldenswaard o.m., figuurtjes op een akker aan 't aardappelrooien, geheimzinnig in
hun simpele actie tegen de 'n even ros licht uitstralende lucht. Vincent, meer
sensitivistisch van aanleg, is door zulk werk van Mauve geboeid geweest. Van Mauve
zijn hier meer goede aquarellen; Van Poggenbeek een eendenstukje uit een tijd toen
hij al nagenoeg geheel los was van het palet van Willem Maris, en uit zijn meer
méditatieven tijd een paar slootkanten met koeien, waarvan er een, waar de avond
roomkleurig rijst achter bruin gestruik, vooral boeiend is door een zacht uitgezegde
stemming, van een aandoenlijkheid zooals Mauve ze ook te openbaren zocht.
Ook Weissenbruch is vertegenwoordigd en Bosboom, en De Bock heel goed.
Jongkind door een drietal doeken, waarvan er een uit de 60er jaren, nog wat
conventioneel in de opvatting van den voorgrond met huizen en figuren in het hooge
duin, maar treffend van rake schildering en karakteristiek soms al en mooi in het
verschiet: een avondlijke zee met badende figuurtjes, die zich in de serene avondstilte
in effen kalmte strekt naar den horizont, waar de zon daalt uit een rosse lucht.
Van Neuhuys vermelden we ten slotte nog een interieur: een gezin maaltijdend in
een woning van zoo simpele struktuur als men ze alleen in landelijke streken treft;
geheel 't werk van iemand die vóor alles schilder is en 't wil zijn, maar die zijn
schilderslusten dan ook op een wijze heeft uitgevierd die bijna alles wat hij dan
schilderde tot zoo uitnemende picturale schoonheid deed worden.
H.D.B.

Haagsche kunstkring de eeretentoonstelling voor Théophile de Bock
Reeds lang was deze tentoonstelling aangekondigd en, eenmaal tot gebeurtenis
geworden, schijnt ze de meesten te hebben teleurgesteld.
Het is waar, men zou De Bock vollediger vertegenwoordigd hebben willen zien.
Het was niet alles mooi wat hier hing. Toch heeft het Bestuur van den Kunstkring
nagenoeg alle schilderijen van den meester, in ons land aanwezig, trachten bijeen te
brengen. Maar menig doek dat voor een superbe De Bock gold, bleek op de
tentoonstelling een tegenvaller te zijn. Niettemin waren er genoeg werken een gang
naar de tentoonstelling overwaard.
De appreciatie van De Bock als schilder is steeds zeer verschillend geweest, en
voorloopig zullen de meenigen er nog wel zeer over uiteen loopen. Want De Bock
die met een bewonderenswaardig gemak schilderde, heeft veel voor de markt moeten
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werken. Maar wie hem beoordeelt naar zijn goede werken, zal hem respecteeren als
een der meest karakteristieke persoonlijkheden van de generatie, die tusschen het
het baanbrekende streven der groote Hagenaars en de Amsterdamsche meesters,
werkte.
Ontegenzeggelijk heeft De Bock zich een zeer talentvol voortzetter der Haagsche
en Barbizonsche traditiën getoond en hij had daarbij een persoonlijker kijk dan men
soms wel wil aannemen. Hoewel geen baanbreker, onderscheidde zijn werk zich
door een sterk geprononceerd eigen karakter en talloos is
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het aantal der jongeren die den invloed hebben ondergaan van zijn zoo licht tot
nabootsing verlokkenden schildertrant.
De Bock, epischer dan de meeste van zijn voorgangers en tijdgenooten die ook
landschapschilders waren, beschikte werkelijk over wat men stijl noemt. En hij bezat
de ware drang tot schilderen, de schildershartstocht in benijdenswaardige mate.
Weinigen in Holland hebben met zooveel élan en met zooveel brio geschilderd. Bij
al dat was hij een schilder wiens warm, gemoedsvol pathos in de uitdrukkingswijze
in de moderne Hollandsche schilderkunst wel eenig is geweest, die aan ruige, breede
penseelvoering een vaak glanzende voordracht paarde en die soms, bij vleugen van
inniger ontroering, zich in zijn maannachten als een gevoelvol poëtisch droomer
openbaarde.
Zooals bij meer landschapschilders, die in hun hart zwerversnaturen zijn gebleven,
het geval is geweest, sluit zich in den ontwikkelingsgang van De Bock bij een meer
langdurig verblijf in een zekere streek, een bepaalde periode min of meer aan, en
wel in den zin dat het karakter ervan eenigszins door het karakter der streek waar hij
toefde en de onderwerpen die hij er zocht, bepaald wordt. Zijn enthousiasme voor
de Fransche school dreef hem eenmaal naar Barbizon en gedurende langen tijd zal
men die invloed zich zien doen gelden. In den kunsthandel onderscheidt men o.a.
nog altijd den z.g. ‘groenen tijd’. Hij werkte toen in de omstreken van den Haag en
noemde een laantje in de buurt van den Frankenslag het Corotlaantje. Later onderging
hij weer den invloed van Jacob Maris, wien hij op lateren leeftijd nog in zijn vereering
een heel boek wijdde. Van uit den Haag ondernam hij dikwijls tochten naar elders.
Hij zocht en vond onderwerpen aan het Zwarte Water en aan de Merwede. En ten
slotte zou men nog een Renkumsche - de periode waarin hij 't meest zich zelf werd
- en een Haarlemsche periode - welke door zijn dood, in 1904, plotseling afgebroken
werd, kunnen onderscheiden.
Al die periodes zijn hier door een of meer werken vertegenwoordigd. Maar ik zal
me in dit korte bestek alleen tot enkele, meer bizondere werken bepalen.
Het doek uit de collectie Spaan doet De Bock van een zijner beste kanten kennen.
Het is een boerderij aan een plas, bij zwaar geboomte, in een buiïge weerstemming
aan een plaskant; in 't riet, ligt een schuit waarin een figuurtje kleurt. Iemand die dit
maakte, moet wel een van huis uit begaafd colorist zijn geweest. Hij suggereert hier
de stemming door de kleur (en dat is zeer kenmerkend voor De Bock), door een
gamma van diepe, zware, tonige kleuren. Dit schilderij moet, dunkt me, mooi doen
in een stemmige kameromgeving, tegen een gedempt warm fond, bij gobelin of
goudleer, want 't heeft er heel den aard naar.
Opmerkelijk zijn hier ook eenige meer schetsmatige schilderijtjes in een donkeren
toonaard; een weerstemming, een lichteffect vastgehouden in enkele smedige tonen.
In dit genre bezit 't Museum Mesdag een frappant en meer uitvoerig staal.
Een avond op de heide is zeer romantisch: de stoffage hierin is van een gebrekkige
voordracht. Romantisch is ook een groot doek, met zware boompartijen, waar boven
de top van een torentje spitst, tegen een avondlucht; op den voorgrond weiden eenige
koeien. Welk een élan, en welk een forsche schildering. Elk ander zou er een
bravourstuk van gemaakt hebben, en het is 't niet geworden.
Curieus is een winter, een landwegje langs huizen heen en een gezicht op 't
besneeuwde veld; op den weg een jagertje. De Bock was toen hij dit schilderde nog
geen twintig. Het is nog wel lang geen meesterwerk maar er steekt verdienste in.
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Bezonder frisch is een plaskant in een weide met wilgen en met bizonder habiel
en mooi in 't licht geschilderde koetjes, die wel van 't palet van Willem Maris konden
zijn.
Mooi is een Maanavond. Door den donkeren, dampigen avondschemer boven een
plas, door riet en struikage, vonkt de rosse schijn van het licht in een eenzaam
boerenhuis. Links over den dijk, aan den horizont pinken de lichtjes
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FRANS HALS: MANSPORTRET.
(Kon. Kabinet van Schilderijen [Mauritshuis] den Haag).
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van verre dorpshuisjes. En daarboven, boven het schijnsel der volle, blanke maan
uit, welft zich een prachtige donkerblauwe besterde nachtlucht.
Ik deed slechts enkele losse grepen. Al geeft deze tentoonstelling De Bock, zooals
men wil, lang niet ten volle, er was toch ook werk waarmee de meest bovenmatige
De Bock-vereerder content moet zijn geweest.
H.D.B.

Een Frans Hals gestolen
OP 7 Juli werd uit het Mauritshuis te 's Gravenhage een portretje van Frans Hals
gestolen, waarvan we op verzoek van de Directie, bijgaande afbeelding geven.
Het stukje meet 24½ × 19½ cm. en is op hout geschilderd. Op een grijsgroenen
achtergrond lost de halflijfsche figuur uit, met zwartzijden buis en zwarten hoed,
witte manchetten en kraag, de laatste eenigszins ‘vet’ geschilderd, - gezonde
gelaatskleur met rossige wangen, bruine snor en puntbaard. Het is niet gemerkt.
Het schilderij werd kort daarop aan een Antwerpsch liefhebber voor 1000 fr. te
koop aangeboden. Nadat de koop gesloten was, kreeg de kooper echter argwaan over
de herkomst van het stuk, en ging een advocaat raadplegen. Deze vervoegde zich tot
den Heer Max Rooses, die het stukje dadelijk herkende - en spoedig was het verloren
schaap weer veilig onder dak gebracht. De dief had zich ondertusschen uit de voeten
gemaakt.
Museum-directeuren vinden hier stof tot filosofeeren. Onze best bewaarde schatten
blijken nog aan gevaar blootgesteld te zijn....

Uit Rotterdam
Rotterdamsche kunstkring Zuloaga
Er is inderdaad reden tot dankbaarheid jegens den kunstkring. Er is iets eigenaardigs:
het bestuur bestaat uit nietschilders en toch zijn de tentoonstellingen er het meest
frisch en opwekkendst. Is dit een aanwijzing? Er zijn dikwijls zeer interessante
tentoonstellingen, veeltijds die van het werk van een enklen schilder. En deze geven
een zuiver overzicht. Er zijn naast de schilderwerktentoonstellingen ook van tijd tot
tijd een van kunstnijverheid - Zwollo b.v. - En is deze frischheid, de gang die er in
zit, haast niet een bewijs dat kunstzinnigen met minder côteriegeest, meer zuiver zoo
niet zien dan toch handelen, dan zoo-veel zooveel schilders? Mij dunkt: ja.
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Er is nu een tentoonstelling van Zuloaga, den nog jongen Spanjaard. Die ook toreador
was. Die eenige stieren doodde. Die de toreadores kent niet als curiositeit of als
helden. Een Spanjaard die de Spaansche vrouwen schildert, even tippend toonen ze
kleine schoenen en rooden gouden of donkere kous. Het lichaam veerend,
gecambreerd. De neus kort en rond (Mes 3 cousines) soms zeer gaaf en edel als in
de vrouw met de groene jurk. Daartusschen een Spaansch schilderij van een heilige,
niet interessant, van huizen met vrouwen er voor zitend, breed maar niet diepzinnig.
Een werk gansch, in zijne ruime gemakkelijkheid van schilderen, gericht op
karakteristiek. In de koppen, in den oogopslag, of in het neerzien. In het libidineus
kijken, in een onstuimige hartstocht. Niet onvoornaam. Het schilderij Mes 3 cousines
(met de groep der figuren heelemaal links en dan rechts een berglandschap met de
overal weerkeerende wat paarsche lucht, de ruiters in het landschap, fijn en werklijk)
dunkt mij het beste. Dan figuren uit het werk: De familie van den Toreador, een enkle
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vrouw daarvan die lacht als een zigeunerin: de fond, effen geel, niet ver genoeg
wijkend. En portret duister tegen een donker landschap (een kniestuk).
De schildering op doek zeer dun. Dadelijk raak. Virtuoos. Een lust tot schilderen
die niet in wijze maar in gemakkelijkheid doet denken aan Hals, maar toch niet zoo
sappig is.
Een tentoonstelling die door de grootheid van het werk, de diepzinnigheid is
minder, opwekking kan zijn voor Holland en voor z'n schilders.
PLT.

J. Zurcher (Oldenzeel)? Reckers (kunsthandel). Verschillende schilderijen
en teekeningen
Er zijn sommigen die juist als de hoop begint te komen dat ze vrij van invloed en
meester (door hun zich zuiver openbarend gevoel) van hun techniek de werken zouden
kunnen maken die ze wenschen, die dan niet klein zouden zijn noch onbelangrijk
dat een vreemde gauwe dood ze haalt van hun werk, ze haalt van veel wat ze met
zoo hartstochtelijk grijpende handen mochten vasthouden. Er is van dit alles in
Zurcher. Juist zou hij, had hij het gevoel, dat hij begon eenigszins te kunnen - en een
beroerte sloeg hem weg, op een dag. Wat hij wou: eerst was het de Dood die allerlei
reidansen aanvoerde, van allerlei altaars sprak, van allerlei hoogten neertrad en
meetuimelde in den dans van de levenden, een schrik, omdat hij zoo zeer de meester
was. Met de armen breed, in een kruis. Bij een jonge vrouw een zoete stem fluisterend
aan een oor, bij de menschen-menigten de voordanser, die in gouden schemeringen
ze leidde waarheen hij wou. Het werk was vol invloeden: soms had het, weeker, wat
van Prudhon's kleur. Matthys Maris soms. Soms en dikwijls door zijn hartstochtelijk
temparement van Monticelli, wel is wat van Delacroix in sommige kleurcombinaties.
De vorm was te gering. Hij kon dit niet nog, 't was zelfs hem, wanhoop. Hij muntte
uit in het aanduiden van stoeten: woelende massaas volks. En zijn werk had een
qualiteit: het was niet klein, groothartstochtvol was 't eveneens.
RECKERS. Een nieuwe kunstzaak. Een tentoonstelling van fransche
néo-impressionisten, van de secundaire. Een Mancini: combinatie van rood en grijs.
Twee penteekeningen van Dirk Nyland. Een trap uit een huis (hoe is de perspectief
in de reproducties die aan de wand hangen) en een houten brug staande op houten
vormvolle palen. Met een penseel geteekend waarschijnlijk, en O.I. In de brug of
het brugje (uit 1903) kwaliteiten van ruimte in teekenen en vastheid.
Gedachte-zwaarder kon het altijd meer nog zijn.
V.D. POLL (Oldenzeel, Juni). Een dierenteekenaar. Leerling van Allebe.
Conscientieus maar nog wat droog, wat onvrij, niet de wijze van teekenen richtend
naar verschillend bestanddeel van de pluimage. Men mocht meer los heid er in.
Voornamelijk zijn katten, waarvan z'n atelier vol is. Soms nog een anecdote, niet
groot zooals Swan, ook niet zoo romantisch; nuchter. Een anatomicus: wat een goed
begin is (en dit kan 't hier zijn), maar het gevoel moet het skelet kleeden met
schoonheid.
PLT.
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Boeken & tijdschriften
Willem Maris door H. de Boer. Uitgave van P.J. Zürcher, Den Haag
DE geschiedenis van het streven en bereiken dier groep van schilders, wier
gezamenlijke verschijning als een der jongste zegepralen van het zich door de tijden
heen telkens met nieuwe macht verwerkelijkende schildergenie men pleegt aan te
duiden als de ‘Haagsche School’ - het is reeds vroeger gezegd - de geschiedenis
daarvan kan thans nog niet geschreven worden. De voorwaarden daartoe zijn nog
niet vervuld en de tijd is nog niet tot zijn volheid gekomen.
Nog enkelen der grootsten leven en hun leven gaat voort zich te manifesteeren in
de sfeeren, die aan gene zijde der alledaagsche levenswerkelijkheid gelegen zijn. En
vóór hun verschijnen door een helderzienden blik omvaamd zal worden en hun plaats
ten volle omschreven als een werkelijke phase in de wereldkunst-historie, hun
bijzondere kwaliteiten in onderscheiding met die van vroegere perioden geconstateerd
als de in een nieuwen schijn zich geopenbaard hebbende schilder-idee, zal de tijd
een andere geworden zijn.
Daarom zal de schrijver over schilderschoon en schilderleven, die zijn tijd verstaat,
zich bij het schrijven over dit tijdperk hoeden voor het aanvaarden van een taak, die
hem de omstandigheden ondanks allen persoonlijken aanleg onverbiddelijk zouden
beletten te volvoeren.
Voor het oogenblik zijn er andere opgaven te verwezenlijken en daarvan is de
monographie over Willem Maris, geschreven door H. de Boer en geïllustreerd
uitgegeven in het begin van dit jaar door den Haagschen kunsthandelaar P.J. Zürcher,
een goed voorbeeld.
De Heer de Boer heeft zijn taak begrepen: voor den tijdgenoot een karakteristiek
te geven van Willem Maris' ontwikkeling, doorweven met een verwaarding van den
geest, die u tegenlicht uit 's schilders oeuvre. Een verwaarding van den geest niet
sprekend als technicus tot technici, maar het meer algemeene begrijpend van dien
schildergeest poogde hij in het allen meer gemeenzaam woord een spiegeling te
geven van het wezenlijke in de kleur en lijngezichten van den Meester. Daar hij de
voorwaarden tot het doen slagen van dat pogen te bezitten blijkt: een aandachtig
doorwoelen van des schilders wezen en de gave van het beeldend woord, kan zijn
werkje een bemiddeling, een opleiding voor de in onzen tijd breede lagen van
woordgevoeligen tot het idëeele in 's meesters schildering zijn.
Ter bevestiging van dit oordeel, een citaat: ‘Daar in die stralende weide en
plasgezichten, waar aan 't ruischende oeverriet de koeien grazen en waden, waar in
zwellende deining de onmetelijke plassen zich strekken naar einders, vaag en ver,
waarlangs als een vliegens vlugge meeuw een eenzaam zeil lichtend scheert en in
den ijlen nevel de hooge molens wieken tegen de rijzing der tintelende, met verwaaide
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rijst uit den wademende grond en in 't zomersch getij de dagtoorts in glorieuze
schittering de van hitte we-
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melende ruimten doorlaait, heeft hij wel 't meest weidsch den klaren droom vertolkt
van zijn door zonnigen hartstocht beroerde zinnen.’ (Blz. 76.)
De Heer de Boer teekent de organische ontwikkeling van Maris' talent als een
gang van de veelheid tot de eenheid, van het exact weergeven en accentueeren van
details - die studieuze drang van bijna alle groote schilders in de dagen hunner jeugd
- tot het met meesterschap saamvatten der deelen in een compositie-geheel, tot de
verheffing boven het typische der dingen in de verheven lyrische sfeer van de viering
des lichts.
En een niet geringe verdienste van dit boekje is gebroken te hebben met de
veel-verspreide opvatting, als of Willem Maris zijn onderwerp te zeer heeft uitgebuit.
Terecht voert de steller van dit werkje tegen deze meening aan, dat men tezeer bij
dit zeggen de vorm beoogde en het wezen miskende, het wezen, dat zich telkens in
een nieuwe fijnheid van nuanceering openbaarde, zooals Petrarca zijn liefde telkens
nieuw deed leven in den altijd-eendren vorm: het sonnet.
H.V.D.W.
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Tentoonstelling Vincent van Gogh
ER blijven altijd wonderlijke dingen om ons heen gebeuren, dingen die we, wanende
toch iets van den gang der appreciatie, zelfs van de appreciatie van dat onberekenbaar
rare dier dat men publiek noemt, te begrijpen, dan weer in eens zoo vreemd voor ons
zien, dat ernstige twijfel moet rijzen aan de juistheid van alle tot nu toe gekoesterde
gedachten.
Ik dacht dat de kwestie Vincent Van Gogh, als kwestie, reeds lang was afgedaan,
ik dacht, dat er van geen verdedigingen meer sprake behoefde te zijn, en toch, nu,
na de Van Gogh-Tentoonstelling, is het in beide oude kampen weer levend geworden.
Opnieuw is het voor hem opgenomen en opnieuw heeft men onbenullige en
kant-noch-wal-rakende tegenwerpingen gemaakt. Het schijnt, dat dit belangrijk
oeuvre voor de kritiek een eeuwige twistappel zal blijven en het ras niet uitsterft van
hen die, zonder zelfs ernstig te willen kijken, in 't leege blijven bulken.
Het is ellendig als men steeds weer moet gewaar worden, dat voor de meesten (ik
bedoel nu de critici) toch enkel het makke en ‘plezierige’ genietbare kost is en zij
het wreed-levende dat uit hartstocht geboren is, nimmer zullen verstaan. Neen, Van
Gogh is altijd nog velen vijandig, dat heeft ook deze tentoonstelling bewezen, en dat
nu er zooveel jaren over het felbestreden debuut zijn heengegaan en er zooveel
onderwijl over is geschreven, ja nu zelfs de buitenlandsche vereering, die we anders
gewoonlijk bereid zijn hier als voorbeeld te nemen, zich geestdriftig heeft geuit; zelfs
het tamelijk constante bezoek deed daaraan niets af. Men kwam hier om te
veroordeelen, of op zijn minst om tegen te stribbelen, om wijsneuzig te redeneeren
over de falikante teekening van een bruggeboofd, om zwakjes goedkeurend te
glimlachen over vroeg werk dat even aan de Hagenaars deed denken en om altijd
weer meewarig de handen in één te slaan over de delirante
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malheid van die latere schilderijen, in het medelijden goedigjes inbegrijpend de
dwazen wier bewondering juist hierheen zich wendt.

VINCENT VAN GOGH: Krab; olieverf. (Cat. No 90).

We mochten hooren van een nauwgezet kunstgeleerde, die het betreurd moet hebben
‘dat men dezen zot ooit een penseel in de handen gegeven had’; we hoorden anderen
meewarig zeggen, dat het toch zoo jammer was, dat hij nooit bereikt had wat i
eigenlijk zocht, door dat-i, juist zoo goed op weg, krankzinnig was geworden. Zelfs
in de bewondering van velen was iets - hoe zal ik zeggen - stakkerigs. Een
bewondering óm het bijzondere, óm de herinnering aan dien schoonen eersten tijd
van razenden strijdlust der modernen, die immers voor ons geslacht reeds het tijdperk
van, helaas vervliegende eerste jeugdjaren was. Betreurenswaardiger nog heb ik
gevonden, dat enkelen der oude bewonderaars thans ‘Fahnenflüchtig’ geworden, hun
afgezetten God verloochenen of verzwijgen dorsten; maar laat ons aannemen, dat
de paden der kritiek duister zijn en dat er, jammer genoeg, zoo iets als de ‘diplomatie
der kritiek’ schijnt te bestaan. Het scherpst en 't zuiverst, komt mij voor, hebben in
de laatste jaren Albert Plasschaert (Aflevering van Kritiek van Beeldende Kunst en
Kunstnij-
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verheid, vooral de laatste, 2e jrg. Aflev. VIII) W. Steenhoff en mondeling of in korte
notities hij gereproduceerde werken J.P. Bremmer hun meeningen over Vincent Van
Gogh uitgesproken en ik - die na hen een bericht schrijf - zou te veel van hetzelfde
op andere wijze moeten herhalen, waarom ik liever naar hen verwijs.

VINCENT VAN GOGH: Schoenen; olieverf. (Cat. No 136).

- De tentoonstelling zelve was voortreffelijk gearrangeerd. De verstandige manier
van hangen, die overal ook met het decoratieve effect van geheele wanden rekende,
verried een positieven en geschoolden smaak evenals de keuze der lijsten, waar die
niet door reeds bestaande, sterk naar de pervers-pikante atmospheer van den modernen
Duitschen kunsthandel riekende, exemplaren bedorven werd. De moeilijke opgaaf
bv. om op de lange wand der ongenietbare groote zaal dragelijk te exposeeren, was
door de krachtige indeeling met het blauw-oranje lichtende, door twee barnsteengele
zonnebloemstukken geflankeerde zelfportret, als stralend middenstuk, prachtig
opgelost. Van die wand, geheel behangen met stukken uit Vincent's lateren tijd, dien
van de manière claire, ging een machtige schittering uit, door de wanden terzijde en
tegenover stiller zilverig gereflecteerd. Vooral ook, in aanmerking genomen
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de badkamerachtige tint der muren en het doodkisten-zwart van het houtwerk en de
lambriseering, was wat hier bereikt was bewonderenswaardig. De andere zalen,
vooreen deel minder gelukkig als ensemble, gaven daarentegen een menigte
onbekende, of nauwelijks bekende werken te zien, zoodat voor wie Van Gogh wil
kennen, deze tentoonstelling het beste uitgangspunt kan zijn. Voor 't éérst was zoo
alles bijeen: de vroege tijd met uiterlijke Mauve-aspiralies, maar veel grootere
innerlijke kracht, bij gebrek aan technisch kunnen: de tragisch-donkere schonkige
boerenfiguren, de looden luchten, de jammerlijk omhoog priemende winterboomen
en daartusschen dan, als van een getalenteerd ijverig leerling, enkele preciese
studietjes als ‘de groene papegaai’. De Drentsche Hutten volgden, de belangrijke
gegevens uit Nuenen, waaronder het rauwe en houterig-kantige, reeds die
ongeëvenaarde gave voor het decoratief composeeren, voor den stijl en de
mise-en-page voor den dag komen, zonder dat daardoor de psycholoog ten onder
gaat, wiens uitdrukkingsmiddelen, als bij den ouden Brueghel, haast het wreed
karikaturale raken.

VINCENT VAN GOGH: Zeegezicht te St. Maries; olieverf. (Cat. No 152).

Er blijft altijd veel van aan, wat Israëls tegen Liebermann zeide: ‘Ik ben zulk een
goed teekenaar, omdat ik zulk een slecht teekenaar
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ben.’ Zoo zonder manieren en buiten alle school om, tegen elke traditie in, den draak
stekend met al wat welvoegelijk geacht wordt, met al wat in 't algemeen voor, picturaal
en pittoresk geldt, brengt een schilder hier zijn allerhevigste intentie ongesluierd naar
voren. Wie het ééne wil, moet het andere verachten, wie zijn eigenste ik geven wik
mag met geen bijzaken, als bestemming om aan den wand van een kamer te worden
opgehangen en met andere erkende meesterstukken te worden samengebracht en
vergeleken en diergl. meer, rekening houden. Voor hem is alleen de kracht van eigen
uiting, het nabijkomen van eigen observatie van gewicht. Zoo sterk en direct mogelijk
te vertolken wat het violentst hem in beroering bracht, dat is het eminente willen wat
in Vincent's werken immer sidderend leeft.

VINCENT VAN GOGH: Zonsondergang aan de Rhône. (Cat. No 109).

Hij laat u omtrild staan door de blakerende hitte over de met goudpoeder bestoven
Montmartre-paden; de witte grond schittert óp, beweegt van stralend licht, de lucht
vibreert hoven de lichtwitte tuinen met hun riggelende staketsels. Hij dompelt u ónder
in den wijngouden gloed van den avond in 't Zuiden, waar het Rhône-water heensnelt
onder de strakke ijzerkevie van de brug door, die nu woest blauw
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schijnt, hij begruist en belikt, bestippelt en overgiet, in oneindig wemelend bewegen,
de kruivigvolle woudzoomen, van de boomtoppen tot den wildbegroeiden grond,
met tintelend oranje, en doorgloort de gaten, tusschen de zwarte spinsels van
strengelend vervlochten takken, met koud avondsmaragd.

VINCENT VAN GOGH: Portret van een surveillant in een hospitaal.

En altijd is het menschelijk, zóó menschelijk. Ge zijt het zélf, het is niet buiten u.
Die stoel staat zoo plompbeenig-vast met zijn keukensch-boersche geel op de roode
bakken voor den valen wand, alsof ge zelf daar stondt, u staan voeldet. Nooit een
mooi doen, een handig gebruikt toeval, een virtuoos effect, altijd straffe, op den man
afgaande bedoeling, wel eens uitgekreten in plaats van gezegd, wel eens ontwrongen
aan rauwe keel, alsof de stem lang benepen, verstikt geweest ware en nu plotseling
uitschiet; maar nooit
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VINCENT VAN GOGH: BOERDERIJ IN PROVENCE; (pentekening).
(Cat. No 385).
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deftiglijk gemeten onwaar, nooit in een bepaalden vorm gegoten, in een bestaande
transpositie omgezet. En dat is te belangrijker omdat Vincent invloeden genoeg
onderging naar het uiterlijke.

VINCENT VAN GOGH: Hospitaal; waterverf. (Cat. No 363).

Het werk der Parijssche luministen is inderdaad voor hem een point de départ
geweest. Maar toch ook niet méér dan dat. Er waren stukken op deze tentoonstelling
die men onwillekeurig afzonderlijk beschouwde. Ik denk aan het nauwkeurig
gepointilleerde kleine Restaurant met de wit gedekte tafeltjes, waarop bloemen staan
in vazen, aan teekeningen van buiten-Boulevards met de pen en wat gekleurd krijt,
waarop de figuurtjes zoo rondend gezet waren, dat men er éér Toulouse Lautrec dan
den krasgebarenden Vincent in zou ver-
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moeden - een vlak gevuld schilderij in een gamma van oker, paarsroze en vaalgroen,
herinnert zelfs bijzonder sterk aan Gauguin's manier. - En er zijn inderdaad gegevens,
overleveringen van menschen die de Parijssche bent nog gekend hebben, vage
vermoedens, die een twijfel aan de authenticiteit van zulke werken niet ongegrond
doen schijnen. Maar dit blijft zeker: al zou een gedétailleerde studie, door gelukkige
combinatie en vondsten gesteund, ook later eens uitwijzen, dat deze collectie allerlei
omvatte, wat er feitelijk niet direct bijbehoort, er zou niets uitgehaald kunnen worden
van die welken, die Vincent maken tot wat hij als schildersfiguur is, een geweldige,
wiens oogen in brand stonden, die ademloos, met hamerende slapen en kloppend
hart zijn wereld trachtte vast te houden, wiens geest drong in de verschijningsdingen
en er hem zelf weer grijnzend uit toelachte.
Het is ‘onrijp’ zeggen de métier-idealisten, wier heerlijkheid voor drie vierden in
de pâte van hun verwen ligt; het is ‘slecht geteekend’ zeggen de academici, die niet
leerden dat de vorm moet verantwoord zijn tegenover en dóór het geheel, niet
opzichzelf. Het is ‘talentloos’ zeggen de talentloozen, wier eenige kunst een
gemakkelijk afgaand kunstje is en die dezen eeuwigdurenden strijd met het materiaal
- waarvan ook van Gogh's brieven getuigen - doet ijzen; het is ‘niet serieus’ zeggen
enkelen onder de groolen zelfs, omdat zij, die zich tot één enkelen vorm hebben
kunnen bekennen, daar zij beheersching van geboorte bezaten, geen hart hebben voor
wie zelfbeheersching zoo vaak mistte en Titanisch greep naar alles wat hem schoon
scheen, naar alles wat zijn zieleoog zag en doorgronde, ook naar het onbereikbare.
En zij zien niet, of willen niet zien, dat een schoonere waanzin, dan die van Vincent,
ondenkbaar is, dat hij, vrij van alle knellende banden van het beter weten, eindelijk
de aarde dorst doen golven, de ploeglanders stollend vloeien liet als lavastroomen,
de wolken in woedende spiralen serpentijnen dansen voor het azuur en de stenen
lichtspattend zag wentelen in snerpende vonkencirkels. Daarmee raakte bij aan
sensaties die vóór hem niemand ook maar bij benadering heeft bereikt, ook H. Seghers
niet, de eenige aan wien men soms herinnerd wordt. Dat was het einde. Ware het
alleen de kleur geweest, die hij in 't matelooze had opgedreven, ware het bij Vincent
niet nog veel dieper gegaan, daar het bij hem toch bovenal op expressie aankwam,
zoo zou men in hem een geestverwant van Goncourts Coriolis kunnen zien: ‘Il
cherchait partout de quoi monter sa palette, chauffer ses tons, les enflammer, les
brillanter. Devant les vitrines de minéralogie, essayant de voler la Nature, de ravir
et d'emporter les feux multicolores de ses pétrifications et de ses cristallisations
d'éclairs, il s'arrêtait à ces bleus d'azurite, d'un bleu d'émail chinois, à ces bleus
défaillants des cuivies oxydés, au bleu céleste de la lazulite allant du bleu de roi au
bleu de
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VINCENT VAN GOGH: PASTORIETUIN; penteekening.
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l'eau. Il suivait toute la gamme du rouge..... Pour peindre, le peintre croyait avoir
maintenant besoin de tout ce qui brille, de tout ce qui brûle dans le Ciel, dans la Terre,
dans la Mer.’

VINCENT VAN GOGH: Kleine Vagebond; zwart krijt. (Cat. No 312).

Ik zeg ware het de kleur, het licht, dat programma der luministen, alleen geweest;
maar het verheft Vincent oneindig boven die eenzijdige bent dat hij, van hun middelen
profiteerende, het dieper bleef zoeken. Ongetwijfeld schraagde hem - die voor zeer
onafhan-
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kelijk mag gelden - tóch de nooit vergeten omgang met zooveel kunst van gansch
andere richting, en bewijst zijn onomwonden bewondering voor Millet op zichzelf
reeds begrip voor het monumentaal gekomposeerde geval. Ik ken haast geen oud
landschapstuk dat in deftigheid en àfheid van kompositie Vincent's werken evenaart
ol overtreft, en bovendien is zijn geven toch oprechter nog. Bij hem geen
schilderachtig bochtje in den wegberm, als hij de rechte ingenieurslijn zag, geen
vervallen schoorsteen, als het geteekende huis een nieuwe pijp had. Alle aangeleerde
bevalligheid is hem vreemd. En was het niet de moeite, de nijdige kamp, de stroeve
harde strijd met zijn kunst, die altijd weer iets wrangs aan al zijn werk geeft, die zijn
lijnen soms zoo moeizaam en pijnlijk geschoven doet zijn en zijn kleur zoo krijterig
opgezet, dan zou er inderdaad in dit eigengereide talent geenerlei leemte zijn aan te
wijzen. In weerwil van zijn aanleg en zijn noesten ijver, ontbreekt echter tot in 't
laatst het gemak, die lenigheid, die gulheid van doen, die ons zelve bij 't zien iets
doet voelen van groote zegepralende vrijheid. Het blijft alles als onder tragischen
druk, het staat om er met een aanduiding dichter bij te komen - lijnrecht tegenover
Göthe.
En die leemte, die valsche hersenwrong misschien, die weerbarstige zenuwen, ze
zijn juist aan den anderen kant tevens de oorzaak dat Vincent zoo rücksichtslos
geweldig kon zijn en dat zijn levenswerk - en van welk een grooten omvang een
oeuvre is dat - zoo groot en geïsoleerd voor latere geschlackten, of laat mij liever
zeggen voor een ‘kleine gemeente’ onder de latere geslachten, zal blijven.
W. VOGELSANG.
September, 1905.
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VINCENT VAN GOGH: LANDSCHAP MET TELEGRAAFPALEN; teekening.
(Cat. No 372).
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De geschilderde glasramen in O.L.V. Kerk te Antwerpen
(Vervolg en Slot).
ROMBOUTS'(1) Avondmaal, dat denzelfden datum draagt als de door Filips I en Hendrik
VII geschonken ramen, komt ons niet zoo schoon als deze voor. Het perspectief of
de diepte in het decoratieve tooneel, moet tot het strikt noodzakelijke bepaald worden.
Wanneer men in een dergelijk decor een geheele episode wil plaatsen, in stede van
een eenvoudige voorstelling van silhouetten en figuren met rustige, kalme, gebaren,
moet de geheele voorstelling geschieden op hetzelfde plan, zoodat we al de personen
tegelijk in het oog kunnen krijgen, want we weten dat het licht op een doorzichtig,
hellend vlak valt, waardoor het wordt getransformeerd. Het zou dus onredelijk zijn
om hier een illusie van diepte te willen geven. Wanneer we aan deze logische
begrippen te kort komen, krijgen we een optisch bedrog. Overigens passen de regelen,
die bij de samenstelling van het Avondmaal hebben gegolden, niet voor een schildering
op glas. De Apostelen zitten om een talel in

(1) Door Capronnier in 1870 gerestaureerd, bij welke gelegenheid ook het opschrift werd
veranderd:
D.O.M.
Et felici memoriae Engelberti II
Comitis Nassaviae Vianen Burggravii
Antverpiensis toparchae Grimbergensis Bredani
Diesthemiensis et Sichemensis
Gubernatoris generalis provinciarum Belgicarum
sub Maximiliane I Imperatore
Anno M.D. III a Nicolao Rombouts pictum
Seculo XVII media parte renovatum
Anno M.DCCC.LXX a Joanne-Baptista Capronnier
ductu et consilio
Baronis H. Leys, F. Gons et P. Génard
Restauratum
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een halven kring, zonder die juiste orde, die alleen aan het tooneel een uitdrukking
van rust kan geven. Een priesterlijke kalmte, de hoogste eigenschap hij deze werken
in glas, ontbreekt. Aan het individueele gevoel wordt meer waarde gehecht dan hier
te pas komt en dat zich in te breede gebaren openbaart. Hier bij deze, bij uitstek op
uiterlijk vertoon berekende kunst, wijkt de psychische schoonheid voor de overmacht
van stijl en kleur.
De oppervlakte door de kleuren ingenomen, die elk figuur afzonderlijk kenmerken,
moet aan zekere wiskundige berekeningen beantwoorden, die door de goede
glazenmakers onbewust worden in acht genomen en die altijd geëerbiedigd moeten
worden, waar men een volmaakt geheel verkrijgen wil. In dit raam zijn de partijen
ongelijk van kracht en ongelijk verdeeld; daardoor krijgen we een besliste indruk
van wanorde, van een zeer in 't oog vallend gebrek aan samenhang. Toch zijn de
glazen elk voor zich superb, met hun ultramarijn, dat een ware lust voor de oogen is
en hun prachtig citroen geel, dat hier die zekere scherpte mist, die we anders vaak
bij deze, dikwijls te onpas aangewende kleur ontmoeten. Zeer valt 't te prijzen dat
het werk bijna nergens door den penseelslag wordt bedorven, trouwens, schildering
op glas zal altijd, zooals men weet, een vijand zijn van het mooie glasraam, dat enkel
uit mooi getint glas, zonder bijschilderingen moet bestaan.
Dit raam, met al die verschillend getinte ruiten, zou veel mooier zijn, ware er geen
gebrek aan harmonie tusschen de beschilderde ruiten en al die stukken ongekleurd
glas.
Onder al deze, niet bij elkaar passende figuren, staat Judas, die schijnt neer te
zijgen onder een duister voorgevoel en zijn berouw, met den rug naar den toeschouwer
gekeerd. In deze inderdaad bewonderenswaardige houding, met omtrekken, die in
een apotheose zouden passen, leest men duidelijk zijn inwendigen strijd en zijn
diepen val. De voorgaande figuur, de Apostel met de decoratieve houding, die met
hem op dezelfde lijn staat en de serene Christus, zijn inderdaad echte glasraam-figuren.
De overigen die zich bewegen of slechts ten deele zichtbaar zijn, hebben geen
rustig-kalme, maar haastige, onoverlegde gebaren. Eén eerwaardig hoofd, met twijfel
in de oogen en argwanend saamgetrokken trekken, ziet den zondaar doordringend
aan. De aantrekkelijke groep op den achtergrond is zeer juist en gevoelig van
opvatting.
De uitdrukking van de gezichten is welsprekend, de een wijst met zijn vinger den
verrader aan, de ander, met gevouwen handen, kan het niet gelooven. De Christus,
met zijn eigenaardigen kruisvormigen nimbus, is treffend; zijn gelaat weerspiegelt
zedelijke schoonheid, maar het gebaar is vaag en onzeker; de bewegingen, trouwens,
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moeten in deze kunst logisch wezen, bijna brutaal in hun eenvoud.
Graaf Engelbert II van Nassau, landvoogd der Nederlanden en schenker van dit
raam, ligt in zijn kostbaarste kleederen naast de nederigen der aarde op een
papegaaigroene bidbank geknield. Dit portret heeft aanleiding gegeven tot een mooie
uitstalling van meekraprood en volle blauwe tonen.
De Romaansche Architectuur, die het tooneel afsluit, is hier niet anders dan een
op zich zelf staande versiering. Eerst veel later, in de XVIIde eeuw, werden deze
bouwkundige vormen in de teekeningen op glas ingevoerd. Geheele tempels werden
er toen afgebeeld. De glazenmaker had alle gevoel voorden stijl van zijn kunst verloren
en als een machteloos parasiet, copieerde hij maar goedmoedig den een of anderen
Renaissance tempel, die aan zijn teekening slechts het uiterlijk gaf van een ernstigen
stijl. Al is de glazenmaker hier ook geleerder geweest dan die van het venster met
den Evangelist, de architectuur blijft hier toch edel, zonder overlading of plompheid,
die haar ontstaan dankten aan te groote gemakkelijkheid door een vooruitgang in de
techniek. De kapel is in Romaanschen stijl opgetrokken, een halfronde portiek geeft
uit op een maar even getinte lucht.
Rombouts heeft het tympan van het ogivale venster en de lijst van het Avondmaal
prachtig versierd met de mooie wapenschilden van den graaf en zijn verschillende
Heerlijkheden(1). De zachte, malsche en toch heldere kleuren, beelden wapens op de
schilden af, die met hun schitterend loofwerk van azuur en goud veel bijdragen tot
den luister van het toch voornaam ingehouden koloriet. Bovenaan het wapen van
Antwerpen, waaronder dat van Engelbrecht van Nassau, met de devies: ‘Ce sera
moi, Nassau’ met een bloemvaas er boven. Daar naast is nog iets van de goed
opgevatte kleuren overgebleven, het smeltblauw vooral is heel frisch bewaard in de
friezen van de wapenschilden. De viooltinten zijn echter verloren gegaan. Onder de
mooie kleurenvakken, die veel tot het bekoorlijke van dit kerkvenster bijdragen,
vinden we het marineblauw, olijf- en ander natuurlijke groenen, naast een star
onbewegelijk en toch hevig rood.

(1) Aan weerszijden van van het raam ziet men de zestien kwartieren van den Begiftiger, te
beginnen met de rechterhand:
Nassau,
Van der Marck,
Vianden,
Kleef,
Polanen,
Salm,
Hoorn,
Valckenburg,
Daelenbroeck-Heinsberg,
Gulik,
Voerne of Voorn,
Engeland,
Solms,
Falckenstein-Munzenberg,
Lippe
Falckenstein.
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Het werk wordt echter op een afschuwelijke manier bedorven door een overmatig
aanwenden van ongekleurd glas. Hier spreekt dit gebrek nog sterker dan in het
kerkraam van Hendrik VII. De metaalachtige glans, zonder eenige kunst, vormt
randen van tot éen versmolten, brandende kleuren. Zij tasten zelfs het schaduwveld
om het raam aan. Het is hier de plaats om een ernstige aanmerking te maken,
niettegenstaande de moderne methode, die dikwijls alle randen uitsluit. De omraming
der vensters moet in krachtige, sprekende kleuren morden gehouden, wier forsche
tonen een sober contrast vormen en de schaduw verwarmen, die ze omringt. Verder
moeten venster en kader beide van glas zijn, waarover de gekleurde stofdeeltjes
liggen, en door een ervaren en bekwamen glasschilder, die behoorlijk van de
aantrekkelijkheid van krachtige, mooie kleurverbindingen op de hoogte is, zóó worden
verdeeld dat het heftig binnenvallen van het licht ze niet kan vernietigen of tot bleeke,
nevelachtige tinten doen ontkleuren en toch ook weer zóo dat het heldere licht den
tijd zou vinden om er in te ontbloeien en er zijn rijkdom in uit te storten, dat het ons
toezendt in een kruisvuur van stralen. Deze laatste kwaliteit vinden we vooral in de
twee vensters van de groote zijbeuk, waar de kleurverbindingen onbeschrijfelijk
mooi zijn.
Nadat we het volslagen gebrek aan opvatting, stijl en overeenkomst, tusschen deze
glasramen en den overheerschenden toon in de architectuur van de cathedraal hebben
opgemerkt, kunnen we nieuwe kleurverbindingen bewonderen, die we in de vorige
vensters niet hadden gezien. Minder mystiek, en vooral veel meer heidensch, bijna
wellustig, schitteren ze dof in ineenloopende nuances. 't Is of de zon haar stralen
door het vochtig waas en de doorzichtige droppelen heen zendt, die door een
zomer-onweder achtergelaten zijn. Het eerste raam, waar koraal en vermiljoenen
kleuren overheerschen en dat in een randversiering het jaarcijfer 1537 draagt, stelt
de Bekeering van Paulus en het andere de Aanbidding der Koningen voor. Beide
werden door het aanzienlijke geslacht der Fuggers aan de kerk geschonken. Behalve
de prachtige kleuren, die als zoovele levende liefkozingen zijn, bezitten deze werken
geen bijzondere hoedanigheden ten opzichte van een bepaalde glasschildermanier.

Werken der XVIIe eeuw: het Albrecht en Isabellaraam(1)
(1) In de kruisbeuk, Noorderraam, daar geplaatst als een herinnering aan een edelmoedige daad
van bovengenoemde vorsten. We laten hier het opschrift volgen, dat in de vorige eeuw werd
hernieuwd:
Albertus et Isabella, archiduces Austriae Belgarum principes,
Pro suo erga Deiparam et huius Basi licae et urbis tutelarem
Affectu et cultu more progenitorum prosuerunt
Anno Dni MDCXVI
Insigne hoc mommentum Anno, MDCXVI
A Joanne B. van der Veken delineatum, a Cornelo
Cussers confectum
Anno MDCCCLXVI
Munificentia ornatissimi viri Jacobi Fuchs
Ordinis Leopoldini equitis hujus eccelesiae
AEdilis
Petri Génard et Francisci Gons ductu et consilio
Henricus Dobbelaere restauravit.
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Terwijl de prachtige stukken in de groote beuk toonbeelden zijn van verrukkelijke,
machtige, opeenvolgende kleurenharmoniën, treffen we in het kerkvenster van
Albrecht en Isabella niet anders aan dan
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een opeenvolging van eentonige tinten, zonder eenigen weerklank. De levendigheid
van waar enkele, op zich zelf staande kleuren, bovenop een andere tint ligt, treffen
niet allen op het zelfde oogenblik het netvlies.
Het heele werk, met zijn bleeke melankolieke kleuren, lijkt wel een beetje op een
verschoten tapijt. Het vormde ten allen tijde een groot contrast met het andere, mooie
venster en is nooit veel meer dan een camaïeu geweest van rossig siena, dat het licht
zoo moeilijk doorlaat en dat het droefgeestig penseel van Cornelis Cussers(1) hier zoo
slaafs getrouw heeft uitgespreid. Deze kunstenaar schijnt de hoofdgeheimen dezer
tooverkunst der XIIde eeuw niet te hebben gekend, die den beginnenden glazenmaker
eenvoudig leerden dat men alleen dan een goede teekening krijgt, als men de
verschillende stukken geschilderd glas, die door looden banden verbonden zijn,
bijeenvoegt, en dat het aanwenden van getinte ruiten in de massa, de eenig ware
methode van kleur aanbrengen is. Verder dat het gebruik van het penseel alleen dan
is aan te bevelen, als alle andere middelen te kort geschoten zijn.
Een verpletterende massa portieken, overladen met uitstekken, kroonlijsten,
monumentale friesen, veroorzaken op de ruit een leelijke opeenhooping van
ondoorzichtig bruin, dat het binnendringen van het licht verhindert. Onder deze
geweldige architectuur, zijn Albrecht en Isabella zelf bijna geheel begraven. De dikke
lagen verf op de verschillende veelhoekige ruiten gesmeerd, die oorspronkelijk den
rijkdom der hofkleedij moesten verbeelden, zijn geheel verdwenen en thans schitteren
alleen nog maar enkele details, dank zij 't een of ander stuk glas, dat frisch is gebleven
tusschen de kleurlooze gedeelten in.
Een hemel, nog saaier van kleur dan een Noorsche schemering,

(1) Cornelius Cussers, alias Cussens.
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rust slap, zonder eenige energie, op 't onbehagelijk profiel van twee leeuwen, die
gezeten op een fronton, een schild met een standaard omhoog heffen.
Hoe zou dit vuile bruine gordijn van verslenst oker en gebrand cassel, waar het
oog niet doorheen dringt, de goddelijke rol van een kerkraam kunnen vervullen? Het
denkbeeld van pracht, een der eerste indrukken die het moet verwekken, kan niet
meer in het leven geroepen worden door dit werk, dat het frissche der eerste jaren
gansch verloren heeft. Niets meer herinnert er nog aan die stralende kunst, die ons
vooral door de levendige fijnheid van haar kleurenharmonie moet betooveren... die
ons moet verblinden, verlokken, eer ze ons ontroert of onderricht; die kunst, die de
ziel moet verheugen en reine geestdrift bij ons opwekken. Overigens past de
armoedige grondstof niet hij haar vruchtbare schoonheid, die wars is van alle
treurigheid. De vorstelijke personen, elk geknield met hun schutspatroon achter zich,
zijn ternauwernood zichtbaar in het centrum van het groote, bruine venster, dat niets
van zijn oorspronkelijke aantrekkelijkheid behouden heeft. Wel zijn ze geheel naar
't leven bestudeerd en met al 't kunnen van een zeer bekwaam glasschilder
weergegeven, die de motieven van de cartons waarnaar hij werkte, goed begrepen
had, en als we aandachtig bekijken, vertonen ze een groote waardigheid, geheel vrij
van de melankolieke boetvaardigheid van Johanna van Castilië op het glasraam in
de St-Antoniuskapel. Zoo als we daareven reeds hebben gezegd, kunnen we vooral
in de détails een zeer eigenaardige glas-alliage opmerken. Een glimlachend serafijntje
houdt een aschgroen medaljon in de hand, waarop een bevallige Madonna geëtst is
en een blazoen, waarvan de verschillende onderdeelen heel gelukkig zijn
saâmgevoegd.
Maar het blijft toch een doodsch werk, waar de zon zich wel dikwijls in komt
spiegelen en haar straalbundels werpt door het raam aan het andere uiteinde van het
transept,(1) zonder er echter dien prachtigen glans aan mee te deelen, dien men in
andere vensters vindt. Zelfs onder die veelvoudige stralen, als de beiaard een oud
Vlaamsch liedje doet trillen, blijft het onbewegelijk en ontroert ons niet. De
hoofdgebreken in dit venster, komen voort uit een al te overvloedig gebruik van met
het penseel beschilderd glas, waarvan een langzame vernietiging het gevolg is.
Overigens wordt het stuk ook door de teekening van een zeer banale architectuur
bedorven. Welken indruk ontvangen we, bijvoorbeeld, van een tempel in den
heerschenden stijl of een verdwenen tijdperk, die op de glazen oppervlakte zijn getee-

(1) Modern werk van Capronnier.
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kend? Bij de voorstelling van een inderdaad bestaande of bestaan kunnende
architectuur, vergen we ook natuurlijke kleuren. In plaats van een geheel fantastisch
gebouw van kostbare gesteenten en ongeevenaard schoone vormen, staan we hier
tegenover het grijs of pistache-geel koloriet, van een van die zware steenen
monumenten die altijd aan de open lucht blootgesteld zijn. Deze gammas van neutrale
tonen kan het licht dus onmogelijk in mooie, levendige kleuren veranderen.
Trouwens, voortbrengselen van een anderen vorm van kunst, beeldhouwwerk,
kerkelijke of wereldlijke architectuur, stoffen, vazen of brocaat, alle voorwerpen van
gewone menschelijke kunstnijverheid, passen niet als stoffage bij een doorschijnend
decor. Het is een geheel op zich zelf staande schepping, geheel vrij van stoffelijke
banden en onafhankelijk van eenige schilder- beeldhouw- of houwkunst. De regels
van alle mogelijke andere kunsten, waar teekenen bij te pas komt, gelden niet voor
die van het glasraam, dat, goddelijk en stralend, alleen in zijn ideale schoonheid
staat... Het is als een fantastisch beeld uit een droom en staat héel ver buiten onze
gewone beschouwing. Geheel anders is hier ook de toepassing van de wetten der
zwaartekracht, die de beweging en de samenstelling van elke kunstuiting regelen,
waar de lijn een email zonder relief omlijst. Het zoete, droeve lied, dat de
kleurenharmoniën op de Italjaansche fresken der veertiende eeuw voor onze oogen
schijnen te zingen, heeft geen recht van bestaan meer in de mysterieuse kunst van
het getinte glas. De afstand, zoowel als de beschilderde en onbeschilderde deelen,
krijgen er een heel andere beteekenis door. De studie der moderne kerkramen, die
de Antwerpsche kerken versieren, zou ons in staat stellen deze theoriën verder te
ontwikkelen, die hier eenvoudig als een haastige uitweiding neergeschreven, wel
terecht als een al te absolute thesis zouden kunnen worden aangemerkt.
In hetzelfde uiteinde der kruisbeuk, bevinden zich vier kerkramen(1) die, wat hun
innerlijke waarde betreft, maar van middelmatig belang zijn. Ze vormen even zoovele
nieuwe bewijzen voor het verval der glasschilderkunst in de XVIIde eeuw. Hoewel
deze vensters met bekwame hand gerestaureerd werden, zijn ze toch veel minder
mooi dan elk ander werk uit hetzelfde tijdperk(2).
Het eerste van deze luchtig beschilderde ruitjes stelt den begiftiger Jean Delrio,
een beschermer der Schoone Kunsten voor, geknield vóor een reusachtig kruis met
lange armen, waaraan een

(1) De door ons geraadpleegde documenten en de randversiering van het venster zelf geven de
jaren 1615 en 1619, die echter van betwijfelbare juistheid zijn. Hier wachten den weetgierigen
archeoloog nog vele verrassingen.
(2) Onbekende meester. Hersteld door Dobbelaere van Brugge.
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schoone, uitgeputte Christus hangt, tamelijk goed in den stijl, en omringd door de
traditioneele figuren. Eerst de soepel geteekende, heel mooie Maria-figuur, met
appelgelen nimbus, gevouwen handen en smaakvol gedrapeerd in een blauw kleed,
dat helaas geheel is verschoten, en waarvan de kleur in 't geheel niet meer spreekt,
zooals trouwens al de kleuren op de drie andere vensters. Verder Magdalena, den
voet omhelzend van het kruis, waarvoor ze geknield ligt. Eindelijk, tegenover de
Maagd, de staande figuur van St. Jan, die de gelukkige aanleiding is voor de eenige,
waarlijk mooie kleurenverbinding. De ruitjes, die zijn kleeren vormen, geven een
heel mooie combinatie van rood en groen, olijfgroen met een heel levendig cobalt
doortrokken. Het rood is scharlaken, even aangetint met scherp vermiljoen.
De versiering, die het tweede venster afsluit, stelt een Besnijdenis(1) voor, waarvan
de samenstelling van het geheel van belang ontbloot is, de kleuren tamelijk banaal
en het geheel zonder eenige decoratieve bedoeling opgevat, terwijl er een buiten
verhouding groote plaats door een kolossaal fronton en een opschrift wordt
ingenomen. Een volgend venster stelt Onze Lieve Vrouw in het brandend braambosch
voor(2). Omringd van al haar attributen als koningin des hemels, zooals ze aan de
herders verscheen, schittert de tamelijk stijf opgevatte figuur van de maagd in het
hart van een aureool, waarvan de glasstof met chelidoniumgeel getint is. Het visioen
vertoont zich onder den kruin van een boom, die het Brandend Bosch(3) moet
verbeelden.
Zijn stam schiet uit een laag altaar omhoog, waaromheen pelgrims en donateurs
de Heilige aanroepen en aanbidden. Deze laatste, zeer gelukkig gegroepeerde
personages met hun kinderachtig hierarchische Madonna, bezitten alleen de
aantrekkelijkheid van een goed ineengezet stuk.
In het beste dezer middelmatige vensters, wordt het licht verhard en verbrokkeld
door de scherpe, droge kleuren, waardoor het heen dringen moet. Het stelt voor
Godfried van Bouillon, den stichter van de Orde der Monniken van Sint Michiel,
staande voor zijn leger en wien Turksche vorsten, die aan zijn voeten kruipen, om
genade komen smeeken. Onder aan het tooneel, het geknielde kapittel van

(1) Gerestaureerd door de glasschilders Stalins en Janssens.
(2) Gerestaureerd door de glasschilders Stalins en Janssens.
(3) Waarschijnlijk moeten de boomen en de Heilige Maagd alleen voorstellen het beroemde Ons
Lieue Vrouw op 't Staaksken, die, ten tijde van den ketter Tachelyn, haar wonderen verrichtte
op de plaats zelve, waar nu de cathedraal staat.
Altoos de chronologische orde volgend, moeten we nu melding maken van de werken van
Abraham van Diepenbeeck (1607-1675), den leerling van Pieter-Paul Rubens. De vier
aalmoezeniers-portretten op het glasraam, voorgesteld in het kostuum van het midden der
e
XVII

eeuw, zijn de laatste overblijfselen van een mooi venster, dat in 1793 vernield werd.

Onze Kunst. Jaargang 4

77
Sint Michiel(1). Op den achtergrond ontwaart men de Lieve Vrouwen- en de St.
Michiel's kerk(2).
De glasschilderkunst, die in de XVIde eeuw al begon te krukken, naderde haar einde
in de XVIIde eeuw en stierf in de XVIIIde(3). De soort van verachting die de doekschilders
van Musea en Galerijen voelden voor deze edele kunst en de zorgeloosheid van de
geestelijkheid van dat tijdvak, waren de eerste oorzaken van haar verval. Niet veel
kerken werden er nog gebouwd; de vernielde ruiten werden door ongekleurde
vervangen, opdat het inwendige der gebouwen beter zou worden verlicht! De
glasbakkersovens, die niemand meer noodig had, doofden uit, zoodat aan de enkele
aanvragen van hen die de mode van wit glas durfden braveeren, niet meer voldaan
kon worden. Die slaap was zóo diep, dat men, zooals iedereen weet, in het begin van
de vorige eeuw meende dat het geheim tot het vervaardigen van mooie, gekleurde
glazen geheel was verloren gegaan(4). In het al meer en meer toenemen van dit snel
verval, kwam men eindelijk zóo ver, dat er niets anders meer gemaakt werd dan
versierde blazoenen. Dit treurig tijdvak wordt heel goed getypeerd door een bijna
luguber glasraam met een enorm zwarte vampyr, die tegen de ruit zit geplakt en die
het vierde venster aan de lage zuidzij van de cathedraal afsluit(5). Het is een schild
met groote sombere lambrequins, breed uitgespreid op een effen, geruit veld. De
mooi gekleurde arabesken hadden wel heel aangenaam kunnen treffen en een grond
van donker sinapelgeel met purperen, goud gevoerd helmdek, wel heel harmonieus
en glasraamachtig kunnen zijn, als het bijna zwarte bruin der groote blazoenblaren,
niet een soort van ontkenning ware van de kunst, waarin licht en kleur alles zijn.
Zóó zijn de kerkramen, die ons de revolutie heeft gespaard. De moderne werken
staan echter veel lager, in stijl, zoowel als in koloriet. Ze onderscheiden zich zeer
zeker door andere hoedanig-

(1) Begiftiger van het glasraam, dat, evenals het voorgaande, in 1866 werd gerestaureerd.
(2) In 1793 werden de blazoenen, onder en boven aan de vier vensters, ingeslagen door de
Sansculotten. Een ongekleurde, vierledige ruit, neemt nu de plaats van deze verdwenen
versieringen in en vermindert nog het effekt van de toch al niet al te fraaie stukken.
(3) Op het doopvont, spreken ons de door van Diepenbeeck op glas geschilderde portretten, ook
van het verval van deze kunst, al zijn ze als schilderwerk van hooge waarde.
(4) Enkele theoretische geschriften, zoowel als Holland en Engeland, hebben de praktische
geheimen van deze kunst voor ons bewaard. Enthousiaste kunstenaars, zooals de
Meester-Glasblazer Jean-Baptiste Béthune, trokken met eenige knappe werklui naar Engeland
om te studeeren en een tak van Kunstnijverheid te doen herleven, die zoo wonderbaar ideaal
en waardig in hun oogen was.
(5) Door de familie Ulens in 1708 aan de kerk geschonken.

Onze Kunst. Jaargang 4

78
heden, maar we moeten toch zeggen dat die glorieuse kunst, die de stralen der zon
in stroomen van waarlijk paradijsachtige schoonheid doet veranderen, nu nog maar
pas aan 't herleven is; dat nog maar weinig kunstenaars begrijpen dat het de eenige
roeping is van het gekleurde glas, om onder eenvoudig- majestueuse lijnen alleen
dat te kiezen, wat de lichtbundels aan pracht en glans bezitten en dat de ruit alleen
het licht éen oogenblik moet tegenhouden om het verheerlijkt en geïdealiseerd terug
te kaatsen.
J. DE BOSSCHERE.
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(Phot. Hantstaengl).
REMBRANDT: ZELFPORTRET VAN 1640.
(National Gallery, Londen).
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Rembrandtiana I.
Rembrandt's wijze van adapteeren
VOOR wie zich met ernst en overgave in de kunst van een grooten meester als
Rembrandt verdiept, wordt het, bij elk willen naderen tot haar wezenlijksten zin, een
behoefte en een weelde, zijn wijze van voortbrengen aandachtig na te sporen. Men
zou, indien het mogelijk ware, mede willen treden in de straten door welke hij gegaan
is. Men zou de invloeden willen begrijpen welke hem bewogen, en vóór zich willen
zien, hoe hij zich door die invloeden liet leiden, Men zou de lessen willen kennen
welke hij aannam, en die welke hij versmaadde. Men zou de indrukken willen nagaan
welke hij onderging en de wijze waarop hij ze verwerkte. Men zou zijn verrukkingen
willen weten, en den strijd willen mogen volgen, dien hij doormaakte in het daaruit
krachtiger ontplooien en het voortdurend zuiveren van zijn kunst. Men zou niet alleen
achter zijn ezel willen staan en het gansche bedrijf kunnen bespieden in zijn bezige
en geheimzinnige werkplaats, maar men zou ook in de nog veel mysterieuzere
werkplaats van des schilders geest, het ontstaan en het naar buiten groeien van het
kunstwerk willen mogen gadeslaan.
Wij allen bevroeden wel, hoe dit in den grond onmogelijk is. Wat weten wij omtrent
den geestesgroei van den tijdgenoot, die levend naast ons gaat, - en hoe zouden wij
dan uit de doode bescheiden, van een man wiens geboorte reeds drie eeuwen achter
ons ligt, dien polsslag nog kunnen hooren nakloppen!
Maar toch, wij hebben zijn kunst zelve, die levend is blijven getuigen, voor wie
hij machte is te verstaan, en die zelve ons het best op den weg helpt om hare wording
te ontraadselen. En het blijkt soms minder ondoenlijk, iets van zulk speuren naar de
werkwijze eens grooten kunstenaars te beproeven, wanneer men zich een wijle
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tot het beschouwen en gadeslaan en vergelijken van een bepaalde reeks zijner
kunstwerken bepaalt, dan wanneer men het gansche verbijsterende komplex van eens
meesters werken in eens in oogenschouw zou willen nemen. Bovendien, wanneer
men, zooals bij Rembrandt het geval is, door bewaard gebleven dokumenten niet
geheel onbekend is behoeven te blijven met des meesters smaak en neigingen voor
de kunst van anderen, dan worden wij, bij de zeer moeilijke taak om in zijn eigen
produktie zijn werkwijze en zijn verhouding tot anderer kunst te volgen, door zakelijke
aanwijzingen toch ook nog wel een weinig verder geholpen.
Scherpzinnige speurders hebben dan ook reeds menigmaal stof helpen aandragen
tot beter begrip omtrent het tot stand komen van Rembrandt's werken. En wanneer
schrijver dezes in dit opstel wil beproeven, aan enkele van 's meesters portretten nog
eens iets omtrent hun wijze van ontstaan na te gaan, dan is dat geenszins in de meening
daarmede in wezen veel nieuws te zullen aanbrengen. Maar het blijkt in de
kunstgeschiedenis somtijds mogelijk, door een nog weder eens opnieuw groepeeren
van meest reeds bekende bizonderheden, toch niet geheel nieuwe inzichten nog weder
eens duidelijker tot hun recht te doen komen. En bovendien is er, buiten de eigenlijke
vaklieden, nog altoos aan zoo weinigen iets gemeenzaam omtrent het eigenlijke
karakter van Rembrandt's kunst, dat het dunkt mij niet ongewenscht ware, wanneer
men in iets algemeener kring, van den diepzinnigen levensomvatter nog iets anders
wist vast te houden, dan alleen de eeuwige frazerie over zijn kwalijk begrepen
clair-obscur.
Dat Rembrandt, bij al den schat van leven dien hij in zich wist, er altijd op uit was,
zijn geest te verrijken aan wat vreemde kulturen aanschouwelijk schoons en levends
en wonderlijks hadden voortgebracht, - dat hij overal en in alles voedsel zocht voor
het rijker uitbeelden van wat er broeide in zijn grootscheepschen geest, het zou, ook
al werd het ons uit de dracht van zijn kunst zelve niet geopenbaard, ons dan toch uit
de kennis van zijn verbazende kunst- en rariteiten-verzameling al moeten blijken.
Andries Pels had wel gelijk, toen hij, in zijn onredelijke aanklacht tegen Rembrandt's
onleerzaamheid, althans het voorbehoud maakte, dat:
‘hij tot zijn voordeel nam,
Wat ooit uit 's waerelds vier gedeelten herwaarts kwam.’
En al was het misschien juister dan de rijmelaar Cornelis de Bie zelf bevroedde, toen
deze van Rembrandt's kunst getuigde:
‘Daer niet als levens gheest van binnen in en woont.’
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niet minder waar is het, dat Rembrandt nooit rustte in het zoeken om dien innerlijken
geest, altoos rijker, krachtiger en volkomener, in gestalten van de, zooals hij het zelf
noemde, ‘natuereelste beweechgelickheyt’ naar buiten te zetten.

REMBRANDT: Pennekrabbel naar Rafaël's Castiglione.
(Albertina, Weenen).

Een aardig staaltje van hoe Rembrandt's veelomvattendheid, in een kunstwerk van
aan hem vrijwel tegenovergestelde geaardheid, stof mocht vinden voor een motief,
dat hijzelf in eigen kunst vrijelijk wist te verwerken, werd door Dr. Hofstede de
Groot, in het Jahrbuch der königlich preuszischen Kunstsammlungen van 1894
aangebracht.
Het beroemde portret van Balthazar Castiglione door Rafaël (thans in het Louvre)
werd in het jaar 1639 te Amsterdam in het openbaar geveild, en Rembrandt schijnt
op de auktie tegenwoordig geweest te zijn. Althans men vindt van hem in de Albertina
te Weenen een pennekrabbel, rond welke heen met Rembrandt's eigen hand deze
notitie geschreven staat. ‘De Conte batasar de kastylyone van raefael verkoft voor
3500 gulden; het geheel caergesoen tot Luke van Nuffeelen heeft gegolden fl. 59456;
-: Ano 1639.’ Dr. de Groot liet gevoelen, hoe deze vlugge krabbel een brug vormde
tot Rembrandt's fraaie zelfportret in ets van hetzelfde jaar.
Ik wil nu het ontstaan van dit zelfportret en het verder doorgroeien van het motief
in 's meesters kunst, nog eens nader beschou-

Onze Kunst. Jaargang 4

82
wen, en daarmee beproeven iets van Rembrandt's werkwijze nog nauwkeuriger te
demonstreeren.

REMBRANDT: Geëtst portret van een nadenkenden jongen man; 1637.
(Prentenkabinet van het British Museum, Londen).

Maar dan is het in de eerste plaats van belang na te gaan, in hoeverre Rembrandt
al vroeger iets had gemaakt, waarin diezelfde eigenaardige poze van deze beeltenis
met de baret werd opgezocht. Mij dunkt, het motief had hem reeds lang, zij het dan
ook in onzekeren vorm, voor den geest gezweefd. Niet later dan van het jaar 1631
toch, heeft men een geëtst zelfportret van Rembrandt, waarin hij het - hij dezelfde
houding en ongeveer dezelfde verlichting van den kop - zich opzetten van een schuin
hoofddeksel boven ver naar beneden uitkrullende haren, al in praktijk had gebracht.
En zelfs vindt men in dat vroeger geëtste zelfportret, een op dezelfde wijze
gehandschoende hand, uit een naar ons toegekeerden, wijdgemouwden arm steken,
welke arm daar al eveneens een steenen steunsel onder zich schijnt te vinden.
Intusschen was het schuinsche hoofddeksel hier nog een zwierig opgemaakte hoed,
in plaats van de latere baret of zooals Josi het noemde: de Mezetijnsche Muts,
ontneemt de opgeduwde rechtsche schouderpartij hier aan het lichaam nog veel van
de toch beoogde sierlijkheid, en is de wijde op den voorgrond tredende linkermouw
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(Prentenkabinet van het British Museum, Londen).
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er nog geenszins tot iets moois opgelost.

REGNIER DE PERSIJN: Gravure naar Rafaël's Castiglione.
(Prentenkabinet, Amsterdam).

Zes jaar later dan zien we den meester in het, van uitdrukking zoo prachtig verdiepte,
portretetsje van den nadenkenden jongen man, het motief van deze houding op meer
harmonische wijze verwerken.(1) Maar Rembrandt zocht, bizonderlijk in deze jaren,
ook nog naar iets weidschers, iets van princelijke deftigheid, en in de aristokratische
kunst der evenmatige

(1) Het ovale zelfportret van 1637 uit het Louvre, biedt wat den kop betreft al veel van de ets
van 1639, alleen geeft het in het geheel nog niets van den zwaai ervan.
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Italianen was het, dat hij gereedelijk voedsel voor deze neiging vond. De mise-en-page
van Rafaëls Castiglione nu, heeft hem - zijn krabbel bewijst het - in dit verband
getroffen, getroffen intusschen niet als iets nieuws, vreemds, buiten zich staands,
maar als iets waar hij eenige aansporing in vond tot het verder zoeken naar vollediger
oplossing van een opgaaf, welke hem reeds lang had beziggehouden.
Een aansporing slechts, want het komt mij voor, dat hij ook hier nog geen
voldoende vingerwijzing tot een eindoplossing van zijn probleem mocht vinden. Dat
midden in het kader zetten van Castigliones kop, kon hem niet geheel voldoen. In
zijn eigen zooeven genoemd geëtste zelfportret van 1631 had hij, zooals hij dat over
het geheel gaarne deed, den kop meer uit het midden gebracht; hetzelfde deed hij op
het etsje van den nadenkenden jongen man, waar de figuur over het geheel nog meer
naar den rechtschen onderhoek werd geduwd. In deze opvatting nu vond hij bij den
midden in het kader staanden Castiglione, geen aanwijzing tot een verdere oplossing.
En ook voor de houding van het met den wijdgemouwden arm op een steunsel leunen,
welke hij in het vroegere zelfportret had gezocht, bood Rafaël niets wat hem verder
kon brengen. Bovendien teekende hij op zijn krabbel de muts wel zwierig schuin,
maar op den Castiglione zelf stond die eigenlijk vrijwel recht, zoodat hij hierin meer
van zichzelf dan wel van Rafaël gaf.(1)
Intusschen, terzelfder tijd ging te Amsterdam door de handen van dienzelfden
Alfonso Lopez, die op de auktie van Lucas van Uffelen, tegen Sandrart en wie weet
ook tegen Rembrandt zelf opbiedend, voor 3500 gulden bezitter van Rafaëls
Castiglione werd, een door Titiaan geschilderd portret, dat wel evenmin als de graaf
Balthasar aan Rembrandt onbekend kan zijn gebleven. Ik bedoel den zoogenaamden
Ariosto, die kortelings door de National Gallery te Londen uit de kollektie van den
Earl of Darnley werd aangekocht. Joachim Sandrart, met wien Rembrandt in die
dagen, zooals wij weten, omgang had, maakte een teekening naar het schilderij, en
de gravure door Regnier de Persijn naar deze kopie vervaardigd, geeft ons misschien
een duidelijker begrip van wat het origineel toen was, dan het thans in de National
Gallery berustende stuk zelf, dat in handen van herstellers bedenkelijke metamorfozen
heet te hebben ondergaan.
Een omstandigheid nog, die den Ariosto en den Castiglione tijdens hun
Amsterdamsch verblijf haast nader aan elkaar verbindt, dan het feit dat zij beiden
aan den agent van den Franschen koning Alfonso Lopez hebben toebehoord, willen
we hier niet onvermeld laten. Het geval wil namelijk, dat beide schilderijen, het een
zoowel als het ander naar teekening van Sandrart, duidelijk als bij elkaar

(1) De schuinsche baret van den Rembrandt appuyé zette hij omtrent datzelfde jaar ook zijn
Mordechai op.
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behoorende prenten bedoeld, door Persijn werden gegraveerd,(1) welke beide gravures
door Sandrart zelven werden uitgegeven.

REGNIER DE PERSIJN: Gravure naar Titiaan's zoogenaamden Ariosto.
(Prentenkabinet, Amsterdam).

Dat Rembrandt nu in zijn schat van afbeeldingen naar groote meesters ook deze
beide, door den hem bekenden schilder uitgegeven gravures wel bezeten zal hebben,
ligt voor de hand. Maar bovendien is er, ook voor dengene die dit alles niet zou
weten, zulk een duidelijk verband tusschen de

(1) Zooals bij de meeste reproduktieve gravures uit vroeger tijd nam de maker niet de moeite
het beeld omgekeerd op de plaat te brengen, zoodat de beide prenten in afdruk de origineelen
als spiegelbeeld weergeven.
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wijze, waarop Titiaan zijn zoogenaamden Ariosto over die borstwering laat leunen
en de wijze, waarop Rembrandt zich in het bewuste ets-portret met de baret voor het
eerst op de zelfde manier posteerde, dat het onafwijsbaar schijnt, hoe Rembrandt,
meer nog dan in den Castiglione, aan de hand van dezen Titiaan de oplossing van
de door hem reeds lang gezochte poze gevonden heeft. Daarbij komt dat de Castiglione
kort haar had, en Rembrandt, die zich in de ets van 1631 al langer haar had gegeven
dan hij wel ooit in werkelijkheid zal hebben gedragen, in den Ariosto naderen prikkel
kon vinden, om zich op zijn nieuwe ets het hoofdhaar als bizonder lang over de
schouders vallend te teekenen.
Titiaan overigens was een meester, aan wien Rembrandt zich meer verwant moet
hebben gevoeld dan aan Rafaël, gelijk de groote Venitiaan op zijn beurt, (vertelt
Sandrart niet zelfs van hem, dat deze voor het landschap ‘auch einige Niederländer
in seinem Haus arbeitend behalten’) veel rapport tot de Nederlanders moet hebben
gevoeld. Aan geen anderen Italiaan misschien stond Rembrandt nader dan aan hem.
Men zou in het werk van beide meesters motieven kunnen aanwijzen die overeenkomst
vertoonen, ook zonder dat de later levende daarin den direkten invloed van den
ouderen behoeft te hebben ondergaan. ‘Chose singulière!’ schreef Thoré in zijn
Trésors d'Art en Angleterre’ le gros tambour de Rembrandt, au coin droit de la Ronde
de nuit, semble avoir volé à la fille du Titien sa manche à crevés en damas d'une
nuance bronzée. Les grands maîtres se ressemblent souvent dans des créations très
différentes.’ Rembrandt's zich doodende Lucretia is, houdt men er voor, bepaald
door Titiaan beïnvloed. Zijn ets van Hieronymus in het landschap doet in het decor
van nabij aan een teekening van Titiaan denken. En blijkens Rembrandt's
boedel-inventaris van 1656 bezat hij toen, behalve ‘Een dito (kunstboek) zeer groot,
met meest alle de wercken van Titiaan’, - nog bovendien ‘Een dito, vol contrefijtsels,
van Mierevelt, Titiaan en andere meer.’
Het lijkt dus, ook al zouden de stukken zelve het hier niet aantoonen, weinig
gewaagd te onderstellen, dat Rembrandt voor de ons bezighoudende portret-poze
iets aan Titiaan zou hebben kunnen ontleenen. Inderdaad toont Persijn's gravure
duidelijk aan, dat, behalve het verantwoorden der gedraaide houding door de
balustrade, vooral ook de lijn van den wijkenden schouder en haar verder verloop
naàr beneden in dat opstekende bont, alsmede de eigenaardige plooienval van den
liggenden wijden mouw, in Rembrandt's ets, van tamelijk nabij naar den Ariosto
gevolgd werden.
Wat nu dil geëtste zelfportret met de baret, - waarin hij dus
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ongetwijfeld een oplossing vond voor een houdingsprobleem, - wat dit zelfportret
op zich zelf beschouwd betreft, het heeft veelal voor het schoonste uit de rij gegolden.
Ten onrechte toch dunkt ons in zeker opzicht. Als karakteristieke afbeelding namelijk
van Rembrandt's werkelijke verschijning, kan het den minnaar van zijn
diepschouwende kunst niet ten eenenmale voldoen. Is hier, waar het op die luchtiger
staatsie aankomt, welke Rembrandt niet altijd te gemakkelijk afging, inderdaad al
iets zeldzaam volkomens bereikt, en vindt men wat gracelijke voordracht met de
etsnaald aangaat, misschien nergens iets wat deze prent overtreft, - wie met Rembrandt
nauwer verkeer heeft gezocht, zal in deze lichtelijk vertoonende, en daarin niet zoo
ten eenenmale van zelfbehagen ontbloote voorstelling, toch in den grond van de zaak
altijd wel iets van een travesti blijven zien. Dit is niet de Rembrandt, die in zijn
binnenkamer de diepste verborgenheden van het leven nadert, - het is veeleer de
Rembrandt, zooals het hem een enkele maal behaagde ietwat uitdagend naar buiten
op te treden. En daar is, wel zeer tegenovergesteld aan het schoonste wat we in hem
kennen, in dit bij uitstek smaakvolle prentje, per slot van rekening iets van het minder
diepgaande van een paradeheld te zien.
Maar hoezeer deze ets dan, wat zwier en lijnenschikking betreft, in des meesters
zoeken al een absoluut rezultaat mag aanbieden, loslaten deed hij daarna het thema
niet.
In het schoone Londensche geschilderde zelfportret van 1640 werd op het motief
van het geëtste zelfportret van 1639 pikturaal doorgegaan. De steenen kozijn, waar
de Ariosto hem waarschijnlijk op gebracht had, al had hij er in de vroegere ets al een
aanloopje toe genomen, werd juist zoo als in den Rembrandt met de baret aangebracht,
en de wijze waarop de mantel van achter even op de rampe bleef hangen en er verder
lichtelijk over heen hing, werd, even als de ligging van de hand, in hoofdzaak naar
zijn ets gevolgd.(1) Alleen de afgewende houding van het bovenlijf, die in de ets wel
speciaal door den Ariosto schijnt beïnvloed te zijn geweest, wendde zich weer
normaler in de zelfde richting van den kop tot naar den toeschouwer, het hoofdhaar
kreeg weer zijn gewone lengte, en het wel wat al te kokette in het

(1) Juist onder het bewerken van dit artikel, en nadat de gelijkenis van Rembrandt's ets met den
Ariosto mij getroffen had, vind ik door den voortreffelijken Bode, dien men bij elke schrede
van alle Rembrandtstudie ontmoeten zal, in een noot van een artikel over Dr Valentiner's
boek (Kunstchronik, 20 April 1905) den Ariosto in verband met Rembrandt genoemd. Bode
noemt het schilderij van Titiaan daar ‘das Vorbild für Rembrandts Selbstbildniss von 1641’
(hetgeen wel een druktout voor 1640 moet zijn). Dit schijnt mij toch niet geheel juist. Het
bedoelde schilderij is nog slechts over het geëtste portret van 1639 heen met den Ariosto
verwant. In het schilderij ging hij door op zijn eigen ets, niet op den eersten indruk van den
Ariosto zelf.
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schuin staan van de baret, werd teruggebracht tot een minder opvallende muts.
Men krijgt, al mag men aan andere, latere zelfportretten ook boven dit nog de
voorkeur geven, bij het beschouwen van dit helaas niet geheel intakte Londensche
schilderij den indruk dat Rembrandt, in een lang doordacht en doorvochten motief,
meer nog dan met de wat uiterlijk gebleven ets, hier iets definitiefs bereikte. Langs
heel wat uiteenloopende proeven heen, uiteenloopend van expressie, van houding,
van dracht, was hij hier tot zijn doel gekomen. Houbraken heeft het wèl van hem
gezegd: ‘Hij was in opzicht van de konst rijk van gedachten, waarom men van hem
niet zelden een menigte van verschelige schetsen over een zelve voorwerp ziet
verheelt, ook vol van veranderingen zoo ten opzigt van de wezens, en wijze van staan,
als in den toestel der kleedingen.’ Een onbereikte oplossing laat hem geen rust, en
telkens tusschen zijn andere produktie door, - men treft hetzelfde aan in geheel andere
kategoriën van zijn werk, - duikt het beeld weer op, dat hij zoekt vast te houden.
In een schilderij als dit zelfportret uit de National Gallery echter, denkt men niet
meer aan zoeken, maar enkel aan bereiken. De beeltenis is vol waardigheid zonder
eenig uiterlijk vertoon, en wanneer wij mogen aannemen, dat over het zelfportret
van 1639 heen, de houdingen van Rafaëls Castiglione maar vooral dan van Titiaan's
Ariosto, hem hier mede den weg gewezen hebben, om de poze, die hem reeds in het
geëtste zelfportret van 1631 voor den geest zweefde, tot een krachtig en rustig geheel
te verwerken, - dan vinden we hier toch ook zeker een voorbeeld daarvan, hoe dat
‘prendre son bien où il le trouvait’, door alles heen wel vooral van binnen uit mocht
werken. Rembrandt was ongetwijfeld ‘un grand profiteur’, maar hij bezat bovenal
dien innerlijken rijkdom, die al wat hij in zich opnam ten slotte harmoniesch deed
herboren worden. Of is niet, bij al dat doorvorschen van anderer kunst, dit schilderij,
in volle eenwezigheid, verre van elk vreemd optooisel gebleven, en is niet, vergeleken
bij de blijkbaar geraadpleegde werken der Italianen, dit zoo bedachtzaam
gekomponeerde portret, toch bovenal vervuld van die, men zou willen zeggen
huiselijke heimelijkheid, die de wijdomvattende Hollander wel het meest als zijn
eigen element in de wereldkunst heeft aangevoerd?
Het is alsof Rembrandt zijn zelfportretten voor een goed deel schilderde om er, zonder
de lastige verantwoordelijkheid tegenover een vreemd model, waarin hij tevens zijn
opdrachtgever bleef zien, op rustige wijze moeielijkheden in op te lossen, die zich
in de praktijk van zijn portretschilderen hadden voorgedaan, - en alsof hij dan de
rezultaten welke in die studies naar zich zelf werden bereikt, weder
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nader in beeltenissen van anderen toepaste. Zoo vinden we hem het motief, dat hij
in het geschilderde zelfkonterfeitsel van 1640 uit de National Gallery vastlegde, later
herhaaldelijk in andere mansportretten toepassen. Wij vinden b.v. dat steunen met
den naar ons toegekeerden arm op een soort van balustrade, duidelijk toegepast in
het fraaie mansportret te Brussel, dat het pendant van de beroemde Dame met den
waaier geweest is. De twee saamhoorende portretten zijn beiden geschilderd, als
werden de personen door een fijn geprofileerde ebbenhouten nis heengezien. Zulk
een nis vindt men al op een teekening van 1634 in de Holford-kollektie juist zoo
aangebracht Maar op het Brusselsch mansportret is de figuur nu veel nauwer met
het omlijstingsmotief van de nis vergroeid, doordien hij, op de wijze van den Ariosto,
met dien arm over den onderrand heenleunt. Niet onaardig is het, dit zij in het
voorbijgaan opgemerkt, deze welgewikte poze te zien overgenomen door Ferdinand
Bol, in diens zoogenaamd portret van Govert Flinck te München,(1) en daarbij dan
op te merken, hoe de leerling al de voorname ingehoudenheid van den meester
rondweg weder vergrofd heeft, tot een onrustige en uiterlijke poze.
Rembrandt's beroemde Valkenjager van het jaar 1643 voorts, die bij den hertog
van Westminster is, vertoont nog eens duidelijk dezelfde poze van schrijlings over
den schouder kijken, terwijl ons de rijk geplooide mouw toegekeerd wordt, geheel
zooals het hem blijkbaar in Titiaans' Ariosto zoo had bekoord. Zelfs wipt en valt Rembrandt moet daartoe bepaald de gravure van Persijn bij de hand gehad hebben
- den jongen man hier op precies dezelfde wijze als bij Titiaan het naar achter
geworpen manteltje over den rug. En zoo herhaalt zich van nu af aan het thema meer
of minder verwerkt, en zoo geheel in het wezen van Rembrandt's kunst opgenomen,
dat men er niets meer van den vreemden oorsprong in zou terugvinden, nog telkens
in des meesters werk. Nog in 1661 vertoont de meest linksche figuur van de
Staalmeesters, in zijn grondslag van het over den schouder omkijken en het met den
wijdgemouwden arm op de horizontale stoelleuning rusten, toch eigenlijk weder
eens deze zelfde poze.
Zoo blijkt dan uit dit alles nog weder te over, hoe Rembrandt tot die univerzeel
begaafden behoorde, die al wat op hun weg komt, zonder eenig geweld weten te
herscheppen in hun eigen bloedrijke taal. Hij kon veilig bij vreemden ter school gaan,
zonder er iets van eigen aard bij te verspelen. Vóór hem waren er, anderhalve eeuw
lang, Hollandsche schilders de Alpen overgetrokken, die misschien op

(1) Het schijnt Bol zelf voor te stellen. (Persoonlijke mededeeling van Prof. Six).
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den duur voor onze kultuur wel goeds hadden gezaaid, doch die, bijna zonder
onderscheid, onmiddellijk in hun eigen werk, niets van Italië's schoonheden hadden
meegebracht. Terwijl zij blijkbaar meenden in het verzaken van hun moedertaal heel
wat moois te bedrijven, hadden zij zich inderdaad aan de lessen van meesters uit den
manieristischen vervaltijd slechts schromelijk vergaapt. Maar Rembrandt, de
geweldige, die, naar de smalende uitdrukking van een tijdgenoot, alles uit zich zelf
te weten onderwond, kon zich veilig laten uitgroeien onder het bestier van zijn eigen
gigantische intuïtie, die hem àl deed verstaan wat van leven en van luister en van
grootheid sprak. Naar hartelust kon hij Rafaël en Titiaan bestudeeren, terwijl hij er
slechts te krachtiger Rembrandt om werd.
Lette men alleen op het werk van de menigte opzettelijke renaissancisten onder
de vroegere en latere Hollandsche schilders, dan zou men allicht konkludeeren, dat
de kennis der Italiaansche kunst voor de mannen van onzen stam niet anders dan ten
vloek is geweest. Maar, dus overijld sprekende, zou men vergeten, hoe juist diegenen
vooral in den vreemde hun twijfelachtige winst gingen zoeken, die van huis uit geen
erfdeel hadden meegebracht, - vergeten bovenal, dat de groote schatbewaarder hij
uitnemendheid van den Nederlandschen kunstgeest van dezen boom der vreemde
kennis wel volop heeft gegeten, zonder van het paradijs zijner onbevangenheid op
den duur iets te hebben prijsgegeven. De pover begaafden mogen dan met de kwalijk
gekozen vreemde versierselen al een wonderlijk figuur hebben gemaakt, Rembrandt's
genie was van zulk een diepgang, dat hij alles in zich kon opnemen, zonder in den
grond ooit aan iets anders dan aan Rembrandt te doen denken. Niet in hem kon het
opkomen, de uiterlijke manieren en de formules van anders-geäarden over te nemen,
maar niemand heeft beter dan deze ketter gescholdene, zich aan de wezenlijke
grandeur der Italianen weten te stichten. Andere hadden, meest wel door mode
gedreven, hun wankelend ik overgegeven aan iets, dat ze in den grond niet hadden
verstaan. Hij nam juist het essentieele in zich op, en in het machtig domein van zijnen
geest bleek plaats voor alles. Alomvattend als hij was, wist hij uit elk levens- en
beschavingsverschijnsel voedsel te trekken en, zijn eigen weg volgend, het stil in
zich zelf te verwerken voor zijn onvergelijkelijke levenssyntheze.
JAN VETH.
Juni 1905.
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(Phot. Hanfstaengl).
FERDINAND BOL: Z.G. PORTRET VAN GOVERT FLINCK.
(Pinacotheek, München).
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Oude Vlaamsche haarden
(Vervolg)
ZIEHIER in het Museum van Brugge een volledigen schoorsteen (Nr 28), zeer
gelukkig en zeer eigenaardig in zijn samenstelling. Het deel dat wij ervan
reproduceeren toont de figuren gebogen onder den mantel. Zij zijn uiterst goed
gebeeldhouwd en zekere bijzonderheden van de kleedij verdienen onze aandacht.
De mantel is versierd met zittende leeuwen, ongekunsteld in hun uitzicht, die de
sluitstukken vormen van een fries met loofwerk.

No 28

Wij vinden te Gent, in de Halle naast het Belfort, gebouwd in 1425-1426 door den
bouwmeester Simon Van Assche, een groote schouw waarvan de stijlen met dubbele
beeldjes versierd zijn. De teekening Nr 29 vertoont er de krachtige en edele schikking
van.
Het alleenstaande beeld op een min of meer versierden pijler, is een motief dat
gewoonlijk te Gent en te Brugge gevonden wordt en in hunne wederzijdsche streken
van invloed zijn.
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Wij hebben in het Museum van de St Lukasschool te Gent, het bevallige beeldje
gevonden (Nr 30) voorstellend een engel die een lint houdt. Dit beeld moet ongeveer
van het begin der XVde eeuw dagteekenen, te oordeelen naar het zicht-
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baar verwantschap dat het vertoont met de werken der school van Van Eyck.

No 29

No 30

Deze zelfde houding is ook de karakteriek van Nrs 31, 32, 33, waar de gedrapeerde
engelen wapenschilden op hunne knieën houden.
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De twee pijlers van een prachtige schouw (Nr 31) in Baelegemsche steen, die
opgemaakt staat in het Museum der Puinen in de abdij van St Bavo te Gent, komen
voort uit het Oude Steen der Uutenhove, op de Vrijdagmarkt. Deze schouw werd
beschreven op fiche Nr 353 van den Inventaire Archéologique de Gand. Deze zelfde
uitgave, fiche Nr 355, wijst op de pijlers (Nr 32) tegenwoordig geplaatst in een zaal
der XVde eeuw, in de Achter Sikkel, heden Muziekschool van Gent. Zij komen voort
uit een gebouw in de Onderstraat, welk onlangs afgebroken werd, en dat waarschijnlijk
het Braemsteen was.

No 32

Ziehier eindelijk nog een voorbeeld van type met engelen, de lange lokken
opengespreid op de schouders, gehuld in een breeden mantel, de vlerken nederdalend
langs de pijlers, voorbeeld dat men vindt in een kelder dienende als keuken in het
oud kasteel van Welde, te Levergem hij Gent (Nr 33).
Men heeft onlangs in de
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Lakenhalle te Gent, in het lokaal van de Maatschappij voor Geschied- en
Aardrijkskunde, een schouw weer opgezet waarvan de pijlers gekroond zijn met
figuurtjes (Nr 34); deze fragmenten van hoog belang komen voort van delvingen
gedaan in deze stad vóór eenige jaren. De beeldjes zijn uiterst wel gebeiteld en de
bijzonderheden van hun kleedij zijn zeer belangrijk.

No 31

No 33
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OUDE VLAAMSCHE HAARDEN

Wij eindigen de studie der pijlers waarop geheele beeldjes voorkomen, het zij
afzonderlijk of in groep, met een blik op de zeer eigenaardige beeldhouwwerken die
wildemannen of krijgers voorstellen.
Nr 35 dat een wildeman verbeeldt, houdend een cartouche met een grijnzend
masker, komt voort uit een zaal van het Gravenkasteel. Dit stuk is heden in het
Museum der Puinen, en dagteekent van 1442-1443 ongeveer.
We kennen nog een ander dergelijk stuk, dat namelijk een schouw versiert in het
stadhuis van Nieuwpoort. Hier is de wildeman baardeloos. Hij houdt een knots en
de cartouche draagt ook, zooals te Gent, een hoog gebeeldhouwd gelaat.

No 34

Zoo komen we aan het type der krijgers of ridders. Er zijn in het Gravenkasteel
te Gent, in de zaal die diende tot greffie voor den raad van Vlaanderen, gedu-
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rende het Bourgondisch tijdstip, twee specimens die ongelukkiglijk zeer beschadigd
werden. Het hoofd van den ridder (Nr 36) dat nog gaaf was, werd onlangs door een
kwaadwillige hand beschadigd.

No 35

No 36
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Vooraleer over te gaan tot het overzicht der schouwen, van eenvoudiger vorm dan
de voorgaande en die namelijk voor alle versiering slechts een hoofd van vrouw of
man vertoonen, laten wij in plaat 40 een volledigen Vlaamschen haard zien, zooals
hij was in de XVde eeuw.

No 38

Het is de reproductie van een teekening der Vlaamsche schilderschool, bewaard
in de Bibliotheek der Hooge-
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school van Erlangen. Men ontwaart al de bijzonderheden die de Vlaamsche schouw,
met pijlers versierd met beeldjes, kenmerken. Men ziet er ook al de benoodigheden
die bij den haard gevonden werden: een bank van zeer mooien vorm, een metalen
blaker, en fijne koperen kandelaars aan den schouwmantel gehaakt.

No 37

No 39

Het Museum der Puinen te Gent, bezit een zeer groot aantal gebeeldhouwde
hoofden, vrouw en man, waarvan de teekeningen Nrs 30, 39 en 40 eenige voorbeelden
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geven Zij waren kenmerkend voor de stad Gent, waar de pijlers der schouwen
gewoonlijk met een hoofd versierd waren. Men kan er ook de zeer groote diversiteit
van dit locaal motief bestudeeren. Dit type van schouw met man-en vrouwenhoofden
was zeer verspreid en men ontmoet het zelfs tot Oudenaerde, waar de schouw in de
keuken van het gasthof De Gouden Appel er een zeer schoon voorbeeld van oplevert.

No 40

No 41

Het hoofd van den
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man met lang haar en baard met dubbele, golvende punten, gaat immer gepaard met
een vrouwenhoofd, kalm glimlachend. Het haar is gewoonlijk gedekt met een soort
gepijpte muts of een huif, verdeeld in regelmatige vierkantjes. Zoo in Nr 40.

No 42

No 44

Een ander hoofd (Nr 41), in het Museum van Brugge, schijnt een werk te zijn van
Gentschen oorsprong.
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Men zal opgemerkt hebben dat al deze hoofden een familietrek vertoonen in vorm
en uitdrukking, die ons aanduidt dat de Gentsche beeldhouwers een soort formule
aangenomen hadden, een handelstype, waarvan zij zelden afweken.

No 43

Bij de Brugsche beeldhouwers zullen wij met genoegen vaststellen dat wanneer
zij afzonderlijke hoofden beeldhouwden in den
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Gentschen aard, zij ongetwijfeld meer naar de menschelijke gelijkenis zochten.

No 45

Van deze merkwaardige richting vindt men in het Museum te Brugge (Nr 42) een
prachtig voorbeeld. De polychromie ervan is geheel ongeschonden gebleven en het
is een stuk van oprechte kunstwaarde.
Deze wonderbare en diepe levensuitdrukking die men in het Brugsche stuk
ontwaart, vindt men ook in de twee gelaten die de schouw van de oude hofstede der
abdij van Ter Doest te Lisseweghe bij Brugge, versieren. Ongelukkiglijk zijn de twee
stuks bedekt met lagen kalkwitsel die er de trekken van verzwakken.
Men ziet dat het afzonderlijke hoofd, man en vrouw, kalm glimlachend, als
versiering der schouwpijlers, gedurende zeker tijdstip zeer in gebruik geweest is;
niet alleen te Gent, waar het grootste aantal der voorbeelden aanwezig zijn, maar
ook te Brugge en in de omstreken.

No 46
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Wij mogen ons overzicht van de reeks der haarden met afzonderlijke
menschenfiguren niet eindigen, zondereen zeer eigenaardig voorbeeld te vermelden
dat onlangs te Gent
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gevonden werd in een huisje der XVe eeuw, Plottersgracht. Deze teekening Nr 43
volledigt des te beter het Gentsche type, daar men hier de gansche schouw gevonden
heeft met den mantel in baksteen erbij. Men heeft er ook lijsten en kleine
mannenhoofdjes en bloemmotieven in gebakken aarde ontdekt.

No 47

Onze aandacht wordt op een laatste type van pijlers geroepen, waar een levend
wezen als versiering dient. Het is het Nr 44, waar een vrouwenhoofd met vreemde
platte haardracht rondom het gelaat, en dat met leeuwenpooten voorzien is, als gehurkt
zit boven op den pijler, (Museum van Brugge). Dit type brengt ons gansch natuurlijk
tot de Nrs 45, 46 en 47, waarin uitsluitend dieren voorkomen. Het zijn gewoonlijk
arenden of leeuwen houdend een wapenschild in hunne klauwen. De twee teekeningen
Nrs 45 en 46 zijn gemaakt naar stukken die in het Museum der Puinen van Gent
aanwezig zijn. Het laatste voorbeeld, Nr 47, met zijn prachtige decoratieve
leeuwenbeelden is te Brugge in het Museum der Halle, en vertoont een zuiveren stijl
en een niet banale houding die den goeden kunstsmaak van den naamloozen
kunstenaar verraadt.
A. HEINS.
(Slot volgt).
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Kunstberichten van onze eigen correspondenten
Uit Luik
Wereldtentoonstelling. Gebouw voor schoone kunsten
Wij zullen ons niet wagen aan eene uitvoerige bespreking van deze tentoonstelling,
waarvan het resultaat zich ook weer in hoofdzaak wel zal beperken tot het uitreiken
van eenige diploma's en het aan den man brengen van eenige schilderijen....
Maar toch moeten wij constateeren, dat er in het algemeen een anderen geest
waaide dan in de meeste tentoonstellingen van dien aard - en hier heet verandering
allicht verbetering.
De inrichting, de meubileering en versiering der zalen was over 't algemeen
smaakvol. De indruk van een loods- of schilderijenpakhuis, die men op zulke
tentoonstelling gewoonlijk krijgt, maakte hier plaats voor een gevoel, of men zich
bevond in iels dat inderdaad op een ‘salon’ lijkt, hoewel 't hier en daar toch meer aan
een achterkamer of een verandah deed denken.
De zalen waren niet te groot, niet al te schel verlicht en in stemmige tint gehouden.
Vooral de Fransche afdeeling was in dit opzicht goed geslaagd.
Tot zoover het uiterlijke van deze uitstalling. Wat het innerlijke gehalte betreft,
heeft een omstandigheid van buiten uit er blijkbaar veel toe bijgedragen, om het
geheel meer genietbaar te maken: beperkte ruimte. Het gebouw waarin deze
tentoonstelling plaats heeft, is bestemd om te blijven bestaan en later als concertzaal
dienst te doen. In duurzaam materiaal opgericht, bezat het dus niet die eigenschap
van de andere tentoonstellingshallen, die zich, op een wenk der ingenieurs, naar
willekeur kunnen uitbreiden.... En wij willen gelooven dat deze omstandigheid den
inrichters een welkom voorwendsel aan de hand deed, om veel, zeer veel zendingen,
te weigeren.
Zoo de tentoonstelling hierdoor als ensemble meer genietbaar is geworden - heeft
zij echter in het kunstenaarsgild veel misnoegen verwekt. Toen men van de tallooze
weigeringen begon te hooren, ontstond er gemopper in den lande, er werden woorden
van haat en wraakzucht uitgesproken. Want wat was nu het eigenaardige van het
geval? In plaats van het betrekkelijk kleine lokaal, waarover men beschikte, in te
ruimen voor de oude garde, de gedecoreerde en gemedaljeerde grootheden, die van
ouds gewoon waren, om in alle officiëele tentoonstellingen de eereplaats te bekleeden
- had men de deuren wijd opengezet voor de nieuwe en nieuwstgekomenen en moest
menigen eerbiedwaardigen grauwbaard voor een jongen melkmuil uit den weg gaan...
In plaats van statige historiestukken met groot vertoon van costumes uit de
zóóveelste eeuw, in plaats van genre-tafereeltjes met een ‘pikant’ onderwerpje, of
senlimenteele bonbondoos-idylletjes uit het jaar nul - of zelfs van vrijlichtschildering,
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zooals die dan toch ook ten slotte in de officieele wereld erkend en aanvaard was
geworden, kregen we hier vagere onderwerpen, landschappen, figuren - of liever:
landschap-impressies, figuur-impressies, kleur-studies, vrije en ongeschoolde
proefnemingen op schilderkundig gebied. Of nu het
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peil der tentoonstelling hierdoor in 't algemeen machtig veel is gestegen, laat ik in 't
midden. Het is bovendien moeielijk, om over een bonte staalkaart, als zoo'n expositie
nog altijd is, een algemeen oordeel uit te spreken. Maar men mag toch in dien
ommekeer een teeken des tijds zien, waarin het geoorloofd is, zich te verheugen. Het
afbreken met den ouden sleur is op zichzelf een verdienstelijk iets, ook al verkeert
men dan nog 'n beetje in het onzekere over wat het nieuwe brengen zal. Want aan
dat nieuwe is toch geen ontkomen - hoe hard men ook wil tegenspartelen; en hoe eer
dit nieuwe dan het oude verdringt, hoe meer levenskracht men er van verwachten
mag. Of dit nieuwe nu bloei of verval moet beteekenen, zal men pas later weten. Wie
hierover nu reeds een oordeel klaar heeft, is een kwakzalver, en verdient geen gehoor.
Overigens is de eigenaardigheid van deze tentoonstelling slechts het consequente
gevolg van een strekking, die zich op de laatste Driejaarlijksche tentoonstellingen
te Gent, te Brussel en te Antwerpen, steeds sterker en sterker heeft geopenbaard. De
officiëele weerhaan draait meer en meer naar den jongen wind. Het publiek draait
natuurlijk mee. Nu zullen sommigen het betreuren, dat die weerhaan zoo beweeglijk
is, en niet op zijn spil vastgeroest, stijf en halsstarrig in één richting blijft wijzen,
ook al blaast de wind al lang uit eeu anderen hoek. Maar wie zóó denkt, zal op den
duur toch wel ongelijk krijgen.
B.
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Retrospectieve tentoonstelling der Belgische kunst te Brussel
DE verheerlijking der Belgische School, door de Maatschappij voor Schoone Kunsten
te Brussel ondernomen, kon op tweeërlei wijzen worden opgevat.
De inrichters hebben getracht om bijna uitsluitend werken van plastische waarde
en onbetwistbaar esthetisch belang te vereenigen, met opoffering van het andere,
chronologische en historische deel der onderneming, dat heel volledig kon zijn, maar
behalve voor den geschiedkundige, van weinig belang is. En het volkomen welslagen
der tentoonstelling bewijst dat dit juist was gezien.
De algemeene ontwikkeling der Schoone Kunsten sedert 1830, wordt schitterend
afgebakend in een reeks van zalen, die rijk, maar deftig en eenvoudig zijn ingericht.
In enkele kringen ontstond een soort van stomme verbazing toen men vernam dat
Hendrik Leys, Alfred Stevens, Hendrik de Braekeleer, Constantin Meunier door
talrijke werken vertegenwoordigd zouden worden, terwijl de herinnering aan andere
groote mannen, bij hun leven zeer goed aangeschreven, zeer gezocht, zeer gedecoreerd
en gemedailleerd, met eerbewijzen en bestellingen overladen, alleen door een of
twee stukjes zou worden bewaard. Geen groote historische composities, die aan 't
een of ander museum waren ontleend, maar een van die portretten, studiestukken,
hoekjes van 't een of ander interieur, waarin men een beschaving, een geesteshouding,
een temperament kan onderscheiden van een man, toevallig ontkomen aan de
hindernissen, die zijn eigen en het jaloersche toezicht van den een of anderen
professor, den een of anderen altijd officieelen meneer, aan de vrije uiting van zijn
talent gesteld hadden.
En de miskenden der vroegere salons, al de Outsiders van een school, waaraan
men klaarblijkelijk al meer recht had doen weervaren,
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maar die toch hun naam van ‘begaafde, hoewel nog onvolledige kunstenaars’ hadden
behouden, hebben een mooie plaats gekregen voor hun werken, die even talrijk waren
als van een Madou, een Clays of een Gallait.

Phot. P. Becker.
F.J. NAVEZ: Portret van den Markies Philips-Ernest de Beauffort.
(Hoort toe aan Graaf L. de Beauffort, Brussel).

Hetzelfde zou voor de beeldhouwers gelden. Paul de Vigne, Juliaan Dillens,
Constantin Meunier, waren zeer op den voorgrond gezet, terwijl de plaats der groole,
gestorven académiciens maar even zou worden aangeduid in de geheele reeks van
Belgische beeldhouwers, - als zooveel schakels in de groote, traditioneele keten, die
de modernsten, stoutsten, aan de ouderen, meer klassieken verbindt, zonder botsingen,
zonder open leemten, maar integendeel met zeer gelukkige overgangen, met weinig
schokkende wijzigingen, als de logische ontwikkelingsgang van de veranderingen
in mode en smaak, zooals die in hel werk van den kunstenaar worden weerspiegeld.
Eindelijk - hij gebrek aan thans levende meesters, onze kranige schilders en
beeldhouwers, dagelijks worstelend om het behalen van nieuwe overwinningen, maar
die door een voorzichtig reglement buiten mededinging gehouden werden, hoe hoog
ze, in de wereld der
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Phot. P. Becker, Brussel.
L. GALLAIT: DE LAATSTE EERBEWIJZEN AAN DE GRAVEN EGMONT EN HOORNE.
(Hoort toe aan de Stad Doornik).

Onze Kunst. Jaargang 4

103
kenners, ook aangeschreven staan: - die jonge verdwenenen, die pas gestorven dooden,
weggerukt eer hun hoop en het talent dat de aanvang van hun loopbaan beloofde,
geheel waren ontloken, waren vertegenwoordigd door tamelijk gewaagde, zelfs
eenigszins overdreven stukken, die uitsluitend voor het tijdperk, waarin ze ontstonden,
waren bestemd, maar die toch niet gemist kunnen worden in de opeenvolgende
uitingen en richtingen in de kunst.
Door de keuze der eigenaardigste werken, die het best een denkbeeld kunnen geven
van de voornaamste richtingen en stroomingen der laatste vijf-en-zeventig jaren,
heeft de commissie, die zich alleen het bijeenverzamelen van verdienstelijk werk ten
doel had gesteld, waarschijnlijk en ondanks zichzelve, rekening moeten houden met
den heerschenden smaak. Ik twijfel er dan ook niet aan dat, wanneer een dergelijke
onderneming binnen de eerste vijf-en-twintig jaren nóg eens moest worden op touw
gezet, ze 't licht zou doen vallen op andere strekkingen, andere uitingen, misschien
zelfs op andere persoonlijkheden, die ditmaal geheel of gedeeltelijk in de schaduw
werden gesteld. Dit is menschelijk en onvermijdelijk. Toch geloof ik dat de groote
meerderheid der thans vereenigde werken waard zouden zijn om een ideaal en blijvend
museum van overleden kunstenaars te vormen.
Duizend practische moeilijkheden, van hoe teederen aard ook, werden te boven
gekomen. Het lastige wereldje der verzamelaars is niet minder zenuwachtig en
prikkelbaar dan de wereld der artisten. De families van overleden meesters beweren
bovendien dat hun ‘lieve dooden’ zich nooit, zooals trouwens volkomen gewettigd
zou zijn geweest, om roem of veel geld bekreund hebben. De vergelijking tusschen
ver uiteengelegen werken, onder zeer verschillende voorwaarden getoond, moest
onvermijdelijk lastig worden en de commissie heeft voor een moeilijke keus gestaan.
Met het oog op het reeds verkregen resultaat, waar onze school zich rijker,
krachtiger, overvloediger in zeer verscheiden talenten dan ooit te voren openbaart mag men verschillende kleine kwesties wel over 't hoofd zien.
De tentoonstelling strekt zich als een weidsch panorama van vormen en kleuren
voor ons uit. Klokkentorens en boomtoppen houden onzen blik gevangen door hun
bevalligheid en hun harmonie. Lager krijgen we de verwarde massa van daken,
kreupelhout en bebouwde landen. Alles staat op zijn plaats, alles draagt bij tot de
uitwerking van het geheel: alles is goed ‘op zijn plan’ gehouden.
Van de bloeiende school van 1830, of liever van al wat gedurende
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de eerste jaren van het bestaan van het ontwakend België op den voorgrond trad,
hebben de historie- of genreschilders, - laten we zeggen de schilders van de
menschenfiguur, - het meest onbetwistbaar succes bereikt. Het kindschap werd toen
als een eenigszins minderwaardig thema beschouwd en heel het meesterschap der
later gekomen Fransche meesters, van een Rousseau, Corot, Troyon, Daubigny, is
er toe noodig geweest, om der eenvoudige natuurbeschouwing de plaats voor te
behouden, die haar toekwam.
Navez, de Caisnes, Wappers, de Biefve: specialiteiten in godsdienstige of
historische schildering, treden thans niet anders dan als ernstige, d.w.z. als
voortreffelijke portretschilders op den voorgrond.
Tot hun aantal rekenen we ook François Simonau. Wiertz, geniaal wellicht, maar
van talent ontbloot, met zijn jammerlijke uitvoering van bombastische werken, kon
op de retrospectieve tentoonstelling enkel op eenigszins documentaire wijze
figureeren.
Gallait, hierin gelukkiger dan hij, leeft voort in enkele van zijn meesterlijke doeken.
Om hem te vertegenwoordigen heeft men niet enkel naar portretten hoeven te zoeken,
zooals voor den kunstigen François Navez.
De composities, welke de tragische geschiedenis der graven van Egmont en Hoorne
aan Gallait inspireerden, zijn plastisch en belangrijk genoeg, om ze onvergankelijke
monumenten te doen zijn van een tijdperk, waarvan zij het ideaal samenvatten. Zij
vallen nu nog algemeen in den smaak en hebben een populaire welsprekendheid
behouden.
Nicaise de Keyzer bezat een minder machtig talent. Zijn flauwe, gladde teekening,
pasklaar gemaakt voor het weergeven van schilderachtige onderwerpen uit het
krijgsleven, komt ons nu hopeloos ouderwetsch voor, terwijl zelfs de schoonheid en
aristocratie zijner vrouwelijke modellen, hem niet van een ijzige onverschilligheid
kunnen redden.
Met Hendrik Leys treedt eindelijk een schilder van eigen vinding op, een krachtig
kolorist, wiens plotselinge verschijning ons bovendien verrast door het onverwachte
en grootsche van zijn openbaring; die als een toovenaar een verdwenen wereld voor
ons heeft doen herleven, waarvan hij niet alleen de uiterlijke aanblik weergevonden,
maar ook de atmosfeer - de geestelijke zijde weer van heeft opgewekt. Leys schilderde
geen verkleede figuranten, zich bewegend in een archaïsch decor, maar een levende,
denkende menschheid uit vroeger tijden. Studie der locale kleur of van het juiste
detail schijnt deze kunstenaar niet noodig te hebben gehad, om zich de vergane tijden,
met zoo eenvoudige en wonderbare nauwkeurigheid te herinneren, alsof hij er in een
vroeger bestaan in geleefd had.
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Phot. P. Becker, Brussel.
HENDRIK LEYS: DE TOEBEREIDSELEN TOT HET FEESTMAAL.
(Hoort toe aan Kolonel Thijs, Brussel).
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De zaal der huidige expositie, die voor zijn werk was gereserveerd, geeft een beter
denkbeeld van zijn talent, dan de onlangs te Antwerpen gehouden tentoonstelling,
waar de pracht der decoratieve schilderingen voor het Antwerpsch Stadhuis ontbrak
en waar te veel staaltjes van zijn eerste manier uitgestald waren. Hoe schitterend en
stralend waren zijn kleuren; hoe wonderbaar was zijn instinkt voor de waarde en
harmonie der tonen ineen kleurencompositie; - hoe pittig was de vorm, hoe
eigenaardig de ineenzetting, hoe doordringend de bekoring van ieder stuk, hoe vol
beweging was zijn geheele oeuvre, waarin hij zulk een schitterende hulde aan het
schoone gebracht heeft!
Zijn discipelen hebben Leys in België en daarbuiten voortgezet. Zij, die hem
opnieuw begonnen, zonder hem te hernieuwen, gaven slechts een flauwe,
onbelangrijke weerschijn van hem zelf. Zij alleen, wie hij zijn ervaringen en zijn
onderzoekingen had toevertrouwd, die zij later op hun eigen streven toepasten,
maakten zijn traditie vruchtbaar en toonden zich de eerbiedige erfgenamen van zijn
genie.
Alfred Stevens troont aan de zijde van Leys, in een reeks zalen, die hij met zijn
broeder, Jozef Stevens - een uitstekend schilder van het dierenleven - deelt. Het staat
op dit oogenblik, geloof ik wel vast dat Alfred Stevens als ‘schilder’ een der
verwonderlijkste technici geweest is, die ooit hebben bestaan. Tevens is hij de zeer
scherpzinnige vertolker van de mondaine der XIXde eeuw, in ieder geval van de rijke
bourgeoise, en te gelijker tijd een verrukkelijk, verleidelijk, uitmuntend en verfijnd
kolorist! Wat ligt er een bekoring in die nietsjes, die hij bijeen heeft gebracht: kleine
vrouwtjes, kleine toiletjes, kleine meubeltjes, kleine prutsjes en binnenkamertjes,
alledaagsche onderwerpjes, veranderd, verheerlijkt door de ruimte van zijn blik, door
de breedheid en nauwkeurigheid van zijn bewerking, de handigheid van zijn poot,
het subtiele van een kunstopvatting, die enkel aan hem, Alfred Stevens, eigen zijn.
Het is inderdaad iels buitengewoons!
Charles De Groux, in dit korte overzicht van tijdperken en talenten, vraagt onze
aandacht omdat hij een van de eersten was, die groote verdiensten bij de medelijdende
vertolking van het leven der nederigen heeft aan den dag gelegd. Zijn, een weinig
droge composities, zijn hoekige, uitdrukkingsvolle teekening, zijn sombere, wrange
kleuren, dragen veel bij tot het bereiken van een intens en pakkend geheel.
De portretten van Lieven de Winne, die niets anders is en niet anders zijn wil, dan
een portrettist, zijn wel aantrekkelijk door hun zuivere oprechtheid, hun eerlijke,
onopgesmukte eenvoud. Heel correct neergezet, heel verstandig geschilderd, missen
ze echter in onze
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oogen eenige goede hoedanigheden in de vertolking. Ze zijn tamelijk koud, zonder
geestdrift en van een dorre stijfheid, die bij juist getypeerde mansportretten misschien
nog te rechtvaardigen zou zijn, maar zijn vrouwenportretten zijn niet smaakvol
genoeg, niet met liefde behandeld.

Phot. P. Becker.
CH. DE GROUX: Liefdadigheid.
(Hoort toe aan den Heer Clarembeaux, Brussel).

Portaels, die in der tijd om zijn godsdienstige schilderijen, - Oostersche
landschappen, met hij heische personages gestoffeerd - zoowel als om zijn portretten
beroemd was, schijnt ons op dit oogenblik even minderwaardig als schilder als hij
vroeger belangrijk is geweest als opvoeder van heel een Pleïade van talenten, die
alle gelukkig nog in leven zijn. Alfred Cuysenaer, Emile Sacré, Camille Van Camp,
alle portretschilders, hebben beter hun frischheid en eigenaardigen toon bewaard.
De op zijn 43ste jaar gestorven Eduard Agneessens heeft een belangrijke
verzameling portretten en vrouwenstudies nagelaten.
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Phot. P. Becker, Brussel.
ALFRED STEVENS: VROUWENPROFIEL.
(Hoort toe aan den Heer A. de la Hault, Brussel).
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Als een zeer delikaat, hoewel een weinig dof en niet schitterend, maar lenig,
beminnelijk en aantrekkelijk kolorist, toont hij in verscheiden zijner stukken een
opmerkelijk technisch meesterschap. Zijn Slapende Jongeling, zijn Thee en de Dame
in 't Blauw, zouden alleen al volstaan om de aandacht op zijn zeer sympathieke figuur
te vestigen.
Enkel schilder, - schilder in zijn hart - schilder altijd en overal - met uitsluiting
van iedere andere bijgedachte, gehoorzaamt Louis Dubois, de maker van allerhande
vreemde figuren, van machtige Stillevens, van weelderige landschappen, alleen aan
de opwellingen van zijn temperament en bereikte niet meer dan het gedeeltelijke
succes van den fijngevoeligen kolorist en den bedachtzamen kunstenaar, zooals hij
trouwens van huis uit was. Deze expositie toont ons eenige welgekozen staaltjes van
zijn werk, die tamelijk moeizaam en zonder groote vreugde vervaardigd zijn Zijn
naam vormt een geheel natuurlijke overgang tusschen de figuurschilders of
portrettisten en de landschap- en zeeschildersgroep, waarde namen van Fourmois,
Clays, Alfred de Knyff, Joseph Coosemans te vermelden zijn naast dien van den
bescheiden en al te weinig bekenden kunstenaar, Louis Crepin, van Hippolyte
Boulenger, Louis Artan, Alfred Verwee - een van de allergrootsten, - van Th. Baron,
Hendrik van der Hecht, F. Binjé, De Greef en G. Vogels.
Heel de geschiedenis van onze gevoeligheid tegenover de ongevoelige natuur, de
stoerheid of de gratie van 't geboomte, den stuggen ernst der rotsen, de dorre droogheid
der heiden, den gerimpelden glans van het water, dat de bewegende luchten
weerspiegelt; dit alles geeft het werk van deze mannen weer.
Eerst de saamgestelde gezichten, met de zorgvuldig in evenwicht gehouden partijen
op de schilderijen van Fourmois, die net als de stadsgezichten van Bossuet, door de
vereeniging van twintig aardige studiehoekjes in Brugge of Spanje, kunstig tot een
mosaïek van kleine, naast elkaar gelegde motiven geschikt zijn. Vervolgens de
luchtiger eenvoud van Alfred de Knyff, het doorzichtige der kalme zeestukken van
P.J. Clays, met schilderachtige bootengroepen gestoffeerd.
Hippolyte Boulenger, de aanvoerder van de school van Tervueren en 't hoofd van
deze groep, is vooral bedacht op een mooie techniek en diepte in de kleur. Hij heeft
een bizondere voorliefde voor weelderige herfstbosschen, voor groote, onstuimige
luchten, voor plotselinge veranderingen in de atmosfeer: regenbogen, sneeuwvlagen,
stormachtig onweer, stortregens die hij met aandacht bestudeert en groote kracht
weergeeft.
Naast hem heeft Joseph Coosemans een uitgebreid gebied voor zich behouden.
Hij kent den toover der dalende zon, stralend
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in purper over de Kempische moerassen, evengoed als de strengheid van den winter
in het woud en munt uit in de weergave van deze gezichten op uitgebreide doeken,
die uiterst verzorgd in de uitvoering zijn, maar waarbij hij meer onder den invloed
staat van een onverzettelijken wil dan van een plotseling opgekomen ontroering.

Phot. P. Becker.
LOUIS ARTAN: Mijn atelier aan de Panne.
(Hoort toe aan den Heer Delacre, Brussel).

Artan zou door zijn ingespannen studies der lichtspelingen op de Noordzee
meesterstukken scheppen, even uitmuntend door bewegelijke en bewogen indrukken
als vluchtige kleur. Niemand vóór hem heeft op zoo verleidelijke wijze het zachte
oneindige gewiegd der golven begrepen, of vastgehouden dat gedicht van
azuur-blonde kleuren, dat zijn strofen zingt tusschen den hemel en de zee.
Dit is wel de natuur zelve, getooid met de bekoring der kunst; altijd dezelfde en
toch altijd nieuw, eenig en verscheiden, van alle onnoodig bijwerk ontdaan, de groote,
eenzame zee onder de wolken, zonder booten met zeilen als vogelvleugelen, of vogels
met wieken, die als zeilen zijn.
De ernst van Théodore Baron ontspant zich nooit en in zijn landschappen schijnt
de zon maar zelden. Hij houdt van sombere rotsen en heiden onder grauwe luchten,
van loodkleurige rivieren, van den ijzigen winteravondschemer, die hij weergeeft
met groote
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juistheid van toets, met een streng koloriet, zonder zijn werken met de schoonheid
van een kostbaar email te tooien.

Phot. P. Becker.
ALF. VERWEE: Stier in het Boelkenskruid.
(Verzameling van wijlen Eug. Marlier, Brussel).

Alfred Verwee schijnt in één enkel, héél saamgesteld talent, al het krachtige en
verleidelijke der beste Belgische schilders te vereenigen. Die instinkt-mensch, die
zóó maar, zonder eenige gedachte schilderde, zooals een perzikkenboom perzikken
draagt, heeft beter dan eenig ander uitgedrukt de pracht der vlakke velden, zooals ze
onder den Vlaamschen hemel liggen uitgestrekt, - met de kleurvlakken der huiden
van paarden en koeien, als met groot, schitterende bloemen geplekt. Aan de
buitengewone gevoeligheid van zijn oog, het sappige van zijn techniek, de verzorgde
schoonheid van ieder brokwerk, paart hij de bekoring van de verleidelijke harmonie
der kleuren, aan het grootsche van zijn weergave er van. Als zoovele gloeiende
verzen, waarin zingt de schoonheid van zijn geboorteland, vormen de meest
verbazende schilderstukken van Verwee, die de Retrospectieve tentoonstelling van
Belgische kunst heeft vereenigd, een onvergetelijk geheel, waarvan twee wonderen
van zeldzaam harmonieuse kleur, zijn Dageraad en Stier in het Boelkenskruid vooral
in het geheugen blijven hangen.
Zelfs onmiddellijk na Verwee, zijn Hendrik van der Hecht, Jan
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De Greef, G. Willem Vogels geenszins te verachten. Van der Hecht heeft 't intense
groen van hagen en boomgaarden aangedurfd en hij is geslaagd. De Greef geeft
blijken van verdienstelijke, gespierde kracht. Vogels hezit, bij een soms wat bruske
onnauwkeurigheid, vaak een groote bekoring van teedere verfijning.
Ik geloof dat de werken van Madou, die elegant wou zijn en den burgermanachtigen
smaak van F. Willems had overgenomen, en van Eugène Verboeckhoven, wiens
vlokkige schapen beslist achter de mode zijn, zich op 't oogenblik niet in de gunst
van het publiek mogen verheugen. Het patina van den tijd schijnt deze
eerbiedwaardige schilderstukken maar weinig te hebben verfijnd.
Ik haast mij om te komen tot het werk van een zeer individueelen meester, Hendrik
de Braekeleer, den neef en leerling van Hendrik Leys. De tentoonstelling vereenigt
een groot aantal zijner heste werken, die men echter niet bij het pas verlaten van de
Alfred Stevens-zaal moet gaan zien.
Ze hebben iets provinciaals, de figuren op enkele stukken zijn leelijk, er heerscht
een zekere eenvormigheid in 't altijd maar willen harmoniseeren, waardoor ze op 't
eerste gezicht afstootend werken. Maar zoodra men in het innigste zijn dezer sterk
gewilde doeken doordringt, zoodra men al het naïeve van de trouwe indrukken van
dezen schilder begrijpt, wanneer men het geduldig detail der uitvoering en bovenal
het krachtige in den toon beschouwt, het zichtbaar welgevallen in het zoozeer
bijeenpassend geheel, dan geeft men zich weldra gewonnen aan deze kunst, die een
voortzetting van die van Pieter de Hooch en Vermeer van Delft en tegelijk een wonder
van juiste weergave is.
De tentoonstelling doet verder het licht vallen op enkele verkeerd begrepen of
onverdiend vergeten kunstenaars, die in ieder geval weinig bekend meer zijn bij de
groote massa van het publiek, zooals de beide Linnigs, waarvan de jongste toch
stellig een bekwaam en eigenaardig schilder is geweest, Egide Leemans, een talentvol
Antwerpsch landschapschilder en den reeds genoemden Louis Crépin; Edmond
Lambrichs, de vervaardiger van een portrettengroep, die door het Brusselsch museum
werd ingezonden, was door een uitstekend landschapje beter vertegenwoordigd.
Duyck, Hannotiau, Paul Blieck, Henri Evenepoel - alle vóór hun tijd gestorven vormen de jongste groep in dit pantheon.
Uit de vereeniging van al deze schilderstukken, alle zoozeer aan elkaar verwant,
door de algemeene kwaliteiten van hun wijze van zien, hun gevoel voor kleur, hun
groote zorg voor een weelderige harmonie

Onze Kunst. Jaargang 4

t.o. 110

Phot. P. Becker, Brussel
HENDRIK DE BRAEKELEER: DE MAN AAN 'T VENSTER.
(Hoort toe aan Mevr. Caillet, Brussel).
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der tonen, hun eerbied voor een ervaringrijke techniek, mag men de algemeene
karaktertrekken eener school afleiden, welke zich kenmerkt door gelijkheid van
rechten en gelijkheid van begrippen, bij al de meesters die haar zoozeer tot sieraad
hebben gestrekt.
Onze Belgische kunst is zeker geen hersenkunst en onze letterkundigen zullen op
haar veld maar weinig naoogsten. We bezitten geen mannen als Gustave Moreau,
als Lenbach en Rodin. Hier bekommeren we ons alleen om waarschijnlijkheid, om
een juiste weergave van het geziene, om het vinden van een mooie stof en een lenige,
krachtige techniek en blijft er maar weinig plaats over voor droomen en symbolen,
- voor alles wat niet door de oogen gezien, maar door den geest wordt ingegeven.
Geen trillingen, - geen vage begrippen, maar een gezonde, weldoorvoedde
werkelijkheid, in het héel nabij zijnde leven waargenomen en niet aan een onrustige
verbeelding ontleend. Portretten, onderwerpen uit het dagelijksch leven, landschappen
met groote dieren, het stilleven, - dat zijn de onuitputtelijke onderwerpen die door
de Belgische schilders met zulk zeldzaam geluk zijn behandeld, - de eeuwige variaties
onder het diepe email van hun prachtige kleur. Zelfs wanneer een Leys dit enge kader
vergroot, door het te vermooien met den toover van het verleden, lei hij er toch het
waarschijnlijke van dezelfden zin voor werkelijkheid in, dezelfde juistheid, het
gewetensvolle bij het weergeven der vormen, dezelfde nauwkeurigheid in de details
en het hooghouden van het koloriet.
Slecht geschilderde stukken, hoofdzakelijk belangrijk door hun intellectueele
verdiensten, zijn in België altijd zelden voorgekomen. De naam van Böcklin ontmoet
er geen andere, die men met hem vergelijken kan. Alle schilderijen zijn met
meesterschap uitgevoerd, hun kleuren streelen de oogen, terwijl ook talent vaak
aangetroffen wordt. Maar het ontbreekt deze eenvoudig gezonde werken dikwijls
aan gerijpte gedachte, aan verhevenheid van stijl, gespierde bevalligheid, gelouterde
keuze en zuiveren smaak. Deze vormen bij alle scholen een uiterst zeldzame
volmaaktheid, die men alleen bij enkele groote op zich zelf staande meesters
bewonderen kan. Daarentegen toonen de schilders der vreemde scholen, bij wijze
van compensatie, geen eigenschappen die gelijk en grooter dan die der onzen zijn.
Allen, die de Retrospectieve tentoonstelling van Belgische kunst hebben bezocht,
zullen daar zeker wel van overtuigd zijn.
Graveer-, beeldhouw-, bouwkundig werk en medailles zijn een aanvulling van dit
welsprekend geheel.
Onder de plaatsnijders valt in de eerste plaats in 't oog de vreemde, eenzame,
onrustige persoonlijkheid van Félicien Rops, als eigen-
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aardig schilder, bekwaam aquarellist, nerveus en machtig teekenaar, maar vooral als
vervaardiger van oorspronkelijke scherpe, kranige etsen.

Phot. P. Becker.
FÉLICIEN ROPS: De Voedstermoeder der Satertjes.
(Verzameling van den Heer Deman, Brussel).

Wat was hij toch een vreemde, bijtend-scherpe artist, die in zijn sadisme helsch
wilde zijn, en die lang vóór en met veel meer kennis, met veel meer onvergelijkelijke
zekerheid in de teekening dan Aiibrey Beardsley, trachtte weer te geven de tyrannie
van de misdaad en het despotisme der zinnelijkheid bij den mensch.
Aubrey Beardsley, die allerlei wonderlijk-perverse dingen voor ons doet herleven,
maar die, door zijn eigen zinnenleven uitgeput, zoo weinig meester was over zijn
etsnaald of slecht versneden krijt, kan alleen maar genoten worden door enkele
intellectueelen, die de ergste dépravaties verstaan. Buiten en behalve zijn geheime
werken, heeft Rops een enormen rommel zonderlinge bedenksels nagelaten,
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vol eigenaardige welsprekendheid, waarin zijn gewone preoccupatie zich in
onverwachte vormen en verwarrende gezichten uit. De tegenwoordige tentoonstelling
is rijk in karakteristieke werken van dezen meester, die tot geen enkele school behoort,
zich aan geen enkele traditie vastklampt, zich geheel alleen heeft gevormd en met
de stoutste bekwaamheid op technisch terrein, nieuwigheden heeft ingevoerd. Hoewel
enkele van zijn voorstellingen met letterkundige opmerkingen op de marge wel een
beetje verouderd zijn en van onze tegenwoordige geestesgewoonten verwijderd - ik
bedoel dat zij ons wat oud-modisch voorkomen - blijven zijn verdiensten als teekenaar
toch zóó buitengewoon, dat ze als kunstwerk het prestige van zijn minste proefbladen
handhaven.

Phot. P. Becker.
CONSTANTIN MEUNIER: De terugkeer der Mijnwerkers.
(Hoort toe aan Mevr. de Wed. C. Meunier, Brussel).

Het is onmogelijk om hier een oordeel uit te spreken over de Belgische
beeldhouwschool, wanneer men slechts rekening houdt met de werken der overleden
artiesten. Deze school is pas laat ontstaan; bijna al onze meesters zijn nog volop aan
't werk en alleen zij, wie de dood ontijdig onder de keurbende heeft weggerukt, zijn
op de ‘Retrospectieve’ vertegenwoordigd.
Drie zeer verscheiden persoonlijkheden trekken er vooral de aandacht: Paul de
Vigne, Juliaan Dillens en Constantin Meunier.
Paul de Vigne, de uiterst delicate sculpteur, de beminnaar van kuische bevalligheid,
van uitdrukkingsvolle vormen, in zijn trillende
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moderniteit, bijna als een Florentijnsch Quattrocentist; Juliaan Dillens, door de
vinding van zijn breed geornamenteerde, sierlijke figuren de medewerker onzer
bouwmeesters, en Constantin Meunier, de oude, gevoelige bard van den Adel van
den Arbeid en het Mededoogen.
Constantin Meunier treedt buiten de groote menigte onzer artisten door den
lyrischen gloed zijner vindingen, door de betoovering, waarmee hij de vlijtige armoede
omkleedt, door het intellectueele in zijn werken, waarvan de plasticiteit soms
twijfelachtig en de uitvoering tamelijk gewaagd is. Zijn schilderijen bezitten niets
van de stoffelijke schoonheid, van de technische volmaking van die andere schilders,
welke hen, met een mengsel van eerbied en geringschatting, met den naam van
‘beeldhouwers-schilderijen’ bestempelen doet. En evenzoo komen zijn verweerde
beelden, zijn weinig verzorgde bas-reliefs, waar de koppen verkeerd uitsteken,
waarvan de ledematen buiten proportie zijn, de uiteinden nauwelijks meer dan
aangegeven, maar waar 't gebaar altijd expressief en de uitdrukking krachtig blijft,
aan andere beeldhouwers als ‘schilders-beeldhouwwerk’ voor. Het Monument aan
den Arbeid, waarvan de architect Acker de verschillende deelen tot een grootsch,
welgeëvenredigd en smaakvol geheel heeft samengevoegd, is, zooals 't daar staat,
omringd van bronzen, schilderijen en teekeningen van den meester, de logische
apotheose van dezen grooten onlangs gestorven doode.
Deze heeft nog niet door het verloop der jaren de sereniteit verworven, die het
onderscheid mogelijk maakt en 't werk recht doet wedervaren, zoodra de strijd van
mode en kritiek beslecht is en men de dingen in hun ware licht ziet, terwijl er slechts
weinige werken, die in eenig opzicht onvolledig zijn, onder zoovele zullen blijven
bestaan.
Het is niet doenlijk om het werk der architecten, in den vorm van plattegronden,
doorsneden, verhoogen en geboetseerde modellen ten toon te stellen. Het zou te
plaatsroovend en onbevattelijk zijn voor de leeken, - voor de groote massa van het
publiek. De inrichters der ‘Retrospectieve’ zijn op het uitstekend denkbeeld gekomen,
om de beste kanten van de verschillende gebouwen, die sedert 1830 in België zijn
opgericht, te doen fotografeeren. Daarmee hebben ze op zeer waardige wijze een
buide aan de bouwmeesters gebracht, die iedereen tot hiertoe in hun nameloos werk
verwarde. Die kerken, paleizen, kasteelen en ruime woonhuizen, zijn een uitdrukking
van den grooten voorspoed, het comfort, het gevoel voor een weelderige, zij 't ook
vaak een weinig plompe versiering, waarin ons ras behagen schept. Ze leggen een
gunstige getuigenis af voor de in
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Phot. P. Becker.
PAUL DE VIGNE: Sapho, (was).
(Hoort toe aan Mevr. de Wed. P. de Vigne, Brussel).
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ieder geval vurige, zij 't ook niet altijd zeer zuivere vindingsgave en van een grooten
openbaren rijkdom. En wellicht is juist deze rijkdom de oorzaak van het bestaan van
zoovele kunstenaars onder ons, schilders, beeldhouwers en architecten, en van de
homogene kwaliteiten, die ze aan hun volksaard te danken hebben, en waarvoor zij
hier een geschikt midden en algemeen gunstige omstandigheden tot verdere
ontwikkeling gevonden hebben.
PAUL LAMBOTTE.
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Oude Vlaamsche haarden
(Vervolg en Slot.)
ER blijft ons te spreken van de versiering der pijlers bestaande uit eenvoudige
architecturale of geometrische vormen. Onder de eigenaardigste kunnen we de stukken
vermelden, die we in den aanvang dezer studie aanstipten.
Als een overgang van deze bijna barbare elementen tot die waar zich een duidelijke
decoratieve kunst veropenbaart, mogen we die voorbeelden aanduiden die zich
bevinden in twee gebouwen van de oude abdij van Beaulieu te Petegem bij
Oudenaerde.
Deze gebouwen, gedeeltelijk herbouwd in de XVIIde eeuw, hebben nog sporen
bewaard van de eerste verdeeling, dagteekenend van de XIIIde eeuw. Te midden der
bijna hedendaagsche gebouwen, vindt men muren in groote blokken steen en ook,
in een afgelegen hoek, bij de Schelde, een romaansche poort in baksteen met lijst.

No 48

Men ziet er een overblijfsel van de gebouwen opgericht in 1280 door de gravin
van Vlaanderen, die er toen het oude kasteel van Peteghem bewoonde, dicht bij de
abdij.
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Er bestaat geen twijfel betreffende den ouderdom der drie schouwen in grooten
baksteen waarvan een teekening gegeven wordt onder Nr 48. Twee staan tegenaan
elkander in een der veranderde deelen van het gebouw. Ver van den ingang, vindt
men de andere in een vertrekje waartoe de hooger genoemde romaansche poort
toegang geeft. (Zie onze Vieux Coins en Flandre).
De eenvoudige vorm der afgeslepen kanten aan de boeken der pijlers is dezelfde
als die welken men vindt in de groote eiken bal-
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ken der ziekenzaal van het St Jans Hospitaal te Brugge, en men weet dat dit gebouw
dagteekent van het einde der XIIIde eeuw.

No 49

In de Gouvernementstraat te Gent, in den kelder van een ouden steen, hebben wij
het type ontmoet der schouw geteekend Nr 49. Deze haard is, zooals men opmerken
zal, uiterst eenvoudig.
De pijlers zijn soms versierd met loofwerk of andere motieven en Nr 50 toont ons
een reuzenschouw, geplaatst in de oude keuken van Gruuthuse, te Brugge. Haar vorm
is zeer eigenaardig en zij is gekenmerkt door de dikke wrongen, bekroond met
gebeeldhouwde rozen. Zij dagteekent uit de XVde eeuw.
Het Museum van Rijsel, in de ingangzaal der Oudheidkundige afdeelingen, bewaart
een zeer schoone en groote Vlaamsche schouw, in witten steen, waarvan de teekening
Nr 51 de gelukkige samenstelling vertoont.
De kapteelen met loofwerk boven de gepaarde zuilen die de pijlers uitmaken, zijn
uiterst goed bewerkt.
Dit voorbeeld van haard gevonden in Fransch Vlaanderen, is nauw verwant met
de schouwen die men in ons land vindt.
Te Damme, in een der zalen van de Halle, ontmoet men nog een schouw met ruwe
en krachtige pijlers (Nr 52). In dezelfde zaal zijn de
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No 52
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balken terecht beroemd om hunne hooge kunst en historische waarde.

No 53

Naast deze voorbeelden van monumentale haarden, willen wij nog een exemplaar
aanduiden, dat gevonden werd te Gent in een heden afgebroken huisje der Doornstraat,
2, dat vooral belangrijk is daar het in 't klein de karakters vertoonde dezer groote
schouw. Zij was in blauwen steen (Nr 53).
De St Lukasschool te Doornik bezit ook eenige oude schouwen, waarvan Nr 54
een zeer belangrijk exemplaar is, in baksteen met lijsten, de pijlers gekroond met
een zeer eenvoudig kapiteel. De volgende nummers 55 en 56 zijn ook ontleend aan
dit Museum, dat in zeer hooge mate het bezoek der kunstliefhebbers verdient, want
het bevat prachtige brokken gebeeldhouwd steen, ex-votos, enz.
Zoo wij niet geaarzeld hebben de mooie schouw van Rijsel in deze studie te laten
verschijnen, zoo ook mogen wij uitwijken op het land van Doornik dat, om zoo te
zeggen, een brok is van ons oud-Vlaanderen.
Wij hebben er in het Museum der St Lukasschool zeer eigenaardige voorbeelden
ontdekt van haarden, en wij zijn gelukkig ze hier te kunnen voegen bij die documenten
die meer Vlaamsch van aard zijn. Het zijn overigens echte kunstwerken. Een der
schouwmantels is versierd, op de hoeken, met hoofden die door een kunstenaarshand
gebeeldhouwd zijn. De twee schouwen zijn in blauwen steen, dagteekenen uit de
de
XV eeuw, en vertoonen naast hunne strengheid in de lijnen, een ware distinctie.
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No 54

Een schoon gebeeldhouwd hoofd op een sluitsteen, gereproduceerd onder Nr 56bis,
schijnt het eenige overblijfsel te zijn van een verloren schouw. Dit vrouwenhoofd is
uiterst fijn bewerkt en het kapsel verraadt de XVde eeuw. Dit kunstwerk, uit alle
oogpunten merkwaardig, werd aan de Doorniksche verza-
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meling geschonken door den Heer professor Cloquet.

No 55

Nr 57 toont ons een zeer eigenaardige schouw waarvan de mantel, ondersteund
door twee zuilen, vooroverhelt en dan stoutweg, ondersteund door twee zuilen, naar
den muur gaat waarlangs de pijp opstijgt. Deze schikking die men dikwijls ontmoet
in keukens of kloosterzalen, is nochtans zeer zeldzaam in Vlaanderen. Dit schijnt
ons zelfs het eenige voorbeeld te zijn. Wij hebben er één ontmoet, doch grooter van
omvang, in de abdij van Villers in Brabant.

Onze Kunst. Jaargang 4

No 56

No 56bis

De hier geteekende bevindt zich te Gent in een afdeeling van het godshuis der
Wollewevers, Korte Dagsteeg, waarvan de gebouwen en de kapel dagteekenen van
de XIVde eeuw.
De vierkante zaal die ons aanbelangt, is gelegen
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achter de kapel: rondom ontwaart men in den muur kleine kastjes, en men mag
veronderstellen dat deze zaal een groote verwarmzaal was, ofwel een keuken, waar
de kostgangers van het godshuis hunne schamele voorwerpen in de kastjes plaatsten.

No 57

Deze zonderlinge schouw schijnt, volgens den stijl der kapiteelen en der
voetstukken, uit de XVde eeuw te dagteekenen.
In Nr 58 vinden wij de eigenaardige schikking van een schouw die zich bevindt
in het Poortiershuis van het Stadhuis van Kortrijk en schijnt ons te behooren tot de
eerste gehouwen die dagteekenen van het begin der XVde eeuw; men weet dat het
stadhuis herbouwd werd in het begin der XVIde eeuw en dat men in de nieuwe
gehouwen twee prachtige in steen gebeeldhouwde schouwen kan bewonderen.
Uit hetzelfde tijdstip dagteekenen de schouwen van het Stadhuis van Oudenaerde
en het heerlijk decoratief beeldwerk van het Vrije te Brugge, allen uit de XVIde eeuw.
Doch deze stukken uit dat tijdvak der wedergeboorte, hoe belangrijk en hoe
merkwaardig zij ook zijn, gaan buiten het perk dat wij ons aangeduid hebben.
Uit het gothisch tijdstip vinden wij nog te Damme, in de Schepenzaal van het
Stadhuis, een ruimen haard, waarvan de mantel, met een tafereel versierd, op twee
ruwe en zware pijlers rust, (Nr 59).
Men ziet er ook nog de reuzentang, mansgrootte, en de stook-
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ijzers, gansch beroest, die met den haard een zeer archaïsch geheel uitmaken. Al
deze stukken dagteekenen naar het schijnt van 1464, (Nr 59).

No 58

Eindelijk mogen wij nog de prachtige schouwpijlers vermelden uit de arsenaal-zaal
van het Stadhuis te Gent, dagteekenend van 1484. Deze groote gothische zaal, de
oude Collatiezolder, onlangs gerestaureerd, had de machtige pijlers bewaard van het
tijdstip waarin het gebouwd werd, (Nrs 60 en 60bis).
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No 59

De teekening dezer pijlers, die gepolychromeerd en verguld waren, en de Leeuw
van Gent met de maagd in haar hof voorstelde, werd waarschijnlijk gemaakt door
een vrouwkunstenares, Agneete Van den Bossche, die ook nog aan het Gentsche
magistraat menige andere modellen voor kunstvoorwerpen leverde, en namelijk een
standaard met leeuw (Archeologisch Museum).
We zouden ook nog een woordje kunnen zeggen van de schouw in den toren van
Herzele. Zij dagteekent uit de XVde eeuw, doch is uiterst eenvoudig.
Het ware ook belangrijk de verschillende typen van schouwen na te gaan,
gereproduceerd in de werken der oude meesters. Wij vinden er in de tafe-
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reelen van Van Eyck, Mending, Van der Weyden, den Meester van Flemalle. Nr 61
toont ons een schouw voorkomend in de Verkondiging (Museum van Madrid)
toegeschreven aan dezen laatsten meester. In een plaat van Galle, gravuur uit het
begin der XVIde eeuw, vinden wij ook een zeer eenvoudig type (Nr 62) doch belangrijk
door de algemeene schikking der verschillende voorwerpen die men in de nabijheid
van de schouw vindt: ketel, kleine lamp, tang, enz.

No 63

No 61

Deze werken geven ons een beeld van het intiem leven rondom den haard.
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No 65

Om de studie der oude Vlaamsche haarden te eindigen kunnen wij eenige woorden
zeggen van de haardijzers, haardplaten, roosters, braadspitten, schoorsteenkettingen,
enz. Wij zullen enkel die stuks aanduiden die een bijzonder persoonlijk karakter
hebben. Nr 63 toont ons een oude haardplaat van het begin der XVde eeuw, berustend
in het Museum van Brugge. Men ontwaart er een zeer kinderachtige, bijna romaansche
voorstelling van een St Laurens en een St Nicolaas. Nr 64 verbeeldt een zeer sierlijke
plaat, in vier paneelen verdeeld en bewaard in het Museum van Gent. Dit welgelukte
exemplaar der ijzergietnijverheid in Vlaanderen, klimt ongetwijfeld op tot het tijdstip
der Van Eycks. Ongelukkiglijk zijn de engelen, gehuld in sierlijke
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draperieën, nogal beschadigd door vuur en roest.

No 64

Nrs 65 en 66 zijn twee haardijzers uit het Museum van Brugge, en zijn twee typische
voorbeelden van haardbenoodigheden.
De krijger met zijn gewaad en zijn standaard, hoven op een gewapend schild, is
ook een stuk dat onze aandacht verdient. (Nr 67, Museum van Nieupoort). In hetzelfde
Museum vindt men nog een ander voorbeeld van haardijzer, eenvoudiger van maaksel
en bestaande enkel uit dierenhoofden op het uiteinde van gekromde spillen, (Nr 68).
Wij weerstaan niet aan den lust nog een zeer eigenaardigen haard te laten zien,
dien wij in het Walenland ontdekt hebben, namelijk in het kasteel van Celles, bij
Dinant (No 69).
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No 66

Men vindt er een zonderlingen horizontalen haardhaak, met eigenaardige motieven
versierd. De smid der XVde eeuw, smeedde in het ijzer de forel die gewoonlijk in de
beken dezer streek gevonden wordt.
De haardplaat, die als cul-de-lampe voor deze studie dient, dagteekent van 1709.
Dit verwijdert ons ras van de XVde eeuw, doch de naïveteit, de lustigheid waarmede
de kunstenaar op zijn gegoten tafereel man en vrouw plaatste, omringd door de
huiselijke dieren, hond, katten, haantje, dat alles heeft zulk een treffende beteekenis,
dat wij
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er ons toe besloten hebben, dit schetsje ook nog mede te deelen.
Deze haardplaat berust in het Museum van Oudheden te Gent.
Dezelfde indruk van intimiteit spruit uit dit Vlaamsche tooneeltje, zooals het
gevonden wordt in de andere werken der Brugsche meesters, der Gentsche
miniaturisten, en later bij de Antwerpsche en Hollandsche meesters die de
binnenhuisjes schilderden, classiek in hunne stille en schilderachtige samenstelling.
Hier, het bed, de kast, de zaal, het bankje, de stoelen en eenige realistische
bijzonderheden in de verschillende aarden potten, de haard, waarbij het oude paar
lustig praat en drinkt en rookt, de haard met brandend hout gevuld, waarboven de
groote ketel sist, dat alles verraadt dien juisten en naïven opmerkingsgeest, van een
kunstenaar die het prachtig en indrukwekkend visioen voortzet der meesters uit de
vroegere eeuwen.
Deze lieve, ernstige of oprechte meesters oefenden nog hun invloed uit op den
ijzergieter der XVIIde eeuw, gelijk zij voortijds op de beeldhouwers in steen, wier
werken wij hier poogden te bestudeeren, hun inlvoed uitoefenden.
A. HEINS.
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Kunstberichten van onze eigen correspondenten
Uit Den Haag
Pulchri studio de tentoonstelling Wisselingh & co
Evenals de beide vorige keeren, exposeert de Amsterdamsche firma ook thans weer
een keur van werken door Fransche en Hollandsche meesters.
Het is merkwaardig te zien hoeveel doeken van Fantin Latour er tegenwoordig op
de Hollandsche markt komen. Hier alleen zijn reeds weer een 11-tal, figuur- en
bloemstukken. Deze Fransche meester wist zijn bloemen zoo wonderwel en fijnzinnig
in hun aard te karakteriseeren en ze ademend en geurend te doen groeien van uit het
duister naar het licht. En ontegenzeggelijk zijn de bloemstukken dan over 't algemeen
ook boeiender dan de figuurstukken, waaronder hier nochtans mooi is een compositie,
l'Aurore, lucht gekleede geïdealiseerde vrouwengestalten in den ochtend met den
schijn van het morgenlicht fijn als goudstof, als een wondere glorie om hen heen.
Stillevens zijn er ook van Bonvin - van hem was ook opmerkelijk een zeer op oude
Hollanders geïnspireerde Récoureuse - en van den technisch zoo gerafineerd
bekwamen, sterk-zwierigen Vollon.
Van Corot releveeren we in 't bizonder Le Vallon de Chantillon, een schilderij in
een gamma van zilver-grijzen en groenen. Zonnestralen blank als het licht van den
ochtend weven zich door een nevelige atmosfeer en doorzichtig en broos wemelen
over het veld en om de ranke boomen aan den slootkant de ragste kleurnuances. De
einder wordt afgesloten door een paar huisjes, eenige figuurtjes vormen de stoffage.
De aard is meer naar het Hollandsche dan de hier bekende Corots meestal zijn.
Zola beschrijft in ‘La Terre’ een paar episodes waarvan de stemmingssfeer aan
die van Millet's Jeune fille pourchassant des oies wel verwant is. Welk een
expressieve drift laait er uit de actie van dat meisje. Een zeer volledige pastel,
doorgevoerd tot de beteekenis van een schilderij, is l'Église de Chailly. Men ziet over
akkers, langs een dijkje met boomen, over weiden op het dorpje Chailly dat half in
nevels, ros en grijs, verscholen ligt. Op 't veld een herder en een boer met zijn wagen,
de weide daarachter ligt frisch en groen in nevels. Door de boomen, door den warrigen
groei van takken er om heen, suizelt zacht de wind. En het licht straalt met een stille
glorie uit de lucht en giet zijn luister over het landelijk geheel.
Le musicien ambulant van Manet, een kapitaal doek, is hier wel een der
opmerkelijkste verschijningen. Evenals bij Frans Hals en ook als bij Valesquez steekt
een deel van het boeiende in de voordracht. De karakteristiek der figuren en de
compositie roepen de herinnering wakker aan den grootmeester der Spaansche school
en eigenaardig is 't in dit verband den invloed van Rembrandt te bespeuren. De man
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met den hoogen hoed doet hier wonderlijk veel aan een der pakkendste figuren van
de Nachtwacht denken.
Mooie doeken zijn er, van Jongkind die in zijn diepsten aard toch Hollandsch is
gebleven: Les Patineurs waarin tegen het wintersch gloren der luchten treffend de
nevelstemming is tot uitdrukking
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gekomen, en een maanlandschap met een gevoelige expressieve werking van licht
en donker.
Van Jacob Maris zijn er, behalve een duingezicht vol stormenden drang, een
jagertje te paard in een gamma van rossen en groenen, en een op sobere wijze in
mooi evenwicht gebouwd riviergezicht in zilvergrijzen toon; van Willem Maris o.m.
een paar koeien aan een wilgenkant met een plastisch mooi doorgevoerd clair-obscuur;
van Bauer behalve een binnenplaats, in een gamma van een parelig grijsbruin, wat
rood en wat blauw, een paar Oostersche phantasmagorién; van Jozef Israëls een paar
maaltijdende oudjes met een kostelijke karakteristiek; van Breitner een zijner
machtigste werken: een rei schuiten in het ijs bij dooiweer, waar uit het gamma van
gesmoorde rossen, bruinen en grijzen, sonoor het rood en groen der schuiten opklinkt.
Er was verder werk van Akkeringa, Boudin, Courbet, Daubigny, Decamps,
Desboutin, Duff, Dysselhof, Gabriël, Jacques, Lépene, Mesdag, Monet, Monticelli,
Neuhuys, Poggenbeek, De Zwart, Segantini, Degas, Witsen, Verster en Wells
(bronzen).
H.D.B.

De tentoonstelling der Hollandsche teekenmaatschappij
Het schijnt dat de leden der Teekenmaatschappij nog altijd van de noodige pièteit
vervuld zijn jegens het verleden en de glorie ervan. Beter dan het aan leden veel
talrijker Pulchri, representeeren deze tentoonstellingen (dit is nu de 30e, en ongeveer
30 vereenigingsjaren gaan hier dus aan vooraf) hoewel ook lang niet volledig - wat
Holland thans aan picturaal vermogen nog rest of bezit.
Jozef Israëls, die altijd wel beter dan de meesten verstaan heeft een
waterverfteekening de waarde en beteekenis van een schilderij te geven, zond drie
aquarellen in met tonalistisch en psychologisch mooie kwaliteiten: een moedertje
dat met haar kind in den aanschemerenden avond buitenshuis onder het sluierende
groen der boomen, de kippen voert; een interieur: twee rookende mannen met de
handen boven het vuurtje onder een pot - terwijl op den achtergrond vaag de gestalte
van een vrouw opdoemt, waardoor ook de vredige geheimenis van het vlottend
schemerdonker waart; en een wel blanklonige variatie op het reeds bekende thema:
een meisje dat in 't zand aan den zeezoom tegen een mand leunend over zee staart.
Jan Veth is een der eersten geweest die indertijd beseften dat men wat de
portretkunst betreft een anderen kant uit moest. En het strengst misschien van allen
heeft hij - met later Haverman en Toorop - deze kunst binnen haar eigenlijke grenzen
terug weten te voeren. Hier in deze groep komen zijn verdiensten wel niet volledig
maar toch in een zekere verscheidenheid tot haar recht. Het kleine jongensportret
heeft nog eenigszins de impressionistische kwaliteiten die ook het portret van Gabriël
tot een zoo boeiend getuigenis van zijn aanleg voor een gemoedsvoller karakteristiek
maken. In het portret van de oude dames is de scherpe analysist van later aan het
woord, maar hoe aantrekkelijk is deze deftige compositie, die al de voordeelen van
zijn lateren stijl bezit, toch tevens door een tot stemming doorgevoerde psychologie.
En wie zich tot taak stellen dezen meester bij voorkeur alleen naar het geacheveerde
uiterlijk te beoordeelen zou men willen wijzen op het portret van dien Meesterknecht
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in wiens baardig gelaat de zachte oogen lichten met die eigenaardige uitdrukking
welke een contemplatieven geest verraadt.
Ik geloof niet dat er den mooien tijd der primitieven en het boedhisme, reiner
verrukkingen in beeld zijn gebracht dan die door Verster. Wijzer dan hen die niet
inzagen dat het verwaarloozen van de uiterlijke verschijningsvorm tot negatieve
resultaten moest voeren, heeft Verster juist door het prachtig beheerschen van die
vorm, ze geheel onderdanig weten te maken aan de verschijning en het verschijnende
zelf en ze zoo tot de beteekenis van een schijnbaar weinig integreerend bestanddeel
weten terug te voeren. In deze dingen schuilt ontzaggelijk veel meer dan enkel het
genoegen b.v. zoo'n gemberpotje
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om de mooie vette pâte te schilderen. Tot welk een wonderlijk ding wordt zoo iets
simpels onder de handen van dezen man. In Sneeuwbes voelen we in enkele
kleurnootjes nog even het leven van den stillen hartstocht voor kleur. In en om het
gemberpotje beeft een licht met de zuiverheid als of men het schijnsel zag van zijn
branden binnen de wanden van een albasten vaas.
Van Witsen vonden we in den laatsten tijd zelden een van zoo teer gevoel, van
sereene stemming doordroomd en in soberen trant doorgevoerd onderwerp als dit
Amsterdamsch stadsavondgezicht. Verder noemen we nog Bauer met een paar
Oostersche fantasieën, Blommers met een in blije stemming coloristisch mooi
geaquarelleerd interieur, Bastert met een waterrijk landschap waarin mooi het licht
van een grijze dag zit. Haverman (wien men hier niet in zijn volle kracht ziet) met
goede portretten Sisters en een paar genrestukjes, Isaäc Israëls met pastels w.o.
onderwerpen uit de Parijsche naaisterswereld. Van Willem Maris die in de laatste
jaren weinig aquarelleerde, was er een wel lumineus weide- en plasgezicht. Van
Swan een tijgerin (mooi in de uitdrukking van de soepele losheid der kleurige huid)
met welpen.
H.D.B.

Uit Rotterdam
Tentoonstelling bij Reckers van P. Dupont
Ik zal in dit kort bericht u niet kunnen aanduiden dat de invloed van een Dürer zeer
duidelijk is, zoodanig dat zelfs in een enkel huisje het lijkt alsof het niet van Dupont
was maar van den zwaarder getypeerden meester. Het dunkt me ook niet noodig.
Daarvoor zijn artikelen; de berichten zijn korte saamvattingen, en opgaven. Ik zal u
evenmin uitvoerig trachten te verduidelijken dat in No 48 (uitgave Gazette des Beaux
Arts), in Akker en Ploeg, de Akker niet expressief genoeg is. Zoo ge weet wat van
een Akker is: doorwroete grond die, eerst open-geworpen, later vol-dragend van
voedsel zal zijn, en die iedren schoonheidszoeker schijnt zoo zeer uitdrukkingsvol,
én als schoonheid en als ethische beteekend (zie Millet, zie Vincent). Ik zal niets
geven dan een enkle opmerking. Ge kunt zeggen dat het met het komen tot de gravure
de neiging van Dupont boven alles geworden is in zoo sober mogelijk aantal lijnen,
in eenigzins, m.i. niet altijd juist gestyleerde vorm, zoo vast mogelijk, zijn gevoel te
geven van een paard en zijn werk, van een akker en zijn bezigheid, om den Arbeid.
De teekeningen en de pastels die hier waren zijn dan ook niet zoozeer om hun zelfs
wil gemaakt als wel als voorstudies voor de etsen, voor de gravures. En die
teekeningen toch me dunkt bleven niet zonder invloed op sommigen: zie de teekening
van de Rotterdamsche toren en kerk en No 52. Man met ontbloot bovenlijf (zie Dirk
Nijland). De kleur van Dupont is nooit bijzonder vol-klinkend zooals de ware
coloristen ze hebben; een enkle maal is ze toch nog ietwat fluweelig. Hier zijn de
serieën met de witte paarden warvan het paard etend uit zijn haverzak, met een poot
die toch wat te lang is, de serie van de ploegende ossen die iets van de versiering
hebben die zich om een vaas zou winden en daardoor niet alleen klassieke voorbeelden
kan doen vergeten, en ge kunt inderdaad zeggen dat er vastheid is, en dat er is
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soberheid; dat soms de vereenvoudiging en de door het materiaal wat geboden
beperking verhoogend werkt. Toch heeft dit werk een van de componenten der
schoonheid, en wel de eerste: gevoel, levend zijn, niet in voldoende maten, dikwijls.
De teekening van de kerk is daarvan een bewijs. Ook het zoo jammervol opzien van
een gevallen paard is niet uitgedrukt in zijn teekening. Het is m.i. interesseerend
werk, van een zuiver willen tot strenge verzorgdheid vol, maar niet van den eersten
rang, wijl het mist soms wat in den mensch genoemd wordt de Liefde: het mee-leven,
ontroerd, met alle verschijningen.
PL.
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Kunstveilingen
De firma Frederik Muller & Cie
opende hier het seizoen der veiligen op gedenkwaardige wijze met de inzegening
van haar eigen verkoopzaal in de Doelenstraat. Door het verbouwen van een perceel,
uitgevoerd door de architecten de gebroeders Van Gendt, te Amsterdam, - waarbij
Fortuna der onderneming reeds aanstonds gunstig gestemd scheen, daar zeer
merkwaardige plafondversieringen van Pieter Quast terloops ontdekt werden - is de
firma nu een verkooplokaal rijk geworden, zoo gunstig voor expositie, dat werkelijk
menig museum en particulier verzamelaar het haar benijden kan. De voldoening had
zij dan ook, dat de bezoekers met verraste oogen stonden te kijken. We verwachten
nu eens in dit eigen tehuis een tentoonstelling gelijk de firma er eenige jaren geleden
een van Van Goyen arrangeerde in het Stedelijk Museum.
Van het program der veilingen, die nu in 't vooruitzicht zijn, werd op 17 Oct.
afgedaan de collectie schilderijen van wijlen den heer Werner Dahl, te Dusseldorf.
In de kunstwereld was deze een verzamelaar, die populariteit genoot, met zijn bijna
uitsluitende neiging voor oud-hollandsche kunst. Zijn verzameling bevatte hiervan
niet alleen ettelijke kostbare specimens met een beroemden naam, onder de 180
nummers was ook menig exemplaar, dat de belangstelling van kunsthistorici kon
prikkelen. De glorie van de 17e eeuwsche hollandsche kunst is verbonden aan een
vast stel van algemeen bekende groote namen, maar buiten deze zijn er, voor de
onbelezenen in kunstgeschiedenis vooral, nog velen diedoor de kwaliteit van hun
werk, verwondering kunnen brengen over de obscuriteit van hun naam. 't Zijn wel
niet de eerste-klas kunstenaars, maar dat zij toch van aanmerkelijke beteekenis zijn,
bevestigt zeker het feit, dat meermalen hun voortbrengselen geruimen tijd, en zelfs
door autoriteiten, met beroemde namen werden bestempeld. De collectie Dahl was
om de vertegenwoordiging van deze categorie vooral belangwekkend en - leerzaam.
De veiling was nog al geanimeerd, door aanwezigheid ook van meerdere
buitenlandsche koopers. Ruim f 100 000 bracht de verzameling op. De hoogste prijzen
die werden besteed, waren f 7800 en f 6700; de eerste voor een winterlandschap van
V.d. Neer, de tweede voor een (ietwat bedenkelijke) Dou. Dan volgde f 5100, weer
v.d. Neer, een brandgezicht, dit een schilderijtje m.i. het kostelijkste van de
verzameling. Een klein stukje, van J. Both, merkwaardig alleen daarom, datwel de
voorstelling een ongewone was, maar niet de schilderaard, gold f 2050. Ten slotte
nog eenige prijzen: P. de Bloot, f 2825 G. du Bois f 890 en 825, G. Terborch f 2750
en 2100 (betrekkelijk weinig, maar ook wel wat: waar naar het geld), J. Camphuizen
f 410, Brekelenkam f 460, Codde f 490, C. Decker f 1000, Van Goyen f 2975 en f
1525, Hackaert f 2950, de Heem f 1800, N. Maes f 1450, Molyn f 580, Moeyaert f
740, Molenaer f 550, Moreelse f 2800, Mursant f 610, Ostade f 2100, S. Ruisdael f
2425, Sorgh (riviergezicht) f 2150, S. de Vos f 800, P. Wouwerman f 710.
S.
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Phot. P. Becker, Brussel.
L. DE WINNE: STUDIE VOOR EEN PORTRET VAN KONING LEOPOLD I.
(Hoort toe aan Mevr. Cardon, Brussel).

Onze Kunst. Jaargang 4

*39

Phot. P. Becker, Brussel.
ALFRED STEVENS: WREEDE ZEKERHEID.
(Hoort toe aan Mevr. de Prinses Borghèse, Parijs).
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Rembrandtiana II
Rembrandts vroegste werk
DE Casselsche galerij biedt uitnemende gelegenheid tot een verkeer met Rembrandt.
Men vindt er werken uit zijn jeugd en uit zijn midden-tijd, en men vindt er ook enkele
schilderijen, die al op de kentering staan tot zijn laatste en allerschoonste periode.
Men heeft er studies, portretten van grooter en kleiner omvang, Bijbelsche
onderwerpen, en zelfs landschappen, en schier onder elk van deze kategorien loopt
iets van het allerbeste wat men van hem kent.
De liefhebberij van een Hessischen landgraaf in Nederlandschen dienst, de goede
raad die hem gegeven werd, en het geluk dat hem gunstig was, brachten hier de beste
Rembrandt-kollektie bijeen, welke men in Duitschland aantreft, - en indien niet de
willekeur van de Napoleontische boedelscheiding nog een aantal kostelijke, vroeger
hier eveneens thuisbehoorende schilderijen van den meester, naar Petersburg had
gevoerd, zou men in Cassel zelfs op de rijkste van alle Rembrandt-verzamelingen
ter wereld mogen bogen. Hoe dit zij, er bleef nog altoos zooveel te zaam, dat men
nauwelijks ergens zoo goede kans heeft, een beknopt overzicht te krijgen van den
omvang van Rembrandt's kunstvermogen.
Lange, herhaalde en genotrijke uren, in deze galerij doorgebracht, hebben mij tot
een saamvatten van de daar verkregen indrukken geprikkeld, en zoo moge het mij
vergund zijn hier aan de Casselsche Rembrandt's een beschouwing te wijden, die
zooal onvermijdelijk beneden het onderwerp, dan toch hoop ik niet te zeer beneden
het beste mijner bescheiden krachten zal blijven. Ik wil mij echter in dit artikel eerst
veroorloven Rembrandt wat te bespionneeren, wat archaeologiesch en ikonographiesch
rond hem heen te vagabondeeren, alvo-
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rens ik er toe besluiten zal, mij in een volgend artikel nader in zijn eigenlijke sfeer
te begeven.

REMBRANDT: Geëtst portret van zijne moeder, omtrent 1631.
(Bartsch, No 343).

Het is niet onnatuurlijk, dat men, in de Casselsche Museumzalen een weinig om
Rembrandt heendraaiend, er wordt aangetrokken door twee kleine portretjes die,
naar tegenwoordig algemeen wordt aangenomen, Rembrandt's vader en moeder
voorstellen, en die op naam staan van Rembrandt's leerling Gerrit Dou.
De vrouw lijkt inderdaad, - al is de uitdrukking bier niet zoo mooi, - in den grooten
bouw van het gelaat, en in het fijnere samenstel der wezenstrekken, zoo opvallend
op de bekende, mooie, door
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(Phot. Hanfstaengl).
Jeugdwerk van
REMBRANDT? (Gewoonlijk toegeschreven aan G. DOU).
REMBRANDT'S MOEDER.
(Museum Cassel).
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de kenners omtrent 1631 gestelde ets (Bartsch 343), waarin men van ouds Rembrandt's
moeder ziet, dat het niet wel mogelijk is hier nog twijfel aan de identiteit toe te laten.
De wijze waarop het wel-denkende voorhoofd zich boven de karig gewenkbrauwde
bogen welft, de manier waarop de verstandige neus tusschen die mooie amandeloogen
geplaatst is, maar bovenal de bedachtzame uitdrukking van dien veelervaren mond,
met de ietwat mummelende trekken van zachte beslistheid en wijze berusting er om
heen, men vindt ze in dit schilderijtje juist zoo terug, als ze uit de ets zouden moeten
bijblijven, ook aan wie het prentje slechts een enkele maal mocht hebben gezien.

REMBRANDT: Geëtst portret van zijne moeder, 1631.
(Bartsch, No 348).

Dat men hier met een bepaald als portret bedoelde afbeelding van Rembrandt's
moeder te doen heeft, zooals men haar ook nog op dat andere geëtste portret (Bartsch
348) van ter zijde vindt voorgesteld,
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en zooals we haar op het vroegere prentje van 1628 (Bartsch 354) bijna juist zooals
hier vinden uitgedost, schijnt buiten kijf.

REMBRANDT: Geëtst portret van zijne moeder, 1628.
(Bartsch, No 354).

En de zorgvuldig als tegenhanger uitgevoerde man? Wel, het is alleen te
verwonderen hoe men, eenmaal aannemende dat de vrouw de moeder moet zijn, nog
zoolang geaarzeld heeft, alvorens men in den zoo blijkbaar bij haar hoorenden man,
Rembrandt's vader herkende. En te meer, dunkt ons, hebben wij het recht hier een
afbeelding van Harmen Gerritsz in te zoeken, omdat, evenals het vrouweportretje
geheel klopt met de oude vrouw die men in Rembrandt's vroege ets- en schilderwerk
zoo vaak aantreft, die er na zijn vertrek uit Leiden veel schaarscher in voorkomt, en
er na het sterfjaar van zijn moeder uit verdwijnt, - ook dit mansgelaat opvallende
gelijkenis vertoont met eenige geëtste kopjes van Rembrandt's hand, die blijkens de
dateering vóór Harmens dood ontstonden, die door den heelen trant aan een den
kunstenaar nabestaanden doen denken, en die een type markeeren, dat na 1630 in
Rembrandt's etswerk niet meer wordt aangetroffen, gelijk het sinds dien ook uit zijn
schilderwerk verdwijnt.
Inderdaad, de geëtste kopjes door Bartsch als No 292, 294, 304 en 321 genummerd,
en die alle vier 1630 gedateerd zijn, bieden hetzelfde type als deze geschilderde kop.
Vooral in de laatste twee prentjes, die den kop eveneens en trois-quarts geven, laat
zich de eigenaardige bouw van den neus, de stand van de gesperde oogen, en de spits
opgedraaide knevel boven den dunlippigen, ingevallen mond, goed herkennen.
Maar nu doel zich bij nader beschouwing een moeilijkheid voor, waarover men
tot heden wel wat luchtig heengestapt is, ja, waar in het geheel geen acht op schijnt
geslagen te zijn. Dat deze kop naar het leven, en met schier pijnlijke nauwgezetheid
naar het leven geschilderd is, dat zal wel niemand die zich ooit met portretschilderen
afgaf, betwijfeld willen zien. Maar dan moet het portret van zelf vervaardigd zijn
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vóór April 1630, toen Harmen Gerritsz stierf. De vraag rijst echter: hoe stond het
toen met de kundigheden van Gerrit Dou, en is het waarschijnlijk dat deze toen reeds
tot het
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schilderen van zulk een portret in staat was?

REMBRANDT: Geëtste kop van zijne moeder, 1628
(Bartsch, No 352).

Gerrit Dou was den 7den April 1613 geboren. Toen Rembrandts vader stierf was
Dou dus even zeventien jaar. Maar daar het nu wel wat gewrongen zou zijn om aan
te nemen dat de oude Harmen juist de allerlaatste weken van zijn leven zou hebben
vrijgehouden om voor zijns zoons, (van zijn modellen zoo veel eischenden) leerling
te pozeeren, blijft alleen de onderstelling open, dat Dou dezen kop geschilderd zou
hebben toen hij nog geen zeventien jaar was.
Hoe lang oefende de jongeling zich toen al in de schilderkunst? Dit laatste weten
wij tamelijk nauwkeurig, want Orlers vertelt met buitengewone precizie, dat Dou
‘in den jare 1628, opten 4 Februarii, vijftien jaren out sijnde, bij den konstrijcken
ende wijtvermaerden Mr Rembrandt’ kwam. Dat hij daar, al had de jongen zich als
kind reeds een poos bij den plaatsnijder Dolendo en den glasschrijver Couwenhorn
voor het glazemakersbedrijf voorbereid, dat hij, hoe aardig ook al geprepareerd, bij
een meester als Rembrandt komende, als jongen van eigenlijk nog geen vijftien jaar,
maar dadelijk aan het olieverfschilderen zou zijn geslagen, is onaannemelijk. Dat
ging in dien tijd maar zoo niet. Wij weten uit Samuel van Hoogstratens boek (bl. 12)
dat Rembrandt geen toegevend leermeester was. Er bestaat alle kans dat Dou, na de
glasschrijvers-opvoeding van zijn kinderjaren bij een schilder komende, eerst wel
een goede poos aan àfleeren zal hebben moeten besteden. En Hoogstratens rijmpje:
Hij laet de tucht der konst, vervalt, en moet verwilderen,
Die vroeg de Teykenkonst verlaet, en valt aen 't schilderen
is stellig wel als uit den mond van zijn meester gesproken. De knaap zal bij
Rembrandt, voor hij een penseel in handen kreeg, wel degelijk eerst een tijd aan
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ernstige teekenstudies hebben moeten wijden. Naar de natuur teekenen zal hij vóórdien
nog heel niet hebben gedaan. En als wij nu weten dat Dou's leertijd bij Rembrandt,
alweder volgens Orlers (die zijn gedetailleerde inlichtingen blijkbaar van Dou zelf
had) omtrent drie jaren duurde, dan is het niet te ver gegaan als wij veronderstellen
dat één daarvan aan teekenen naar het leven gewijd werd, vóór de nog jeugdige
leerling met schilderen begon.
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Maar dan zou Don op zijn hoogst pas een jaar met olieverf gewerkt hebben, toen hij
den kop van Hannen Gerritsz en het blijkbaar gelijktijdig ontstane portret van Neeltje
van Zuytbroeck schilderde, op een wijze die, technisch gesproken, ik durf gerust
zeggen, de volkomenheid nabijkomt.

REMBRANDT: Geëtste kop van zijn vader, 1630.
(Bartsch, No 294).

Dit nu acht ik, zelfs als Dou een wonderkind geweest is, waarvan Orlers (die het
van Lievens wèl vertelt) niets rept, onmogelijk. De geschiedenis der kunst wijst op
voorbeelden van knapen die buitengewone teekeningen en zelfs bewonderenswaardige
prenten voortbrachten, - van perfekt geschilderde portretten echter, door zoo jeugdige
kunstbeoefenaars, zijn, naar ik meen, geen voorbeelden aan te wijzen. Het komt mij
dan ook voor dat wij, aan de hand van betrouwbaar schijnende gegevens voortgaande,
in een impasse zijn geraakt, zoodat er aan die gegevens onv e r m i j d e l i j k iets moet
haperen.
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REMBRANDT: Geëtst portret van zijn Vader, 1630. (Bartsch, No 292).

Nu ligt voor de hand te vragen: staat het wel zoo vast dat het type waarop wij ons
bazeeren dat van Harmen Gerritsz is? Laat ons daarom deze kwestie dan nog eens
even strikt zakelijk mogen nagaan.
Op den in 1679 opgemaakten inventaris van
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(Phot. Hanfstaengl).
Jeugdwerk van
REMBRANDT? (Gewoonlijk toegeschreven aan G. DOU).
REMBRANDT'S VADER.
(Museum, Cassel).
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het in Clement de Jonge's nalatenschap voorkomende etswerk, staat een prent van
Rembrandt's vader genoteerd.

REMBRANDT: Portret van zijn Vader, 1630.
(Bartsch, No 304).

Daar Clement de Jonge nauw met R. geliëerd was en speciaal met hem in prenten
gehandeld had, dient men aan te nemen dat met dezen titel niet gefantazeerd wordt.
Gaat men nu in R's etswerk van vóór Harmen's dood zoeken naar de beeltenis van
iemand van omtrent zestig, dan vindt men slechts twee manskoppen die in aanmerking
komen.
Ten eerste een langgebaarden man (B. 309). Daar echter stellig dezelfde man nog
tweemaal, telkens op een 1631 gedateerde prent voorkomt, kan dit Harmen Gerritsz
niet zijn. Ook schijnt deze grijsaard aanmerkelijk ouder dan zestig.
Maar dan blijven er onder de etsen van dien tijd die eenigzins een portretkarakter
dragen, niet anders over dan Bartsch 292, 294, 304 en 321, die allen 1630 gedateerd
zijn en een zelfde type van een kaalhoofdigen man vertoonen, die ook in Rembrandt's
schilderijen uit dien tijd veelvuldig voorkomt.
En dat Rembrandt zijn vader ook moet geschilderd hebben, weten wij uit den
inventaris van Sybout van Caerdecamp, te Leiden den 23 Februari 1644 (toen kon
men vooral binnen Leiden hierin nog moeielijk dwalen) opgemaakt, en ook nog uit
een 1680 gedateerden inventaris van Jan van de Cappelle, die zeer met Rembrandt
bevriend was geweest. Men leest daar over ‘Een conterfeytsel van Rembrant, sijnde
sijn vader’.
Er blijft dus inderdaad geen andere mogelijkheid over, of de in 1630 vier keer
geëtste kaalkop, die ook in zijn schilderwerk uit die periode zeer vaak voorkomt, en
die dezelfde is als te Cassel het pendant tot Rembrandt's moeder vormt, moet niemand
anders dan Harmen Gerritsz zijn.
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REMBRANDT: Geëtste studie naar zijn vader, 1630.
(Bartsch, No 321).

Ik heb nu echter reeds aangeduid, hoe ik het niet voor aannelijk kon houden, dat
Dou de schilder van deze portretten is. Als hij omtrent drie jaren bij Rembrandt bleef,
zou hij daar pas begin 1631 vandaan zijn gegaan. Daar Rembrandt Juni 1631 nog in
Leiden woonde, mag men zelfs welaannemen dat Dou's leertijd ook nog tot dien
geduurd heeft. Dat is nog wel anderhalf jaar na den uitersten termijn dat hij het kopje
van Harmen Gerritsz kan hebben geschilderd. Waarom echter bleef een jongen die
zooiets kon, toen nog zoo lang in de leerschool? En hoe komt het dat, als Dou dat
kopje van Harmen Gerritsz einde 1629 of begin 1630 zoo wist te schilderen,
Constantijn Huyghens, die Rembrandt en Lievens dermate uitvoerig bespreekt, in
zijn omtrent 1631 opgehouden notities met geen enkel woord zelfs gewag van hem
maakt?
Als wij de oudste bronnen omtrent Dou nauwkeurig lezen, kan men daar eer in
zien dat Dou na zijn leertijd bij R. wat beloofde, dan dat hij reeds werkelijk iets was.
Orlers zegt alleen: ‘In welcken tijd hij so wel geleert ende toegenomen heeft in
de selve konste, dat hij daerinne geworden is een uytnemend Meester’.
Maar Houbraken, die zich overigens bijna letterlijk op Orlers bazeert, verandert
het laatste gedeelte, - hij schrijft:
‘In welken tijd hij zoo veer gevorderd was, dat men aan de beginselen wel zien
konde, dat 'er (inzonderheid in 't kleen en uitvoerige) wat goets te wagten stont, of
van hem te gemoet te zien was’.
Bij beiden echter niets omtrent een wonderbaarlijke vroeg-rijpheid.
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Wanneer men zich in de zaak indenkt, doet zich in verband hiermee een andere vraag
voor.
Indien wij zouden aannemen dat er van den nog geen zeventienjarigen Dou, midden
uit zijn leertijd, werk en goed werk is overgebleven, wordt het dan niet des te
opvallender hoe er van zijn meester, die nog vroeger dan hij was begonnen, en die
zeker toch met heel wat meer latent vuur dan hij van wal mocht steken, geen enkel
werk is bewaard van vóór zijn een-en-twintigste jaar? Rembrandts Geldwisselaar te
Berlijn en zijn Paulus in Stuttgart zijn beiden 1627 gedateerd, en al vertoonen deze
schilderijen nog niet zoo heel veel van de bizondere vlucht in Rembrandts latere
kunst, debutantenwerk zijn ze toch allerminst. En daar het nu met tamelijke zekerheid
wordt aan genomen, dat Rembrandt al in den loop van 1624 van Lastman terug kwam,
om voortaan op zijn eigen houtje de schilderkunst uit te oefenen, blijven het twee
open vragen: waar zijn voortbrengselen van die eerste jaren toch mogen gebleven
zijn, en wat en hoe er door hem tusschen 1624 en 1627 wel geschilderd mag zijn.
Op de eerste vraag zijn maar twee antwoorden mogelijk. Of die vroege werken
zijn vernietigd, maar waarom zouden ze dat juist allemaal zijn? Of ze gaan onder
andere namen door. En aangezien we dan met schilderijen te doen hebben, die op
zijn hoogst in de verte aan het bekende werk van Rembrandt herinneren, maar er in
kracht nog niet bij halen, is het aannemelijk dat die schilderijen onder de namen van
Rembrandt's vroege leerlingen doorgaan, zooals de tegenwoordig erkende vroege
Rembrandts tot voor korten tijd, en vóór Bode's scherpe nasporingen, op Dou, van
Vliet en Flinck stonden.
Op de tweede vraag, wat en hoe Rembrandt in zijn eersten tijd wel mag geschilderd
hebben, vinden we een hypothetiesch antwoord bij Bode, waar hij aan een bespreking
der vroegst bekende Rembrandts toekomt (Rembrandtwerk, Dl. I, bl. 8):
‘Die Art wie Rembrandt mit ängstlicher Gewissenhaftigkeit von vornherein die
Gestalten seiner Kompositionen nach Modellen ausführt, sollte vermuthen lassen,
dass er mit derartigen Studien, namentlich Studienköpfe (wie es bei den Radirungen
Rembrandts in der That der Fall ist) angefangen habe und dass die frühesten auf uns
gekommenen Bilder gerade solche Studien wären.’
Maar Bode kan zulke portretstudies niet aanwijzen. En toch inderdaad: laat een
jong figuurschilder, die bovendien later een groot portretschilder zal worden, toen
als nu, na volbrachten schooltijd thuis komen, om verder op eigen koers te gaan
studeeren, dan is zeker wel het eerste waar hij zich aan wagen zal, het schilderen van
portretten zijner nabestaanden. Het zou toch wel wat vreemd zijn als Rembrandt
eerst nadat hij al een jaar of vier onafhankelijk werkte,
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ontdekt had wat voor fraaie modellen zijn eigen vader en moeder waren.
Maar waarom zouden dan eigenlijk de portretjes van zijn vader en moeder die ons
bezig houden, niet door Rembrandt zelf omtrent 1625 kunnen geschilderd zijn? Wel
omdat het Dou's zijn, zal men licht antwoorden! Doch ik moet opmerken dat er over
den schildertrant van Dou's vroegste werk heel weinig bekend is. De oudst gedateerde
stukken van zijn hand zijn van 1637 en '38, en men zou moeten demonstreeren dat
deze portretjes daar verwantschap mee vertoonen, wat, geloof ik, nooit heel
gemakkelijk zou blijken. Doch ik heb bovendien aangetoond hoe het hoogst
onaannemelijk is, dat Rembrandt's vader door Dou op reeds zoo uitstekende wijze
zou zijn geschilderd.
Goed, dan omdat de faktuur dier portretjes niet genoeg op die van bekende
Rembrandts lijkt, verwacht ik als verdere tegenwerping.
Mijn wederantwoord zou zijn dat, als ik een vergelijking mag opstellen, waarin
ik het ons niet bekende werk van Rembrandt uit 1625-26 met x aanduid en die
vergelijking zou aldus luiden:
x: Paulus in Stuttgart = Paulus in Stuttgart: b.v. den ouden man van 1630 in Cassel,
dat dan de afstand van onze beide aan Dou toegeschreven portretjes tot den Paulus
in Stuttgart, zeker niet grooter zou vallen dan de afstand van dien authentieken Paulus
tot de al meer Rembrandtieke werken van slechts enkele jaren later, en dat dan dus
de onbekende faktor x niet zoo ver van de kwaliteit der bedoelde portretjes zou
behoeven af te staan.
Ik ga verder: Er zijn bij aandachtige beschouwing in deze in hun soort zoo perfekte
stukjes, wel degelijk eigenschappen te bespeuren, die aan de grondtrekken van
Rembrandt, zij het dan ook van een Rembrandt in den dop, doen denken, en ik wil
beproeven deze hier te doen uitkomen.
In de eerste plaats vind ik in de eenigszins stoute wijze van de koppen tamelijk
uit het midden in het ovaal te zetten, iets wat wel op Rembrandt trekt. Wij treffen
dat niet alleen in zijn later werk, maar ook in eenige van zijn vroegste etsen aan.
(Bartsch 7, 260, 292, 321, 343, 348, 354) gelijk ook reeds in zijn vroege schilderijen,
tegen een tammer konventie in, het pikturale zwaartepunt der voorstelling uit het
midden wordt gelegd.
Hiermee valt, vooral bij den vader, de bizondere poze samen, waarbij de voorste
schouder hoog opgeduwd en de wijkende laag wegzinkend geteekend wordt. Men
vindt dat zelfde juist bij al de oudst bekende schilderijen van Rembrandt: bij den
Geldwisselaar eenigszins, maar sterk bij den Paulus in Stuttgart, sterker bij den Paulus
in

Onze Kunst. Jaargang 4

143
Neurenberg en het sterkst bij den Geleerde bij kaarslicht te Weenen.
Dat de beide koppen in hun subtiele kanteling buitengewoon goed op de schouders
zitten, behoeft, al was de latere Rembrandt ook dààrin een meester bij uitnemendheid,
nog niet als speciaal rembrandtiek te gelden. Wel is het waar, dat dit organiesch doen
saamgroeien van kop en lichaam, tot de moeielijkste dingen bij een portret behoort,
en dat geen enkel beginner, zelfs al weet hij van een kop op zichzelf al wat te maken,
hierin slaagt.
Een andere rembrandtieke trek echter, die aan deze schilderstukjes niet vreemd
bleef, is de welbewuste brandpunt-verlichting der beide figuren. De aandacht is ten
volle gekoncentreerd waar de schilder die heenleiden wilde. Bij den vader is zelfs
een zekere grootheid van den enkel in frottis geschilderden jas, waardoor het overige
verfijnd wordt, onmiskenbaar.
In de gezichten zelf is het opmerkelijk hoe, bij zooveel detailleeren der
gelaatstrekken, de uitdrukking toch niet verkruimeld wordt. Integendeel is het wezen
van elk dier perfekt geteekende aangezichten zeer gebonden uitgedrukt. Die gebonden
uitvoerigheid treft men in Rembrandt's jeugdwerk zeer sterk aan (Petrus onder de
krijgsknechten bij von der Heydt en Simeon in den Haag), terwijl ook Huyghens
speciaal daarop duidt.
En hoe staat het met het koloriet, zal men allicht vragen. De kleur dezer
schilderstukjes moet men, zou ik meenen, weder vergelijken met de eigenaardige
kleur van de vroegst bekende Rembrandt's, en aangezien ik in dit verband allicht een
onwillekeurig tendentieuze beschrijving van die kleur zou geven, schijnt het mij het
beste aan te halen wat weder Wilhelm Bode hierover heeft gezegd:
‘In der Färbung’ zoo schrijft deze autoriteit, ‘haben diese frühesten Gemälde
Rembrandts einen ähnlich gleichmässigen Charakter. Sie sind regelmässig von einem
bräunlichen Gesammtton beherrscht, dem die Lokalfarben untergeordnet sind. Neben
unbestimmten bräunlichen und graulichen Farben in den Schatten pflegt im Licht
zunächst ein helles Gelb oder schimmerndes Gold das Auge auf sich zu ziehen,
daneben sind roth und blau namentlich in gebrochenen Tönen als Violett und Purpur
die beherrschenden Lokalfarben, die mit feinem koloristischen Sinn zusammengestellt
und abgetönt erscheinen.’ Ik kursiveerde in deze karakterizeering wat ook bizonderlijk
op onze portretjes van toepassing is. Behalve dat het lichte geel in de lichtpartijen
hier niet zoo opvalt, - trouwens ook bij den Paulus in Stuttgart herinner ik mij dat
niet, - past Bode's kleur-beschrijving geheel op deze stukjes.
Dat de wijze om zijn modellen uit te dossen geheel Rembrandtiek is, zal een ieder
treffen. Men vindt Harmen Gerritsz op Rembrandt's
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erkende schilderijen herhaaldelijk juist zoo uitgedost. De baret die hij op heeft is
precies dezelfde als die van den Geldwisselaar, alleen staat hij daar wat meer naar
voren. De veer kennen wij uit verschillende portretten van Rembrandt's vader. En
ook de halsberg is karakteristiek. De moeder vinden wij op een van Rembrandt's
etsjes met ongeveer denzellden hoofdtooi. En nu kan men wel zeggen dat Rembrandt
al deze dingen ook aan zijn leerling zal hebben voorgeschreven, maar als men de
keuze vrij heeft, zullen zij toch altoos heel wat eer op den meester dan op den scholier
duiden.
Vanzelf vallen er uit zulke eenvoudige portretjes nu niet zoo heel veel
bizonderheden op te merken, die op iets persoonlijks kunnen wijzen. Maar bizonder
eigenaardig lijken mij toch èn bij de sjerp van den vader èn bij den hoofddoek van
de moeder, de dunne rechtlijnige plooien. Juist zulk een plooiing nu vinden wij in
verschillende van Rembrandt's vroeger bekende schilderijen, het sterkst wel in zijn
Stuttgarter Paulus. In den mooi-gevoelden overgang van moeders hoofd in heur
voorhaar, ligt een kwaliteit die bij Rembrandt's vroege vrouweportretten bizonder
treffend is. Verder vind ik ook in het luchtig veerkrachtig doen zwieren van de veer
op vader's baret, in de magnifiek doorvoelde intimiteit der glanzende
stilleven-gedeelten aan zijn halsberg en paarlsnoer, en over het algemeen in de bij
zulke kleurige faktuur opvallende absentie van alle glazigheid, zoovele trekken, die
wèl op een jongen meester maar niet op een bekwaam scholier kunnen wijzen.
Er is tegen deze mijne kritische beschouwingen, een tamelijk sterk argument aan te
voeren, berustende op een bizonderheid, die tot heden zelfs aan den scherpzienden
direkteur van de Casselsche galerij Dr. O. Eisenmann was ontgaan. Bij een onderzoek
in zonlicht is mij namelijk gebleken dat op het mansportretje onderaan rechts op den
achtergrond, wel wat flauw maar vrij zuiver, en blijkbaar met reeds oude verf, een
letterteeken voorkomt, bestaande uit een groote G en een kleine D, aan elkaar gevoegd
op dezelfde wijze als Dou dat in zijn bekende signatuur G. Dov steeds heeft gedaan.
Dit schijnt inderdaad voor degenen die mijne hypotheze zouden willen vernietigen,
oppervlakkig beschouwd tamelijk wel troef. Doch laat ons deze bizonderheid eerst
nog eens wat nader beschouwen.
In de lange lijst van Dou's werken door Dr. Martin in zijn boek over den schilder
aangeboden, vind ik op tallooze malen G. Dou maar een enkele maal een signatuur
G.D. vermeld, maar dien eenen keer geldt het juist ook een stukje waarmee het niet
zoo heelemaal in den haak schijnt te zijn. Het is een oude vrouw aan het spinnewiel,
waarin Rembrandt's moeder wordt herkend, en die Bode meent omtrent het
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jaar 1650 in het werk van Dou thuis te kunnen brengen. Maar dat gaat moeielijk
omdat Rembrandt's moeder toen al tien jaar niet meer leefde. Dr. Martin wil het stuk
dan ook, naar hij mij mededeelde, wegens meerdere overeenkomst met een gedateerd
werk van 1637, ongeveer 1630-35 onderbrengen, wat nog al een heel verschil maakt.
Ik heb dit evenals het Casselsche portretje, afwijkend van Dou's gewone wijze
gesigneerde schilderij, niet zelf gezien, maar de omstandigheid dat het juist ook
Rembrandt's moeder heet voor te stellen, zou mij doen overhellen tot het vermoeden,
dat het blijkbaar moeielijk te dateeren stuk, wellicht een heel vroege Rembrandt was,
waar men, licht al in de zeventiende eeuw, tegelijk dan met het Casselsche portretje
van den vader, op die anders nergens voorkomende wijze, Dou's letters op zou hebben
gezet. De bizondere signatuur van het Casselsche stukje schijnt in dit verband eer
vóór dan tegen mijn hypotheze te spreken, en dit nog meer als men bedenkt dat een
scholier, midden in zijn leertijd, zeker in het geheel nog wel niet gesigneerd zal
hebben.
Maar laat ons nu nog eens even terug mogen gaan tot de waarschijnlijkheid dat
Rembrandt vóór 1627 al schilderijen zal hebben gemaakt. Het is licht aan te nemen
dat die in Leiden bleven. Maar wanneer Dr. Bredius (Oud Holland, 1894, bl. 161)
vermeldt, dat in 1657 te Leiden drie vroege werken van Rembrandt, doch slechts
gemerkt R. f., te samen f 9. - werden geschat, voegt hij er terecht aan toe: ‘Men wist
toen den maker niet’. Op den duur echter moesten de kinderen toch een naam hebben,
en daar deze stukken met de schilderijen die Rembrandt's roem hadden gevestigd
weinig overeenkomst vertoonden en zij vanzelf wat op het werk van Rembrandt's
vroegsten scholier zullen hebben geleken, wiens werk bovendien buitengewoon in
trek was, is het begrijpelijk wanneer deze en dergelijke stukken, omtrent dien tijd al
met een meer of minder authentiek uitziend Dou-merk werden voorzien, gelijk men
inderdaad weet, dat reeds vroeg, allerhande niet door hem geschilderde stukken voor
Dou's werden uitgegeven.
Mij dunkt, het geval van de Casselsche portretjes is daàrom bizonderlijk van belang
omdat het misschien den weg wijst tot het vaststellen van een groep werken uit
Rembrandt's vroegsten tijd. Het portretje van Rembrandt's moeder in Dresden, dat
vroeger door Dr. Hofstede de Groot al eens een tijd lang voor een Rembrandt werd
gehouden, het grooter portret van dezelfde, bij Hoekwater in den Haag, dat Michel
voor een werk van den meester verslijt, de Pennesnijder, te Hannover, die de trekken
van Rembrandt's vader draagt, de Rembrandt's vader als astronoom te Petersburg
die bepaald een

Onze Kunst. Jaargang 4

146
valsche handteekening van Dou vertoont, een andere Rembrandt's vader die bij Dou
wordt ingelijfd, doch in den kunsthandel, waar men er kennelijk geen raad mee wist,
voor een S. Koninck doorging, de Rembrandt's vader te Pommersfelden die zoo sterk
aan het portretje te Innsbrück moet herinneren, de R's vader hij Nostitz te Praag,
waarmeê het ook niet pluis schijnt te zijn, - deze en nog meer dergelijke schilderijen
die op naam van Dou staan, maar toch heusch niet allemaal door een scholier van
zestien in zijn tweede leerjaar en nog minder door een anders zoo minutieus realist
naar zijn herinnering kunnen zijn gemaakt, zouden dunkt mij in direkt verband met
de Casselsche stukjes een afzonderlijke studie waard zijn.
Maar dan zou ik, als ik het voor het zeggen had, liefst van al den Paulus uit Stuttgart
eens met de kopjes uit Cassel saamgebracht willen zien en door Bode, Bredius, de
Groot, Eisenmann, Friedländer, en Frimmel, of door enkelen hunner, de stukken in
stijlkritiesch overleg vergeleken willen hebben. Waar dit schilderijen-rendez-vous
mag plaats hebben, in Stuttgart, Cassel of Berlijn, ik zal graag van de partij zijn.
Ik ben er mij zeer wel van bewust met deze hypotheze niet dadelijk algemeene
instemming te zullen vinden, Maar dat hoeft niet, - ik wil voorloopig ook geen vaste
konkluzies trekken, waar ik vooral vragen heb te opperen. Ik bedoel voor het
oogenblik meer iets los te woelen dan iets vast te stellen. Het komt mij alleen voor,
dat nader onderzocht behoort te worden, of er van het onbekende werk van Rembrandt
vóór 1627 niet specimens zijn op te delven, - en ik meen een openliggenden weg te
hebben aangeduid langs welken de kans het grootst is, stalen daarvan terug te vinden.
Eén opmerking zou ik dan alleen nog gemaakt willen hebben. Wanneer men in
de waarschijnlijke portretten van Harmen Gerritz een leiddraad kan vinden om door
het labyrinth te geraken, zal men in het schiften van die portretten nog angstvalliger
te werk moeten gaan. Men vindt alweder in het Museum te Cassel een door Rembrandt
geschilderden kop, die om den gaven eenvoud van zijn direkte behandeling tot het
allermooiste in Rembrandt's Leidsche werk mag worden gerekend. Ik bedoel den
man met het kalotje op, die tot 1891 bij de kollektie Habich behoorde. Dezelfde man
komt in Rembrandt's etswerk in een wel zeer blijkbaar naar de natuur getroffen
eigenaardige houding voor, en die ets draagt het jaartal 1631. Deze ontstond dus na
den dood van Harmen Gerritsz, en ook de schildertrant van den kop in Cassel geeft
aanleiding het schilderij na Harmen's dood te plaatsen. Toch wil Bode er Rembrandt's
vader nog in zien. Ik zou, behalve omdat deze kop al heel kennelijk naar het leven
werd geschil-
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derd, dit ook op zuiver fysiognomische gronden willen betwisten.

REMBRANDT: Ets naar zijn oudsten broeder Gerrit?
(Gewoonlijk voor Rembrandt's vader gehouden), 1631. (Bartsch, No 263).

Wel is Rembrandt wat houding, kostumeering en expressie aangaat dikwijls tamelijk
vrij met zijn sitters omgesprongen, maar dit eenvoudige portret in huisgewaad gaf
geenerlei aanleiding iets fondamenteels te veranderen aan wat hij voor zich zag. De
afgebeelde nu onderscheidt zich van alle schilderijen, die wij aannemen Rembrandt's
vader voor te stellen, door een veel jonger leeftijd, door een mond die nog niet
tandeloos schijnt, en door een vollen pikzwarten baard in plaats van het dunne
opgewipte grijze snorretje. En indien de kop desniettegenstaande, in het voorhoofd,
in den gesperden blik, in de fronstrekken tusschen de wenkbrauwen, in den bouw
van den neus en in den stand der ooren, bepaalde gelijkenis met het oudere type
vertoont, dan zou ik daarin aanleiding willen vinden er de
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beeltenis in te zien van Harmen's oudsten zoon Gerrit, die begin 1631 nog leefde,
doch die invalide was, en al licht deze uitdrukking van een gebroken meer dan van
een bejaard man zal hebben gehad. Dit vermoeden wordt versterkt, niet alleen door
de omstandigheid dat deze kop in Rembrandt's later werk niet meer voorkomt, hetgeen
klopt met Gerrits overlijden in September 1631, maar ook door de verwante ets,
waarin de houding bepaald aan iemand die de vrije beschikking over een van zijn
armen mist doet denken. De bizonderheid, dat het onduidelijk opgeloste saambrengen
van een hand met een arm, in den tweeden staat van deze ets, nog weer eveneens
met onduidelijk rezultaat gewijzigd werd, kan nog te meer aan een voorstelling van
den man, die (naar wij uit een oorkonde weten) de vrije beschikking over een zijner
handen miste, herinneren.
Hoe dit zij, denzelfden man dien men voor Rembrandt's vader houdt, kan men in
dit mooie portret en in deze sprekende ets niet aanwijzen. En alleen met stellig naar
de natuur geschilderde afbeeldingen van Rembrandt's vader, zou er mogelijkheid
zijn, op grond verder van vaste data, wellicht een aantal tot heden aan Dou
toegeschreven werken, in een dan allicht uit te breiden groep jeugdwerken door
Rembrandt onder te brengen.
Daar zullen er licht zijn die bereid staan te vragen, of het nu van zoo heel veel belang
kan wezen, misschien een aantal voortbrengselen van toch zeker niet geheel rijpe
kunst aan Rembrandt's werk te mogen toevoegen. Ik moet antwoorden dat mij dat
belang inderdaad voorkomt niet zoo gering te zijn. De drift om tot den kleineren
oorsprong van groote verschijnselen door te dringen is den mensch ingeboren. En
indien men ook al volmondig moet toegeven, dat een enkel werk van den meester
uit de dagen zijner rijpheid ons een siddering kan geven van verheffing en genot,
gelijk al de werken zijner jeugd te saam ons niet vermogen te brengen, zoo blijft toch
de behoefte in ons, om te leeren verstaan wat het vlakker fondament van dat prachtig
gebouw, wat de wortel van deze wonderplant, wat de grondslag van dit ontzachlijk
kunstvermogen mag zijn geweest. Stellig zullen wij de totaalverschijning van
Rembrandt nog beter leeren begrijpen als wij den jongen zoeker in het voorbereiden
van zijn levenswerk weer nader mochten leeren kennen. En zeker dus zouden de
overwegingen niet vruchteloos kunnen worden genoemd, die mochten blijken er den
weg toe te hebben gewezen, Rembrandt's tot heden onbekend gebleven jeugdwerk,
van lieverlede uit het duister terug te brengen in het licht.
JAN VETH.
(begin October 1905).
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(Phot. Hanfstaengl).
REMBRANDT:
MANSPORTRET: REMBRANDT'S BROEDER GERRIT? (Gewoonlijk voor Rembrandt's vader
gehouden).
(Museum Cassel).
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De Jordaens-tentoonstelling te Antwerpen(1)
WIE eenmaal onder de bekoring is gekomen van het beste, dat Jordaens heeft
voortgebracht, zal hem als een der grootste meesters der wereldkunst in het hart
dragen.
Maar het zal hem dan ook des te pijnlijker zijn, om onder Jordaens' naam telkens
en telkens weer werken te ontmoeten, waarin hij met den besten wil niet kan
wedervinden, wat hem elders zoo hooge verheuging bracht. Hij moge zich troosten
bij de gedachte, dat Jordaens zich veel door leerlingen liet helpen - zoo dit dan een
troost mag heeten - maar moet ten slotte toch erkennen, dat de meester zélf maar
zelden gegeven heeft, wat hij in zijn beste momenten geven kón.
Wie Jordaens begrijpt, zal ook zijn mindere werk in genade aanvaarden, al was
het maar uit dankbare herinnering aan wat hij ons elders te genieten gaf. Maar niet
van alle menschen mag men evenveel welwillendheid verwachten. Niet alle menschen
kennen juist die werken, waar men den schilder het zuiverst kan waardeeren, en ook
niet alle menschen zijn tot die waardeering in staat.
Wel is men, in de laatste jaren weer wat voor Jordaens gaan ijveren, heeft men
geprobeerd om hem wat in de mode te krijgen - want oude kunst is evengoed aan
mode onderhevig als nieuwe; dat heeft men onlangs nog aan de ‘primitieven’
ondervonden; - maar de stereotype lofredenen, die men zoo nu en dan over hem
hoorde uitgalmen, klonken ijdel in de woestijn der internationale onverschilligheid.
Van een tentoonstelling, als dit jaar in zijn geboortestad zou ingericht worden,
mocht men zeker méér verwachten. Men mocht hopen, dat zij een groote strooming
van sympathie zou verwekken,

(1) Van 27 Juli tot 22 October 1905.
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dat zij de verdiensten van den meester alom zou doen erkennen en waardeeren, dat
zij, in een woord, een schitterende verheerlijking zou zijn van Jordaens' genie.
Wanneer wij ons, nu de tentoonstelling gesloten is, afvragen: werd dit alles bereikt,
werd een resultaat verkregen, dat te vergelijken is met wat de bekende Rembrandt-,
van Dyck- en Primitieven-tentoonstellingen opleverden, dan spijt het ons allemachtig,
om met een volmondig neen te moeten antwoorden.
Zoo dan het ‘veelkoppig monster, dat publiek heet’ van deze tentoonstelling geen
mondaine gebeurtenis verkoos te maken, lag dit misschien minder aan zijn ingeboren
domheid, dan aan den aard van de tentoonstelling zelf. Want ook lieden van het vak
schaamden zich niet, om voor de zóóveelste maal, de oubakken gemeenplaatsen over
den schilder bij deze gelegenheid weer eens op te warmen, en voor goede waar aan
den man te brengen.(1)
Het is wel een beetje om wanhopig van te worden. Een noodlot schijnt Jordaens
te vervolgen, en dat noodlot is een zwerm twijfelachtige of middelmatige schilderijen,
die ons verblinden, en het genot van het werkelijk goede bederven.
Het is diep te betreuren dat ook hier, in de zalen die tot Jordaens' verheerlijking
moesten dienen, dien zwerm niet geweerd kon worden. Men mag gelooven, dat de
meester er wel nooit meer zal aan ontkomen, ten minste niet in de oogen van het
groote publiek, dat juist op deze tentoonstelling voorgelicht had moeten worden.
Het inrichten van een Jordaens-tentoonstelling mocht op zichzelf een waagstuk
heeten. Immers men wist zeer goed dat men van de mooiste werken, die in de
buitenlandsche Musea bewaard worden, slechts met moeite iets zou verkrijgen; men
wist ook dat men vooral particuliere medewerking zou moeten zoeken, en dat dit
vrijwel gelijk stond met een ontdekkingstocht op onbekend gebied.... en toch was er
iets moois in dit stoutmoedig negeeren van de grootste moeilijkheden, iets dat dient
erkend en bewonderd te worden.

(1) Ik noem hier o.a. den Heer LOUIS GILLET, die in de Revue de l'Art Ancien et Moderne, Sept.
1905, bl. 222, de zonderlingste opmerkingen over den meester ten beste geeft. Zoo weet hij
b.v. in den aanvang te vertellen, dat Jordaens ‘commence à profiter du curieux esprit de
particularisme qui anime les populations de langue flamande, le parti flamingant’?!? - Verder
krijgen de Vlamingen het noodige te hooren over hun vraatzucht, die wordt afgeschilderd
op een manier, om den goeden franschen lezer den schrik op't lijf te jagen voor z'n
alverslindende naburen. De Heer Gillet brengt echter in zijn woordenkraam ook de namen
Gargamelle en Grandgousier te pas - en herinnert ons daardoor te rechter plaatse, dat ook
buiten Vlaanderen de ‘poême cynique et hurlant de la gueule’ nog wel eens gezongen werd.
De volgende fraze is de waardige bekroning van dit opstel: ‘de même toute étude sur Jordaens
doit s'achever par un hymne à Rubens’.
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Phot. G. Hermans.
JACOB JORDAENS:
MELEAGER EN ATALANTE.
(Eigendom van den Heer Karl Madsen, Kopenhagen).
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Maar het is wel heel jammer van te moeten zeggen, dat dien mooien ijver, dat mooie
vertrouwen in de goede zaak, bedorven werd door een al te groote welwillendheid
voor minderwaardige inzendingen.
Wij kunnen hier niet onderzoeken tot hoeverre die welwillendheid van de
Commissie door de omstandigheden werd opgedrongen. Eenieder weet dat hij het
inrichten van een dergelijke tentoonstelling heel wat moet geschipperd worden, en
men rekening heeft te houden met belangen, die aan de onderneming totaal vreemd
zijn. Er bestaat alle reden om te gelooven, dat de Commissie van huis uit met de
beste bedoelingen was bezield. Zoo werden de decoratieve stukken van de
St.-Lucasgilde, die op 't Museum maar voor 't grijpen waren, heel wijselijk buiten
de tentoonstelling gehouden en meer andere werken van hetzelfde soort, die men
waarschijnlijk wel had kunnen krijgen, liet men goddank ongemoeid. Maar tegen
den vloed van ongevraagd of te kwader ure gekozen werk, bleek men niet bestand
te zijn. Zij dit dan zwakheid of noodlot - wat doet het er ten slotte toe? Wij hebben
hier alleen het resultaat te beoordeelen, zonder ons af te vragen, hoe dit verkregen
werd.
De Jordaens-tentoonstelling had een keuze-tentoonstelling behooren te zijn, om te
kunnen geven, wat men er van verwachten mocht. In de plaats daarvan leek het wel,
of men maar al wat te krijgen was, rijp en groen, had aangepakt, zonder zich af te
vragen of van dit ensemble den heilzamen invloed zou kunnen uitgaan, die voor
betere kennis en waardeering van den meester zoo hoog noodig was.
De kern der tentoonstelling was hiervoor goed genoeg. Al moest men noodzakelijk
veel van het beste werk missen, waren er toch nog genoeg voortreffelijke schilderijen
voorhanden, die dan, desnoods aangevuld door goede fotografieën van de ontbrekende
stukken, zeker een zeer eerbiedwaardig geheel zouden hebben gevormd.
Maar in plaats van de moderne wetenschap ter hulp te roepen om den schilder in
zijn ware beteekenis te doen kennen, is men het gevaar, waaraan ieder
Jordaens-liefhebber blootgesteld is, vlak in den muil geloopen. Dat gevaar ligt hem
in het zoo wanhopig groote aantal schilderijen, die eeuwigen twijfel moeten doen
rijzen omtrent het juiste aandeel, dat meester of medewerkers aan de uitvoering
hebben gehad, - afgezien van de stukken, zooals er helaas op de tentoonstelling ook
eenige te zien waren, die iedereen dadelijk voor valsch moet herkennen.
Niets was meer ongewenscht tot het doel, dat hier had moeten bereikt worden,
dan die uitstalling van zooveel tweederangswerk, dat den meester door de eeuwen
heen reeds zooveel kwaad heeft gedaan.
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Al zijne gebreken, al zijne zwakheden, al zijne weifelingen, die men zoo gaarne zou
verzwijgen en vergeten, werden op de tentoonstelling als het ware nog eens
moedwillig onderstreept.
Neen, het vele goede en uitstekende werk, dat er dan feitelijk toch hing, was niet
hij machte om dien indruk te verzachten. Het was hier weer de geschiedenis van den
bedorven appel bij de versche appelen... en ook het publiek zal dien deprimeerenden
indruk wel ondervonden hebben.
Het klinkt wel heel vreemd om te moeten zeggen, dat men als het ware een behoefte
gevoelt om Jordaens te verdedigen tegen.... de tentoonstelling, die zijn apotheose
had moeten zijn. Men zou de menschen, die daar rondliepen, hebben willen zeggen:
kijk, dát en dát is de ware Jordaens - en de rest is maakwerk, waarin de meester zich
niet gegeven heeft, waaraan hij soms niet eens de hand heeft gehad, - en waarnaar
hij ook niet mag beoordeeld worden En het inrichten van een tentoonstelling, die
zóó'n uitwerking heeft, schijnt mij een groote dwaling.
Van een andere zijde beschouwd, bood de tentoonstelling zeker veel belangwekkends.
Critici, kunstgeleerden mochten er gretig grazen. Het komt er voor hen ook veel
minder op aan, mooie dan wel zeldzame, weinig bekende of zelfs twijfelachtige
werken te zien, waar zij hun speurzin dan kunnen op scherpen. Het kan hun een
weelde en een genot zijn, om een schilderij uit de mysterieuse schemering van een
kerk te halen, en het aan een fel-verlichten museumwand te hangen, zooals een
medicus een diertje uit het veld op zijn snijtafel legt. Wat kan het hen schelen of de
decoratieve waarde van een stuk totaal verloren gaat, wanneer het uit het midden,
waarvoor het gemaakt werd, verwijderd wordt.... wanneer zij de handteekening en
het jaartal maar kunnen lezen, dat ergens in een hoekje verborgen zit.....
Ja, de kunstwetenschap zal bij deze tentoonstelling zeker wel veel gewonnen
hebben, en het zou onbillijk zijn om dit niet dankbaar te erkennen. Maar hier mag
nog wel eens beslist en duidelijk gezegd worden, dat het inrichten van een
tentoonstelling met een dergelijk doel, een misvatting is.
Wij hebben in de laatste jaren stellig heel wat tentoonstellingen te zien gekregen,
die zeker zeer belangwekkend waren, maar waarbij aan de z.g. ‘wetenschappelijke’
zijde al te veel geofferd werd. Zij kunnen den historicus zeker van groot nut zijn, zij
kunnen hem tijd en moeite sparen, maar bij slot van rekening blijken zij toch meer
koren op den molen van den dilettant dan van den waren vakman te zijn. Wie het
met kunststudie ernstig meent, kan zulke tentoonstel-
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lingen eigenlijk wel missen, ten minste heeft niet zoo 'n groote behoefte aan de
tweederangswerken, die er dan zoogezegd te zijnen gerieve worden uitgestald. Wil
hij die werken bestudeeren, dan zal hij zich niet ontzien om ze op hun gewone plaats
te gaan opzoeken. Hij zal minder te lijden hebben onder het verwaarloozen van het
‘wetenschappelijke’ element, dan de tallooze kunst-parasieten, die hier een heerlijke
gelegenheid vinden om hun aangewaaide geleerdigheid te luchten.
Dergelijke tentoonstellingen hebben een hooger doel. Zij moeten opvoedend en
veredelend werken op het groote publiek. Zij behoeven den blik van den leek niet te
doen doordringen in de laboratoria der kunstwetenschap. Wat daar gewerkt en
geploeterd, gezocht en getwijfeld wordt, behoeft niet aan 't groote licht te worden
gebracht, want dit kan alleen verwarring en ontmoediging brengen, waar opwekking
en sterking zoo hoogst noodzakelijk is.
*

**

Bij het korte overzicht der tentoongestelde werken, dat we thans willen geven, achten
wij het niet noodig om nogmaals bij de meer algemeen bekende stukken stil te staan.
We willen alleen trachten om onze reeds elders verschenen(1) aanteekeningen aan te
vullen, met wat de tentoonstelling voor nieuwe indrukken bracht. De werken van
ondergeschikt belang willen we daarbij dan maar liefst buiten bespreking houden.
Een der vroegste schilderijen van den meester werd uit Kuchelna (Silezië) door
Prins Lichnowsky ingezonden. Het is de Aanbidding der Herders (No 4), geheel
overeenstemmende met een stuk in het Museum te Stockholm, dat voluit geteekend
en van 1618 gedateerd is - en weinig verschilt met een derde exemplaar te Brunswijk.
Het Stockholmsche stuk is krachtiger, brutaler, sterker getypeerd, en werd blijkbaar
rechtstreeks naar de natuur geschilderd; het tentoongestelde exemplaar is er een meer
verfijnde, aristocratischer herhaling van, waarin b.v. de types der H. Maagd en van
het kindeken veel bevalliger zijn geworden, maar waarin tevens veel van het
eigenaardig Jordaensche verzwakt, verflauwd is.(2) Toch houd ik dit stuk voor

(1) Jacob Jordaens, Eene studie. - Brussel, G. VAN OEST & Co, 1905.
(2) Dr. Bredius spreekt in de Kunstchronik van 27 Oct. de onderstelling uit, dat het
tentoongestelde stuk misschien een vroege van Dyck zou kunnen zijn, en het Stockholmsche
exemplaar dan een copij door den zes jaar ouderen Jordaens. Het karakter der beide werken
schijnt dat vermoeden echter niet te bevestigen. Het Stockholmsche stuk is veel levendiger,
realistischer, verraadt directer natuurstudie en kan m.i. onmogelijk een herhaling van het
slappere, weekere exemplaar uit Kuchelna zijn. De beide Aanbiddingen zijn nauw verwant
aan een Allegorie, waarvan een exemplaar in het Museum te Rijsel (No 427) en een zwakkere
herhaling in de Galerij te Darmstadt (No 317) voorkomt. Deze groep werken vertoont m.i.
genoeg eenheid en sluit zich genoegzaam aan bij een aantal bekende schilderijen uit Jordaens'
eerten tijd, om de attributie geheel te bevestigen.
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zeer echt, en door zijn frischheid van kleur, zijn vastheid van toets, voor een der
mooiste werken van den meester.
Tot hetzelfde tijdperk behoort een Meleager en Atalante (No 34), privaateigendom
van den heer Karl Madsen, Directeur van het Museum te Kopenhagen. Hetzelfde
stralende koloriet, dezelfde stevige vormen en krachtigen toets vinden we hier terug.
Het stuk is kostbaar als een voortreffelijk specimen van Jordaens' vroege werken
‘van het goede soort’, waarvan het Familieportret te Madrid, de Sater en de Boer te
Kassel en de Vruchtbaarheid te Brussel, de hoogste uitdrukking zijn.
Een interessante Sater en Boer (No 53), werd ingezonden door den Heer Alf. Cels
te Brussel. Er bestaat o.i. geen twijfel, of we vinden hier een der vroegste bewerkingen
van een formule, die zich door de variante van Budapesth heen, tot een der zuiverste
meesterwerken van den schilder zou ontwikkelen: zijn Sater en Boer uit de
Pinakotheek te München. Het stuk van den Heer Cels stemt geheel overeen met een
gravure van Vorsterman op Jordaens' naam. Men kan het echter niet zeer goed
beoordeelen, door een dikke laag stof die de kleuren verdooft. De types zijn wat slap,
de behandeling mist de hooge volmaaktheid van het Münchensche stuk. Toch vindt
men in de schildering mooie partijen, die wel het meest aan een anders opgevatten
Sater en Boer uit Kassel, eveneens een vroeg werk, doen denken.
Het reusachtige doek van den Heer Ringborg, Nörkoping, de Tolpenning (No 15,
vroeger te Finspong) sluit zich ook aan bij deze reeks. Als koloriet is dit werk ons
echter niet meegevallen; over 't algemeen is het dof, met eenige schreeuwende partijen.
Een curieus samenvoegsel van elders gebruikte motieven treft men aan in een
Circe en Ulysses (No 32, H. Tack, Krefeld). Vooraan een boot, die al dadelijk aan
den Tolpenning doet denken, vooral door den van-wal-stootenden man, die geheel
dezelfde is. In de hoot verder vele oude bekenden, o.a. een kop uit de Vruchtbaarheid
te Brussel, een uit de Kruisafdoening van de Godshuizen te Antwerpen en een zittende
figuur, die elders geheel in dezelfde houding den rol van Mercurius speelt, op 't
oogenblik dat hij Argus het hoofd gaat afslaan. De twee mythologische figuren op
het tweede plan zijn vrij onbeduidend en het geheel is niet erg verzorgd. Toch is het
stuk blijkbaar echt, maar geeft meer den indruk van een uitvoerige schets, dan van
een afgewerkt schilderij.
De zooeven vermelde Mercurius-figuur komt voor op een Mer-
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curius en Argus (No 38) in het bezit van Mevr. Ch. Wauters te Antwerpen. De
middengroep van dit stuk werd op veel grootere schaal door den meester behandeld
in een mooi, krachtig schilderij in het Museum te Lyon. De Antwerpsche voorstelling
is in de uitvoering veel zwakker, maar vertoont meer ruimte om het hoofdtooneel en
stemt dan ook beter overeen met de plaat, die Scheltius a Bolswert naar een dergelijk
onderwerp sneed.

JACOB JORDAENS: De Serenade.
(De Heer Le Blon, Antwerpen).

Een veel mooiere en ook wat latere Mercurius en Argus (No 39, Prof. Hulin, Gent),
interessant vooral om het grandiose landschap, kwam op de tentoonstelling uitstekend
tot zijn recht.
Een Verloren zoon (No 29a, Wauters, Gent) sluit zich bij dit stuk aan door de flinke
behandeling van sommige deelen, b.v. de koeien, hoewel het erg somber van koloriet
is. Een wat slappere herhaling van dit stuk werd ingezonden door den Heer Toussaint
Brussel (No 14).
Met genoegen zag men op de tentoonstelling de Fruitverkoopster weer, door het
stedelijk Museum te Glasgow afgestaan (No 65), voorzeker een der aantrekkelijkste
werken voor den meester. De voorste figuur, helder uitlossend op een somberen
achtergrond, is een pracht van schildering. Het kaarslicht-effect is bij Jordaens nogal
zeldzaam. Hij heeft het hier echter uitstekend weten te pas te brengen. De vaste,
vettige schildering, de gloedvolle kleur wijzen op den vroegeren tijd van den meester.
Een fantaziestukje van hetzelfde soort is de z.g. Vrouw met de Krieken (No 66,
Graaf Darnley, Cobbam Hall). De behandeling blijft
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hier echter een beetje aarzelend, het koloriet wat schel, zonder kracht. Het aardige
meisjeskopje - 't beste brok van dit stuk - herinnert aan een portret in de Akademie
te Weenen, dat door den Heer Hijmans als het portret van Jordaens' dochter werd
vermeld. Een onbeduidende copie van het stuk werd onder No 67 tentoongesteld.
Een Nar (No 64, Porgès, Parijs) is een geestigheid in denzelfden smaak - maar
behoort tot veel later tijd. Het is in de bekende rossige, geblakerde tonen geschilderd,
nog krachtig en harmonisch, maar in een sombere gamma gehouden, die ter nauwer
nood door een wat helderder vlekje verlevendigd wordt. Ook de schildering heeft
veel van haar vastheid verloren; het modelé is vluchtiger geworden, de vormen grover
en minder verzorgd. De voorstelling, die men in een gravure van P. de Jode weervindt,
is trouwens weinig aantrekkelijk.
Bij deze genrestukken vermeld ik nog een Serenade (No 60, le Blon, Antwerpen)
waarop Jordaens zichzelf, naar 't heet, in den doedelzakspeler heeft afgebeeld en
waar het meisjes-figuurtje rechts, leelijk overschilderd is, terwijl men de middengroep
op No 61 (Lord Yarborough) in een zwakkere herhaling weervindt.
Het Vroolijk Gelag, van den Hertog van Abercorn (No 59) mag echt zijn, maar we
houden het in zijn gelig koloriet, zijn weinig verzorgde behandeling voor een der
minder aantrekkelijke stukken van den meester, al is de samenstelling in haar geheel
dan ook handig ineen gezet.
De tentoonstelling bood een goede gelegenheid om het Venusoffer (No 46), dat in
het Dresdensche Museum op eene onmogelijke hoogte gehangen is, van naderbij te
bestudeeren. Het stuk doet eenigszins vreemd in het werk van den meester, en wij
hielden het daarom tot nu toe voor twijfelachtig. Het is ons thans gebleken dat de
figuurtjes wel degelijk van Jordaens zijn, hoewel niet alle met evenveel zorg
behandeld en over 't algemeen in een nogal onnatuurlijken, voor Jordaens zeer
ongewonen toon gehouden. Tot de beste deelen behooren de faunen, die in de boomen
klauteren. Het heele landschap met vruchtenfestoenen enz. is van een ander meester,
en we gelooven hiervoor wel aan Jan Brueghel II te mogen denken. De samenwerking
is hier echter niet zeer gelukkig uitgevallen: het harde, porceleinachtige landschap
met een hemel zonder diepte, past slecht bij de losser behandelde figuurtjes van
Jordaens, die er uitzien of ze uit een ander schilderij geknipt waren en hier maar op
goed geluk bijgeplakt.
Om tot de godsdienstige stukken terug te keeren, vermelden we een Aanbidding
der Herders, uit de Verzameling Six, Amsterdam (No 6). Verschillende motieven
zijn ontleend aan de Aanbidding uit Kuchelna, o.a. de Mariafiguur, de St. Jozef, de
op zijn staf leunende herder enz. Ook in andere stukken keeren hier bekende types
weer.
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Maar het tooneel is te voeten uit gezien - en over 't algemeen zeer weinig verzorgd,
met overheerschende bruinige toon en slappe typeering.

Phot. P. Becker.
JACOB JORDAENS: Studiekoppen.
(Museum, Gent).

Van nog minder waarde is een Aanbidding der Köningen uit het Museum Boymans,
Rotterdam (No 8). Reminiscensen aan de Aanbidding van Diksmude, de Opdracht
van Dresden enz. zijn hier tot een grof en somber geheel verwerkt. Jordaens op zijn
slechtst, - zoo Jordaens er ooit veel aan meegewerkt heeft.
Heel wat verdienstelijker is dan ook de Nood Gods, toebehoorende aan de
Burgerlijke Godshuizen te Antwerpen (No 23). Men zou mogen wenschen dat het
Bestuur der Godshuizen dit stuk zoude voegen bij de verzameling schilderijen, die
aan het Museum bestendig in bruikleen worden afgestaan. Toch zal het op 't eerste
gezicht misschien niet buitengewoon aantrekkelijk schijnen. Jordaens vertoont zich
hier in een jeugdige, ongebreidelde kracht, zijn figuren zijn sterk gekarakteriseerd,
zijn borstelstreek is brutaal maar zeker, zijn kleuren zwaar maar vol gloed. Om
mooi-doenerij heeft hij zich niet het
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minst bekommerd, maar een woest brok leven geschilderd, waarbij hij ons weer eens,
zooals ook elders nog een enkele keer, aan sommige Spanjaarden doet denken.
De Martelie der H. Apollonia (No 27) uit de Augustijnenkerk te Antwerpen, en
de Aanbidding der Koningen (No 7) uit de St. Nicolaaskerk te Diksmude, bevestigen
hier nog eens te meer, hoe gevaarlijk het is, om decoratieve werken van dat soort uit
de omgeving te halen, waarvoor ze geschilderd werden. Wie als een vromen pelgrim
naar Diksmude toog en daar het stuk op het hoogaltaar in getemperd licht te zien
kreeg, zal er een indruk van grootschheid, van triomfantelijke kracht hebben van
meegedragen. Op de tentoonstelling staat het ding u bots voor den neus, het
overdondert u, het heeft hier niet meer te vechten tegen het verpletterende overwicht
van een gothische kathedraal en zijn geweldigheid heeft hier recht noch reden. Even
ondragelijk zou het zijn, wanneer men in dezelfde zaal een groot kerkorgel met volle
pijpen liet losbarsten.
Een weinig of niet bekende Allegorie (No 72, Triomf van het H. Sacrament) werd
afgestaan door het Museum van Dublin. Wij meenen het stuk in de nabijheid van
den St. Martinus uit Brussel te mogen rangschikken. De grauwbaard komt ook voor
op den Tolpenning uit Norköping. Een naakte St. Sebastiaan zou aan Van Dijck doen
denken. De goudbrokaten kasuifels der kerkvaders zijn prachtig behandeld. Toch is
het stuk in zijn geheel wat overladen, wat geaffecteerd, en bij slot van rekening niet
erg genietbaar.
De Heer Franck-Chaveau, Parijs, zond een fraaie repliek van de Kuische Suzanna,
(No 3) wat warmer, dieper van koloriet dan het bekende Brusselsche exemplaar, en
hierdoor op 't eerste gezicht wel aantrekkelijker; de behandeling blijkt echter niet
zoo goed verzorgd te zijn, hoewel men beide stukken wel voor authentiek mag
houden.
Naast de grootere doeken verdienden verschillende schetsen en studies de volle
aandacht. Zoo mochten we eens te meer de kostelijke Studiekoppen (No 84) uit het
Gentsche Museum bewonderen, waarin de meester zich zoo geheel, zonder bijgedachte
gegeven keeft. Het was eigenaardig om dit stukje hier naast de Brusselsche
Vruchtbaarheid te zien hangen, waarvan het een der hoofdfiguren voorstelt.
Een mooie Apostelkop (No 2) tentoongesteld door den Heer P. Mersch, Parijs, sluit
zich aan bij een heele serie van dergelijke stukken (Brussel, Caen, Sanssouci, enz.)
maar is er zeker een der beste exemplaren van. In heldere, krachtige tonaliteit
gehouden, is het stuk met buitengewone virtuositeit geschilderd, zooals Jordaens dat
kon in zijn goede momenten.
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(De Heer Heseltine, Londen).

Met evenveel brio is een Meisjeskopje (No 85) uitgevoerd, toebehoorende aan den
Heer Ant. W. Mensing, Amsterdam.
Er werd veel ophef gemaakt van een Mansportret (No 76) uit het Museum van
Budapest. Het is voorzeker een zeer mooi brok schilderwerk, dat Jordaens eer zou
aandoen; maar of het nu inderdaad van hem is, durf ik met den besten wil niet
verzekeren. Het is zoo versmolten, zoo wolachtig, zoo verschillend van Jordaens'
vaste, dikwijls brutale schilderwijze, en bovendien ook zoo verschillend in expressie,
in zielsontleding, dat ernstigen twijfel omtrent de attributie volstrekt niet uitgesloten
schijnt. Ook de hand is o.i. zeer verdacht; zoo schilderde Jordaens geen handen; in
zijn goede werken wijdde hij er veel meer zorg aan; in zijn mindere maakte hij ze
brutaler, lomper;
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maar de zoeterige halfslachtigheid, de weeke onbeduidendheid van deze hand past
volstrekt niet bij zijn temperament.
Er waren op de tentoonstelling ook eenige curiosa: een Christus als hovenier (No
24) uit Amiens, het eenig bekende werk van Jordaens' zoon, Jacob; het stuk doet niet
naar méér verlangen. Verder een Roeping van St. Petrus (No 13) uit de St. Jacohskerk
te Antwerpen, door sommigen aan Van Noort, door anderen aan Jordaens
toegeschreven. Het is te hopen, dat men deze laatste attributie nu maar voor goed
zal opgeven, en met de attributie aan Van Noort zal gelieven te wachten, totdat
hiervoor eenigen ernstigen grond kan worden aangehaald. Het stuk is bovendien
nogal leelijk. Het tentoonstellen van zoo'n schilderij is o.i. ook alweer een
‘kunsthistorische’ experientie, waar men het groote publiek maar liever moest buiten
laten.
Buitengewoon interessant voor de snuffelaars was het zaaltje met teekeningen.
Een aangename verrassing bereidde ons b.v. een heele reeks schetsen en akwarellen,
tentoongesteld door den Heer Delacre, Gent. Wij kunnen hier niet in uitvoeriger
beschouwingen treden - maar willen toch nog even de belangrijke inzendingen
vermelden van het Prentenkabinet te Berlijn, van het Museum Boymans te Rotterdam,
van de Heeren Max Rooses te Antwerpen, Fairfax Murray te Londen, Rump te
Kopenhagen, Le Roy en Cardon te Brussel enz. enz. Hoogst leerzaam was het, om
het ontstaan der bekende schilderijen van den meester in deze schetsen en krabbels
na te gaan, maar dat is natuurlijk iets, waar wij den lezer niet kunnen mee vermoeien.
Jammer dat de trouwens ook niet zeer volledige verzameling gravuren en etsen niet
met meer orde opgesteld was, en de catalogus geen verwijzingen naar de afgebeelde
werken bevatte.
Een bijzondere vermelding verdient een reeks van acht groote wandtapijten,
geweven naar ontwerpen van Jordaens, ingezonden door Prins Schwarzerberg, te
Frauenberg (Bohemen). De behandelde onderwerpen stemmen met kleine varianten
overeen met bekende schilderijen of teekeningen van den meester, waarvan er
verschillende op de tentoonstelling zelf aanwezig waren. Hoewel Jordaens veel
tapijtpatronen ontworpen heeft, waren dergelijke werken hier te lande nog weinig
of niet bekend. Zij kunnen ons wellicht een denkbeeld geven van de geschilderde
wandbehangsels, waar Jordaens mee debuteerde, maar waarvan er geen bewaard zijn
gebleven.
*

**

Men ziet dat de tentoonstelling heel wat belangwekkends bood en nu waren er nog
zoovele kapitale stukken, die ons voorloopig geen aanleiding tot nieuwe opmerkingen
gaven. We vermelden hier-
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onder alleen voor memorie: zeven stukken uit het Museum te Antwerpen, drie uit
dat van Brussel, twee uit dat van Keulen, twee uit de Aremberg-galerij, een uit het
Museum te Amsterdam, een uit het Museum van Mentz, twee van den Hertog van
Devonshire, enz. enz. En toch bleef een indruk op de tentoonstelling overheerschend:
er was te veel of niet genoeg.
Terecht of ten onrechte had men van deze tentoonstelling veel verwacht; men had
gehoopt dat het een propaganda-tentoonstelling zou geweest zijn, voor een door de
faam misdeeld kunstenaar. En uit zulke tentoonstelling had het middelmatige, laat
staan het waardelooze, moeten geweerd worden, om alleen het voortreffelijke met
des te meer luister te laten triomfeeren.
Was dit een overdreven en onuitvoerbaren wensch? Het is mogelijk; maar dan kan
men zich nog afvragen of het niet beter was om niet te beginnen of door te gaan,
wanneer men geen kans zag om het beoogde doel te bereiken.
P.B. JR.
Oct. '05.
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Herfstlandschap

26

Portret van Andreas
Vesalius

18

(?) Portret van Andreas
Vesalius

*18

CALCAR (Jan van):

GALLAIT (L.):

De laatste eerbewijzen aan *102
de Graven Egmont en
Hoorne

GOGH: (Vincent van):

Krab

60

Barken te St Maries

*60

Schoenen

61

Zeegezicht te St Maries

62

Maaier

*62

Zonsondergang aan de
Rhône

63

Portret van een surveillant 64
in een hospitaal
Boerderij in Provence

*64

Hospitaal

65

Pastorietuin

*66

Kleine Vagebond

67

Landschap met
Telegraafpalen

*68

Groux (Ch. de):

Liefdadigheid

106

HALS (Frans)

Mansportret

*54

HEINS (A.):

Teekeningen van
verschillende Oude
Vlaamsche Haarden

3-14, 91-98, 117-128

JORDAENS (Jacob):

Meleager en Atalante

*150

De Kruisafdoening

*152

Mercurius en Argus

*154

De Serenade

155
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De Fruitverkoopster

*156

Studiekoppen

157

Studie voor het Schilderij 159
‘De Vruchtbaarheid’
Studie (Job?)

*160

LEYS (Hendrik):

Toebereidselen tot het
Feestmaal

*104

MEUNIER (Constantin):

De terugkeer der
Mijnwerkers

113

NAVEZ (F.J.):

Portret van Markies
102
Philips-Ernest de Beauffort

PERSIJN (Regnier de):

Gravure naar Rafaël's
Castiglione

83

Gravure naar Titiaan's
zoogenaamden Ariosto

85

Zelfportret van 1640

*79

REMBRANDT:

Geëtst zelfportret van 1631 *80
Pennekrabbel naar Rafaël's 81
Castiglione
Geëtst portret van een
82
nadenkenden jongen man
Geëtst zelfportret van 1639 *82
Mansportret van 1641

*84

De man met den valk

*86

Figuur uit de
‘Staalmeesters’

*88

Geëtst portret van zijne
Moeder, omtrent 1631

134

(?) Rembrandt's Moeder

*134

Geëtst portret van zijne
Moeder, 1631

135

Geëtst portret van zijne
Moeder, 1628

136

Geëtste kop van zijne
Moeder, 1628

137

Geëtste kop van zijn Vader 138
1630
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REMBRANDT:

Geëtst portret van zijn
Vader, 1630

138

(?) Rembrandt's Vader

*138

Portret van zijn Vader,
1630

139

Geëtste studie naar zijn
vader, 1630

140

Ets naar zijn oudsten
broeder Gerrit (?)

147

Mansportret: Rembrandt's *148
broeder Gerrit (?)
ROMBOUTS:

Het laatste Avondmaal
(glasraam)

*74

ROPS (Felicien):

De Voedstermoeder der
Satertjes

112

STEVENS (Alfred):

Vrouwenprofiel

*106

Wreede Zekerheid

*108

VERWÉE (Alfred):

Stier in het Boelkenskruid 109

VIGNE (Paul de):

Sapho

WINNE (L. de):

Studie voor een portret van *101
Koning Leopold I

115

ONBEKENDE OF ONGENOEMDE MEESTERS:
Kroes en drinkkan

29

Brandewijnskom en
gildeteeken

31

Avondmaalsbeker

33

Gedenkboekje in filigraan, 35
enz.
Zoutmans-gespen, enz.

37

Bonbon-korfje

39

Gebakkorf

41

Suikerschaal

42

Glasraam van Johannes
den Dooper en Johannes
den Evangelist

*46

Glasraam van Hendrik VII *50
en Elisabeth
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Glasraam van Filips II en *70
Johanna van Castilië
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